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JOHDANTO 

Historiallinen tausta 

Rautateiden synty ja kiskojen vetäminen Ouluun  

                                                   

Rautatielaitoksen synty liittyy Suomessa 1800–luvun rakennemuutokseen, jossa 

maa alkoi muuttua omavaraisuuteen pohjautuvasta maatalousyhteiskunnasta 

teollisuusyhteiskunnaksi. Teollistumisen myötä tavaran kuljettamisesta tuli 1800–

luvun puolivälissä suomalaisen politiikan kiistakysymys, jonka ratkaisi Aleksanteri 

II:n vuonna 1857 antama käskykirje, jossa hän määräsi rakennettavaksi rautatien 

Suomeen. Ensimmäinen junamatka tehtiin Helsingistä Hämeenlinnaan 

tammikuussa 1862.1 Rautatiestä tulikin uuden ajan näkyvimpiä symboleja. 

Rautatiet eivät vain liikuttaneet ihmisiä ja tavaroita nopeammin, vaan synnyttivät 

kokonaan uusia kaupunkeja, edistivät tiedon liikkumista ja loivat kerrannais-

vaikutuksella uusia työpaikkoja.2 

Rautateiden taloudellinen merkitys oli vielä 1860–luvulla vähäinen. Tämä johtui 

suppeasta rataverkosta, mutta verkon laajentaminen ei houkutellut korkeiden 

kustannusten takia. Vasta vuonna 1870 saatiin valmiiksi seuraava rataosuus välille 

Pietari–Riihimäki. Rautateiden taloudellinen merkitys alkoikin nopeasti kasvaa 

rataverkon laajetessa. Rataverkkoa suunniteltiin kaupan ja teollisuuden tarpeita 

ajatellen, ja toisaalta Venäjän sotilaalliset edut alkoivat ohjata ratojen 

rakentamista. Näiden kahden intressisuunnan yhteensovittaminen ei ollut aina 

mutkatonta, kun täytyi ottaa huomioon myös asiaa ajavien kansaedustajien 

paikalliset intressit.3 

1800–luvun loppupuolella rataverkkoa laajennettiin ripeästi. Vaikka 

rautatiepolitiikasta pyrittiin tekemään aiempaa pitkäjänteisempää, oli se silti 

jatkuva poliittinen kiistakenttä. Käytännössä ratkaisuista taisteltiin rata radalta.4 

Senaatti asetti vuonna 1879 komitean suunnittelemaan tulevaa rataverkkoa. 

Vuoden 1882 valtiopäivillä läntinen runkorata, eli niin sanottu Pohjanmaan–rata 

                                                             
1 Kettunen 1976, 13–16. 
2
 Virrankoski 2012, 217–223. 

3
 Kettunen 1976, 16–17. 

4 Zetterberg 2011, 41.  
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asetettiin kiireellisyysjärjestyksessä ensimmäiselle sijalle ja näin Tampereelta 

Seinäjoen ja Vaasan kautta saatiin yhteys Ouluun.5 

 

Kuva 1. Suomen rautatiet 1910.6 

Oulun rautatien innokkain puolestapuhuja oli kauppaneuvos A. O. Snellman. Rata 

saatiin valmiiksi vuonna 1886 ja rautatien vihkiäiset pidettiin lokakuussa 1888 

juhlallisin menoin. Radan rakentamisella oli Oulun kaupungille suuri vaikutus, kun 

sen eristyneisyys sekä taloudellisessa että henkisessä suhteessa väheni. Vaikka 

esimerkiksi merenkululla oli yhä merkittävä rooli, Oulun teollisuudelle rautatien 

valmistuminen oli pelkästään positiivinen asia. Kun kuljetuskustannukset laskivat, 

tasoittuivat hinnat Pohjois– ja Etelä–Suomen välillä. Oulun rautatieasema toimikin 

vuosina 1888 – 1903 Pohjois–Suomen pääasemana, jonne saapui suurin osa 

                                                             
5
 Zetterberg 2011, 44. 

6 Virrankoski 2012, 218. 
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pohjoiseen Suomeen tarkoitetuista tavaroista. Rataosuuden valmistuminen välille 

Oulu–Tornio vei Oululta tämän aseman, mutta lisäsi henkilöliikennettä Oulussa. 

Oulun asemalla 1880–luvulta vuoteen 1919 matkustajien määrä yli viisinkertaistui 

ja rautatieaseman tulot lähes nelinkertaistuivat. 7 

Henkilökunta järjestäytyy 

 

Rautatielaitos oli alusta asti liitetty kiinteästi valtionhallintoon. Vaikka 

yksityisiäkin rataosuuksia oli myönnetty ja alettu rakentaa, ne liukuivat nopeasti 

valtion hallintaan. Vuonna 1877 perustetusta rautatiehallituksesta muodostui 

virkavaltainen ja moniportainen organisaatio. Rautatieläiset tunsivat alusta asti 

olevansa virkavallan edustajia, joiden virkaa sitoivat monet velvollisuudet mutta 

samalla myös oikeudet. Kun Oulusta tuli pohjoisen Suomen rautatieliikenteen 

pääteasema, oli Suomen ensimmäisen rautatien valmistumisesta ehtinyt kulua jo 

24 vuotta. Tuona aikana rautatieläiskunta oli ehtinyt harjaantua 

ammattitaitoiseksi ja samalla ammattitietoiseksi.8 Rautatieläisistä muodostuikin 

nopeasti muusta yhteiskunnasta selkeästi erottuva kiinteä ammattiryhmä, joka 

ryhtyi valvomaan oikeuksiaan.9 

Kun ratakilometrien määrä nousi, kasvoi samalla myös palveluksessa olevien 

työntekijöiden määrä. Alusta asti veturimiehiltä vaadittiin korkeaa teknistä 

ammattitaitoa. Veturimiesten työ oli arvostettua. Tämä takasi heille paljon 

turvatumman aseman kuin esimerkiksi tehdastyöläisillä oli tuohon aikaan.10 

Palkkaus kuvastaa hyvin työn vastuullisuutta ja vaativuutta. Vaikka veturimiehet 

kuuluivat palveluskuntaan, olivat he palkkauksen suhteen rautatieläisten 

”aatelia”.11  

PAULI KETTUNEN kiteyttää vastuun ja ammattiylpeyden osuvasti kirjassaan 

Anoen, taistellen ja neuvotellen:  

Tietoisuus työn vastuullisuudesta synnytti veturimiehissä itsetietoista 
ryhmähenkeä. Työn raskaudesta huolimatta ei ollut vieraanuttu 

                                                             
7 Hautala 1976, 61–68. 
8 Kilkki 2000, 8. 
9
 Kettunen 1976, 19. 

10
 Holopainen (toim.)1998, 19–20 

11 Kettunen 1976, 26–29. 
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työstään samalla tavoin kuin koneen jatkeeksi joutunut työläinen. Tätä 
ilmensi vankka ammattiylpeys. Veturimiehen työ poikkesi esimerkiksi 
tehdastyöläisen työstä siinä, että veturimiehen joutuivat harvoin koolle 
suurella joukolla. Vielä vähemmän he joutuivat tekemisiin toisten 
rautatieläisten kanssa. Tämä ruokki myös yksilöllistä 
omanarvontuntoa, jonka pohjana oli veturimiesten suhteellisen korkea 
asema rautateiden hierarkiassa.12 

Rautatien Henkilökunnan yhdistys perustettiin vuonna 1888 tavoitteenaan koko 

rautateillä työskentelevän henkilökunnan yhdistäminen. Vaikka aloite tuli 

konduktööreiltä, veturimiehet olivat mukana aktiivisesti alusta asti. Kuitenkin jo 

muutaman toimintavuoden jälkeen alkoi yhdistyksen sisällä kuplia, ja eri 

ammattikuntien välit kiristyivät. 13 

Suomen Kuljettaja– ja Lämmittäjäyhdistys 

 

Veturimiehillä oli omaan ammattikuntaansa liittyviä spesifejä kysymyksiä, joihin 

Henkilökunnan yhdistys ei hakenut ratkaisua, vaan sen toiminta keskittyi 

veturimiehiä vähemmän kiinnostaviin kysymyksiin. Yhdistys yritti uudistua juuri 

näistä ristiriidoista johtuen ja vaihtoi nimensä Suomen Rautatieläisyhdistykseksi. 

Nämä uudistukset eivät kuitenkaan tuoneet toivottua lopputulosta ja sen 

seurauksena veturimiehet ryhtyivät puuhaamaan omaa yhdistystään. Tampereelle 

maaliskuussa 1898 kokoontuneet veturimiehet päättivät perustaa itsenäisen 

yhdistyksen, Suomen Kuljettaja– ja Lämmittäjäyhdistyksen.14 

Suomen Kuljettaja– ja Lämmittäjäyhdistyksestä15 muodostui nopeasti vahva 

ammattiliitto, joka huolehti määrätietoisesti jäsentensä eduista, mutta vaati 

samalla tiukkaa sitoutumista yhdistykseen ja sen normistoon.  Yhdistyksen 

tavoitteet keskittyivät täysin veturimiesten ammattikunnan ympärille. 

Yhdistyksen säännöistä nousi tavoitteeksi sisäisen kiinteyden korostus ja 

pyrkimys kohottaa ammattiryhmän ulkoista arvostusta. Viipurissa 1899 pidetyssä 

edustajainkokouksessa, joka oli käytännössä yhdistyksen järjestäytymiskokous, 

vahvistettiin 16 osaston perustaminen, joista yksi oli Oulun osasto.16 

                                                             
12 Kettunen 1976, 25–26. 
13 Holopainen 1998, 30–31. 
14

 Kettunen 1976, 46. 
15

 Tästä eteenpäin SKLY. 
16 Kettunen 1976,47– 49. 
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Veturimiesten ammatillisen järjestäytymisen ainutlaatuisuutta osoittaa, että 

SKLY:een liittyi heti alkuun enemmistö kaikista palveluksessa olevista 

veturimiehistä. Jo perustamisvuonna 1899 oli järjestäytymisaste noin 75 

prosenttia. SKLY:n jäsenmäärä kohosi vuosina 1899 – 1917 vajaasta 500 jäsenestä 

aina 1800 jäseneen. Vuonna 1917 järjestäytymisaste oli noin 90 prosenttia. 

Järjestäytymiskehityksen taustalla olivat kulloinkin vallitsevat toiminta– ja 

vaikutusmahdollisuudet. Nämä puolestaan riippuivat sekä rautatielaitoksen että 

koko yhteiskunnan kehityksestä.17 

Maailma suistuu kiskoiltaan 

 

Yhteiskunnalle, jossa SKLY aloitti toimintansa, oli ominaista yhteiskunnallisten 

ristiriitojen kärjistyminen. Poliittiselta ja ammatilliselta työväenliikkeeltä 

puuttuivat vaikutusmahdollisuudet, ja yhteiskunnan sosiaaliset epäkohdat, 

torpparikysymys ja tilattoman väestön kysymys olivat ongelmia, jotka johtivat 

yhteiskunnan kahtiajakoon ja levottomuuksiin.18 Veturimiesten yksimielisyydestä 

saatiin ensi kerran näyttöä, kun valtakunnan pysäyttänyt suurlakko alkoi syksyllä 

1905. Venäjän tsaarin itsevaltiutta vastaan suunnattu suurlakko levisi 

sananmukaisesti rautatietä pitkin Pietarista Suomeen.  Veturimiehet 

osallistuivatkin lakkoon erittäin ahkerasti.19  Suurlakko oli SKLY:lle vedenjakaja, 

koska suurlakossa suurin osa veturimiehistä asettui työväenliikkeen vaatimusten 

taakse ja pakotti näin yhdistyksen ensi kertaa määrittelemään poliittisen 

kantansa.20 Veturimiesten oli siis hyväksyttävä, etteivät he voineet olla 

yhteiskunnallisten riitojen ulkopuolella.  

Ensimmäisen maailmansodan pitkittyminen, huono sotamenestys sekä ruoka– ja 

polttopuupula ajoivat Venäjän vallankumoukseen maaliskuussa 1917. Myös 

autonomisen Suomen poliittinen tilanne muuttui rajusti, kun Venäjän syvät 

ristiriidat alkoivat heijastua Suomeen. Venäjällä alkoi syksyllä 1917 vallankumous, 

                                                             
17 Kettunen 1976, 58–59. 
18

 Kettunen 1976, 60. 
19

 Kilkki 2000, 10. 
20 Kettunen 1976, 66. 
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jossa vallan ottivat sosialistit21. Vallankumous vauhditti Suomen 

itsenäistymispyrkimyksiä, ja senaatti antoikin eduskunnalle hyväksyttäväksi 

itsenäistymisjulistuksen joulukuussa 1917. Uuden valtion alkutaival ei ollut 

kuitenkaan helppo. Vuoden 1918 alussa syttyi sisällissota, jossa vastakkain 

taistelivat punaiset ja valkoiset. Punaisella puolella taistelleet halusivat muutosta 

elinolosuhteisiin ja vallanpitäjiin. He halusivat kommunististen ihanteiden 

mukaisen tasavallan. Sisällissodan voittajaksi selviytyi hallituksen joukkojen 

johtama valkoinen puoli, ja vallanpitäjinä maassa säilyivät senaatti ja eduskunta.22  

Ensimmäinen maailmansota ja venäläisen sotavoiman lisääntyminen maassa 

voimistivat ja radikalisoivat rautateiden palveluskunnan järjestötoimintaa.23 Myös 

SKLY:n jäsenmäärä peräti kaksinkertaistui vallankumousvuonna 1917.24 Saman 

vuoden huhtikuussa SKLY liittyi Suomen Ammattijärjestöön (SAJ) ja vaihtoi 

nimensä myöhemmin Suomen Veturimies Liitoksi.25  

Ennen sisällissotaa Veturimiesten Liitto oli käytännössä sisäisesti hajonnut. 

Porvarilliset kuljettajat olivat jo sopineet uuden yhdistyksen perustamisesta, 

mutta tammikuussa 1918 puhjennut sota keskeytti hankkeen.26 Veturimiesten 

liitto ajautui sisällissodan alkaessa osaksi punaisen Suomen rautatiehallintoa. 

Sodan aikana Veturimiesten Liiton puheenjohtaja Karl Mannelin oli punaisen 

hallituksen, Kansanvaltuuskunnan, jäsen ja ylin liikenneviranomainen. Lähes 

kaikki veturimiehet hoitivat tehtäviään myös punaisten valtaamilla alueilla, joskin 

porvarillismieliset vastahakoisesti.27 Veturimiehistä tuli tilanteessa suorastaan 

avainryhmä. Rautatieliikenteen jatkuminen oli punaiselle puolelle tärkeää, eivätkä 

ammattitaidottomat henkilöt olisi saaneet junia liikkeelle.28 Toisaalta veturimiehet 

eivät halunneet antaa omia nimikkovetureitaan ammattitaidottomien henkilöiden 

                                                             
21

 Euroopassa, lähinnä Englannissa, Ranskassa ja Saksassa 1700–luvun lopulla teollistumisen haittoja ja 
epäkohtia poistamaan syntynyt aate. Aatteeseen kuuluu primäärisesti ehdoton vaatimus tasa–arvosta ja 
useat sosialistit pitävät omaisuutta yhteisenä. Aate sosialismi, ihminen joka omaksunut aatteen on 
sosialisti. Historian sanakirja 2007, 199. 
22

 Virrankoski 2012, 296–297, 303–308. 
23 Kilkki 2000, 11. 
24 Kettunen 1976, 68. 
25 Holopainen (toim.) 1998, 34.  
26

 Hannola et al. 2008, 14. 
27

 Holapainen (toim.) 1998, 34.  
28 Kilkki 2000, 10–11. 
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ajettavaksi – useat kuljettajat kun olivat kiintyneitä ajokkeihinsa ja niitä käytiin 

huoltamassa vapaapäivinäkin.29 

Sodan jälkipyykki 

 

Veturimiesten Liitolle sodan päätös valkoisen puolen voitoksi merkitsi hetkellistä 

loppua. Toukokuussa senaatti määräsi sekä Veturimiesten Liiton että 

Rautatieläistenliiton lakkautettavaksi ja tuomitsi ne syypäiksi rikolliseen 

toimintaan. Näiden järjestöjen asema oli erityisen kehno, koska ne olivat 

edustaneet valtion elintärkeää organisaatiota, joka taas oli osallistunut kapinaan 

valtion ylintä johtoa vastaan. Veturimiesten pitkät perinteet kiinteänä 

ammattikuntana oli lyöty maahan ja yhtenäisen järjestötyön elvyttäminen näytti 

mahdottomalta.30 

Sodan jälkeen valkoinen puoli toteutti voittajan politiikkaa. Sosialismi koettiin 

todelliseksi uhkaksi, ja uutta vallankumousyritystä pelättiinkin vielä pitkään 

1920–luvulla. Sitä vastaan toimittiin niin virallisesti kuin epävirallisestikin. 

Rautatieläisissä sisällissodan jättämä juopa syveni vain entisestään sodan 

jälkiselvittelyissä. Erityisen katkerana jakautuminen näkyi veturimiesten 

keskuudessa, kun porvarillismieliset kuljettajat ilmiantoivat punaisten hyväksi 

toimineita ammattitovereitaan Rautatiehallituksen kurinpitotuomioistuimelle. 

Rautateiden kurinpitotuomioistuimen eteen joutui toista tuhatta vakinaista 

viranhaltijaa. Vakinaisia veturimiehiä erotettiin 141 ja varoitus annettiin 134:lle.31 

Oulun varikolta irtisanottiin kaksi kuljettajaa kurinpitotoimenpiteenä.32 

Tutkimustilanne 

 

Lähdeaineiston ja aikaisemman tutkimuksen puitteissa on ollut mielekästä tehdä 

tätä tutkimusta. Valtion Rautateitä ja Suomen Veturimiesten liittoa on tutkittu 

paljon ja eri näkökulmista. Teoksia on runsaasti junien tekniikka selostavista 

ammattijulkaisuista aina populaareihin yleisteoksiin saakka. Kirjallisuuden 

                                                             
29 Mehtonen 1988, 149–150. 
30

 Kettunen 1976, 141–143. 
31

 Kettunen 1976, 141–142. 
32 Suomen Veturimiesyhdistyksen Oulun osasto jäsenluettelo. Ca:2. OMA. 
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runsaus todistaa osaltaan kiinnostusta rautateitä kohtaan ja rautateiden tärkeyttä 

suomalaiselle yhteiskunnalle. 

Suomen Veturimiesten Liitosta on julkaistu kaksi tutkimusta. Minulla on ollut 

käytössäni Helsingin yliopiston poliittisen historian professorin PAULI KETTUSEN 

Anoen, taistellen, neuvotellen – Veturimiesten ammattiyhdistystoiminnan kehitys 

vuoteen 1976, joka kuvastaa veturimiesten ammattiyhdistystoiminnan 

kehitysvaiheita. Kettunen kuvaa teoksessaan, miten 1900–luvun alkuvuosina 

nöyränä anomuksia tekevästä yhdistyksestä kehittyi toisen maailmansodan 

jälkeen koviinkin otteisiin valmis ammattiliitto. Luonnollisesti keskusjärjestö on 

tärkein konteksti, johon olen omaa tutkimuskohdettani peilannut. KETTUSEN 

tutkimus on ollut minulle kultaakin kalliimpi opaskirja, kompassi ja tulkki. Toinen 

veturimiehistä julkaistu historia on RISTO HOLOPAISEN Vastuuta ja Vetovoimaa, 

Veturimiesten Liitto 100 vuotta. Teoksessa on kyllä lyhyt katsaus Liiton 

alkuvuosilta, mutta pääpaino teoksessa on vuosissa 1977 – 1998, eli tätä 

tutkimusta myöhemmältä ajalta. 

Lähimpänä omaa tutkimustani on PERTTI KILKIN kirjoittama Kouvolan 

Veturimiehiä käsittelevä teos Veturimiesten Liiton Kouvolan osasto 1920 – 2000. 

Tämä teos on ollut hyvää vertailuaineistoa omalle tutkimukselleni. Kouvola oli 

Oulua jäsenmäärältään suurempi osasto, mutta olen saanut huomata, että 

veturimiesten tekemä järjestötyö on ollut hyvin samankaltaista niin etelässä kuin 

pohjoisessakin. Myös Tampereen ja Kemin osastoista on kirjoitettu pienet 

historiikit, joista erityisesti Kemi historiikki on ollut mielenkiintoista luettavaa, 

koska osasto teki runsaasti yhteistyötä Oulun kanssa. 

Veturimiesten ammattikunta on kiinnostanut myös muun alan tutkijoita kuin 

pelkästään historioitsijoita. TAPANI MEHTONEN on tehnyt Turun yliopiston 

kansantieteen laitokselle pro gradu– tutkielman Veturimiesten ammattikuva n. 

1920 – 1960. Mehtosen teos on minulle erittäin hyödyllinen teos, joka tarjoilee 

arvokasta tietoa aina veturimiehistä ammattikuntana eri veturityyppeihin ja 

niiden teknisiin ominaisuuksiin asti.  

Valtionrautateistä on julkaistu myös yleisteoksia. Viimeisin on SEPPO 

ZETTERBERGIN vuonna 2011 kirjoittama teos Yhteisellä matkalla. VR 150 vuotta. 
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Teos antaa minulle yleiskuvan rautateiden yleisestä kehityksestä, koska se on 

tärkeä kehys ja taustatekijä, johon olen peilannut omaa tutkimuskohdettani.  

KUSTAA HAUTALAN ja TURO MANNISEN kirjoittamat Oulun kaupungin historia 

osat IV, V ja VI  tarjoilevat minulle tutkimukseni ajalta Oulun kehityksestä sitä 

tietoa, jota tarvitsen ymmärtääkseni yleisiä kehityslinjoja ja yhteiskunnallisia 

kytköksiä. PENTTI VIRRANKOSKEN vuonna 2012 ilmestynyt Suomen historia – 

Maa ja kansa kautta aikojen on minulle hyvä yleisteos kokoamaan suuret 

kehityslinjat yhteen. 

Ammattiyhdistysliikettä ei voi tutkia ilman poliittista kontekstia. TAPIO 

BERGHOLMIN teokset Sopimusyhteiskunnan synty I ja II ovat laaja kuvaus Suomen 

Ammattiyhdistysten Keskusliiton historiasta. SAK:n historia antaa tälle työlle 

perspektiä siitä valtakunnallisesta ay–politiikasta, jossa veturimiehetkin olivat 

mukana. OSMO JUSSILAN, SEPPO HENTILÄN ja JUKKA NEVAKIVEN Suomen 

poliittinen historia 1809 – 2006 on tiivis ja yleistajuinen esitys Suomen poliittisesta 

historiasta ja se on ollut tarpeellinen myös tälle tutkimukselle. 

Tutkimustehtävä 

 

Olen tutkinut Suomen Veturimiesten Liiton Oulun osaston vaiheita vuosina 1920 – 

1970. Arkistomateriaalin, Veturimies–lehden ja tutkimuskirjallisuuden pohjalta 

muodostuu kuva oululaisesta veturimiesten ammattiyhdistystoiminnasta. Aika on 

pro gradu –tutkielmaksi pitkähkö, viitisenkymmentä vuotta, mutta mielestäni 

pitkä aikaväli on ollut tarpeellinen. Järjestötoiminnassa muutokset tapahtuvat 

usein hitaasti ja niitä on syytä tarkastella pitkällä aikavälillä. Näin kehityskaari 

tulee paremmin esille ja syy–seuraus–suhteet hahmottuvat.  Pitkä ajanjakso 

tarkottaa, ettei kaikkea voi, eikä ole tarpeellistakaan ottaa mukaan. Selkeän 

kokaiskuvan luominen pakottaa pysyttelemään suhteellisen yleisellä 

käsittelytasolla ja vain herkullisimmat yksityiskohdat on mahdollista ottaa 

mukaan. 

Rajaan tutkimukseni päätösvuodeksi vuoden 1970, koska 1960–luvun lopussa ja 

1970–luvun alussa osaston toimihenkilöissä tapahtui sukupolvenvaihdos, kun 

runsaasti vanhoja toimijoita poistui vähitellen ja uusia henkilöitä valittiin. 
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Tutkimuskirjallisuuden perusteella ay–politiikka muuttui 1970–luvulla 

kovempaan suuntaan ja veturimiehetkin siirtyivät keskitettyyn 

työmarkkinapolitiikkaan. Tulopolitiikan33 synty merkitsi, että 

työmarkkinapolitiikka muuttui olennaisesti laaja–alaisemmaksi ja 

kokonaisvaltaisemmaksi.34 Vuonna 1969 tapahtuneen SAK:n eheytymisen jälkeen 

Veturimiesten liitossa siirryttiin ainakin epävirallisten poliittisten mandaattien 

käyttöön. Puoluepoliittinen mandaattiajattelu jatkui aina 1990–luvulle asti.35 

1970–luvulla Valtionrautatiet aloittivat myös viimeisimmän suuren uudistuksen 

tekniikan osalta eli ratojen sähköistämisen.36 Veturimiesten työn kannalta 

merkittävin uudistus oli siirtyminen vähitellen  yhden miehen ajoon.37 Nämä 

kaikki muutokset ovat mielestäni sellaisia, että niistä on hyvä tehdä oma erillinen 

tutkimus. 

Osaston perustivat oululaiset veturimiehet valtakunnallisen mallin mukaisesti heti, 

kun se oli poliittisissa oloissa mahdollista. Tutkimani osasto on osa 

ammattiyhdistystä eli sillä on hyvin selkeä tarkoitus: jäsenistönsä edunvalvonta. 

Olen pyrkinyt tutkimuksessani nostamaan tätä esille, muuta toimintaa 

unohtamatta. Yhdistys ja osasto sen alaorganisaatio koostuu jäsenistöstä. Esitän 

lukijalle: Paljonko osastolla oli jäseniä ja keitä he olivat?  Tutkin myös, millainen oli 

osaston organisaatio ja ketkä hoitivat osaston käytännön työtä? Olen pyrkinyt 

selostamaan, miten osasto on muuttunut vuosikymmenten aikana. Lisäksi 

olennaista veturimiesten ammatin kannalta on, miten rautateiden tekniset 

uudistukset otettiin vastaan ja koettiin osaston piirissä? Tutkimusaikani sisältää 

suuren muutoksen pohjoisen rautateillä, kun ensin höyryvetureiden rinnalle 

tulivat sähköveturit ja lopulta höyrykoneet vaihdettiin diesel–vetureihin. 

Tutkimukseni kertoo osaston ammatillisesta toiminnasta. Olen vastannut muun 

muassa kysymyksiin millaisiin toimenpiteisiin ja kannanottoihin osasto ryhtyi 

parantaakseen jäsenistönsä työoloja ja palkkausta? Millaisia parannuksia pyrittiin 

samaan aikaan ja millaisilla toimenpiteillä? Millaisia tuloksia saatiin aikaan? 

                                                             
33 Valtiovallan harjoittama talouspolitiikka, jolla hidastetaan inflaatiota, hillitsemällä palkkojen ja muiden 
tulojen nousua. Historian sanakirja 2007, 233. 
34 Kettunen 1976, 340. 
35

 Holopainen (toim.) 1998, 61. 
36

 Zetterberg 2011, 322, 324. 
37 Holopainen (toim.) 1998, 151. 
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Järjestötoiminnan erottamattomana osana on kokous–, sivistys– ja vapaa–ajan 

toiminta. Millaisia toimintamuotoja osastolla oli? Miten osasto rahoitti 

toimintaansa? Kaikenlainen toiminta tarvitsee pyöriäkseen rahaa ja olen kertonut 

mikä oli osaston taloudellinen tilanne eri aikoina? Mistä rahaa tuli ja mihin sitä 

käytettiin? 

Tutkimuksessani olen perehtynyt osaston perustamisen vaiheisiin ja sen 

toimintaan kuluneiden vuosikymmenten aikana. Olen selvittänyt miksi ja kenen 

toimesta osasto perustettiin? Tämän jälkeen tarkastelen veturimiesten osaston 

toimintaa ja sen vaiheita sekä yhdistys– että ammatillisen toiminnan kannalta. 

Sijoitan Oulun Veturimiehet laajempaan yhteiskunnalliseen kehitykseen 

tarkastelemalla tapahtumia paikalliselta tasolta aina valtakunnan tasolle. Mikään 

yhdistyshän ei synny eikä toimi irrallaan muusta yhteiskunnasta. Peilaamalla 

Oulun osaston toimintaa muiden paikkakuntien osastoihin, veturimiesten 

valtakunnalliseen liittoon,  Rautatiehallitukseen ja Valtionrautateihin olen luonut 

kokonaiskuvan ajasta, jossa Oulun osasto toimi. 

Työni koostuu neljästä pääluvusta. Pääluvut rakentuvat kronologisesti, käsittäen 

hyvin aihetta rytmittäviä kokonaisuuksia ja ajanjaksoja. Ensimmäinen pääluku 

käsittelee yhdistyksen perustamisen, toiminnan vakiintumisen ja vahvistumisen. 

Vuonna 1919 Ouluun perustettiin toinenkin veturimiesyhdistys, Oulun 

Veturinkuljettajat, ja ensimmäisessä pääluvussa selvitän näiden kahden 

yhdistyksen suhdetta. Toinen pääluku pitää sisällään myös sotavuodet, jotka ovat 

huomattava merkkipaalu ja taitekohta niin rautateillä kuin koko suomalaisen 

yhteiskunnan historiassa. Kolmas päälukuni käsittelee ajan vuodesta 1946 aina 

vuoden 1956 yleislakkoon asti. Tuo aika oli taistelevien ammattiliittojen aikaa, 

jolloin lakkoiltiin muun muassa palkoista ja työajasta. Suomi uurasti 

sotakorvauksien maksamisessa ja jälleenrakentamisessa. Viimeinen päälukuni 

käsittelee vuodet 1957 – 1970, joka on riitaisan politiikan ja ay–liikkeen 

hajoamisen aikaa. Suomen Sosiaalidemokraattisen puolueen hajoaminen kietoutuu 

ay–politiikkaan ja sitä kautta Veturimiesten Liittoon. Oulun osasto osti 

kesäviettopaikka Koivulan vuonna 1963, ja kyseisessä luvussa tarkastelen, miten 

uusi kesäpaikka vaikutti osaston toimintaan. Ammattiyhdistysliikkeen hajaannus 
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päättyi vuonna 1969, kun Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK) 

perustettiin uudelleen ja Suomen Ammattijärjestö (SAJ) lakkautettiin.38 

Lähteet ja menetelmät 

 

Tutkielmani päälähteenä on Veturimiesten Liiton Oulun osaston arkisto, jota voi 

pitää hyvänä ja kattavana. Arkistoa säilytetään Oulun maakunta–arkistossa. 

Osaston kokouksista on säilynyt pöytäkirjoja hyvin. Ainostaan vuosilta 1927 – 

1936 ei ole pöytäkirjoja, koska ilmeisesti pöytäkirjat sisältänyt kirja on kadonnut. 

Olen tiedustellut pöytäkirjakopioita Suomen Veturimiesten Liitosta ja Työväen 

arkistosta, mutta valitettavasti turhaan.  Suurin osa on päätöspöytäkirjoja, mutta 

osa pöytäkirjoista on pidetty niin sanottuina keskustelupöytäkirjoina, jolloin 

kokouksessa käytetyt puheenvuorot on pyritty kirjaamaan pääpiirteissään talteen. 

Ne antavat tarkan kuvan osaston sisällä olleista mielipide-eroista. 

Kokouspöytäkirjojen lisäksi minulla on käytössäni toimintakertomuksia, tilitietoja, 

jäsenluetteloita, laaja kirjeenvaihto keskusliiton kanssa ja paljon muuta osaston 

toimintaan liittyvää materiaalia. Veturimiesten liitto on julkaissut myös omaa 

Veturimies-lehteä, josta saa arvokasta lisätietoa siitä, mistä päätöspöytäkirjat 

vaikenevat. Varhaisemmilta vuosilta Veturimies-lehdestä löytyy hajanaisia 

painettuja numeroita Oulun yliopiston Pegasuksesta, ja vuodesta 1945 lähtien 

lehdet ovat lähes katkeamattomina sarjoina tallessa. 

Tutkin aihettani kvalitatiivisin menetelmin: havainnoiden aineistoa, vertaillen ja 

tehden tältä pohjalta päätelmiä. Käyttämäni lähteet ovat niin sanottuja 

jäännelähteitä, jotka ovat syntyneet tapahtuma-aikana tai välittömästi sen jälkeen. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö niihin pitäisi suhtautua lähdekriittisesti. 

Yhdistysasiakirjan, esimerkiksi toimintakertomuksen laatija, ei aikalaisena pysty 

kertomaan toiminnasta puolueettomasti ja jääkin siis tutkijan vastuulle tehdä 

tulkinnat. Yhdistyksen pöytäkirjat ovat luonteeltaan virallisia dokumentteja ja 

niillä on myös rooli yhdistyksen näyteikkunana muulle maailmalle. Ne eivät siis 

välttämättä kerro, miten asiat olivat, vaan miten asiat käsitettiin osaston jäsenten 

keskuudessa. Ne antavat kuitenkin hyvän kuvan niistä ongelmista, joiden kimpussa 

osasto on paininut. 

                                                             
38 Kilkki 2000, 60. 
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Tässä tutkimuksessa käsitteellä veturimies tarkoitetaan rautateillä työskentelevää 

henkilöä, joka lähes poikkeuksetta oli mies. Veturimies toimi junapalveluksessa 

kuljettajana tai lämmittäjänä. Veturimies saattoi olla myös muunlaisissa tehtävissä 

kuten tallipäivystäjänä tai veturinpuhdistajana. Kun veturinkuljettaja kohosi 

työtehtävissä esimerkikisi varikon päälliköksi, hän usein erosi osaston 

jäsenyydestä.  Kuljettajan tehtäviin kuului huolehtia veturin liikkeistä ajon aikana 

ja höyrykattilan paineesta. Lämmittäjä toimi kuljettajan alaisena ja hänen 

tehtäviinsä kuului polttoaineen syöttö tulipesään ja veden syöttö höyrykattilaan. 

Vetokalustouudistus, siirtyminen moottorivetureihin ja dieselvetureihin muutti 

veturimiehen työnkuvaa ratkaisevasti.39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39 Mehtonen 1988, 1 ja 69 ; Kettunen 1976, 49. 
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1. Varovasti anoen alkuun (1920 – 1938) 

1.1 Sekavaa aikaa yhteiskunnassa 

 

Itsenäisyyden alkuvuosina Suomen sisäpolitiikka oli riitaisaa ja täynnä ristiriitoja. 

Porvarillisen Suomen puoluekanta säilyi ennallaan vuodesta 1918 aina 1930–

luvun alkuun, mutta puolueiden voimasuhteissa tapahtui muutoksia. Vasemmiston 

piirissä käytiin jatkuvaa taistelua reformistisen suunnan ja vallankumoukseen 

tähtäävien radikaalien kesken. Marraskuussa 1918 päätettiin aloittaa uudelleen 

Suomen sosiaalidemokraattisen (SDP) puolueen toiminta.40 SDP:lla oli kova työ 

pysytellä vasemmistolaisena yleispuolueena, koska se oli jatkuvassa ristiriidassa 

muiden eduskuntapuolueiden kanssa, ja siihen suhtauduttiin varauksella. Se ajoi 

kuitenkin läpi tärkeiksi näkemiään asioita, kuten punavankien armahduslait.41 

SDP sai kilpailijakseen Pietarissa perustetun Suomen Kommunistisen Puolueen 

(SKP), vaikka puolue ei koskaan voinut toimia Suomessa julkisesti. Keväällä 1920 

SDP:stä irtaantunut ryhmä perusti Suomen Sosialistisen Työväenpuolueen (SSTP). 

Se toimi uhkarohkeasti ja saikin valtiovallan ryhtymään niin sanottuihin ”Kallion 

leikkauksiin” vuonna 1922. Monet tuomittiin valtionpetoksen valmistelusta. 

Suomen työväenpuolue lakkautettiin, minkä jälkeen entiset SSTP:läiset ja 

SKP:läiset ryhtyivät toimimaan salaisesti. Kommunistit valtasivat sanomalehtiä, 

työväenyhdistyksiä ja sosiaalidemokraattien nuorisoliiton. Useat ammattiliittojen 

johtokunnan miehitettiin kommunisteilla, näistä merkittävin oli SAJ.42 

Eduskuntavaalit pidettiin 1920–luvulla neljästi ja niissä maalaisliiton 

edustajamäärä kasvoi, kun taas edistyspuolueen kannatus kutistui. 

Valtioneuvoston muodostaminen 1920–luvulla oli kuitenkin hankalaa. Oikeisto ja 

vasemmisto eivät pystyneet yhteistyöhön ja SDP:lle hallitukseen meneminen oli 

ideologinen mahdottomuus vielä 1920–luvun alkuvuosina. Vuosikymmenen alussa 

kyseeseen tulivat käytännössä vain keskustapuolueiden maalaisliiton ja 

kansallisen edistyspuolueen vähemmistöhallitukset.  Yleisesti voidaan sanoa, että 

parlamentaarinen perusta oli varsin heikko, kun ministeristöjä ehti olla 

                                                             
40

 Virrankoski 2012, 330. 
41

 Jussila et al. 2006, 133-134. 
42 Jussila et al. 2006, 146-149. 
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kaksitoista, mutta niistä vain kaksi oli enemmistöhallituksia. Yhden puolueen 

hallituksia oli neljä ja virkamieshallituksia kaksi.43 

Hallitusten lyhytikäisyydestä huolimatta eduskunta uudisti lainsäädäntöä 1920–

luvulla tarmokkaasti. Toteutettiin joukko yhteiskunnallisia reformeja, joista osa oli 

pantu vireille jo ennen sisällissotaa. Uudet kunnallislait, yleinen 

oppivelvollisuuslaki, köyhäinhoitolaki ja kieltolaki sekä asutuslaki, niin sanottu Lex 

Kallio, säädettiin kaikki vuosina 1920 – 1922.44 

Kun tarkastellaan itsenäisen Suomen ensimmäistä vuosikymmentä, saadaan 

helposti mielikuva, että tuoreessa muistissa olevasta sodasta, poliittisista 

ristiriidoista ja kansan kahtiajakautumisesta huolimatta maassa elettiin uskoa ja 

toivoa herättävää aikakautta. Oli olympiavoittoja, elokuvia, jazzia ja naisten 

hameet lyhenivät. Puhutaan ”iloisesta” 1920–luvusta. Vuosikymmen päättyi 

kuitenkin sisäpoliittiseen myrskyyn. Taustalla olivat sisällissodan haamut. Osa 

kansasta muisteli katkerana sodassa kokemaansa tappiota ja haaveili uudesta 

kansannoususta, osa taas pelkäsi sitä.45 

Paljon oli ehtinyt tapahtua, kun sosiaalidemokraattien yhden puolueen 

vähemmistöhallitus nimitettiin joulukuussa 1926. Seuraavana keväänä 

pääministerinä toiminut Väinö Tanner joutui ottamaan, presidentin sijaisena, 

vastaan vapaussodan muistoparaatin. Vasemmisto syytti Tanneria työväenluokan 

häpäisemisestä. Oikeisto taas oli närkästynyt, kun suojeluskuntalaisten piti tehdä 

kunniaa Suomen tunnetuimmalle punaiselle johtajalle.46 Tämä pieni, toisaalta 

sattumankin sanelema, yksityiskohta tuo mielestäni hienosti esille ajan 

ristiriitaisuuden ja jännittyneisyyden. Valtionjohdolla oli harteillaan valtava 

vuoden 1918 sodan taakka, jota meidän aikamme ihmisen on vaikea ymmärtää. 

Kommunistien vahva asema työväen ammattiliikkeissä kiristi suhteet 

äärimmilleen. Sosiaalidemokraatit irtaantuivat vuonna 1929 SAJ:n johdosta ja 

perustivat uuden ammatillisen keskusjärjestön, Suomen Ammattiyhdistysten 

                                                             
43 Virrankoski 2012, 332; Jussila et al 2006,  
44

 Jussila et al 2006, 134. 
45

 Esim. Virrankoski 2012, 353-354. 
46 Jussila et al. 2006, 148. 
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Keskusliiton (SAK).47 SDP:n kilpailu äärivasemmiston kanssa huipentui vuonna 

1930, kun SDP julkaisi korostetun marxilaisen ohjelman. Kommunismin pelko 

levisi sangen laajalle, ja vuonna 1929 alkaneen lamakauden vaikutukset tuntuivat 

myös Suomessa. Vaikka Kallion hallitukset olivat puuttuneet vuosikymmenen 

alussa jyrkästi STTP:n toimintaan, kasvoi äärivasemmiston kannatus 

vuosikymmenen loppua kohden. Lakot yleistyivät ja niiden murtamiseen 

organisoitui Vientirauha–yhtymä, johon parhaimmillaan kuului 34 000 miestä.48 

Äärivasemmiston lisääntynyt julkinen toiminta synnytti Lapualta alkunsa vuonna 

1929 saaneen laajan kommunismin vastaisen kansanliikkeen. Lapuanliike päättyi 

vuonna 1930 Mäntsälän kapinaan, joka osoitti ratkaisevasti Suomen olevan 

laillisen tasavallan tiellä. Kriisistä huolimatta Suomessa ei vuosina 1930 – 1932 

ajauduttu oikeiston eikä vasemmiston diktatuuriin. Kansan suureen enemmistöön 

nojautuva demokratia säilyi, kun samaan aikaan useimmissa muissa ensimmäisen 

maailmansodan jälkeen itsenäistyneissä maissa ajauduttiin jonkinlaiseen 

diktatuuriin. 49 VIRRANKOSKI on tulkinnut taustalla olleen Ruotsin vallan ajalta 

periytyneen pohjoismaisen kansanvallan perinteen, kun taas JUSSILA, HENTILÄ JA 

NEVAKIVI tulkitsevat positiiviseen kehitykseen johtaneita seikkoja seuraavasti: 

Suomessa parlamentaarinen järjestelmä säilyi toimintakykyisenä ja 
demokratia jopa lujittui. Mutta kansallinen eheytyminen ei tapahtunut 
poliittisen oikeiston ehdoilla, pakottamalla työväenliike yhteiseen 
ruotuun, vaan siten, että sosiaalidemokraattisen työväenliikkeen asema 
tunnustettiin.50 

Lapuanliikkeen lopputase nähtiin vuonna 1933, kun eduskuntavaaleissa 

Kokoomus ja Isänmaallisen Kansanliikkeen51 (IKL) vaaliliitto kärsi tappion. SDP:n 

kaksi perättäistä vaalivoittoa vuosina 1933 ja 1936 turvasivat Suomen poliittisen 

järjestelmän säilymisen. Vuonna 1937 astui virkaan Cajanderin III hallitus, joka sai 

lisänimen ”punamultahallitus”, koska sen muodostivat maalaisliitto ja 

                                                             
47

 Jussila et al. 2006, 150-151. 
48

 Jussila et al. 2006, 150-151. 
49 Jussila et al. 2006, 154-155. 
50 Jussila et al. 2006, 170. 
51 Puolue perustettiin jatkamaan äärioikeistolaista toimintaa Lapuanliikkeen lakkauttamisen jälkeen. 
Lapuanliikeen entiset kannattajat perustivat IKL:n kesäkuussa 1932. Valtiopäivävaaleihin puolue 
osallistui vuodesta 1933 lähtien, mutta oli vuonna 1932 mukana Kokoomuksen vaaliliitossa. IKL:n 
toiminta puolueena lakkautettiin välirauhansopimuksen perusteella 1940. Historiansanakirja 2007, 69. 
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sosiaalidemokraattinen puolue. Punamultahallituksen parlamentaarinen pohja oli 

laajempi kuin yhdenkään aikaisemman hallituksen.  

Ankara talouslama hellitti 1930–luvun aikana ja kansallinen elintaso kohosi 

nopeasti. Suomi astui ensiaskeleitaan kohti pohjoismaista hyvinvointivaltiota. 

Kansakunta eheytyi ja kansallinen identiteetti vahvistui. Poliittiset äärilaidat 

alkoivat menettää kannatustaan.52 

Tähän yhteiskuntaan syntyi uudelleen myös veturimiesten ammattiyhdistys, ja 

kuten arvata saattaa, sen alku ei ollut helppo. Ammattiyhdistyksiä kyllä tarvittiin 

tulevina vuosina ja pian ne osoittivatkin paikkansa työntekijän apuna ja turvana. 

1.2 Veturimiesten uusi järjestäytyminen 

1.2.1  Turkulaisten esimerkkiä seuraten  

 

Aiemmin tehdyn periaatepäätöksen pohjalta Helsingin varikon porvarillismieliset 

kuljettajat perustivat syyskuussa 1918 Suomen Veturinkuljettajayhdistyksen. 

Hanke saikin rautatiehallitukselta lämpimän siunauksen. Kuljettajayhdistyksen 

käyttövoimaksi tulivat sosialismin vastaisuus sekä lämmittäjien sulkeminen 

yhdistyksen ulkopuolelle.53 Pian perustamisen jälkeen Veturinkuljettajayhdistys 

ryhtyi perustamaan osastoja myös varikoille ympäri maata.54 

Oulun varikolla veturimiehet pitivät tammikuun lopussa 1919 oman kokouksen, 

joka oli samalla uuden osaston perustamiskokous. Kokouksessa päätettiin 

perustaa Suomen Veturinkuljettajayhdistyksen Oulun osasto. Kokouksessa oli 

keskustelua alustamassa Riihimäeltä kuljettaja Varjoranta, joka oli uuden 

yhdistyksen sihteeri. Ensimmäisessä kokouksessa oli paikalla 16 henkilöä, joista 

jäseneksi hyväksyttiin heti 15.55  

Perustettu yhdistys, sen paremmin kuin vuonna 1919 perustettu ruotsinkielinen 

veturimiesyhdistys Finlands Svenska Lokomotivmannaförening56, eivät voineet 

koota kuin pienen osan koko veturimieskunnasta yhteen. Noin puolella kaikista 
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 30.1.1919 Suomen Veturinkuljettajayhdistyksen Oulun osaston perustamiskokous Ca:1. OMA. 
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veturimiehistä, eli suomenkielisillä lämmittäjillä, ei ollut yhdistystä, johon liittyä. 

Kuljettajayhdistyksen valkoinen linjakaan ei houkutellut kuin murto–osan 

veturinkuljettajista riveihinsä, eikä se siten koskaan saanut kovin suurta 

kannatusta.57  

Laajemmalle pohjalle perustuvan ammatillisen yhteisön tarve kuitenkin tunnettiin 

veturimiesten keskuudessa. Kumpikaan 1910–luvun lopulla perustetuista 

veturimiesten yhdistyksistä ei pysynyt vastaamaan siihen tarpeeseen, joka 

veturimiehillä jo vanhastaan Kuljettaja- ja Lämmittäjäyhdistyksen ajoilta asti oli.  

Uutta yhdistystä oli puuhattu vanhan liiton raunioille jo kesästä 1919 lähtien. 

Yritykset kuitenkin osoittautuivat toivottomiksi ja ainoaksi vaihtoehdoksi jäi 

uuden yhdistyksen perustaminen. Puuhamiehenä uudelle yhdistykselle oli Heikki 

Pyhäluoto, josta sittemmin tuli yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja.  

Rautatiehallitus ei kuitenkaan, punaisten riveissä toimineiden kuljettajien 

pelossaan, tehnyt uuden yhdistyksen perustamista helpoksi.58 

1.2.2  Ouluun oma osasto 

 

Oululaiset veturimiehet pitivät vuonna 1920 syyskuun alussa kokouksen, jossa he 

lukivat turkulaisten veturimiesten lähettämän kirjeen.  Kirjeessä ehdotettiin uuden 

yhdistyksen perustamista ja kutsuttiin asiaa käsittelevään kokoukseen.59 Aiemmin 

olivat kouvolalaiset puuhanneet uutta yhdistystä maaliskuussa 1920, mutta asiasta 

ei päästy yksimielisyyteen. Suurin kiistakysymys oli perustettavan yhdistyksen 

suhde SAJ:hin. Kun toukokuussa 1920 pidetyssä SAJ:n edustajakokouksessa 

kommunistit saivat järjestön johtoonsa, oli veturimiehille asia selvä. SAJ:hin 

sitoutuminen olisi merkinnyt uuden yhdistyksen välitöntä loppua.60  

Oulussa kokous päättikin lähettää Turun kokoukseen kaksi edustajaa: kuljettaja 

Johannes Puuperän ja lämmittäjä Antti Leiviskän. Turussa 18.9.1920 pidetystä 

kokouksesta tuli uuden Suomen Veturimiesyhdistyksen perustamiskokous. Nyt 

perustettuun yhdistykseen olivat tervetulleita niin kuljettajat kuin lämmittäjätkin, 
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 Yleinen kokous 8.9.1920. Suomen Veturimiesyhdistyksen Oulun osasto (tästä eteenpäin SVOO).Ca:2. 
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ja sen päämääränä oli pysyä täysin epäpoliittisena. Se ei houkutteluista huolimatta 

liittynyt SAJ:hin eikä myöskään rautatielaitoksen suojeluksessa toimineeseen 

”valkoiseen” Valtionrautatieläisten keskusjärjestöön.61 Uuden yhdistyksen 

puheenjohtajaksi valittu Pyhäluoto kirjoitti osastoille keskustoimikunnan (ktk) 

julkaisussa nro. 1: 

Tämä yhdistys on puhtaasti ammatillinen järjestö, joka valvoo 
veturimiesten taloudellisia ja ammatillisia etuja. Yhdistyksen jäseneksi 
pääsee jokainen veturimies, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja on 
vähintään 6 kuukautta palvellut veturimiehenä ––62 

Ouluun palanneet kokousedustajat tekivät Oulun varikolla selkoa kokouksen 

kulusta, ja samalla päätettiin perustaa Ouluun oma osasto, joka sai 

järjestysnumerokseen neljä. Osaston ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin 

kuljettaja Johannes Puuperä.  Kokouksessa oli läsnä 14 veturimiestä. Uusi kokous 

pidettiin kahden viikon kuluttua ja silloin todettiin osastoon liittyneen tarpeeksi 

jäseniä, jotta se voitiin katsoa perustetun.63  

Kuljettajayhdistyksen Oulun osastossa ei oltu kovinkaan yllättyneitä uuden 

yhdistyksen perustamisesta, eikä uuden veturimiesten osaston tulemisesta 

paikkakunnalle. Oulussa kuljettajayhdistyksen johtokunta oli ollut valmis 

tekemään sääntömuutoksen jo vuonna 1920 ja hyväksymään lämmittäjät osaksi 

kuljettajayhdistystä.  

–– vanhan puolue kysymyksen ja ammattijärjestöön 
liittymiskysymyksen takia yhdistyksen kokous on varma, että uusi 
järjestö perustetaan ennemmin tai myöhemmin, koska veturimiehistä 
löytyy paljon lämmittäjäainesta, jotka haluavat kuulua yhdistykseen –– 
emme luule sellaisen laajennuksen tuovan yhdistykseemme muuta kuin 
innokkaampaa ja virkeämpää toimintaan, jota kyllä yhdistyksemme 
kaipaisi ammattikuntamme elinehtojen parantamiseksi–– 64 

Oulussa veturimiesten toiminta lähti varovaisesti käyntiin ja pysyi varsin laimeana 

läpi 1920–luvun. Oman vaikeutensa yhdistystoiminnalle toi Rautatiehallituksen 

penseä suhtautuminen uuteen järjestöön.  Oululaiset miettivät huvitoimikunnan 

perustamista heinäkuussa 1921, mutta totesivat, ettei sillä ollut 
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työskentelymahdollisuuksia.65 Syynä lienee ollut, ettei Rautatiehallitus sallinut 

osastojen käyttää Valtionrautateiden kokoustiloja ja seuraintaloja kuin vasta 

vuoden 1923 alkupuolella.66 Tämä vaikeutti kokousten järjestämistä ja 

varainkeruuta, kun pienelle osastolle olisi ollut valtava taloudellinen riski lähteä 

vuokraamaan tiloja ulkopuolisilta. Varoja olisi tarvittu myös kokousedustajien 

junapiletteihin, koska Rautatiehallitus ei myöntänyt veturimiesyhdistyksen 

jäsenille vapaapilettejä kokousmatkoihin. Tämä hankaloitti erityisesti kaukaa 

pohjoisesta matkaan lähtevien kokouksiin osallistumista. Tähän tuli muutos uuden 

palkkalain myötä vuonna 1923, jolloin veturimiehet saivat oikeuden 

virkavapauteen ja vapaalippuihin kokouksiaan varten.67 Vuoden 1924 

toimintakertomuksessa todettiin: 

Toiminta ei ollut ”mitään mieltä innostavaa” eikä yhdistyksen 
merkeissä elävää elämää, sillä jokaisella on omat harrastuksensa. –– 
Yhdistys muistetaan vain silloin kun jonkun etua loukataan. ––68 

Veturimiesyhdistykselle päätettiin perustaa oma äänenkannattaja Veturimies 

vuonna 1921. Veturimiehestä haluttiin ammattilehti, jossa ammattiteknillisillä ja 

työhön liittyvillä kysymyksillä olisi näkyvin sija. Lehti tarvitsi pian lukuisia 

avustajia.69 Oululaiset kirjoittivat vuosien aikana lehteen nimimerkeillä Jännäri, v.t. 

ja Uke. Oululaisille oli varmasti noloa, kun vuonna 1926 Veturimiehen suosittu 

pakinoitsija ”Setä” moitti Oulun osastoa laiskasta ilmoitusten myymisestä omaan 

lehteen. Osasto päättikin ottaa tästä opiksi ja tehostaa toimintaansa.70 

1.3 Toiminnan hidas käynnistyminen 

 

1.3.1 Osastolle muodostuu laaja toimintakenttä 

 

Veturimiesyhdistyksen järjestörakenne muodostui hyvin samantapaiseksi kuin 

vanhan Kuljettaja- ja lämmittäjäyhdistyksen.71 Erikoisuutena muihin 

valtakunnallisiin järjestöihin verrattuna oli piirijärjestelmän puuttuminen. Osastot 
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 Johtokunnan kokous 3.3.1926. SVOO. Ca:2. OMA. 
71 Kettunen 1976, 49-51. 



25 
 

valitsivat suoraan edustajansa valtakunnallisia päätöksiä tekeviin kokouksiin. 

Yksinkertainen järjestörakenne palveli kiinteyttä ja yhteenkuuluvuudentunnetta, 

mutta vaati myös osastoilta aktiivisuutta.  Vuosikokoukset, keskustoimikunnan ja 

osastojen roolit ja toimivalta määriteltiin säännöissä. Yhdistyksen kitkaton 

toiminta edellytti jäsenten laajaa osanottoa.72 

Ensimmäiset, keskusjärjestöltä saadut säännöt määrittivät lyhyesti osaston 

tarkoitukseksi veturimieskunnan ammatillisen ja taloudellisen hyvän 

kohottamisen. Toiminnassa tärkeintä oli sellaisten asioiden nopea käsittely, joista 

Veturimiesyhdistyksen keskustoimikunta (ktk) tai yhdistyksen yleinen kokous oli 

pyytänyt lausuntoa.73 Oulun osasto tarttuikin työhön tarmokkaasti ja teki 

yhdistykselle edustajien välityksellä useita alustuksia kirjeiden muodossa. 

Veturimiesyhdistyksen sihteerin J. D. Saarisen vastauskirjeessä, joka koskee 

tiedustelua liittymisestä Pohjoismaiseen Veturimiesliittoon, on alareunaan 

kirjoitettu saatesanat:  

Erkki! Sain nämä paperit tänään 14.5. Näyttääpi näistä, että Oulun 
osasto on aiheuttanut taasenkin k.t.k:lle puheenaihetta, tekemistä 
tiedustelujen ja ehdotusten takia. J.D.S:n tässä kirjelmässä olevan 
tiedoksiannon mukaan tulleepi saapuvassa k.t.k pöytäkirjassa olemaan 
Oulua paljonkin. Hyvähän kyllä näin, sillä kuten tiedät on Oulu aina 
ollut ensitilalla asiain yms suhteen k.t.k. käsityksessä.  Joten nytkään 
emme ole menossa unohduksiin –tämä kaikki sanottu puolestani vain 
sinulle toverin, eikä muille. – Matti 74 

Osaston ensimmäisinä vuosina puheenjohtajana toimi kokenut järjestömies 

Johannes Puuperä. Hänen jälkeensä puheenjohtajaksi nousi aiemmin sihteerin 

tehtäviä hoitanut lämmittäjä Matti Karjalainen. Hänen jälkeensä kymmenen vuotta 

puheenjohtajana toiminut Erkki Suonperä jäi pois tehtävästään vuonna 1934 ja 

hänen seuraajakseen tuli Aukusti Miilumäki yhdeksi toimikaudeksi. Sihteerin ja 

rahastonhoitajan tehtävissä vaihtuvuus oli suuri. Vuosina 1920 – 1938 osastolla 

ehti olla kymmenen sihteeriä ja yhdeksän rahastonhoitajaa.75 Johtokunta oli aina 

sekoitus vanhoista konkareista ja uusista tulokkaista. Tehtäviä vaihdeltiin ja 

puheenjohtajat olivat ehtineet kerätä kokemusta järjestötoiminnasta jo ennen 
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puheenjohtajuuttaan. Kaikkia osaston jäseniä ei luonnollisestikaan johtokunta-

työskentely kiinnostanut, ja usein vuosikokouksissa peräänkuulutettiinkin 

varsinkin nuoremman polven innokkuutta yhdistystoimintaan. 

Kokoukset ovat olleet enimmäkseen vähälukuisia varsinkin nuorempi 
polvi näyttää vähän välittävän oman ammattikuntansa pyrkimyksistä 
veturimiesten aseman parantamiseksi––76 

Osaston toiminta–alue muodostui aluksi verrattain laajaksi, ja pitkien etäisyyksien 

takia nähtiin tarpeelliseksi valita osastoon kuuluville sivuvarikoille Kemiin,77 

Kokkolaan78 ja Pietarsaareen79 asiamiehet hoitamaan yhteydenpitoa ja keräämään 

jäsenmaksut. Osastoon kuului myös jäseniä Tornion, Raahen80 ja Ylivieskan 

varikoilta.81 (Liite 1) 

Osasto jakoi kokouksensa kolmeen ryhmään: johtokunnan kokouksiin, osaston 

yleisiin kokouksiin ja vuosikokouksiin. Johtokunnan kokouksissa käsiteltiin 

osaston sisäiset asiat, kuten uusien jäsenten hyväksymiset ja laina–anomuksien 

puoltaminen, lisäksi se valmisteli asioita yleisiin kokouksiin. Yleisiin kokouksiin ja 

vuosikokouksiin olivat kaikki osaston jäsenet tervetulleita. Vuosikokous oli 

osaston ylintä päätösvaltaa käyttävä elin, joka valitsi muun muassa johtokunnan 

seuraavalle vuodelle.  

Jokainen osasto sai lähettää edustajia Veturimiesyhdistyksen edustajankokouksiin, 

jotta paikallinen ääni saataisiin kuulumaan myös valtakunnan tasolla. Osaston 

jäsenluku määritti kokousedustajien lukumäärän ja näin suuremmilla osastoilla oli 

enemmän painoarvoa kokouksessa.82 Kokousedustajia ”evästettiin” ennen 

matkaanlähtöä osaston yleisissä kokouksissa. Niissä käytiin läpi ktk:n lähettämät 

”alustukset” eli nykytermein esityslistat, ja kokoukseen osallistujat pääsivät 

keskustelemaan asioista, jotta kokousedustajilla oli selkeä käsitys oman osaston 

mielipiteestä. Heidän myös oletettiin toimivan sen mukaisesti. Osastolle 

taloudellisesti tyhjästä aloittaminen toi kokouksiin osallistumiselle omat 
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vaikeutensa, eikä toimintaa helpottanut päällystön nurja suhtautuminen. 

Oululaisten harmina useana vuonna olikin, että heidän kohonnut jäsenmääränsä 

olisi mahdollistanut useamman kokousedustajan lähettämisen yhdistyksen 

edustajankokoukseen, mutta varikonpäällikkö ei myöntänyt tarvittavia 

vapaapäiviä.83  

Aina ei kokousedustaja kuitenkaan saanut osaston mielipidettä kuulluksi. Vuonna 

1921 kokous oli evästänyt kokousedustajia yhdistyksen sääntöjä koskevassa 

asiassa, mitä Suomen Veturimiesyhdistyksen lakkautuessa siltä jääville rahoille 

tulisi tehdä. Kokous lausui, ettei rahoja tulisi antaa Työväen Sivistysliitolle84, kuten 

ktk esitti, vaan esimerkiksi rautateiden leski– ja orpokassaan.85 Kokousedustajan 

antaessa selostusta matkastaan käy kuitenkin ilmi, että osaston mielipide on täysin 

sivuutettu. 

––osastohan oli antanut edustajalle täysin selvät sävelet, mihin ei 
ainakaan rahoja tulisi lähettää, mutta täysin toinen oli päätös––86 

Tämä sääntöjen kohta saatettiin nähdä ystävällisyyden osoituksena vasemmistoa 

päin ja ehkä se koettiin hankalaksi asiaksi Oulussa. 

Kuljettaja– ja veturimiesyhdistysten katkerin taisteluvaihe päättyi 1920–luvun 

alun jälkeen ja yhdistykset pystyivät melko laajaan yhteistyöhän muun muassa 

eläkekysymyksessä. Olivathan niiden käsittelemät ongelmat pääsääntöisesti 

yhteisiä, veturimiesten työhön välittömästi nitoutuvia. Sen sijaan osaston toiminta 

muiden yhdistysten kanssa jäi vähäiseksi. Alkuaikojen pöytäkirjoista löytyy vain 

muutama maininta paikallisesta kuljettajayhdistyksestä. Esimerkkinä Oulussa 

osastot muodostivat yhteisen lähetystön puhumaan varikonpäällikölle veturien 

puhdistuksesta ja kävivät neuvotteluja toimenpiteistä ajovuorokysymyksessä.87 

Syynä saattoi myös olla, että varikonpäällikkö suhtautui suopeammin lähetystöön, 

jossa oli edustaja kuljettajayhdistyksestä. 
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Merkittävä merkkipaalu tuli vuonna 1929, kun Veturimiesyhdistyksen rinnalla 

heikoksi ja pieneksi kutistunut Veturinkuljettajayhdistys sulautui 

Veturimiesyhdistykseen. Hajaannuksen aika oli siltä osin ohi, kun kaikki 

suomenkieliset kuuluivat nyt samaan järjestöön.  Ruotsinkielinen 

Lokomotivmannaförening  pysytteli omana yhdistyksenään vielä vuoteen 1972 

asti. Yhdistyminen toi Veturimiesyhdistykseen kaikkiaan 89 uutta jäsentä88  ja 

Oulun osasto sai neljä uutta jäsentä89. Tässä yhteydessä täytyy kuitenkin muistaa, 

ettei järjestäytyminen ollut vielä varikoilla sataprosenttista, koska 

jäsenvaatimuksena oli vähintään lämmittäjän pätevyys sekä kuuden kuukauden 

palvelus veturimiehenä. Toisaalta jäseneksi saatettiin hyväksyä myös 

koneosastossa toimivia muita rautatieläisiä, esimerkiksi Oulussa 

veturinpuhdistajien esimies kuului osastoon.90 

Samalla kuljettajayhdistyksen sulautuminen veturimiesyhdistykseen oli päätös 

koko 1920–luvun kestäneelle työlle päästä hyväksytyksi järjestöksi 

rautatieviranomaisten silmissä. Se oli nyt ainoa ja kiistämätön veturimiehistön 

edustaja, eikä työnantaja voinut sitä ohittaa. Tultaessa 1930–luvulle voidaan 

sanoa, että ammattikuntayhdistyksestä oli tulossa ammattiliitto, jolla oli pian 

jäsenistönsä lähes sataprosenttinen kannatus takanaan.91 

1.3.2 Jäsenvero kassan kartuttamiseksi 

 

Ensimmäiset johtokunnat joutuivat kantamaan raskaan taakan toiminnan 

käynnistämisestä. Rahaa ei ollut, koska osaston tärkein varallisuus koostui 

jäseniltä kerätyistä jäsenmaksuista. Palkkojen pienuuden ja vähäisen jäsenmäärän 

takia tuloja ei aluksi juuri kertynyt. Suurin menoerä ensimmäisinä vuosina olivat 

kokouksiin lähetettyjen edustajien matkakustannukset. Osasto päätti vuonna 1925 

ryhtyä keräämään jäsenveroa92 ja varallisuus alkoi karttua hiljalleen. Jäsenveroista 

kertyi jo seuraavana vuonna 1475 markkaa osaston kassaan.93 Voidaan sanoa, että 

osasto hoiti taloutensa hyvin ja teki ylijäämää vuodesta toiseen.  
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Perustamisvuoden lopussa osaston varallisuus oli 29,85 markkaa, kuusi vuotta 

myöhemmin 1189,90 markkaa (noin 380 euroa) ja talvisodan aattona 11213,31 

markkaa (3943,51 euroa).94 Vuonna 1935 osastolle oli kertynyt sen verran 

varallisuutta, että sille ostettiin piano ja peite,95  jota myöhempinä vuosina 

ryhdyttiin vuokraamaan. 

Jäsenten jäsenmaksu koostui kolmesta osasta: yhdistykselle menevästä osasta, 

Veturimies–lehden tilausmaksuista ja osaston jäsenverosta. Vuonna 1927 osaston 

jäsenistä kerättiin ylimääräinen jäsenvero yhdistyksen Oulussa pidetyn 

vuosikokouksen järjestelykulujen peittämiseksi.96 Tämä ei luonnollisesti 

miellyttänyt kaikkia jäseniä ja jatkuvasti kohoavista maksuista nuristiin.97 

Keräyslistoilla kerättiin rahaa esimerkiksi muistolahjoihin ja kuolleiden tovereiden 

hautaseppeleisiin.98 Vuonna 1932 osasto rekisteröityi Yhdistysrekisteriin ja sai 

siten nimensä perään tunnuksen ry.99 Tämä lisäsi hallintokustannuksia, koska 

vuosittain täytyi tehdä ilmoitus uusista toimihenkilöistä ja nimenkirjoittajista. 

Lisäksi rahaa kului muun muassa postimaksuihin ja hiihtokilpailupalkintoihin. 

Eräs tyypillinen tuon ajan varainhankintakeino olivat arpajaiset. Aluksi arpajaisia 

pidettiin Hautaus– ja eroavustusrenkaan varallisuuden kasvattamiseksi100, ja 

Oulun osaston sihteeri mainitseekin vuoden 1923 toimintakertomuksessa 

arpajaisten tuoneen jäsenille puuhaa kelpo tavalla.101 Jäsenten tuli kysellä 

palkintoja liikkeistä ja myydä arpoja. Osa myi innokkaasti, eivätkä osalla 

keräyslistat edes rypistyneet.102 Myöhempinä vuosina osasto järjesti omiakin 

arpajaisia varallisuuden kartuttamiseksi. 
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 Tilikertomus vuodelta 1939. SVOO. Ga:1.OMA. 
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1.3.3 Jäsenistö uskaltaa mukaan vähitellen 

 

Ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden loppuun mennessä osastoon oli liittynyt 

35 jäsentä. Koko Veturimiesyhdistykseen kuului vuoden 1921 loppuun mennessä 

656 jäsentä ja osastoja oli muodostettu 13. Oulun jäsenistön osuus koko 

yhdistyksestä oli siis noin 5,5 prosenttia. Kokkolan veturimiehet erosivat Oulun 

osastosta vuonna 1927 ja liittyivät perustettuun Seinäjoen osastoon.103 

Jäsenmäärän kuvaajassa tämä näkyy pienenä notkahduksena, mutta kehitys oli 

vielä noususuhteinen. (Liite 4) Verrattuna vuoteen 1921 oli Oulun osaston 

jäsenmäärä noin kolminkertaistunut ollen 96 jäsentä vuoden 1927 lopussa. Tällöin 

se muodosti 6,5 prosenttia koko yhdistyksen jäsenmäärästä, vaikka osastojen 

lukumäärä oli noussut kahteenkymmeneen. 

Aineisto antaa pohjaa myös käsitykselle, että Valtionrautateillä oli paljon 

työntekijöitä samasta suvusta, ja ammatti ikään kuin periytyi isältä pojalle. 

MEHTONEN on omassa pro gradu –tutkielmassaan haastatellut 69 veturimiestä ja 

heistä noin 50 prosentilla olivat  vanhemmat olleet rautatieläisiä.104 Esimerkiksi 

veturimiehistä löytyy jäsenluettelosta kolme Melleniusta: J. Mellenius (s. 1873), K. 

Mellenius (s. 1885 ) ja L. Mellenius (s. 1897). Saattoi olla, että J. ja K. Mellenius 

olivat veljeksiä ja L. Mellenius oli J. Melleniuksen poika. Samoin Kahlos–nimisiä 

löytyy jäsenluettelosta kolme: Matti (s.1884), Frans (s. 1894) ja Johan (s. 1900).105 

Heidän lisäkseen johtokunnassa on vuonna 1929 toiminut V. Kahlos. 

Alkuun oli selvää, että varikon miehistöllä oli epäilyksiä uuden järjestön suhteen, 

mutta vuonna 1922 perustettu Hautaus– ja eroavustusrengas houkutteli liittymään 

osastoon. Renkaaseen pääsemisen edellytys oli osastoon kuuluminen.  Hautaus– ja 

eroavustusrengas oli kuopiolaisen J. Leonars Björkmanin aloitteesta perustettu 

avustuskassa. Kassasta sai sen nimen mukaisesti avustusta kuolemantapauksessa, 

jos joutui erotetuksi Valtionrautateiltä tai joutui itse eroamaan sairauden takia. 

Jokaisella alle 35–vuotiaalla osaston jäsenellä ja hänen vaimollaan oli oikeus liittyä 
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renkaaseen. Ilmoittautumismaksu oli 10 markkaa ja kultakin ero– tai 

kuolintapaukselta osakas joutui suorittamaan 3 markan maksun. Kassan 

myöntämä avustus oli 2000 markkaa ja se vastasi 1. luokan veturinkuljettajan 

kuukausipalkkaa.106 

Vasta vuonna 1927 Tannerin sosiaalidemokraattisen hallituksen aikana vuonna 

1918 kurinpitotoimenpiteenä erotetut veturimiehet pääsivät palaamaan osastoon 

ja samalla töihin Valtionrautateille.107 Tällä eleellä olikin varmasti valtava 

symbolinen merkitys veturimiehille, jotka kokivat, että vuoden 1918 tapahtumien 

rangaistus oli päättynyt. Jäsenmäärän nousuun oli osittain syynä henkilökunnan 

kasvanut tarve, koska rautatieliikenne lisääntyi 1920–luvun loppupuolella koko 

maassa yleisen nousukauden myötä.108 Edes vuonna 1928 alkaneet pulavuodet 

eivät vähentäneet liikennettä näkyvästi, vaikka tavarankuljetus supistuikin jonkin 

verran.109 Oulussakin on nähtävissä henkilökunnan lisääntynyt tarve. Useita 

lämmittäjiä oli noussut kuljettajaksi, toisilta varikoilta oli tullut Ouluun uusia 

kuljettajia ja vuosina 1925 – 1926 osastoon oli hyväksytty 27 puhdistajaa 

jäseneksi. Nämä olivat noin 20–vuotiaita miehiä, jotka olivat vasta työuransa 

alussa rautateillä.110 Koko Veturimiesyhdistyksen jäsenmäärä oli jatkuvassa 

kasvussa. Vuonna 1935 Valtionrautateillä oli palveluksessa 2343 veturimiestä ja 

vuoden lopussa heistä yli 2100 oli liittynyt jäseneksi.111 Uskoisin, että tämä kertoo 

kuljetustarpeen kasvusta rautateillä pulavuosien jälkeen ja samalla 

yhteiskunnallisten olojen rauhoittumisesta. 1930–luvulla oli jo hyväksyttävämpää 

kuulua ammattiyhdistyksen, kuin 1920–luvulla. 

Vuonna 1927 laadittu matrikkelinomainen jäsenluettelo valottaa osastoon 

perustamisen jälkeen kuuluneiden 116 jäsenen koulutuspohjaa ja työuraa. Osasto 

koostui 33 veturinkuljettajasta, 46 lämmittäjästä ja 37 puhdistajasta.  Kaikki, 

joiden koulutustiedot mainitaan, ovat käyneet kansakoulun. Kansakoulu olikin 

edellytys rautateiden palvelukseen pyrittäessä. Lähes kaikki olivat saaneet 

jonkinlaista tuntumaa työelämään ennen veturimieheksi tuloa. Vain muutamalla ei 
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ollut ansiotyötä ennen palvelukseen tulemista. Saatu työkokemus oli vaihtelevan 

tyyppistä, tavallisesti kuitenkin työtä koneiden parissa esimerkiksi Veljekset 

Åströmin tehtaalla, valtamerilaivalla koneenkäyttäjänä tai höyrylaivalla 

lämmittäjänä. Se onkin luonnollinen tausta veturinkuljettajan 

pätevyysvaatimuksien kannalta.112 

Hautaus– ja eroavustusrengas ja hajaannuksen päättyminen vuonna 1929 olivat 

varmasti osatekijänä, että vuosikymmenen loppuun mennessä veturimiesten 

järjestäytymisaste oli kohonnut jo huippuluokkaan. 1930–luvun pula–aika näkyi 

myös rautateillä ja veturimiesten piirissä, joskaan veturimiehille pulavuodet eivät 

merkinneet elintason romahdusmaista laskua. Vakinaisille veturimiehille 

työttömyys ei ollut uhka, tosin pakkolomia oli jonkin verran. Yleistä oli, että 

virkaatekevät joutuivat nimitystään vastaavaan tehtävään. Hankalin tilanne oli 

ylimääräisillä lämmittäjillä, joita irtisanottiin.113 Oulun osaston piirissä 

tapahtuneista muutoksista pulavuosina ei ole jäänyt jälkipolville tietoa, mutta 

jäsenmäärän kehitys tasaantui ja viimeisenä rauhanvuonna 1938 osastossa oli 159 

jäsentä.114 Kaikkiaan jäseniä Veturimiesyhdistyksessä oli 2435, eli Oulun osaston 

vahvuus oli yhä 6,5 prosenttia koko yhdistyksestä.115 

Oululaisista veturimiehistä löytyy merkintöjä vaikuttamasta myös muissa 

organisaatioissa. Tämä kertoo mielestäni ammatin arvostuksesta. Veturimiehissä 

näyttää olleen yhteiskunnallisesti aktiivisia kansalaisia, mutta tätä ei pidä yleistää 

koskemaan kaikkia veturimiehiä. Vuodesta 1924 vuoteen 1933 puheenjohtajana 

toiminut kuljettaja Erkki Suonperä toimi Suomen Veturimiesyhdistyksen 

keskustoimikunnan varsinaisena jäsenenä vuodet 1930 – 1937.116 Oululaisille on 

ollut epäilemättä tärkeää, että heillä on ollut oma mies ktk:ssa päättämässä ja 

vaikuttamassa keskeisiin asioihin. Oululaiset saivat myös pienempiä varikoita 

paremmin tiedon ktk:ssä käydyistä keskusteluista ja olivat siten paremmin perillä 

yhdistyksen asioista. Suonperä jäi pois luottamustehtävästä jäädessään eläkkeelle 

ja johtokunta haki hänelle kultaista ansiomerkkiä.117 Ensin tosin näytti, ettei 

                                                             
112 Jäsenluettelo pöytäkirjakansioin lopussa. SVOO. Ca:2. OMA. 
113 Kettunen 1976, 190. 
114 Vuoden 1938 toimintakertomus. SVOO. Ca:2.OMA. 
115

 Kettunen 1976, 371. 
116

 Kettunen 1976, 374. 
117 Johtokunnan kokous 8.6.1937. SVOO. Ca:3. OMA. 



33 
 

työnantajakaan halunnut luopua pitkäaikaisesta työntekijästään, koska hänelle ei 

aluksi myönnetty eroa ja jo kerran suunniteltu erojuhla jouduttiin perumaan.118 

Osaston ensimmäinen puheenjohtaja Johannes Puuperä ryhtyi eläköitymisensä 

jälkeen puuhaamaan Ouluun VR:n eläkeläisten yhdistystä. Myöhemmin SAK kutsui 

hänen yhdeksi veteraaneistaan ja myönsi hänelle ammattiyhdistysliikeen kultaisen 

ansiomerkin.119 

Erkki Suonperä ei ollut ainoastaan aktiivinen veturimiehistön asioiden ajamisessa, 

vaan toimi myös oululaisen teatteritaiteen edistämiseksi. Hän oli perustajajäsen 

Oulun Näyttämön kannatusyhdistyksessä, joka perustettiin vuonna 1931 uuden 

teatterin aikaansaamiseksi120. Lisäksi hän oli Oulun kaupungin 

kunnanvaltuustossa vuonna 1919.121 Kunnanvaltuustossa istui Suonperän lisäksi 

kuljettaja Juho Halttu ensin vuoden 1924 ja myöhemmin vuodet 1929 – 1930.122 

Veturimiehet olivat aktiivia yhteiskunnallisia vaikuttajia muuallakin kuin oman 

osastonsa keskuudessa. Merkittäviä oululaisia veturimiehiä sotia edeltävältä ajalta 

olivat Kauppisen veljekset. Heistä kumpikaan ei osallistunut veturimiesten 

johtokuntatyöskentelyyn, mutta Juho Kauppinen oli vuonna 1919 perustamassa 

valkoisen kuljettajayhdistyksen osastoa Ouluun.123 Myöhemmin hän oli aktiivinen 

aloitteentekijä myös veturimiesten osastossa. Kalle Kauppinen antoi merkittävän 

panoksensa Nuorten Miesten Kristillisen Yhdistyksen perustamiselle Ouluun 

vuonna 1896 ja hän toimikin eläkkeelle jäämisensä jälkeen matkasaarnaajana.124 

Molemmat toimivat myös Oulun kaupunginvaltuustossa: vanhempi veljeksistä, 

Kalle Kauppinen, vuoden 1919 ja nuorempi veli Juho Kauppinen vuodet 1934 – 

1936 ja 1941 – 1945.125 
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1.4 Toiminnan ytimessä alusta alkaen edunvalvonta 

 

Palkkaus–, työaika– ja muut ammattiin suoranaisesti liittyvät asiat hoiti 

keskitetysti Veturimiesyhdistys ja näissä kysymyksissä osastoilla oli ensi sijassa 

lausunnonantajan ja aloitteentekijän rooli. Monet tuolloin tehdyt aloitteet, kuten 

aloite kahdeksan tunnin työaikalain noudattamisesta tuntuvat ehkä meistä 

itsestäänselvyyksiltä, mutta ne kertovat ajasta ja lähtökohdista, joissa 

veturimiesten oli ryhdyttävä ajamaan etuuksiaan ja parantamaan 

työympäristöään. 

1.4.1  Palkkauskysymys 

 

Valtionrautateillä henkilökunta oli jaettu palkkauksessa sääntöpalkkalaisiin ja 

palkkiopalkkalaisiin. Sääntöpalkkalaiset olivat vakituista henkilökuntaa ja 

palkkiopalkkalaiset ylimääräisiä. Vaikka palkkiopalkkalaisia otettiin töihin vain 

tarpeen vaatiessa, muodostivat he myöhemmin runsaslukuisen ryhmän. 

Esimerkiksi suurin osa lämmittäjistä oli palkkiopalkkalaisia, kun taas kuljettajat 

yleensä sääntöpalkkalaisia. Veturimiesten palkasta suurin osa koostui lisistä. Niistä 

huomattavin oli virantekoraha126, joka sekin koostui erilaisista osista.127 Koska 

virantekorahat muodostivat palkasta huomattavan osan, herätti Oulun 

Veturimiehissä heti huomiota Seinäjoen varikolta kantautunut huhu, jonka mukaan 

Seinäjoen miehet havittelivat itselleen henkilöjunan ulottamista Ouluun kuuluvaan 

Ylivieskaan. Kirjeessä annettiin ymmärtää, että jos ”välien halutaan pysyvän hyvinä 

on ajot syytä pitää ennallaan”.128 Taustalla uskoisin olevan juuri virantekorahat, 

jotka kertyivät paremmin pitkiltä ajovuoroilta ja aiheuttivat näin riitaa varikoiden 

välille – varsinkin, kun isoilla varikoilla oli tapana rohmuta pitkät linjat itselleen. 129 

 

Vuonna 1921 Kouvolan osasto teki ktk:n kautta yhdistyksen vuosikokoukselle 
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aloitteen säästörahojen130 tarpeettomuudesta.131 Oulun osasto evästi oman 

edustajan yhdistyksen vuosikokousta varten asiasta: 

–– oltiin periaatteessa yksimielisiä siitä, että mainitut rahat joutaisi 
jäädä pois, koska jokaisen veturimiehen velvollisuus on ilman näitäkin 
tulla mahdollisimman vähällä kulutuksella toimeen – nykyään 
toimivassa palkkauskomiteassa on veturimiehille vihaisia virtauksia, 
kun sen sijaan konduktöörit, ratamestarit ym. nauttivat siellä armon 
päivänpaistetta–– 132 
 

Esitys ei kuitenkaan johtanut tulokseen, vaan säästörahojen maksaminen osana 

palkkaa jatkui sotien jälkeiseen aikaan.133 

Vaikka palkkauskysymys oli ollut keskeisin uuden veturimiesyhdistyksen 

perustamiseen innoittanut asia, vasta vuonna 1922 palkkakysymys kärjistyi. 

Veturimiesyhdistys oli ajautunut välirikkoon Kuljettajayhdistyksen kanssa, mutta 

ruotsinkielisen yhdistyksen kanssa se teki yhteisen palkka–anomuksen. Vuoden 

1922 syyskuussa niin sanottu Vartiovaaran komitea antoi esityksen eduskunnalle 

valtion virkamiesten palkkauksesta. Virkamiesjärjestöt olivat esitykseen 

tyytymättömiä ja sen kaatuikin ilman hyväksymistä.134 

Oululaiset olivat tyrmistyneitä luettuaan sanomalehdestä palkkauskomitean 

esityksestä. He päättivät heti kirjoittaa ktk:lle kirjeen, jossa toivat ilmi 

palkkaehdotuksen epäonnistumisen. 

Mainittu komitea ei ole ollut perillä eri toimien laadusta, niiden 
vastuullisuudesta yms. Täytyy suuresti ihmetellä sitä 
asiantuntemattomuutta, tahtoisi sanoa ilkeämielisyyttä, joka tuossa 
luokittelussa samoihin luokkiin niin huomioon havaittavalla tavalla on 
tehty–– Eikö edelleenkään veturimiehet valtion miljoonaomaisuuden 
hoitajana, miehistä joista kerrallaan riippuu satojen ihmishenkien 
turvallisuus, ole ansainneet tehtyä ehdotusta parempaa, eikä heiltä 
toimissaan aina vaadittu valppaus ja varovaisuus, toimintakyky ja 
vastuunalaisuude painostus ole sen suuremmaksi arvioitava – –Nyt on 
kysymys saako tämä tilanne jatkua? Eikö todellakaan veturimiehet 
toimensa ominaisuudessa voi niin paljoa hallita, että he lopultakin ollen 
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kaiken tosiasillisen liikenteen a:na ja o:na rautateillä, lopultakin luoda 
omana ryhmänsä itsellensä tässäkin maassa sisältävät elämän ehdot. 
135 

Veturimiesten tuohtumuksessa oli tietenkin kyse oman ammattiryhmän 

arvostuksesta. Veturimiehet korostivat aina palkkauksen yhteydessä työnsä 

valtavaa vastuuta ”miljoona omaisuudesta” ja matkustajien turvallisuudesta. 

Tärkeintä oli saada selkeä ero muuhun junahenkilökuntaan, erityisesti 

konduktööreihin nähden. BERGHOLM on luonnehtinut veturimiehiä 

”rukkasvirkamiehiksi”136 ja mielestäni luonnehdinta on kuvaava.  Vielä ennen sotia 

he rinnastivat itsensä virkamiehiin ja hakivat vertailupohjansa sieltä.  

Loppuvuonna 1922 hallitusneuvotteluissa virkamiespalkkaus oli näyttävästi esillä. 

Tässä vaiheessa oikeistolaiset Virkamiesyhdistyksen keskusliitto ja 

Valtionrautatieläisten Keskusjärjestö päättivät iskeä. Ne uhkasivat 

joukkoirtisanoutumisella. Veturimiehille tilanne oli ongelmallinen, koska 

liikehdinnässä oli selkeästi poliittisia pyrkimyksiä ja se oli vastoin yhdistyksen 

periaatteita. Se päätti kuitenkin varautua osanottoon palkkataistelussa, mutta vain 

jos mukaan ei sekoitettaisi politiikkaa. Irtisanoutumiseen ei tarvinnut kuitenkaan 

ryhtyä, koska asia ratkesi eduskunnassa veturimiesten eduksi.137 Oululaisetkin 

olivat valmiita työtaisteluun ja olivat täyttäneet ahkerasti valtakirjoja 

joukkoirtisanoutumisen varalle.138 

Seuraava askel palkkauskysymyksessä oli vuoden 1923 lopussa tullut 

virkamiespalkkauksen kokonaisjärjestely, joka sisälsi koko järjestelmän 

uudistamisen.139 Perinteinen jako säästöpalkkalaisiin ja palkkiopalkkalaisiin 

poistui ja kaikki alkoivat nauttia määrätyn suuruista peruspalkkaa.140 Palkat 

jaoteltiin 30 palkkaluokkaan ja aikaisemmat määrävuosikorotukset muutettiin 

ikälisäjärjestelmäksi. Veturimiehistön palkat jäivät kauas heidän 

palkkakomiteansa vaatimuksista, ja eniten hiersi ylempien palkkaluokkien selkeä 

hyötyminen alempien kustannuksella.141 Koko 1920–luvun lopun veturimiehet 
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työskentelivät erilaisten pienempien palkkaukseen liittyvien kysymysten, kuten 

virantekorahojen, kimpussa. 

Vuonna 1928 alkanut laskusuhdanne ja siitä seuranneet pulavuodet142 palauttivat 

palkka–asian uudelleen esityslistoille. Aika oli työtaisteluihin huono, koska 

työttömyys kasvoi ja työväenpuolueet ja maalaisliitto suhtautuivat penseästi 

virkamiesten palkkojen korotuksiin. Veturimiehet olivat yhteisessä rintamassa 

Virkamiesliiton kanssa, mutta rintama hajosi pian ylempi– ja alempipalkkaisten 

rintamalinjaa myöten. Veturimiehet asettuivat yhteistyöhön alempipalkkaisten 

kanssa.143 Pula–aika oli itse asiassa tuntuvasti korottanut veturimiesten 

ansiotasoa, pula–aikaan kun käteen jäävällä osalla sai entistä enemmän, vaikka 

palkkoja oli leikattu. Laman jälkeen veturimiehet alkoivat vertailla palkkakehitystä 

yleiseen palkkakehitykseen. Tässä vertailussa heidän palkkansa näytti jäävän 

alakynteen, eikä ostovoiman kasvua osattu arvioida. Palkka–asia ei saanut 

kuitenkaan veturimiehiä tyydyttävää ratkaisua ennen talvisodan syttymistä.144 

1.4.2. Jatkuvana huolena junaturvallisuus 

 

Muita ammatillisia kysymyksiä olivat eläkeikä, työaikakysymys ja ainainen huoli 

junaturvallisuudesta. Paikallisissa kysymyksissä osasto kääntyi yleensä ensiksi 

varikonpäällikön tai liikennejakson johtajan puoleen, joko kirjeellä tai lähettämällä 

muutaman miehen lähetystön asiaa esittelemään. Kaikkia veturimiehiä koskevissa 

asioissa osasto teki kyselyjä ktk:lle tai antoi alustuksen kokousedustajan 

esiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa.  

Vuonna 1928 johtokunnan määräämä toimikunta kirjoitti ktk:n pyynnöstä laajan 

selostuksen Oulussa tapahtuneista junaturvallisuuden laiminlyönneistä ja 

epäkohdista. Kirjeestä käy ilmi, että junanlähettäjien, konduktöörien ja joskus jopa 

kuljettajien itsensä huolimattomuus ja huonot välit aiheuttivat välillä 

myöhästymisiä ja vaaratilanteita. Myös virka–aseman väärinkäyttö raivostutti. 

Kerran matkatarkastaja käski jo asemalta aikataulussa matkaan lähteneen junan 

                                                             
142 Vuosina 1929–1934 maailmanlaajuinen lama, joka alkoi ”mustasta tiistaista” 29.10.1929. New Yorkin 
pörssin romahduksesta. Suomessa lama tunnetaan paremmin nimellä pulavuodet. Lama johti massa 
työttömyyteen ja suurten yritysten kaatumiseen. Historian sanakirja 2007, 216. 
143

 Kettunen 1976, 175-178. 
144 Kettunen 1976, 190-192. 
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palaamaan hakemaan häntä, vaikka oli itse nukkunut junan lähtöajan ohi ja käski 

vielä kuljettajan ajamaan hukattua aikaa kiinni.145 Vastaavia tapauksia 

kohtuuttomasta käytöksestä työnantajan puolelta työntekijää kohtaan on Oulusta 

muitakin. Kuljettaja oli tuomittu maksamaan aiheuttamansa vahingot, kun hän oli 

sumussa ohittanut rikkinäisen semafoorin146 ja törmännyt edellä ajaneeseen 

tavarajunaan.147 Kuljettajan korvausvelvollisuus ei ollut mitenkään harvinainen, 

vaan pikemminkin ajan yleinen käytäntö. 

Kesällä 1925 Kouvolan osasto oli tehnyt aloitteet junajärjestyksen ohjesäännön 

muuttamisesta. Siinä junanlähettäjän tai konduktöörin olisi pyöritettävä valkoista 

lippua tai lyhtyä lähetettäessän junaa matkaan. Aiheena aloitteelle olivat isommilla 

asemilla sattuneet vaaratilanteet, joissa saattoi olla useampi juna yhtä aikaa ja 

kuljettaja tulkitsi väärin tai ei nähnyt paikalla pidettyä lähtömerkkiä.148 Samaan 

asiaan oli tarttunut oululainen Antti Leiviskä, joka teki vuonna 1926 aloitteen 

”heittosignaalista”, jossa lähettäjän tuli, samoin kuin Kouvolan aloitteessa, lähettää 

juna liikkeelle liikkuvalla merkillä. Osasto päätti tehdä asiasta aloitteen 

yhdistyksen vuosikokoukselle.149 Epäselvyydet lähtösignaalin käytössä oli 

tiedostettu jo aiemmin rautatiehallituksessa ja se ryhtyi seuraavana vuonna 

uusimaan signaaliohjesääntöä.150 

Elokuussa 1925 osaston johtokunta joutui ottamaan kantaa ikävään asiaan, joka oli 

erityisen tuomittavaa Suomessa vuosina 1919 – 1932 voimassa olleen kieltolain 

takia.151 

Todettiin tapahtuneen tosiasian nojalla asiain tässä suhteessa jo olevan 
verrattain huolestuttavalla tolalla ja päätettiin hetipaikalla ruvetaan 
soveltamaan käytäntöön osaston sääntöjen 8§ kolmatta kohtaa 
sellaisten suhteen, jotka viranteossa huomataan juopuneen152 

                                                             
145

 Lausunto osastolle 14.3.1928 KTK:n pöytäkirjan nro. 41 pykälän 7§ johdosta. Liiton jäseniltä 
saapuneet kirjeet. SVOO. Ec:1. OMA. 
146

 Junaliikenteessä käytetty siipiopaste. 
147

 Lausunto osastolle 14.3.1928 KTK:n pöytäkirjan nro. 41 pykälän 7§ johdosta. Liiton jäseniltä 
saapuneet   kirjeet.SVOO. Ec:1. OMA. 
148 Kilkki 2000, 19.  
149 Yleinen kokous 28.4.1926. SVOO. Ca:2. OMA. 
150

 Kilkki 2000,19.  
151

 Historian sanakirja 2007, 92. 
152 Johtokunnan kokous 7.8.1925. SVOO. Ca:2. OMA. 
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Sääntöjen kahdeksas pykälä velvoitti johtokunnan puuttumaan huonoon 

käytökseen ja kutsumaan asianomaisen kokoukseen kuultavaksi. Mietintään jää, 

oliko varikolla tapahtunut onnettomuus, johon liittyi juopuneena työskennellyt 

kuljettaja? Sitä lähde ei kerro, vaan jättää tilaa spekulaatiolle. Varmaa kuitenkin on, 

että tällainen käytös tuomittiin osaston johtokunnassa ja se huononsi osaston 

mainetta päällystön silmissä. 

1.4.3 Muita ammatillisia kysymyksiä 

 

Yleinen kahdeksan tunnin työaika oli säädetty lailla vuonna 1917. Sen mukaan 

neljän viikon työjaksossa sai olla 192 tuntia töitä ja työvuoron pituus sai olla 

enintään 16 tuntia. Veturimiehet pääsivät tämän lain piiriin vasta vuonna 1927. 

Sitä ennen heidän kohdallaan sovellettiin vuoden 1909 työaikalakia, jossa 

kuukauden työaika työtehtävien raskaudesta riippuen sai olla 240–310 tuntia ja 

vuorokautinen työaika 12–18 tuntia. Käytännössä työajat venyivät jatkuvasti yli 

näiden säännösten.153 

Oulun varikolla vuonna 1921 oli käytössä ajovuorot, joissa niin tavara– kuin 

postijunillakaan ei työaika juurikaan ylittänyt tuota 192 tunnin rajaa. Tavarajunan 

miehistölle töitä kertyi 192 tuntia ja postijunan miehistölle 206 tuntia. 

Sivuvarikoilla suhde oli suunnilleen sama. Ongelmaksi nähtiin yöpalveluksen 

sisältyminen näihin tunteihin ilman mitään korvausta työn rasittavuuteen 

nähden.154 Vuosien saatossa tilanne muuttui. Työtahdin kiristyessä vuonna 1925 

Kokkolan varikon miehet pyysivät johtokuntaa ryhtymään toimiin liian pitkien 

työvuorojen poistamiseksi. Heidät oli myös velvoitettu huoltamaan vetureita 

vapaapäivinään.155 

Veturimiesten työhön omintakeisen piirteensä toi pistelaskujärjestelmä. Sen 

mukaan veturimies sai lähinnä palvelusvuosien ja koulutuspohjan perusteella 

pisteitä, jotka vaikuttivat hänen etenemiseensä uralla.156 Pistejärjestelmä oli 

veturimiesten omaa aikaansaannosta, jonka tarkoituksena oli varmistaa 

työnantajan tasapuolinen kohtelu kaikkia työntekijöitä kohtaan. Pisteitä saattoi 

                                                             
153 Mehtonen 1988, 140-142. 
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 Yleinen kokous 22.10.1921. SVOO. Ca:2. OMA. 
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 Johtokunnan kokous 26.5.1925. SVOO. Ca:2. OMA. 
156 Mehtonen 1988, 36.  
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myös menettää esimerkiksi kurinpitotoimenpiteenä. Veturimiesten työvuorot 

vaihtelivat pituutensa ja tyyppinsä mukaan. Vuorojen jakaminen tapahtui 

pisteiden perusteella. Normaali käytäntö oli, että nuoret veturimiehet joutuivat 

uransa alussa työskentelemään vähemmän pidetyissä vuoroissa ja pääsivät sitten 

vuosien karttuessa pidetympiin ja osittain vaativampiikin vuoroihin.157 Oululaisten 

veturimiesten yleinen kanta oli, että pisteet ja palvelusvuodet olivat perusteena 

erilaisten etujen saamiselle. Arvostelua syntyi herkästi, jos kuljettajakurssille 

valittiin nuorempi mies vanhemman jäädessä ilman kurssipaikkaa.158 

Vuonna 1926 Oulun osastolla miesten määräämisessä ajovuoroihin ilmeni 

”säännöttömyyttä”, ja tästä päätettiin huomauttaa varikonpäällikölle. Samalla 

päätettiin vaatia tallin seinälle taulukko, mikä osoittaisi jokaisen henkilökohtaiset 

pisteet ja niiden perusteella ”kunkin veturimiehen paikan.”159 

1.5 Huvi- ja urheilutoimintaa 

 

Vaikka yhdistysten toiminta olikin pääasiassa ktk:lta tulleiden asioiden ja omien 

kannaottojen käsittelyä, oli 1920–luvulla jo hieman muutakin toimintaa. Oulun 

Veturimiehet suunnittelivat jo heinäkuussa 1921 pidetyssä osaston kokouksessa 

huvitoimikunnan perustamista kokeilumielessä.160 Seuraava kokous katsoi 

kuitenkin, ettei huvitoimikunnalla ollut työskentelymahdollisuuksia.161 Tämä johtui 

varmastikin siitä, että Suomen Veturimiesyhdistykseltä ja sen osastoilta oli kielletty 

Valtionrautateiden kokoustilojen ja seuraintalojen käyttö.162 Pienelle ja varattomalle 

osastolle olisi varmasti ollut liian suuri taloudellinen riski lähteä vuokraamaan tiloja 

ulkopuolisilta.  Vuoden 1923 vuosikertomus kuitenkin kertoo, että huvitoimikunta 

oli järjestänyt yhdet iltamat, ”ja hyvät pitikin”, mutta innostus loppui siihen.163 

Iltamien pitämisen mahdollisti rautatiehallitukselta saapunut kirja, jossa Suomen 

Veturimiesyhdistys vapautettiin pannasta ja sille myönnettiin samat oikeudet 

käyttää tiloja kuin muillakin samanlaisilla veturimiesyhdistyksilla aiemmin oli 
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 Holopainen (toim.) 1998, 118. 
158 Johtokunnan kokous 8.1.1925. SVOO. Ca:2. OMA. 
159 Yleinen kokous 28.4.1926. SVOO. Ca:2. OMA. 
160 Yleinen kokous 6.7.1921.SVOO. Ca:2. OMA. 
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 Yleinen kokous 22.10.1921.SVOO. Ca:2. OMA. 
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 Kettunen 1976, 157. 
163 Vuoden 1923 toimintakertomus. SVOO. Ca:2.OMA.   
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ollut.164 Huvitoimikunta muodostettiin pian tämän jälkeen165 ja se toimi ajoittain 

vilkkaasti aina sotiin asti. Vaikka huvitoimikunta toimi ilmeisen aktiivisesti, ei sen 

toiminta juuri kartuttanut osaston kassaa.  

Erityisen paljon työtä huvitoimikunnalle teetti Veturimiesyhdistyksen vuosikokous 

Oulussa kesäkuussa 1927. Kokousjärjestelyihin suhtauduttiin vakavuudella ja 

kokouksen isännöimisellä toivottiin olevan positiivinen vaikutus osaston 

toiminnan aktiivisuuteen.166 Kokousvieraat saapuivat Ouluun kolmeksi päiväksi. 

Kokouspaikkana toimi Seurahuone ja kokouksessa käsiteltiin muun muassa 

junaturvallisuutta, palkkausta ja veturimiesyhdistysten yhteenliittymistä. 

Kokousten lisäksi osasto oli järjestänyt vierailleen mukavaa ohjelmaa. Yksi päivä 

käytettiin matkustamalla Pyhäkosken laskuun Utajärveltä Muhokselle, mistä 

takaisin Ouluun palattiin Laine–laivalla167. Kokouksen päätti yhteinen päivällinen 

Seurahuoneella.168 

Suomen Veturimiesyhdistyksen järjestötoiminta alkoi voimistua 1930–luvulla. 

Järjestäytymisasteen kohottamiseksi osastoissa työskenneltiin ahkerasti ja 

toimintamuotoja tehostettiin. Tämän saattoi mahdollistaa palkkaliikkeen hiljaiselo 

laman aikana? Vaikka Oulun osaston vuosien 1928 – 1936 kokousten pöytäkirjat 

puuttuvat, voi pientä sirpaleista tietoa toiminnasta poimia tilikertomuksista ja 

kirjeistä. 

Vuonna 1932 osaston jäsenten rouvat perustivat osaston yhteyteen 

naistoimikunnan, joka tunnettiin puhekielessä ompelukerhona. Ensimmäinen 

kokoontuminen pidettiin helmikuussa 1932 puheenjohtaja Suonperän kotona ja 

pitkäaikaisena puheenjohtajana toimi Anna Suonperä.  Ompelukerhon tarkoitus oli 

käsitöitä valmistamalla ja myymällä avustaa puutteen alaiseksi joutuneita osaston 

jäseniä. Naiset ottivat kuitenkin pian hoitaakseen myös kahvitarjoilun 

järjestämisen osaston erilaisissa tilaisuuksissa, juhlissa ja illanvietoissa.169 

                                                             
164 Valtion rautateiltä saapuneet kirjeet 1923–1977. 14.3.1923 Rautatiehallitus. Ed:1. OMA. 
165 Toimintakertomus vuodelta 1923. SVOO. Ca:3 OMA. 
166 esim. Osaston kokous 8.4.1927. SVOO. Ca:2.OMA. 
167 Laine–laiva oli Oulun ja Muhoksen välillä liikennöinyt höyrylaiva. 
http://www.kirjastovirma.net/muhos/hoyrylaivaliikenne. Katsottu 16.4.2014. 
168 28.6.1927 ja 30.6.1927. Kaleva. 
169I-vo ”Oulun Veturimiesten Naisten Käsityökerho 20-vuotias”(art.).Veturimies 11/1952 ; A.H ” 
Anna Suonperä kuollut”(art.).Veturimies 3/1966. 
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Vuonna 1933 osasto järjesti Suomen Veturimiesyhdistyksen osastojen väliset 

hiihtokilpailut Oulussa. Kisaa käytiin kahdessa sarjassa: ”ikämiehet” ja ”nuoret”. 

Tehtävään valittu hiihtotoimikunta sai palkinnoiksi tarpeellisia käyttöesineitä 

kuten villapaitoja, lapinpuukon ja hiihtokengät. Pokaalin hiihtäjä sai itselleen 

palkintojenjaossa sijoilla  kolme ja neljä. Palkinnot kertovat pulavuosista, joita 

tuolloin elettiin. Villapaita oli hyvä palkinto kylmässä veturinhytissä 

työskentelevälle ja puukko kuului jokaisen kaupunkilaisenkin perustarpeistoon.170 

Vuoden 1934 tilintarkastuskertomuksessa kerrotaan, että osaston toiminta oli 

kulunut ”kohtalaisen toiminnan merkeissä”. Osasto oli saanut käyttöönsä uuden 

kokoushuoneen ja sen seurauksena oli perustettu käsityökerho, laulukuoro ja 

jouhiorkesteri. Kerhotoimintaa pyrittiin myös aloittelemaan seuraavana vuonna. 

Vuoden 1935 tilintarkastuskertomuksessa kerrotaan:   

 Kulunut vuosi on ollut vilkkaan toiminnan aikaa. Laulukuoro, orkesteri 
ja urheiluharrastus on ollut koko vuoden vilkasta, etenkin kun on saatu 
vielä hiihdon kiertopalkinto jolle toivomme myös ensi vuonna vuoroa. 
Opintokerho on myös työskennellyt joka toinen maanantai ja on niihin 
osanotto ollut aivan odottamattoman suuri, etenkin nuoremman väen 
taholla.171 

Vireä toiminta antoi varmasti innostusta huvitoimikunnalle. Tosin 

toimintakertomuksessa kirjoittaja valittelee, että ohjelmaa on hankala järjestää 

Oulussa, koska sieltä puuttuu juhlahuone ja tarjolla on paljon huvitilaisuuksia, 

joiden kanssa on vaikea kilpailla.172  Omille jäsenille tarkoitettujen tilaisuuksien 

lisäksi osasto järjesti maksullisia iltamia yleisölle. Esimerkiksi vuonna 1935 

järjestettin kevätpuolella karnevaalit Ylivieskassa ja iltamat Oululaisissa ja 

Muhoksella. Voitto jäi tosin näistä tapahtumista laihaksi ja innostus järjestämiseen 

hyytyi. Joulun alla pidettiin vielä omalle osastolle pikkujoulut.173 Pikkujouluista 

tulikin perinne, mikä jatkui aina tutkimusaikani loppuun saakka.  

 

 

                                                             
170 Hiihtotoimikunnan pöytäkirja 2.3.1933. SVOO. Cb:1. OMA. 
171

 Tilintarkastuskertomus vuodelta 1935. SVOO. Ga:6. OMA. 
172

 Huvitoimikunnan toimintakertomus vuodelta 1935. SVOO. Dd:1. OMA. 
173 Huvitoimikunnan tilikatsaus vuodelta 1935. SVOO.Ga:3. OMA. 
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2. Sotavuodet murroksena ( 1939 – 1945)  

2.1 Suomi maailmanpolitiikan myllerryksessä 

2.1.1 Sota–ajan politiinen kehitys 

 

Toinen maailmansota syttyi 1. syyskuuta vuonna 1939, kun Hitlerin johtama Saksa 

hyökkäsi Puolaan. Kolmisen viikkoa tämän jälkeen Neuvostoliitto miehitti Puolan 

itäosat. Tämän jälkeen Stalinin huomio kohdistui pohjoiseen. Lokakuussa 1939 

Suomen hallitus sai kutsun neuvottelemaan ”konkreettisista poliittisista 

kysymyksistä”. Neuvotteluja käytiin useaan otteeseen Moskovassa, mutta ne 
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katkesivat marraskuun puolivälissä. Marraskuun viimeisenä päivänä vuonna 1939 

Neuvostoliitto hyökkäsi rajan yli Suomen kimppuun. Hyökkääjä oli joka suhteessa 

ylivoimainen, mutta Suomessa vallitsi poikkeuksellinen puolustustahto. Sotaa kesti 

runsaat kolme kuukautta ja Moskovan rauha, joka pian sai nimen ”välirauha”, 

solmittiin maaliskuun 13. päivänä vuonna 1940. Rauhanehdot olivat järkytys 

Suomen kansalle. Suomi joutui luovuttamaan Karjalan Nevostoliitolle niin sanottua 

Pietari Suuren rajaa pitkin.174 

Talvisodalla oli suuri merkitys myös työväenliikkeelle. ”Talvisodan henki” osoitti 

1920– ja 1930–lukujen eheyttämispolitiikan onnistuneeksi. Jopa kommunistit 

tarttuivat aseeseen taistelussa Neuvostoliittoa vastaan ja suostuivat 

suojeluskuntalaisten käskettäviksi. Punamultavuodet olivat epäilemättä 

yksimielisyyden kivijalka. Talvisotaa olivat edeltäneet onnelliset vuodet: elintaso 

kohosi, oli työtä ja rahaa. Kansakunnan eheytyminen sai konkreettisen muodon 

tammikuussa 1940, kun ammattillinen keskusjärjestö SAK ja työnantajien 

keskusliitto STK tunnustivat toisensa neuvotteluosapuolina. Tätä kutsutaan 

”tammikuun kihlaukseksi”.175 

Suomessa ei salattu katkeruutta ja pettymystä kohtuuttomia rauhanehtoja 

kohtaan. Kiireisin sisäinen ongelma oli luovutetuilta alueilta siirtyneiden noin 

400 000 suomalaisen olojen järjestäminen. Tässä tehtävässä Valtionrautateillä oli 

avainrooli. Muualla Euroopassa suursota oli päässyt vasta kunnolla käyntiin ja 

ulkomaankauppa vaikeutui. Tästä seurasi Suomessa tavara– ja elintarvikepula, 

joka pakotti siirtymään yhä tiukempaan säännöstelyyn.  

Jo vuonna 1940 uuden sodan toive ja uhka leijuivat poliittisessa ilmapiirissä. 

Epävarmuuden keskellä suomalaiset toivoivat tukea Saksalta. Saksa suhtautui vielä 

elokuussa 1940 Suomeen sangen kylmäkiskoisesti, vuonna 1939 Molotov–

Ribbentrop -sopimuksessa sovitun etupiirijaon mukaisesti. Kaikki muuttui vuonna 

1940 kun Hitler päätti hyökätä seuraavana vuonna Neuvostoliittoon 

hyökkäämättämyyssopimuksen vastaisesti. Tässä tilanteessa Saksalle oli hyötyä 

Suomesta. Syksyllä 1940 Suomi ja Saksa tekivät kauttakulkusopimuksen 

saksalaisten joukkojen kuljetuksista Suomen kautta Pohjois–Norjaan. Yhteistyö 
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kiteytyi ja konkretisoitui kevään 1941 kuluessa. Kesän alkuun menennessä 

saksalaisten  ja suomalaisten sotilaalliset valmistelut olivat kytkeytyneet niin 

tiukasti yhteen, että Saksan hyökätessä Suomi joutui auttamatta mukaan. 

Neuvostoliitto ei katsonut Suomen ja Saksan yhteistyötä hyvällä ja uusi sota 

Suomen ja Neuvostoliiton välillä alkoi kesäkuun 25. päivänä vuonna 1941. 

Uudessa tilanteessa uskottiin yleisesti, että Saksan rinnalla saataisiin talvisodan 

vääryys hyvitettyä. Virallisen tulkinnan mukaan Suomi ei ollut Saksan liittolainen 

vaan myötäsotija. Suomi joutui sodan aikana ponnistelemaan voimansa 

äärimmilleen. Puolustusvoimien palvelukseen kutsuttiin 16 prosenttia koko 

väestöstä. Sodan aluksi suomalaiset hyökkäsivät Neuvostoliittoon ja marraskuussa 

1941 liitettiin Moskovan rauhassa menetetyt alueet virallisesti Suomen yhteyteen. 

Pian rintamalinjat jäivät paikoilleen ja sota muuttui asemasodaksi usean vuoden 

ajaksi.176 

Saksan hiipuminen oli pian nähtävissä ja odotettu nopea ratkaisu ja vääryyksien 

korjaaminen alkoi näyttää yhä epätodennäköisemmältä. Suomen ylin johto joutui 

pian miettimään, miten se suhtautui kanssasotijaansa. Toisaalta Saksa pelasti 

Suomen nälkäkatastrofilta talvella 1941 – 1942. Keväällä 1943 Stalingradin 

taistelujen jälkeen Suomessa alettiin pyrkiä rauhaan presidentti Risto Rydin 

johdolla. Rauhanehtoja pidettiin kuitenkin mahdottomina toteuttaa ja neuvottelut 

kariutuivat. Stalin päätti ”iskeä moukarilla järkeä hidasälyisten suomalaisten 

päähän”, kuten hän totesi Yhdysvaltain–lähettiläälle. Kesäkuussa alkoi Karjalan 

kannaksen suurhyökkäys, joka tuli Suomen johdolle yllätyksenä. Viipuri 

menetettiin lähes taisteluitta, mutta suomalaisille tuli myös torjuntavoittoja. 

Vaikka Suomi selviytyikin Stalinin tyrmäysiskusta, kaikille oli selvää, että rauha oli 

saatava nopeasti. Presidentti Rydin ero mitätöi samalla hänen antamansa 

henkilökohtaisen lupauksen Hitlerille. Neuvostoliitto ei vaatinut enää Suomea 

antautumaan ja Suomi pystyi aloittamaan tarvittavat valmistelut rauhan 

palauttamiseksi. Se muun muassa vaihtoi Neuvostoliitolle epämieluisat politiikot 

pois hallituksesta.177 
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Aselepo astui voimaan syyskuun alussa vuonna 1944. Moskovaan matkustanut 

valtuuskunta sai huomata, ettei sen kanssa neuvoteltu, vaan rauhanehdot saneltiin 

sille. Ehdot olivat kovat. Vuoden 1940 Moskovan rauhan rajat palautettiin ja lisäksi 

Suomi menetti Petsamon. Ehtoihin kuului myös muun muassa sotakorvauksien 

maksaminen ja sotarikollisten rankaiseminen. Sopimus määräsi rauhanehtojen 

toteutumista valvomaan valvontakomission, joka aloitti toimintansa syyskuussa 

1944.  Lopullinen rauhansopimus hyväksyttiin Pariisissa ja Neuvostoliitto vahvisti 

sen vuonna 1947. 

Moskovassa saneltuihin rauhanehtoihin kuului myös Suomen alueella olevien 

saksalaisjoukkojen aseista riisuminen. Tämä ei kuitenkaan onnistunut taisteluitta. 

Valvontakomissio vaati Suomelta alun ”herrasmiessotaa” kovempia otteita ja 

lopulta taistelut yltyivät Lapin sodaksi. Vetäytyessään saksalaiset käyttivät 

poltetun maan taktiikkaa, eli he räjäyttivät ja polttivat kaiken vetäytyessään.  

Viimeiset saksalaiset poistuivat käsivarresta keväällä 1945.178 

2.1.2 Sota–aika rautateillä 

 

Neuvostoliiton ja Suomen välille syttynyt sota vuonna 1939 toi luonnollisesti 

muutoksen koko yhteiskuntaan. Rautateillä se näkyi lisääntyvänä 

kuljetustarpeena. Jo keväällä 1939 nestemäisen polttoaineen säännöstelyn 

seurauksena henkilöautoliikenne tyrehtyi täysin. Epänormaali tilanne kiristyi 

alkusyksyllä 1939, jolloin sodan varalle varmistautuminen lisäsi kuljetuksia. Jyrkkä 

muutos tapahtui lokakuun alkupuolella, kun toteutettiin yleinen liikekannallepano. 

Myöhemmin alkaneet evakuoinnit työllistivät veturimiehiä, vaikka rajoittivatkin 

siviilikuljetuksia. Vähäinen siviililiikenne tuli kankeammaksi, koska sairaus– ja 

sotilaskuljetuksilla oli etusija. 179 

Sodan aikana rautateiden henkilökunnan oli pidettävä yllä liikennettä 

poikkeusoloissa. Oli totuttava työskentelemään pimeässä, oli tehtävä pitkiä ja 

epäsäännöllisiä työvuoroja ja aina oli pelko ilmahälytyksistä ja pommituksista. 

Matkustajaliikennettä jouduttiin myös supistamaan ilmapommitusten takia.180 
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Talvisodan aikana oli käytössä sääntö, että ilmavaaran uhatessa koko junaliikenne 

alueilla pysäytettiin. Tästä seurasi luonnollisesti koko liikenteen sekoaminen ja 

käytäntöä höllennettiinkin sodan loppuaikana.181 

Talvisodan aikana veturimiehet yleisesti pysyivät tehtävissään. Lämmittäjiä joutui 

rintamalle jonkin verran, mutta kuljettajia tarvittiin vetureiden hyteissä. 

Lämmittäjistä olikin pulaa ja lopulta lämmittäjiksi otettiin jopa nuoria poikasia niin 

sanotusti pystymetsästä. Veturimiehet arvostelivat kouluttamattomien 

lämmittäjien ottamista palvelukseen, kun pätevät oli määrätty rintamalle.182  

Veturimiesten yleisenä ongelmana olivat pitkät työajat. Vuorokauden mittaiseksi 

venyneet työvuorot eivät olleet harvinaisia. Tärkein syy tähän oli työvoimapula: 

työtä oli enemmän kuin ammattitaitoisia tekijöitä. Vetureiden 

nimikkojärjestelmästä183 jouduttiin luopumaan kaluston kierron nopeuttamiseksi, 

mutta ilmahälytykset, pommitukset ja tavaran hidas purku– ja lastaustyö 

hidastivat työntekoa lisää. Paikoin myös pommitukset rikkoivat vedenantolaitteita 

ja kivihiilen puute pakotti turvautumaan hiilivetureissakin halkojen käyttöön.184 

Kunnollisia halkojakaan ei ollut, koska hakkuutyömaat seisahtuivat miesten 

joutuessa rintamalle. Joskus halot olivat joenpohjalta nostettua haapaa.185 Koska 

polttoaineena olivat hiilen sijaan halot, nekin vielä huonolaatuisia, veturien 

suorituskyky aleni. Kalustopulan takia vetureille ei ehditty tekemään kunnollista 

huoltoa, ja tästä seurasi käytössä olevien vetureiden kunnon heikkeneminen. 

Näistä seikoista seurasi luonnollisesti, etteivät aikataulut pitäneet paikkaansa ja 

työvuorot venyivät.186 

Heti talvisodan jälkeen Karjalan evakuointi oli suuri tehtävä. Alue oli evakuoitava 

kymmenessä päivässä. 400 000 ihmisen evakuointi merkitsi rautateiden 

siihenastisen historian suurinta kuljetustehtävää. Juuri ja juuri rajan tälle puolelle 

saatujen ihmisten, eläinten ja tavaroiden loppukuljetukset jatkuivat koko kevään. 

Menetetyille alueille jäi paljon kalustoa ja lisäksi oli vielä luovutettava 75 veturia ja 
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yli 2000 kaksiakselisina laskettua tavaravaunua Neuvostoliitolle. Rataverkosta oli 

jäljellä viisi kuudesosaa entisestä.187 Talvisodan päätyttyä pääsi rautatieliikenne 

hitaasti palaamaan normaaliksi. Vaikka rataverkko oli aiempaa lyhyempi, kalusto 

oli liian pieni tyydyttämään kuljetustarvetta. Ongelmaa pyrittiin ratkaisemaan 

muun muassa vähentämällä tavaravaunujen kulkemista tyhjänä.188 

Rauhansopimus velvoitti Suomen rakentamaan itselleen täysin tarpeettoman 

rautatien Kemijärveltä valtakunnan rajalle. (Liite 1) Tämä Sallan–rata oli saatava 

valmiiksi vuoden 1940 aikana, mutta rakennustyöt jatkuivat muun muassa 

päämajan vaatimusten takia vielä jatkosodan aikana.189 Oululaisia veturimiehiä 

työskenteli Sallan–radan rakennustöissä, koska sinne valittiin oma jäsenmaksujen 

kantomies.190 

Talvisodan jälkeen Rautatiehallituksessa pyrittiin korjaamaan aiemmin havaittuja 

epäkohtia. Jatkosodan alettua kesällä 1941 kalustopula jatkui edelleen ja tilanne 

vaikeutui rataverkon laajetessa syksyllä 1941 Itä–Karjalaan. Junaliikenteen 

joutuminen tiukemmin päämajan hallintaan johti tosin siihen, että asemasodan 

aikana junaliikenne saatiin jokseenkin vakiinnutetuksi ja sotilaskuljetukset 

sujuivat melko hyvin asemasodan loppuun. Matkustajajunia jouduttiin kuitenkin 

vähentämään melkoisesti, mistä seurasi ruuhkaa junissa, koska autoliikennettä 

haittasi polttoainepula. Kalustopulaa pyrittiin paikkaamaan sotasaaliina saadulla 

kalustolla, Valtionrautateiden omien konepajojen tuotteilla ja ostoilla ulkomailta. 

Vuonna 1944 oltiin kuitenkin uuden urakan edessä, kun aloitettiin 

sotilaskuljetukset Karjalan kannakselle odotettua Neuvostoliiton suurhyökkäystä 

torjumaan. Kesällä sotilas– ja evakuointikuljetuksien kiirehtimiseksi luovuttiin 

aikatauluista ja junat lähtivät asemilta heti kuormauksen jälkeen.191  

Veturimiehiä tarvittiin vielä syyskuun 1944 alussa, kun joukkoja siirrettiin 

karkottamaan Pohjois–Suomessa olevia saksalaisia. Lapin sodan aikana Pohjois–

Suomen radat revittiin hajalle, asemarakennuksia poltettiin ja siltoja räjäytettiin. 

Oulusta tuli hetkellisesti Suomen rautatieliikenteen pohjoisin piste, kun 
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rautatiesillat Oulun ja Kemin väliltä räjäytettiin. Yhteys katkesi noin puoleksi 

vuodeksi, mutta jälleenrakennustyöhön ryhdyttiin ripeästi. Ratayhteyden 

saaminen Kemiin oli ensiarvoisen tärkeää Lapin huollon ja siirtoväen kotiinpaluun 

takia.192 

2.2. Toiminta hiljenee, mutta ei lamaannu täysin 

2.2.1 Laimeaa kokoustoimintaa ja varallisuus kasvaa  

 

Ennen talvisodan syttymistä loppuvuodesta 1939 osasto toimi aktiivisesti, mutta 

sota–aika lamautti toiminnan. Vuoden 1940 vuosikokous päästiin pitämään vasta 

huhtikuussa ja edellisen vuoden johtokunta sai jatkaa muutoksitta. Osaston 

johdossa jatkoi Valter Hemming Planting ja sihteerinä Hugo Tuominen. Vuoden 

1941 vuosikokous pidettiin ajallaan ja tuolloin johtokunnassa tapahtui muutoksia. 

Puheenjohtajaksi tuli Sortavalasta vuonna 1940 Ouluun siirretty Väinö Silenius.193 

Sihteeriksi tuli Vilho Lampinen ja varapuheenjohtajaksi valittiin Arvid Gustaffson. 

Silenius luotsasi osaston läpi vaikeiden sotavuosien, kunnes puheenjohtajaksi 

valittiin Aarne Kosola. Varapuheenjohtajana ehti Gustaffsonin jälkeen olla vielä 

kaksi miestä, rahastonhoitaja vaihtui vuosittain ja sihteeri Lampisen jälkeen 

tehtävässä ehti olla vielä kaksi miestä. (Liite 5.)194 Veturimiesyhdistyksen 

keskustoimikunnassa osastolla ei ollut edustajaa vuosina 1937 – 1941. Väinö 

Silenius valittiin tehtävään vuonna 1942.195 Osasto oli ilmeisen tyytyväinen 

puheenjohtajansa työpanokseen ktk:ssa, koska vuonna 1945 johtokunta päätti 

ottaa yhteyttä pohjoisen ”maaseutuvarikoihin” varmistaakseen Sileniuksen 

uudelleenvalinnan.196 Tämä kannatti, koska kokous valitsi Sileniuksen, ei vain 

ktk:n jäseneksi, mutta myös varapuheenjohtajaksi.197 

Vuonna 1937 kuljettaja F. Planting oli tehnyt osaston kokoukselle esityksen 

luottamusmiehen valitsemisesta osastolle. Hänen ehdotuksensa mukaan 

luottamusmies olisi voinut käyttää tehtäviin kaksi tuntia työaikaa. Osaston kokous 
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ei nähnyt tällaiselle tarvetta ja piti voimassa ollutta järjestelmää, jossa kokouksen 

valitsema henkilö käy päällystön puheilla, riittävänä.198  Sota–aika ja sen myötä 

kasvanut tarve parempaan etujen valvomiseen muutti mielipiteen muutaman 

vuoden päästä. Osastolle valittiin ensimmäinen virallinen luottamusmies 

valtakunnallisen mallin mukaisesti. Samana vuonna Kouvolan osasto valitsi myös 

ensimmäisen luottamusmiehensä.199 Tehtävän sai puheenjohtaja Silenius.200 

Luottamusmies oli epävirallinen, koska työnantaja ei tunnustanut hänen 

asemaansa eikä tehtävien hoitamiseen saanut käyttää työaikaa.201 Oulun osastolle 

tulikin tavaksi valita luottamusmieheksi ja puheenjohtajaksi sama henkilö vuoteen 

1952 asti, joitakin poikkeuksia lukuunottamatta. Tämä kertoo 

luottamusmiesjärjestelmän kehittymättömyydestä. Ei vielä ymmärretty siihen 

sisältyvää potentiaalia puheenjohtajan työmäärän vähentäjänä, vaan 

luottamusmiehelle nimetyt tehtävät nähtiin ikään kuin puheenjohtajan pestin 

jatkeena. 

Yleensä osastossa kokoukset sujuivat rauhallisesti ja yhteisymmärrys löytyi 

helposti. Sota–aikana kokoukset olivat aiempaa vähäväkisiä, mikä osittain 

selittynee työkiireillä. Työtaistelujen uhatessa jäsenistö oli kuitenkin yleensä hyvin 

hereillä ja osallistui kokouksiin. Vuonna 1943 vuosikokouksen jälkeen kuitenkin 

kuohahti, kun vuosikokous päätti korottaa eri johtokunnan tehtävissä toimivien 

virkailijoiden korvauksia ja samalla korottaa jäseniltä perittävää jäsenveroa.202 

Tämän jälkeen osaston sihteeri Lampinen laati johtokunnalle kirjeen, että 

toimitsijat jättäisivät tehtävänsä ja asiat tulisivat uudelleen kokouksen 

päätettäväksi.203 Johtokunta tyytyi kuitenkin toteamaan, että päätökset on tehty 

sääntömääräisessä kokouksessa ja toimitsijoiden palkat pysyvät 

muuttumattomina seuraavaan vuosikokoukseen. Asian aatteellisen puolen jätti 

johtokunta kuitenkin seuraavalle yleiselle kokoukselle ja oli valmis eroamaan, jos 
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se ei nauttisi jäsenistön luottamusta. Yleisessä kokouksessa asia lopulta 

lähestulkoon sivuutettiin.204 

Osaston talous pysyi edelleen vakaana. Sotavuosien seurausta oli, että 

keskusjärjestön merkitys kasvoi entisestään. Näin osastojen edustus 

keskustoimikunnassa ja yhdistyksen kokouksissa korostui entisestään.205 Toisaalta 

osaston kasvanut aktiivisuus vaati lisää varoja ja pakotti osastoja kantamaan 

ylimääräisiä jäsenveroja. Vaikeista ajoista huolimatta sen onnistui tehdä 

ylijäämäisiä vuosia toisensa perään. Osaston varallisuudeksi on tilinpäätöksessä 

vuonna 1940 ilmoitettu 17098,85 markkaa (4957,91 euros) ja osaston omistaman 

pianon arvoksi 4000 markkaa (1159,82 euroa).206 Vuonna 1945 varallisuus on 

kohonnut 47020,49 markkaan (5804,68 euroa). Vuonna 1942 osaston omistama 

piano jouduttiin siirtämään pois, kun kokoushuone meni VR:lle varastokäyttöön. 

Piano päätettiin vuokrata Kalevassa olleen ilmoituksen perusteella farmaseutti 

neiti Ventelälle 200 markan kuukausivuokraa vastaan.207 

Omaisuuden arvoksi on laskettu 23859,5 markkaa (2945,45 euroa).208 Vaikka 

varallisuuden kokoaminen ei kuulu ammattiyhdistyksen toiminnan tarkoitukseen, 

on se perusteltua tietyssä määrin. Hyvä taloudellinen tilanne loi pohjan osaston 

varsinaiselle toiminnalle ja mahdollisti kaluston hankkimisen tulevina vuosina.209 

Suurin tuloerä oli edelleen jäsenmaksujen yhteydessä kerätty osastovero. Vielä 

vuoden 1940 tilinpäätöksessä Sortavalan veturimiehille on pidetty oma erillinen 

kirjanpito, mutta tästä tavasta luovuttiin jo seuraavana vuonna. 

Tammikuun kihlaus ja ammattiyhdistysliikkeen yhteiskunnallinen muutos 

talvisodan jälkeen lisäsivät Veturimiesten halua liittyä SAK:hon. 

Ammattiyhdistysliike oli saanut hyväksytyn aseman yhteiskunnassa ja todettiin, 

että yksin oli mahdotonta vaikuttaa esimerkiksi palkkasäännöstelyyn. Suomen 

Veturimiesyhdistys liittyi Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliittoon (SAK) 

vuonna 1943. Liittymisestä järjestettiin jäsenäänestys, jossa 84,2 prosenttia 
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äänestäneistä oli liittymisen kannalla. Oulussa, kahden muun osaston tavoin, oli 

osasto ymmärtänyt väärin ktk:n kirjeen, jossa se tiedusteli sopivaa aikaa 

jäsenäänestyksen järjestämiseksi. Nämä osastot järjestivät jo keväällä 1943 

äänestyksen itse asiasta eli  SAK:hon liittymisestä210, kun virallinen äänestys oli 

vasta lokakuussa.211  

SAK:n suurin vaikutus lieneekin ollut, että sen myötä veturimiehet luopuivat 

perinteisestä eristyneisyydestään ja aloittivat yhteydenpidon paikkakunnalla 

olevien vastaavanlaisten järjestöjen kanssa. Oulun osasto liittyi Oulun 

Ammatilliseen paikallisjärjestöön (O.A.P)212 ja SAK:n Oulun piiriin jo samana 

vuonna.213 SAK tarjosi jäsenjärjestöilleen koulutuksia, joihin osallistui myös 

oululaisia. Lisäksi jouduttiin omaksumaan jonkin verran uusia toimintatapoja, 

kuten vapun mielenosoitusmarssit. Vappuna 1945 päätettiin osallistua O.A.P:n 

marssille ja  laatia tunnuskilpi: ”Yhteiseen joukkovoimaan turvatun toimeentulon 

ja vapauden puolesta!”214 Keväällä 1945 puhjennut palkkaliikehdintä saattoi olla 

inspiroimassa iskulausetta, jolle mahdollisen työtaistelun puhjetessa toivottiin 

suuren yleisön myötämielisyyttä. 

2.2.2 Muutoksia jäsenistössä 

 

Oululaisten jäsenmäärä kasvoi aina vuoteen 1938 asti, mutta ensimmäinen 

sotavuosi toi muutoksia jäsenmäärän kehitykseen. Ennen talvisodan syttymistä 

osastosta erosi 53 jäsentä, jotka liittyivät Kemiin tammikuussa 1939 perustettuun 

osastoon215 ja samassa kuussa perustettuun Ylivieskan osastoon.216 Jäsenmäärän 

putoaminen näkyy selkeästi liitteessä neljä, menettihän osasto 35 prosenttia 

jäsenistään. Alkuperäisestä kuudesta sivuvarikosta oli jäljellä Oulun osaston 

yhteydessä enää Raahe. Perustamisen jälkeen kemiläiset pyysivät osastolta 

rahallista avustusta, jonka oululaiset kuitenkin hylkäsivät vedoten kemiläisiltä 

kerättyjen varojen menneen osaston hallintokuluihin.217 Tämä on hieman 
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nurinkurista, koska osaston tilikertomus kertoo vuoden 1938 lopussa osastolla 

olevan säästöä 11213,31 markkaa218 (3886,93 euroa)219. 

Veturimiesyhdistyksen sisäisissä kiistoissa yhtenä vaikuttimena olivat koko 1930–

luvun olleet suurten kaupunkivarikoiden ja maaseutuvarikoiden erimielisyydet,220 

joten Kemin ja Ylivieskan irtaantuminen omiksi osastoikseen ei ollut mitenkään 

poikkeuksellista. Joskin kemiläiset tunsivat ilmeisesti ainakin pientä katkeruutta 

Oulua kohtaan, kun he kirjoittivat Veturimiehen221 Kemi–aiheisessa 

juhlanumerossa: 

”Niimpä rohkenenkin palauttaa lukijan mielen aikaan, jolloin Kemin 
veturimiehet elelivät kuin >>herran kukkarossa>> kuuluen Oulun 
osastoon, kun tätä omaa – rakasta osastoamme ei vuodessa kemiläisiä 
katsomassa, eikä meilläkään juuri useammin asiaa Ouluun ollut. Tämän 
ymmärtäen, ei Oulun osaston >>napaherratkaan>> liioin vaivanneet 
meitä johtokunnillaan tai muillaa edustustehtävillä. Maksut kyllä 
maksettiin, kirjoissa sentään pysyttiin. Ansioksemme voimme lukea 
ainakin sen, että vähintään ”jakkara” siihen oululaisten pianoon on 
kemiläisten ostama. Emme sentän ole katkeria Teille hyvät oululaiset, 
päinvastoin, syvä kiitollisuus kuvastuu lempeistä katseistamme, 
johtihan kaikki tuo ajatuksemme oman osastomme 
perustamishankkeiden ympärille –– 222 

Oulun osaston kokemaa jäsenkatoa paikkaamaan saatiin talvisodan myötä Ouluun 

tulleita Sortavalan varikon siirtolaisia, jotka toivat osastoon 21 uutta jäsentä. 

Puheenjohtaja toivotti heidät tervetulleeksi sanoin: 

Niin kuin me kaikki tiedämme, että Suomen ja Neuvostoliiton välisen 
rauhan johdosta siirrettiin Ouluunkin huomattava määrä veturimiehiä, 
jotka eivät siirtyneet vapaaehtoisesti vaan olivat siihen pakotettuja, niin 
myös joutuivat he jättämään kaiken sen mitä olivat tottuneet pitämään 
arvokkaana ja kalliina. Katsomme nyt tätä uutta elämää ja 
tulevaisuutta toivorikkaalla mielellä huolimatta siitä, vaikka te 
olettekin nyt toisella paikkakunnalla, niin älkää katsoko itseänne 
vieraiksi täällä, vaan ottakaa osaa yhteisiin rientoihin ja pyrkimyksiin, 
niin myös seurusteluihin ja kanssakäymisiin. Oulun osaston 
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veturimiesten puolesta pyydän lausua teidät tervetulleeksi Ouluun ja 
Oulun veturimiesten piiriin.223 

 

Vuoden 1940 lopussa osaston jäsenmäärä oli kohonnut 129 jäseneen, kun se 

vuoden 1939 lopussa oli ollut vain 103 jäsentä. Vuoden 1938 tasolle päästiin vasta 

sotien jälkeen, kun osastoon liittyi runsaasti uusia jäseniä. Veturimiehiä oli vuonna 

1945 Valtionrautateiden palveluksessa 4460 ja heistä 3125 kuului 

Veturimiesyhdistykseen. Osastoja oli 25. Vuonna 1945 Oulun varikon 

henkilökuntaan on kuulunut 23 kappaletta ensimmäisen luokan kuljettajia, 33 

kappaletta toisen luokan kuljettajia, 70 pätevää veturinlämmittäjää, 7 

veturinpuhdistajaa ja lisäksi veturinpuhdistajien esimies, pumppukoneenkäyttäjiä 

ja vahtimiehiä. Listassa on yhteensä 141 nimeä.224 Varikon sen hetkistä 

järjestäytymisastetta ei voi tästä laskea, koska mukana luvuissa ei ole Raahen 

varikon henkilökunta eivätkä epäpätevät. Epäpätevät lämmittäjät pääsivät 

liittymään osastoon vuonna 1947. 

Talvisodan aikana veturimiehistä kolme kaatui työtehtäviä suorittessaan, muut 16 

saivat surmansa junaonnettomuuksissa tai sotilastehtävissä rintamalla.225 Vuoden 

1941 toimintakertomuksessa Oulun osaston sihteerillä oli ilo kirjoittaa, ettei 

talvisodassa menehtynyt tai loukkaantunut yhtään veturimiestä Oulun varikolta.226 

Jatkosodan menetyksistä ei lähde anna tarkkaa tietoa. Sotavuosina osaston jäseniä 

kuoli yhteensä viisi miestä, mutta lähteestä saa käsityksen etteivät he olleet 

sotilastehtävissä. Jatkosodan aikana onnettomuuksissa sai surmansa kaikkiaan 10 

veturimiestä. Rintamatehtävissä ja virantoimituksessa menehtyi 70 

veturimiestä.227 

Jatkosodan aikana Oulun osastosta lähetettiin miehiä rintamalle. Osasto vapautti 

jäseniään jäsenmaksuista näiden ollessa reservissä tai sotapalveluksessa.228 

Osaston kokous lausui huolensa vuonna 1940, kun Oulun varikolta ei reservistä 

ollut vapautettu kaikkia veturimiehiä vaan ainoastaan kuljettajat. Uuden sodan 
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225 Kilkki 2000, 25. 
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uhka oli tuolloin jo ilmeinen. Tämä haittasi lomien pitämistä ja osasto pyysi ktk:ta 

ryhtymään toimiin.229 Samaan ongelmaan palattiin vielä vuonna 1942 jatkosodan 

alettua, kun puheenjohtaja Silenius kirjoitti ktk:lle. Hän sai kirjeeseen vastauksen, 

jonka mukaan asiasta oli käännytty koneosaston johtaja Loekarin sekä 

kulkulaitosministeri Salovaaran puoleen. Myös Rautatiehallituksen johtaja eversti 

Roos230 kävi marsalkka Mannerheimin puheilla puhumassa koko veturimiehistön 

vapautuksen puolesta, mutta marsalkka ei tähän suostunut. Oulua pyydettiin 

tekemään nopeasti lista nostoväkeen kutsutuista miehistä ja toimittamaan se 

ktk:lle.231 Kuitenkin vielä vuonna 1944 Oulusta on palvelukseen astunut neljä 

lämmittäjää, jotka kaikki pystyttiin kotiuttamaan vuoden 1944 lopussa.232 

Oulua pommitettiin jatkosodan aikana viisi kertaa. Neljä noista pommituksista 

tapahtui tammikuussa 1944 lähes perättäisinä päivinä. Kokonaan tuhoutui 71 

rakennusta, ja 927 osittain.233  Myös veturimiehistä monet jäivät kodittomiksi. 

Kuitenkin, vaikka vuoden loppupuolisko toi tulleessaan rauhan jota 
useimmat tervehtivät lämpimin mielin, oli vuoden alkupuolisko 
kaupungillemme hyvin raskas. Ilmapommituksien kautta joutui suuri 
joukko myöskin vet. miehiä menettämään kiinteistönsä, kaiken 
irtaimistonsa ja tapauksia että asianomainen henkilö sattui tapausten 
aikana olemaan työmatkalla ja kaikki menetettyään hänen 
omaisuudekseen jäi vain sillä kertaa päällä olleet työvaattet.234 

Kotinsa menettäneille järjestettiin hätämuonitus ja katto pään päälle keskuskoulun 

tiloissa. Oulun kaupungissa oli jo ennestään huono asuntotilanne, ja kaupunkiin 

jääneet sijoitettiin tilapäissuojiin.235 Kemiläiset veturimiehet majoittuivat sodan 

jälkeen junanvaunuissa, varastorakennuksissa ja muissa ”murjuissa”. Perheet 

olivat hajallaan, kun yhteisiä asuntoja ei löytynyt.236 On syytä uskoa, että 

samanlaisia majoitusratkaisuja oli myös Oulussa, eikä tilanne kaupungissa ollut 

yhtään sen helpompi. 
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2.3 Edunvalvontatyö ei jää sodan jalkoihin 

2.3.1 Palkka tehtävän mukaan 

 

Tärkein kysymys, joka talvisodan syttymisen myötä oli jäänyt vaille ratkaisua, oli 

palkka–asian ajaminen. Veturimieskunnassa oli palkkatyytymättömyys kasautunut 

1930–luvun lopulta lähtien. Sodan jälkeen veturimiehet alkoivat verrata omia 

ansioitaan teollisuuden ammattimiehiin ja tuon vertailun valossa näyttivät 

veturimiehet jäävän jälkeen. Kyse oli siis niin sanotusta 

vertailutyytymättömyydestä.237 Oulun osasto käsitteli palkka–asiaa tiuhaan heti 

sotatoimien rauhoituttua Oulussa. Osaston kokouksessa mielipide oli, että palkka–

asia oli hoidettava kiireesti, koska silloisella palkalla oli toimeentulo uhattuna. 

Sota–aikana jatkuvat ylityöt olivat pitäneet ansiotason suhteellisen hyvänä, ja kun 

olot rauhoittuivat, laski ansiotaso selvästi.238 

Yhdistyksen puheenjohtaja Heikki Pyhäluoto otti palkka–asian esille jo 

ensimmäisessä vuosikokouksessa talvisodan jälkeen. Hän totesi veturimiesten 

palkkakehityksen laahaavan pahasti jäljessä.239 Totta oli, että veturimiesten 

palkkaus oli jäänyt jälkeen yleisestä palkkakehityksestä. On arvioitu, että vuonna 

1924 ensimmäisen luokan kuljettaja ansaitsi lähes 2,5–kertaisesti ja ensimmäisen 

luokan lämmittäjä noin 1,8–kertaisesti metalliteollisuudessa työskentelevään 

mieheen nähden. Vuonna 1938 vastaavat luvut olivat kuljettajalla 1,7–kertaiset ja 

lämmittäjällä 1,2–kertaiset miespuoliseen teollisuustyöläiseen nähden.240 

Kiireisimmäksi asiaksi nousi kuljettajan virkaa hoitavien lämmittäjien palkkaus.  

Oulun osasto oli kiinnittänyt tähän kysymykseen huomiota jo 1920–luvulla. 

Ongelmana oli käytännön taannehtivuus. Samalla varikolla osa virkaatekevistä 

kuljettajista saattoi saada kuljettajan palkkaa ja osa joutui tyytymään lämmittäjän 

palkkaan.241 Kun neuvottelut kulkulaitosministeriön ja rautatiehallituksen kanssa 

kariutuivat lokakuussa 1940, päätti ktk määrätä virkaatekevät kuljettajat 
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kieltäytymään jatkamasta tehtävissään. Tästä alkoi veturimiesten ensimmäinen 

lakko, joka kesti 16 päivää.242 

Lakon päättymisestä tuli sähke ktk:lta Oulun johtokunnalle : 

Virkaatekevien palkkausasian ratkaistu myönteisesti lämmittäjät heti 
kuljettajan tehtäviin ilmoitettava varikolle. – Pyhäluoto ja Nieminen243 

Työtaistelu päättyi veturimiesten voittoon.244 Tällä ”palkka tehtävän mukaan” –

lakolla oli pitkälliset, koko virkamiehistöä hyödyttävät seuraukset, ja se antoi 

veturimiehille osviittaa lakkoaseen tehokkuudesta tulevia vuosikymmeniä 

ajatellen.245 

Lakkoileminen oli myös oululaisille uusi asia ja se herätti jälkipuheita. Ainakin 

yhdistyksen puheenjohtaja lähetti osastoille vuonna 1941 kitkeränsävyisen 

kiertokirjeen, jossa hän muistutti, että työtaistelun aikaiset tapahtumat olisi 

käsiteltävä osastoissa järjestökurin kannalta.246 

Jos kerran keskustoimikunnan taholta jotakin määrätään jäsenistön 
suoritettavaksi, on määräyksiä noudatettava. Me emme saavuta mitään 
ilman yhteistyötä, mutta jos yhteistyö on tiivistä me muodostamme 
voimakkaan joukon.247 

Joulukuussa osasto joutui antamaan ktk:lle selvityksen toimistaan virkaatekevien 

kuljettajien palkkausasiassa.248 Asia oli esillä vielä tammikuussa 1941, kun 

käsiteltiin lakon aikaisia ”varikolla sattuneita tapauksia”.249 Mutta millaisia nämä 

sattumukset olivat, ei ole jäänyt aikakirjoihin. Oulussa saattoi esiintyä 

lakkorikkuruutta, mutta mitenkään erityisesti eivät yhdistyksen puheenjohtajan 

terveiset olleet osoitettu Oululle vaan kaikille osastoille. 

Sota-ajan säännöstely ei pystynyt hillitsemään inflaatiota. Valtion menoista ei olisi 

selvitty sota-ajan jälkeen kuin lisäämällä setelistöä, joka johti syvenevään 

inflaatioon ja markan arvon puolittumiseen vuosina 1939 – 1944. Valtio ryhtyi 
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toimiin inflaation hillitsemiseksi muun muassa hankkimalla ulkomaisia lainoja ja 

kiristämällä verotusta. Inflaatio syveni kuitenkin palkkojen ja hintojen 

hallitsemattomaksi kilpajuoksuksi vuosina 1945 – 1948.250  

Veturimiesyhdistys esitti vuoden 1945 alussa hallitukselle palkkojen korottamista. 

Veturimiehille luvattiin kalliinajanlisän251 muodossa korotus, joka oli noin puolet 

yhdistyksen vaatimuksesta. Sota-ajan jälkeen osastoissa oli yleisesti halukkuutta 

yhteistoimintaan. Myös Oulun, Kemin ja Rovaniemen osastot pitivät yhteisen 

kokouksen helmikuussa 1945. Kokous ei ollut tyytyväinen annettuun 

palkkaesitykseen ja vaati, että palkkoja korotettaisiin viidellä palkkaluokalla, 

mutta kalliinajanlisät jäisivät pois.252 Pitkään jatkunut ylityöllisyystilanne antoi 

varmasti aihetta kovemmille palkkavaatimuksille. 

Vaatimukset palkkauksen parantamiseksi kovenivat Oulussa jo kevättalvella 1945. 

Oulun osasto ilmoitti sähkeellä yhdistykseen perustetulle työvaliokunnalle, että 

Oulun osasto seisoi järkkymättömänä yhdistyksen vaatimusten takana.253 Lisäksi 

Ouluun valittiin kuusihenkinen lakkotoimikunta mahdollisen työtaistelun 

varalle.254 

Veturimiesyhdistys halusi kuulla jäsenistön mielipiteen toimenpiteistä asian 

hoitamiseksi ja veturimiehet saivat äänestää asiasta syksyllä 1945. Vastakkain 

olivat tyytyminen eduskunnan yleiseen virkapalkkojen korotukseen elokuussa 

1945 ja veturimiesyhdistyksen oma esitys. Veturimiesten palkkavaatimus, 6000 

markkaa (740,70 euroa)255, sai lähes sataprosenttisen tuen sen eteenpäin 

viemiseksi. Veturimiesten palkkavaatimukset erosivat SAK:n tavoitteista, ja siksi se 

kieltäytyi antamasta lupaa uhkavaatimusten esittämiselle.256 Veturimiesten 

keskustoimikunta oli ikävässä välikädessä jäsenistön vaatimusten ja SAK:n välissä. 
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Oulun osaston yleisessä kokouksessa pohdittiin palkka–asian ratkaisua. Kokous 

pidettiin ilman puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa, koska he olivat jo lähteneet 

kohti Helsingissä pidettyä ylimääräistä edustajakokousta. Kokous totesi, että 

palkka–asiassa olisi pidettävä tinkimättömästi kiinni aikaisemmasta päätöksestä, 

koska asiasta oli järjestetty jäsenäänestys ja sen tuloksen mitätöinti jäädyttäisi 

koko veturimieskunnan toiminnan. Kokouksen päätös ilmoitettiin 

kokousedustajille sähköttämällä. 

SVY:n Oulun osaston yleisen kokouksen 28.9.1945 yksimielinen päätös: 

Pysymme tinkimättä palkkavaatimuksen takana seurauksista 

huolimatta. Yksimielisyydessä on voimamme.257 

Ylimääräisessä edustajankokouksessa ktk ilmoitti vetäytyvänsä syrjään 

mahdollisen lakon johtamisesta. Ylimääräinen edustajankokous määräsi 

veturimiehet kuitenkin lakkotilaan 1. lokakuuta alkaen ja nimitti 

lakkotoimikunnan, johon ei tullut yhtään oululaista jäsentä.258 Oulun osastossa 

oltiin syvästi pettyneitä, kun ratkaisun hetkellä ktk:n johto vetäytyi syrjään.259 

Kun lakkotoimikunta kävi ilmoittamassa hallitukselle lakon puhkeamisesta, saivat 

he kuulla, että hallitus oli päättänyt kutsua kaikki reserviin kuuluvat veturimiehet 

ylimääräisiin kertausharjoituksiin. Veturimiesten rohkeus petti, ja lakkotoimikunta 

taipui SAK:n painostuksen alla. Palkkaliikehdintä päättyi tappioon.260 Hallitus oli 

ottanut valtavan riskin kertausharjoitusuhkauksella, koska rauhanehtojen 

täyttymistä valvova valvontakomissio oleskeli maassa. Se katsoi 

kertausharjoituspäätöksen nostavan Suomen armeijan vahvuuden määräyksiä 

suuremmaksi.261  

Mahalaskun jälkeen veturimiesten lakkotoimikunta lakkautti toimintansa ja 

vetovastuu palkkauksen hoitamisesta palautui keskustoimikunnalle. 

Valtioneuvosto asetti palkkakomitean pohtimaan palkkysymyksen ratkaisua ja 

komiteaan otettiin myös veturimiesyhdistyksen edustajia.262 
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2.3.2 Liikenteen hoitoa hankalissa olosuhteissa 

 

Koska sota–aikana liikenne pyrittiin hoitamaan pimeän tuoman suojan turvin, 

olivat liikennepaikat pimennettyinä ja opasteet himmeällä. Vetureista ei saanut 

heijastua ulos minkäänlaista valoa, sivuikkunat oli peitetty rautapelleillä ja 

ainoastaan kuljettajan tähystysluukusta näki ulos. Kuljettajan täytyi luottaa 

junanlähettäjään, ettei tämä lähettänyt kahta junaa samalle rataosuudelle yhtä 

aikaa. Onnettomuudet lisääntyivät kuitenkin näistä syistä väistämättä.263 

Veturimiehet katsoivat oikeusturvansa heikoksi onnettomuus-tilanteessa, sillä 

usein niissä ei ollut todistajia. Samassa hytissä työskentelevät katsottiin jääveiksi 

toisiaan kohtaan. Veturimies joutui maksamaan kulut aiheuttamistaan 

onnettomuuksista, mutta kulujen suuruuden vuoksi hänet yleensä vapautettiin 

anomuksesta kulujen maksamisesta muutaman vuoden päästä.264 Esimerkiksi 

oululainen lämmittäjä P. Koukkunen on osoittanut johtokunnalle kirjeen, jossa hän 

pyytää Suomen Veturimiesyhdistykseltä lainopillista neuvoa, koska häntä 

syytettiin Viresojalla tapahtuneesta yhteenajosta.265 Onnettomuuksia lisäsi myös 

kohtuuton työtahti. Osaston edustajat kävivät useaan kertaan jakson päällikön 

luona esittämässä työvuorojen rajaamista inhimillisiksi, erityisesti varallaolo ja 

niin sanotun heittosakin266 työvuorot puhuttivat oululaisia. Merkittävänä 

saavutuksena voidaan pitää oikeusavustustoimikunnan perustamista vuonna 

1943.267 Toimikunta tuki lakiasioissa jäseniä sekä neuvomalla että auttamalla heitä 

rahaavustuksien kirjoittamisessa Veturimiesyhdistykselle. 

Oikeusavutustoimikunnan perustamiseen innoittivat epäilemättä juuri sota-ajan 

lisääntyneet onnettomuudet.  

Vaikka Veturimiesyhdistys pyrki Veturimiehen palstoilla ja pääjohtaja Roosin 

kiertokirjeillä ylläpitämään samaa taistelutahtoa kuin talvisodan aikana, sodan 

pitkittyessä moraalikäsitykset alkoivat höltyä. Alkoholin käyttö lisääntyi, samoin 

juopuneena työskentely. Ongelma oli yleinen varsinkin vallatuilla alueilla Itä–
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Karjalassa, jonne usein määrättiin kuljettajakurssin vast’ikään suorittaneita 

nuorukaisia. Ilmeisesti pitkät työputket ja jatkuva kiire altistivat myös oululaiset 

aiempaa runsaammalle alkoholinkäytölle. Vuonna 1943 laadittiin jäsenistölle 

kirjelmä moraalin rappeutumisesta ja päätettiin kutsua ne jäsenet, jotka herättivät 

pahennusta, osaston johtokunnan kokoukseen.268 Näyttäisi, että johtokunta 

tiedosti kyllä alkoholinkäytöstä työaikana syntyneen ongelman, mutta oli 

jokseenkin haluton ryhtymään voimakeinoihin ongelman kitkemiseksi. Oliko 

kyseessä liian laajalle levinnyt ongelma, jolloin johtokunta koki omat keinonsa 

riittämättömiksi? Vai oliko työllisyystilanne niin huono, että jokaista tekevää 

käsiparia tarvittiin töissä, vaikkei tekijä aina ollutkaan ihan työkuntoinen? Saattaa 

myös olla, että tuona aikana yleinen käsitys juopuneena työskentelystä oli 

erilainen kuin meidän aikanamme, ja ehkä se oli niin sanotusti yleisesti 

hyväksytympää, vaikka olikin kiellettyä.  

2.3.3 Muut edunvalvonnalliset kysymykset 

 

Osaston kokoustoiminta ei jatkosodan aikana lamaantunut samalla tavalla kuin 

talvisodan aikana, vaan osasto jatkoi työtä jäsentensä työolojen parantamiseksi 

vaikeasta ajasta huolimatta. Noin puoli vuotta sodan alkamisen jälkeen osaston 

asialistalla olivat perustarpeet: puhtaus, ravinto ja lepo. Osasto otti kantaa yleiseen 

elintarvikepulaan ja teki yhdistyksen vuosikokoukselle kyselyn saippua- ja soopa-

annosten suurentamisesta.269 Aikaisemmin johtokunta oli tehnyt aloitteen 

elintarvikekorttien saamiseksi veturimiehille.270 Ilmeisesti asiaan on tullut 

kielteinen vastaus, koska seuraavaksi osaston kokous kääntyi kirjeessään ktk:n 

puoleen: 

Koska varikoltamme ajetaan säännöllisesti nykyisen liikenteen aikana 
40–60 tunnin yhtäjaksoisia matkoja, ja suurin osa matkoista 
suoritetaan ns. kylmässä vyöhykkeessä missä työskenteleville on 
Kansanhuoltoministeriön myöntämänä annettu suurimmat 
elintarvikeannokset, kuten esim. metsätyöläisille ja Kjä–Sallan  
rautatierakennustyöläisille, vaikka heidän työnsä on säännelty päivällä 
tapahtuvaksi kun sen sijaan veturimiesten työ tapahtuu ympäri 
vuorokauden–– Koska nykyisen elintarviketilanteen aikana ravinnon 
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hankintaa vaatii ainaista jonotusta, sikäli kun tarveaineita sittenkään 
saa, aiheuttaa ainainen varalla oleminen sen, että voi heti 
määräyslistan voimaantultua joutua matkalle ja näin ollen melko 
tyhjälle kontille– –271 

Asia, joka toi epäsopua jäsenistön keskuuteen ja vaati osastoa ottamaan kantaa, oli 

kuljettajakursseille valitseminen. Osasto peräänkuulutti valitsemista 

pistejärjestelmän perusteella, kursseille kun oli aina enemmän halukkaita lähtijöitä 

kuin aloituspaikkoja. Kuljettajien ansiotaso oli huomattavasti lämmittäjää 

korkeampi ja työ kevyempää.272 Oululaiset pohtivat vuonna 1941 

kuljettajakurssien valintaperusteita. Osaston johtokunta katsoi, että yhdistyksen 

oli järjestettävä kursseille pyrkiville harjoituskursseja varikolla, tai että 

vanhemmuusperusteella annettaisiin ikähyvitys.273 Oulun asiaa ruodittiin 

Veturimiehessä, ja vuonna 1941 nimimerkki ”v.t.” kirjoitti mielipidetekstin ”Ikävä 

epäkohta”: 

––On varikko  (Oulu) järjestänyt pyrkijöille kokeet, joihin on saanut 
osallistua niin vanha kaarti kuin nuoremmatkin (juuri oppikoulun 
suorittaneet lämmittäjät)  noh tämän ei tuntunut vanhemmista 
oikealta, jotka palvelleet 10–15 vuotta odottaen pääsyä 
kuljettajakurssille ja sitten siinä kokeessa joku nuorempi saakin 
paremmat pisteet ja pääsee hänen ohi kurssille. Ratkaisuna saattoi olla 
t–viivan piirtäminen tai pilkun paikka. Peräänkuulutan kokemuksen 
merkitystä ja ns. vuorollaan, pitkällä ja kovaa työtä ja kärsimyksiä 
omaavalla palveluksellaan ovat oikeutettuja. Toivomme että ainoa 
kuljettajakurssien sisäänpääsytutkinto, johon 
vanhemmuusjärjestyksessä saisi hakea olisi Helsingissä.274 

Ilmeisesti myös Oulun varikon päällystö luki Veturimiestä, koska 

kuljettajakursseihin osasto palasi uudelleen vasta vuonna 1944, jolloin kuultiin 

selostus ”vanhojen miesten veturinkuljettaja oppikursista”, jotka olivat 

hetkellisesti pysähdyksissä opettajan puutteen takia.275 

Vuonna 1944 oululaiset vaativat päästä pitämään rästissä olevia vuosilomiaan, 

olihan töitä paiskittu hirvittävällä työtahdilla jo useampi vuosi. Lisäksi oululaisia 

kummastutti, että sivuvarikoilla olivat vuosilomat alkaneet pyöriä normaalisti, kun 

taas Oulussa kärsittiin henkilökunnan vähyydestä. Oulun tilanteeseen varmasti 
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vaikutti, että osa sen varikon henkilökunnasta oli lähetetty rakentamaan niin 

sanottua Sallan–rataa. Asia ratkesi kuitenkin yllättäen, kun pohjoisesta saapui 

apujoukkoja ja lomat saatiin pidettyä vuoden loppuun mennessä.276 Apujoukkoja 

saatiin, koska saksalaiset räjäyttivät lokakuussa 1944 Kemijoen sillat, jolloin koko 

Oulua pohjoisempi rautatieliikenne katkesi ja henkilökunta pohjoisen varikoilta 

ehti auttamaan oululaisia. 

2.4 Huviksi, terveydeksi ja hyödyksi 

2.4.1 Kokous isännöintiä 

 

Vuonna 1941 oululaiset saivat hoitaakseen koko Suomen Veturimiesyhdistyksen 

vuosikokouksen järjestämisen. Sota–ajan poikkeusoloista ja kuormittavasta 

työtahdista huolimatta kokousjärjestelyillä oli osastoa piristävä vaikutus ja 

kokouksen ympärille keksittiin paljon muutakin ohjelmaa. Kokous järjestettiin 14. 

– 16. kesäkuuta Oulussa ja se oli varmasti melkoinen voimainponnistus 

säännöstelytaloutta elävässä Suomessa.277 Veturimiehessä julkaistussa 

kokouskutsussa osasto antaa ohjeita Ouluun saapuville vieraille: 

Oulun osasto pyytää huomauttamaan vuosikokoukseen osallistujille, 
että toisena kokouspäivänä Oulunjoen koskille tehtävällä retkeilyllä 
tarvitaan lämpimät pukimet, sillä kesä ei ole pohjoisessa silloin vielä 
parhaimmillaan, joten vilustumisen vaara voi olla olemassa. Myöskin 
pyydetään ottamaan mukaan voileipiä retkeilylle. Vaikka lohikeitto 
saataisikiin, tuottaisi leivän järjestäminen vaikeuksia, joten jokainen 
varatkoon voit ja leivät omasta varastostaan.278 

Yhdistyksen omassa äänenkannattajassa oli laaja reportaasi vuosikokouksesta. 

Kokousjärjestelyiden eteen oltiin nähty paljon vaivaa ja kaikki osallistujat olivat 

tyytyväisiä. Käsiteltäviä asioita olivat muun muassa palkkauskysymys ja 

työaikakysymys. Kokouksessa päätettiin liittyä Työväen sivistysliittoon ja alkaa 

perustaa opintokerhoja. Virallisen kokoustamisen lisäksi oli oheisohjelmaa, 

olivathan vuosikokoukset tärkeää yhteistä aikaa eri puolilta Suomea tulleille 

kokousvieraille. Tärkein ohjelmanumero oli koskenlasku Oulujokea pitkin, jossa 

mukana oli entinen kansanedustaja Yrjö Kesti. Lasku päättyi Muhokselle, missä 
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ruokailtiin ja myöhemmin palattiin junalla Ouluun.279 Vuosikokous oli samalla 

myös osaston voimannäytös muille osastoille, ehkä sen vuoksi viimeisen 

kokousillan juhlaillalliselle kutsuttiin runsaasti silmäätekeviä kutsuvieraita, kuten 

varikkojakson päällikkö rouvineen ja paikallisen varikon päällystö.280 Koko 

osaston jäsenistö ei luonnollisestikaan päässyt eikä voinut osallistua 

vuosikokouksen juhlaillallisille, mutta kaikki saivat osansa, kun pikkujouluissa 

osasto tarjosi korvikkeet kaikille vuosikokouksesta ylijääneille.281 

Yhdistyksen jäsenten rouvia pyydettiin myös mukaan vuosikokouksen 

järjestelyihin. Ompeluseura auttoi kokousjärjestelyissä järjestämällä kahvituksia 

kokousvieraille, mutta Kansahuoltoministeriö kielsi osaston naisia järjestämästä 

illallisten yhteyteen maksullista ravintolatoimintaa. Kokous päättikin antaa sen 

Oulun suojeluskunnan lottien hoidettavaksi.282   

Kokous ehdittiin juuri pitää alta pois, kun pääministeri Rangell joutui 

radiopuheessaan 25.6.1941 toteamaan Suomen jälleen olevan sodassa 

Neuvostoliittoa vastaan.283  

 

2.4.2 Huvi, urheilu– ja opintokerhoja 

 

Välirauhan aikana oululaiset keskittyivät mielipuuhaansa urheiluun, ja 

Veturimiehessä onkin sekä vuoden 1941 maaliskuun että huhtikuun numeroissa 

reportaasit käydyistä urheilukisoista. Hiihto oli oululaisten lajeista suosituinta ja 

siinä saavutettiin menestystä varikkojen välisissä kisoissa. 284  

(16.2.1941) vietettiin hiihtokilpailut Korjasillan kankaan komeissa 
metsissä.  Pakkasta -15 celsiusta ja vaikealuistoinen vitikeli ei tarjonnut 
parhaita kilpailuolosuhteita, mutta osanottajia oli 40 ja innostus 
erinomainen eläkevaarista aina nousevan polven edustajiin saakka.285 
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Sota-aika ei pysäyttänyt kaikkea urheilutoimintaa, vaan kesällä 1943 järjestettiin 

karsintaottelu varikkojen välisiä urheilukisoja varten. Lajeina olivat 100 metrin juoksu, 

kuulantyöntö ja korkeushyppy. Tulostaso oli jäänyt kirjoittajan mukaan heikoksi, mikä 

johtui joko ylitreenaamisesta tai käsillä olleesta heinäteosta, joka vei ajan 

harjoittelulta.286 

Sota–aikana iltamien pitäminen oli pysähdyksissä yleisen ”tanssi–kiellon” takia. 

Erilaisten huvitilaisuuksien järjestäminen oli kuitenkin tarpeellista pitkittyneen 

sodan aikana. Elämää sodan aikaan leimasivat pula, säännöstely, pelko ja läheisten 

ikävä.287 Vuonna 1943 huvitoimikunta ja urheilutoiminta olivat lamassa, johon 

vaikuttivat huoneiston puute ja osanottajien määrän vähyys. Vuoden lopussa 

järjestettiin yksi perheilta, joka oli onnistunut, ja ”kuusijuhlaakin vietettiin niissä 

merkeissä, että kun vain koko huvitoimikunta on paikalla niin johan tapahtuu!”.288 

Mutta jo seuraavana talvena hiihdettiin kilpaa ja kemiläinen nimimerkki ”Antti–

Antero” kirjoittaakin Veturimiehessä Oulun ja Kemin välisistä hiihtokilpailuista 

talvella 1944: 

Jo samana talvena (1939) järjestettiin Oulun osaston kanssa hiihto–
ottelu yhteisesti hankitusta kiertopalkinnosta. Tämä mielenkiintoinen ja 
piristävä, tämä veturimiehiä toisiinsa lähentävä, ottelu suoritettiin 
Oulussa maaliskuun puolivälissä. Oulun osasto, jonka urheilutoimikunta 
on toiminut pidemmän ajan tunnustetun ansiokkaasti 
urheiluinnostuksen levittämiseksi veturimiesten keskuuteen, asetti 
kilpailuun kokeneen ja vahvan joukkueen, jonka voittoa pidettiin jo 
etukäteen varmana. Meidän kemiläisten tehtävänä ja tavoitteena oli 
tarjota mahdollisimman luja vastus ja saada innostusta urheiluasian 
eteenpäin viemiselle.289 

Veturimiehessä kerrottiin tammikuussa 1945 Oulun osaston pikkujouluista, joihin 

oli osallistunut veturimiehiä myös Kemistä, Torniosta, Rovaniemeltä ja 

Kemijärveltä, ”joilla ei toisteiseksi ole hävitetyillä kotikonnuillaan paikallisten 

juhlien järjestämiseen”290 pohjoisessa käynnissä olleen Lapin sodan takia.291 Sotien 

jälkeen oli pulaa elintarvikkeista. Tästä kertoo huvitoimikunnan päätös järjestää 

marraskuussa 1946 kahvi- ja sokeriarpajaiset pikkujoulujen kulujen 
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peittämiseksi.292 Jos huvitoimikunta oli saanut hankittua palkinnoksi ”oikeaa” 

kahvia, oli osallistuminen arpajaisiin varmasti taattua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Taistelujen vuodet 1946–1956 

 

Vaikka heti sodan päätyttyä ei päästykään takaisin rauhanajan oloihin, alkoivat 

uudet tuulet puhaltaa veturimiesten keskuudessa. Voidaan katsoa, että vuonna 

1948 sodan kiihkeä kuljetustarve alkoi vähentyä, mutta radat ja vetokalusto olivat 

pahasti rappiolla. Tultaessa 1950–luvulle alkoivat kuorma–autot uhata rautateiden 

valta–asemaa tavaraliikenteessä. Alkoi käydä myös selväksi, että tulevaisuudessa 

oli edessä vetovoimakaluston perusteellinen uudistus. Veturimieskunnassa 

tyytymättömyys palkkoihin, eläkkeisiin ja muihin etuuksiin johti useisiin 

työtaisteluihin, joista osa päättyi voittoon ja osa kirvelevään tappioon. 
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3.1 Yleinen yhteiskunnallinen kehitys ja muutos rautateillä 

3.1.1  Sodan jälkilasku 

 

Suomi oli ensimmäinen sotaan osallistunut maa, joka käynnisti uudelleen 

rauhanomaisen demokratian. Eduskuntavaalit järjestettiin maaliskuussa 1945. 

Vaalitulos osoitti, että Suomen sisäpolitiikassa oli tapahtunut jyrkkä muutos. 

Kommunistien peitejärjestöksi perustettu Suomen kansan demokraattinen liitto 

(SKDL) sai neljänneksen eduskuntapaikoista, mutta vanhoilla puolueilla oli yhä 

vahva enemmistö. Uuden hallituksen tärkeimmäksi tehtäväksi tuli 

välirauhasopimuksen ehtojen täyttäminen. Suomen tuli maksaa hirmuiset 

sotakorvaukset ja tuomita sotasyylliset. Sodan jälkeisiä vuosia on Suomen 

historiassa kutsuttu ”vaaran vuosiksi”. Nimitys johtuu maassa oleskelleen 

liittoutuneiden valvontakomission toiminnasta sekä Suomen sisä– ja ulkopolitiikan 

tapahtumista.  Kommunisteilla oli vahva asema vuoden 1945 hallituksessa. He 

saivat edustajansa sisäministeriksi ja ottivat haltuun valtiollisen poliisin, Valpon.293 

Kommunistit vaativat vanhan ajan arvoja edustavien virkamiesten vaihtamista. 

Myös rautatiehallitus sai osansa, kun pääjohtaja Harald Roos leimattiin 

sotasyylliseksi ja häntä vaadittiin eroamaan.294 

Kommunismin vastaisen rintaman johdossa oli paradoksaalisesti toinen 

työväenpuolue SDP.  Kesän 1948 eduskuntavaalit ratkaisivat näiden kahden 

puolueen taistelun kansakunnan sieluista. Vaalityön aikana Suomi kävi 

neuvotteluja Neuvostoliiton kanssa YYA–sopimuksesta295. Maa kuhisi huhuja 

kommunistien vallankaappausyrityksistä ja keväällä 1947 kulkulaitosministeri 

Kaijalainen pelkäsi kommunistien yrittävän vallata rautatiet. Presidentti Paasikivi 

pelkäsi samaa.296 Olot rauhoittuivat, kun SKDL kärsi kesän 1948 vaaleissa tuntuvan 

tappion, YYA–sopimus solmittiin ja valvontakomissio poistui maasta lopullisen 

rauhansopimuksen vahvistamisen jälkeen vuonna 1947.297 Korean sota puhkesi 
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Kaakkois–Aasiassa 1950–luvun alussa. Maailma eli suursodan odotuksessa. 

Pääministeri Urho Kekkonen halusi Suomen hyötyvän tästä ja otti 

puolueettomuuden Suomen ulkopolitiikan päätavoitteeksi. Suomi joutui  usein 

jatkossa taiteilemaan ”nuoralla” idän ja lännen välissä.298 

Mannerheim erosi presidentin tehtävistään keväällä 1946, kun välirauhan 

tärkeimmät ehdot oli täytetty. Hänen seuraajakseen eduskunta valitsi J. K. 

Paasikiven. Paasikiven presidenttikausi 1946 – 1956 oli taloudellisen toipumisen 

aikaa ja samalla uusien idänsuhteiden muotoutumisen aikaa. Talous toipuikin 

sodan tuhoista suhteellisen nopeasti, ja teollisuuden tuotanto ylitti sotaa 

edeltäneen tason jo vuonna 1946.299 Etenkin sotakorvauksille välttämätön 

metalliteollisuus laajeni ripeästi ja tästä hyötyivät myös rautatiet. Kun talous elpyi, 

voitiin vähitellen luopua säännöstelystä ja ostokorteista. Jo vuonna 1948 

vapautettiin lähes puolet elintarvikkeista, ja maaliskuussa 1954 luovuttiin 

viimeistenkin tuotteiden - muun muassa kahvin - säännöstelystä. Vuoteen 1955 

asti hallitus säännösteli lakien avulla hintoja ja palkkoja.300 

Vielä 1950–luvulla suuri osa Suomen teistä oli mutkaisia, käsikäyttöisten lossien 

katkomia sorateitä. Autoliikenteen kasvu pakotti tieverkon uusimiseen ja 1950–

luvun kuluessa uudistettiin koko tieverkosto työllisyystöinä ja Maailmanpankin 

lainojen turvin. Rautateillä tilanne muuttui kilpajuoksuksi maantieliikenteen 

kanssa. Oulu oli sodan jälkeen voimakkaasti kasvava keskus, joka lähti ripeään 

kasvuun. Väestö lisääntyi ja sodan tuhojen jälleenrakennus alkoi. Rakentamista 

hidasti kuitenkin ammattitaitoisen työvoiman puute sekä pula tarvikkeista, kuten 

nauloista, sementistä ja puutavarasta.301 

3.1.2 Muutos rautateillä 

 

Rautateillä sodan luoma poikkeustilanne jatkui vielä vuoteen 1948 asti, jolloin 

vasta päästiin palaamaan normaaleihin aikatauluihin.302 Poikkeusolojen 

kasvattamat rautateiden matkustajamäärät alkoivat vähentyä, ja kuljetetun 
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tavaran painomäärä oli huomattavasti pienempi vuonna 1949, kuin mitä se oli 

ollut  vuonna 1948.303 

Sodan päätyttyä radan heikko kunto, kuljetuskaluston vähyys ja huono 

suoritusteho haittasivat liikenteen hoitoa. Päävastuu liikenteen hoitamisesta oli 

kuitenkin rautateillä, koska kuorma–autoja vaivasi tiestön heikko kunto ja 

polttoainepula. Valtion taloudellinen tilanne ei kuitenkaan sallinut suuria 

panostuksia rataverkon kunnostamiseen.304 Oulun konepajalla, jossa vetureita 

korjattiin 1950–luvulle asti, kärsittiin korjaustarpeiden akuutista puutteesta. 

Oulun erityisongelmaksi muodostui myös ratapihan pienuus.305 Veturimiehiltä 

vaadittiin joskus korvauksia junan jäädessä myöhään aikataulusta, vaikka syynä oli 

ratapihan tukkeutuminen. Lähtevä juna saattoi jäädä ”ansaan” veturitalliin, kun 

muu kalusto täytti ratapihan. Tilanne parani 1950–luvulla, kun ratapihaa 

laajennettiin. Kiskojen ja vaihteiden määrä lähes kaksinkertaistui.306 

Veturimiesten työnkuvaan voimakkaasti vaikuttanut vetokaluston motorisointi 

alkoi rautateillä 1950–luvun alkupuolella, kun Valtionrautatiet seurasi Ruotsin 

esimerkkiä ja otti henkilöliikenteessä käyttöön moottorivaunut307. Yleisö risti 

uudet kiskoautot tuolloin vallinneen nuorisokulttuurin mukaan ”lättähatuiksi”. VR 

valitsi ensimmäiseksi moottorivaunukeskukseksi Oulun, mistä  ”lättähatut” 

aloittivat säännöllisen liikenteen Ylivieskaan, Muhokselle ja Kemiin vuonna 

1954.308 Niiden paras hyöty tuli esille juuri vähäliikenteisillä rataosilla, joilla 

pysähdyksiä tehtiin jokaisella liikennepaikalla.309 Uuden kaluston käyttöönottoon 

liittyi monia pulmia. Ne osoittautuivat talvisin kylmiksi ajaa310 ja miehistön 

koulutuksessa oli ongelma.311 Vanhoille ”höyryveturimiehille” riitti hupia, kun uusi 

kalusto oli ongelmissa ja jouduttiin turvautumaan höyrykoneiden apuun.  
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Kun lättä ajoi ensi kertaa Ouluun, niin laituri oli mustanaan väkeä, 
Helsingin herroja myöten. Ylpeä–ääninen aseman kuulutus kuului: 
Sininen nuoli on tulossa Limingasta Oulua kohti ja on kohta Oulussa. 
Tietysti kävi niin, että lättä hyytyi vähän ennen Oulua ja vanha höyry, 
päivysveturi lähetettiin lättää noutamaa linjalta. Pitkän odottelun 
jälkeen vanhan höyryveturin vetämä lättä ilmestyi näkyviin. Esko 
Vainikainen sanoi Helsingin herrojen vieressä: Pitääkö se aina olla tuo 
höyryveturi tuossa lätän edessä?312 

 

MEHTOSEN kokoamasta kaaviosta on nähtävillä vetokalustossa tapahtunut 

muutos. Moottorikalusto syrjäytti vanhanaikaiseksi muuttuneet höyryveturit 

vähitellen.  

 

Kuva 2. Höyryvetureiden ja moottorikaluston vuosittaiset ajomatkat vuosina 1928 

– 1975.313 

Vetokaluston uudistus toi uusia kysymyksiä veturimiesten työhön. MEHTONEN 

arvioi moottoroinnin vaikutusta veturimiehen työhön ja työympäristöön 

seuraavasti: 
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Veturimiesten ammatissa tapahtuneet muutokset olivat usein 
”keskusjohtoisia” – rautateiden ylemmistä päätöstasoista ja 
lainsäädännöstä riippuvia– eikä veturimies niin ollen läpikäynyt niiden 
kohdalla sellaista hyväksymisprosessia kuin esim. maanviljelijä uusien 
työkoneiden hankinnan yhteydessä. Siten esim. muutos työpaikalle 
otettavien eväiden määrässä oli sidoksissa lähinnä junanopeuden 
kasvuun (tekninen kehitys) ja sitä tietä aikataulumuutoksiin että 
työvuorojen lyhentymiseen (uuet säännöt ja säädökset). – Veturimiehet 
pystyivät itse aktiivisesti vaikuttamaan muutoksen ja kehityksen 
aikaansaamiseen.314 

Vaikka rautateiden tekniset uudistukset ja laajeneva motorisointi odotetusti 

kevensivät erityisesti lämmittäjien työtä, sisältyi uudistuksiin veturimiesten 

kannalta myös uhkia.315 Veturimiehiä askarrutti luonnollisesti miehityskysymys.  

Perinteisesti höyryveturin hytissä oli ollut töitä kahdelle, joskus jopa kolmelle 

työntekijälle, mutta uusissa vaunuissa kahta ei enää tarvittu. Moottorikalustossa 

työskentelevästä lämmittäjästä tuli alentuvasti koneapulainen, mitä ei ollut helppo 

kaikkien hyväksyä.316 

Rautateillä koettiin vakava kuljetuskriisi 1950–luvulla. Vuonna 1951 puhjennutta 

Korean sotaa seurasi niin sanottu Korean noususuhdanne. Sodan synnyttämä 

yleismaailmallinen hysteria nosti puun ja selluloosan kysynnän ja samalla 

kuljetustarpeen ennennäkemättömälle tasolle. Suomen vienti veti loistavasti 

vuosina 1951 – 1953, mutta sen jälkeen iskenyt lama sai tavaraliikenteen kasvun 

laskemaan jyrkästi. Heilahdukset tavaraliikenteessä nähtiin vakavampana 

ongelmana kuin matkustajaliikenteen siirtyminen yksityis– ja linja–autoihin, jonka 

katsottiin olevan osa luonnollista yhteiskunnan kehitystä. Uusi noususuhdanne 

koettiin vuosina 1955 – 1956. Nousukausi kääntyi laskuun vuonna 1957, ja lamaa 

jatkui vuoteen 1959 asti. Kuljetuksista alkoi kilpailla myös parantunut kuorma-

autokanta, joka pakotti VR:n parantamaan kuljetuspalveluiden laatua ja 

alentamaan hintoja.317 

Viisikymmentäluvun puolimaissa Valtionrautateiden toimintakyky alkoi olla 

suurissa vaikeuksissa, kun sota-aikaa edeltäneiden rataverkon kunnon 

laiminlyöntien korjauksiin ei ollut tarpeeksi resursseja. Muun muassa 

                                                             
314 Mehtonen 1988, 184-185. 
315

 Kettunen 1976, 281 
316

 Mehtonen 1988, 177-178. 
317 Zetterberg 2011,  255-256. 



72 
 

vientikuljetukset olivat uhattuina. Kun vuosi 1956 alkoi ankarilla pakkasilla, osoitti 

se tehokkaasti rautateiden surkean tilan. Vetureiden peruskorjaukset olivat 

vähentyneet ja henkilökuntaa oli irtisanottu.318 Tästä epäkohdasta ja 

turhautumisesta voidaan nähdä yhtenä syynä nousevan sen yksimielisyyden, jolla 

veturimiehet suhtautuivat 1. maaliskuuta vuonna 1956 alkaneeseen yleislakkoon. 

Lakon välitön syy oli kylläkin säännöstelytalouden purkautuminen, joka päästi 

eturyhmien ristiriidat valloilleen. Maataloustuotteiden hinnat nousivat rajusti ja 

SAK vaatii joko edellisvuoden hintatason palauttamista tai palkkojen 

tarkastamista.319  

Sodan loppuessa vuonna 1945 oli Suomen Veturimiesyhdistyksestä muodostunut 

vahva ja oikeuksiaan tarkkaan vahtiva ammattiliitto. Anomuksien esittäminen 

lakki kourassa ja ”lähetystö”–käytäntö vähenivät. Ennen merkittäviä muutoksia 

tarvittiin kuitenkin muutos yhteiskunnallisella tasolla. Sota–aika muodostui tässä 

mielessä murrokseksi.  

3.2 Osasto herää uuteen aikaan 

3.2.1 Muutoksia organisaatiossa ja toimintatavoissa 

 

Sodan jälkeisen yhdentoista vuoden aikana osastolla ehti olla kolme 

puheenjohtajaa. Vuonna 1945 puheenjohtaksi valittiin Reino Pohjalehto. 

Pohjalehto teki kovasti töitä osaston jäsenten kokousaktiivisuuden 

kasvattamiseksi ja jäsenmäärän nostamiseksi.320 Hänen uuttera työnsä kantoikin 

hedelmää, mutta Pohjalehto jättäytyi pois osaston puheenjohtajuudesta yhden 

toimikauden jälkeen. Pohjalehdon jälkeen toimeen astui vuosiksi 1947 – 1948 jo 

aiemmin puheenjohtana toiminut Aarne Kosola. Häntä toimessa seurasi vuosina 

1949 – 1954 Max Ilvo, jonka jälkeen oli taas Aarne Kosolan vuoro vuosina 1955 – 

1956. Osaston sihteerinä toimi viisi eri henkilöä, pisimpään Eino Airio vuosina 

1946 – 1950. Rahastonhoitajana ehti myös olla kuusi eri henkilöä, ja henkilöt 

toimivat vuoden tai kaksi kerrallaan. Varapuheenjohtajan tuoli oli kaikkein tuulisin 

ja sillä ehtikin yhdentoista vuoden aikana istua yhdeksän eri henkilöä. 
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Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan työnjako ei käy asiakirjoista aivan selväksi, 

ja luultavasti henkilöt sopivatkin tehtävien jaosta yhdessä, eivätkä kokouksen 

päätöksellä. (Liite 5.) 

On helppoa arvailla, miten keskeisten toimihenkilöiden jatkuva vaihtuminen 

vaikutti osaston toiminnan pitkäjänteisyyten, mutta varmaa tietoa ei tietenkään 

ole. Näyttäisi kuitenkin siltä, että puheenjohtajuus oli aikaisempaa halutumpi pesti. 

Tämä loi varmasti jännitteitä osaston sisälle. Ehkä johtokuntatyöskentely nähtiin 

aitona vaikuttamiskanavana, ja sieltä omia poliittisiakin näkemyksiä oli helppo 

tuoda veturimiesten piiriin, vaikka varsinainen politikointi olikin yhdistyksessä 

kiellettyä. 

Osaston kaikkiin luottamustehtäviin valittiin ensin ehdokkaat neuvoa–antavan 

äänestyksen perusteella. Lopullisen päätöksen teki vuosikokous, joka kokoontui 

yleensä tammikuun lopussa. Vuonna 1948 valittiin entisen kuusihenkisen 

johtokunnan tilalle kahdeksanhenkinen toimikunta, uusien organisaatiomuutosten 

mukanaan tuomien sääntöjen mukaisesti.321 Toimikunta vaihtui kerralla vain 

osittain, koska johtokunnassa vain osa oli niin sanotusti erovuoroisia. Johtokunnan 

jäsenistö vaihtui muutenkin verkkaasti, ja vuosien 1945 – 1946 johtokunnista yhä 

mukana aktiivitoiminnassa vuonna 1956 olivat Aarne Kosola puheenjohtajana 

sekä Eero Airio ja Alfred Miilumäki toimikunnassa. Max Ilvo piti välivuotta 

toimikunnasta, mutta toimi osaston tilintarkastajana. 

Suomen Veturimiesyhdistys uudisti organisaationsa liittomuotoiseksi vuonna 

1947 ja nimi muutettiin Suomen Veturimiesten Liitoksi (SVML), mikä oli sama kuin 

vallankumousajan 1917 – 1918 järjestön nimi. Uusi organisaatio rakennettiin 

SAK:n ammattiyhdistysmallin mukaisesti. Uuden liiton ylintä valtaa käytti 

vuosikokous, joka kokoontui joka kolmas vuosi. Niiden välissä ylintä valtaa käytti 

liittovaltuusto ja käytännön työstä vastasi liittotoimikunta. Muutokseen kuului 

myös Hautaus– ja eroavustuskassan erottaminen liitosta, ja uudeksi nimeksi 

rahastolle tuli Veturimiesten avustuskassa.322 Osastossa johtokunnan nimi 

muutettiin toimikunnaksi. 
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Oululaisten edustajana liittotoimikunnassa toimi vuoteen 1950 asti Väinö Silenius, 

jonka eläköitymisen jälkeen tilalle tuli Max Ilvo.323 Oululaisilla säilyi näin edelleen 

suora yhteys liiton korkeimpaan johtoon, mikä suuresti edesauttoi nopeaa 

tiedonkulkua. Oulun osaston Hannes Kumpulainen toimi vuodet 1948 – 1956 

Veturimiesten avustuskassan Oulun piirimiehenä.324 

Vaikka luottamusmiesjärjestelmä tuli viralliseksi vasta pari vuosikymmentä 

myöhemmin325, oli Oulun osastossa luottamusmiehellä suuri merkitys 1950–

luvulla. Tyypillisesti luottamusmies hoiti osaston nimissä muun muassa 

ajovuoroihin ja muihin ammatillisiin kysymyksiin liittyvät asiat, kuten työaika– ja 

palkkausasiat, vetokaluston kunnon, koulutuksen ja työturvallisuuden.326 Vuosina 

1946 – 1956 osastolla ehti olla viisi luottamusmiestä, joista Max Ilvo toimi 

pisimpään. Hän tuli kuitenkin erotetuksi toimesta vuonna 1952 syntyneen 

luottamuspulan takia. Asia liittyi vuokra–asuntojen jakamiseen ja erään jäsenen 

sairastapauksen hoitamiseen.327 Vuonna 1951 luottamusmiehen kasvaneen 

työtaakan takia päätettiin alkaa valita eri ajovuoroille omat luottamusmiehet.328 

Ajovuoron miehistö oli omaa ajovuoroa koskevissa asioissa ensisijaisesti 

yhteydessä omaan luottamusmieheensä, mutta koko varikon miehistöä koskevissa 

ja eri ajovuorojen välisissä kiistoissa osaston pääluottamusmies toimi ratkaisijana. 

Tärkeimmäksi tehtäväksi ajovuoron luottamusmiehille tuli neuvotella omalle 

ajoryhmälle mahdollisimman hyvät ja rahakkaat ajot. Alla oleva esimerkki kertoo, 

miten uuteen luottamusmiesjärjestelmään suhtauduttiin Oulun varikolla. Saattoi 

olla paljolti kyse myös henkilökemiasta, mutta ossyynä esimiehen suhtautumiseen 

oli varmasti siinä, että luottamusmiesjärjestelmä ei ollut vielä vakiintunut 

rautateille ja sen vaikutuksia pelättiin. 

Oulun varikolla vasemmistolainen luottamusmies osallistui aktiivisesti 
kunnallispolitiikkaan. Vaalit olivat tulossa ja hän pisti tallin seinälle 
oman vaalimainoksensa. Varikonpäällikkö ei kuitenkaan tykännyt 
asiasta, vaan vaati mainoksen poistamista. Luottamusmies otti 
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mainoksen pois ja kävi kertomassa varikonpäällikölle: - 
Vallankumouksen uhka Oulun varikolla on poistunut.329 

Vuosien 1945 – 1946 palkkaliikehdintä osoitti, että SAK:n sisällä valtion 

virkasuhteissa oleva henkilökunta muodosti muista poikkeavan osan ja näiden 

erityiskysymysten hoitoa piti tehostaa. Syyskuussa 1946 perustettiin 

Valtionvirkailijain Yhteisjärjestö (VY). VY oli tarkoitettu SAK:n apuelimeksi, jonka 

varsinainen keskusliitto oli SAK. Veturimiehet liittyivät VY:öön sen 

perustamiskokouksessa.330 Oululaiset veturimiehet liittyivät myös mukaan 

paikalliseen VY:öön331 ja heillä oli osaston edustaja sen johtokunnassa. Tämä 

osoittaa, että yhteistyö eri järjestöjen kanssa lisääntyi sotaa edeltäneistä 

eristyneisyyden vuosista.332 Esimerkistä käy muun muassa osallistuminen 

työväenjärjestöjen yhteiselle vappumarssille vuonna 1946.333 Yhteistyö O.A.P:n 

kanssa jäi kuitenkin lyhyeksi, kun vuonna 1948 osasto katsoi sen lähteneen 

vappujuhlien rahoittamisessa poliittiselle linjalle ja näin olevan ristiriidassa 

ammattiyhdistysliikkeen periaatteiden kanssa.334 Osasto pyysi O.A.P:ltä selvitystä 

toiminnastaan, mutta koska mitään vastausta ei saatu, osasto katsoi eronneensa 

järjestöstä.335 

3.2.2 Kaljakaupasta hyvä tulonlähde 

 

Vuosi 1946 oli poikkeus osaston taloudenhoidossa, kun se teki 1164,70 markan 

(89,91 euron) alijäämän. Alijäämä näyttää johtuneen ”kulunkien” eli hallinto–, 

posti– ja korkokulujen yllättävästä kasvusta. Edelliseen vuoteen verrattuna kulut 

ovat yli viisinkertaistuneet. Samoin osasto aloitti sotakummi–avustuksien 

myöntämisen, joka saattoi olla ennalta odottamaton meno. Koska kirjanpito ei ole 

säilynyt, vaan ainoastaan tilinpäätös, on menoja mahdotonta eritellä tarkkaan. 

Vuonna 1947 osasto teki jo reilusti ylijäämäisen tuloksen, 72 072,50 markkaa 

(4291,09 euroa), ja palasi näin tuttuun ja turvalliseen taloudenhallintaan. 
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Osasto sai hoidettavakseen virvoitusjuomakaupan ”kaljakaupan” varikolla 

varainkeruu-tarkoituksessa vuonna 1949.336 Kaljakaupalla ei tarkoitettu nykyisen 

kaltaisen keskikaljan myyntiä, vaan todennäköisesti pullotettua kotikaljaa. 

Veturimiehen työ oli hikistä, varsinkin kesällä junanhytissä oli läkähdyttävän 

kuuma,337 ja siksi kauppa kävi vilkkaana.  Kun kävi selväksi, että kaljakauppa oli 

kannattava tulonlähde, teki osaston jäsen Planting aloitteen, että ylijäämä 

osoitettaisiin osaston kesänviettopaikan hankintaan.338 Kuitenkin jo seuraavana 

vuonna 1951 ilmeni kaljakaupassa suuri ”mittatappio”, joka johtui suurelta osin 

myyntipalkkiosta, jonka tallipäivystäjä oli saanut ilmaisen kaljan muodossa. Loppu 

hävikistä selittyi hävinneillä ja särkyneillä pulloilla. Hilpeyttä vuosikokouksessa 

herätti asianomaisten suunnaton jano vuoden aikana.339 Vuonna 1951 kaljan hinta 

oli 30 markkaa pullolta ja virvoitusjuoman 25 markkaa pullolta.340 Tämän jälkeen 

palkkion maksutapaa muutettiin niin, että tallipäivystäjät, jotka osallistuivat 

myyntiin, saivat 20 prosenttia myyntituloista.341 

Osaston varallisuus lähti kasvamaan. Vuoden 1954 aikana pelkkä kaljakauppa 

tuotti osastolle 128 091 markkaa (3994,92 euroa)342 voittoa. Se on lähes saman 

verran kuin suurin tuloerä eli jäsenmaksut, jotka olivat tuottaneet osastolle 

131 175 markkaa (4059,42 euroa). Jäsenmaksuista osasto joutui kuitenkin 

tilittämään suurimman osan liitolle.343 Kun tarkastellaan koko tilikauden ylijäämää, 

joka on 119 211 markkaa (3218,69 euroa), huomaamme, että kaljakauppa itse 

asiassa ”pelasti” osaston muuten tappiolliselta vuodelta. Vuonna 1956 osaston 

varallisuus oli kohonnut jo yli miljoonaan markkaan344 (noin 25 000 euroa)345. 

Jäsenmaksujen perimistä varten osasto nimesi vuosittain vuosikokouksessa 

”kantomiehen”, joka oli usein sama henkilö, joka huolehti vuoteen 1947 asti myös 

Hautaus– ja eroapurenkaan maksujen keräämisen ja tilittämisen. Vuonna 1950 
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päätettiin helpottaa jäsenmaksun kerääjän työtä. Tallille laitettiin lista, johon 

halukkaat nimensä laittamalla myönsivät osastolle valtakirjan nostaa 

jäsenmaksuiksi vuoden 1949 viimeisen neljänneksen aikana maksettavat 

säästöpalkkiot.346 Vuonna 1952 siirryttiin suoraan palkasta perittävään 

jäsenmaksuun, jonka suoritti asemakassanhoitaja.347 Esimerkiksi vuoden 1953 

suuruudeltaan 3000 markan (78 euroa)348 jäsenmaksu koostui 1600 markan 

liittoverosta, 500 markan Veturimiehen tilausmaksusta, 300 markkaa meni 

työtaistelurahastoon ja osastolle jäi 600 markkaa.349 

Jäsenmaksut kannettiin neljässä osassa neljännesvuosittain ja jäsenmaksuista 

saattoi anoa vapautusta osastolta esimerkiksi sairauden takia. Toimikunnalle 

aiheuttivat usein huolta rästiin jääneet jäsenmaksut, joita karhuttiin pitkienkin 

aikojen takaa. Joskus vaihtoehdoksi ei jäänyt kuin maksamattoman jäsenen 

erottaminen osastosta järjestökurin nimissä.350  

Veturimiesyhdistys osti vuonna 1945 Kangasalta, Tampereen läheltä 

virkistyspaikaksi lepokoti Pyysalon.351 Oululaisten näkökulmasta Pyysalo oli 

kaukana, eikä Oulussa kaikilla riittänyt ymmärrys jatkuvia lisäjäsenveroja kohtaan, 

joita kesäpaikan kunnostamiseksi määrättiin. Lisäveroa kerättiin vuosina 1950 – 

1951 ja se herätti Oulussa kapinamielialaa. Osa jäsenistä kieltäytyi kokonaan 

maksamasta, ja johtokunta joutui tekemään paljon valistustyötä, jotta maksut 

saatiin kerättyä. Uudistuneen Pyysalon avajaiset pidettiin kesällä 1952. Eniten 

asiasta kokouksissa kritiikkiä esittänyt Aarne Kosola matkusti edustamaan Oulua 

avajaisiin.352 Hän ilmeisesti halusi nähdä, mitä lisäveroilla oli saatu aikaan. Tuolloin 

Oulusta oli osa Pyysalon maksuista maksamatta vielä 14 jäsenellä.353 Lokakuussa 

kokous ilmoitti, että ne jäsenet, jotka eivät maksa lisäveroa vuoden loppuun 

mennessä erotetaan osastosta. Toimintakertomuksen mukaan vuonna 1952 
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osastosta on eronnut kolme ja erotettu yksi jäsen, joten loppujen lopuksi suurin 

osa maksuista saatiin kerättyä kokoon.354 

Pyysalolla oli myöhemminkin vaikeuksia tulla kannattavaksi toiminnaksi, ja 

ilmeisesti liittotoimikunnan jäsenet päättivät laittaa oman henkilökohtaisen 

panoksensa asian hyväksi. Max Ilvo julkaisi Veturimiehessä kertomuksen 

”Kesäpäiviä”, joka oli kuvaus täydellisestä lomapäivästä liiton 

kesänviettopaikassa.355 Osaston puheenjohtajana ja liittotoimikunnan jäsenenä 

hän halusi tehdä valistustyötä jäsenistön keskuudessa ja saada Pyysalon 

kannattamaan itse itsensä. 

Tilinpidon ulkopuolelta on näinä vuosina todettava monet varainkeräykset omien 

jäsenten auttamiseksi ja esimerkiksi päällystön merkkipäivämuistamisiin. 

Laajempaa avustustoimintaa oli rahakeräys Hollannin tulvien uhreille vuonna 

1953.356  Listakeräys tuotti 600 markkaa ja summa ”pyöristettiin” 2500 markkaan 

osaston varoista.357 Edelleen pientä osaa osaston vuosibudjetissa näytteli sen 

omistama piano. Vuonna 1952 Oulun Rautatieläisten Mieskuoro halusi vuokrata 

osaston pianon, jonka he aikoivat ensin sijoittaa oppilaskoululle, ja kun uusi 

kerhohuone valmistui, piano siirrettiin sinne. Vuosivuokraksi sovittiin 10 000 

markkaa (270 euroa) ja  pianon arvoksi arvioitiin 200 000 markkaa358 (5400 

euroa)359. 

Vuosien 1946 – 1956 aikana ei tehty isoja hankintoja, mutta tehdyt hankinnat 

kertovat kehittyvästä ajasta. Vuonna 1949 osastolle päätettiin ostaa kirjoituskone 

osaston sihteerin käyttöön. Tämä oli konttoritekniikan kehityksen kannalta 

välttämätön uudistus, ja samalla siirryttiin käsinkirjoitetuista pöytäkirjakansioista 

paperiliuskoihin.360 Osaston jäsenten viihtyvyydeksi ja huvitoimikunnan 

ehdotuksesta osastolle ostettin levynsoittaja Helsingin Fazerin musiikista. 

Soittimeen kuului vahvistin, kaksi kovaäänistä, mikrofoni, levynsoittaja ja kaksi 
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kappaletta kaikulevyjä.361 Tanssiminen oli taas sallittua, iskelmät ja tangot olivat 

tuon ajan suosituinta musiikkia362, ja ehkäpä osaston järjestämissä tilaisuuksissa 

kuunneltiin aikansa supertähtiä Olavi Virtaa ja Brita Koivusta. Levynsoittajaa 

ryhdyttiin myös vuokraamaan muille järjestöille varainhankintamielessä.363 

Virvoitusjuomakauppa ja kohonnut jäsenmäärä nostivat osaston taloudellisen 

tilanteen 1950–luvulla niin hyväksi, että vuonna 1955 toimikunta päätti alkaa 

myöntää pieniä lainoja osaston jäsenille. Lainoja myönnettiin samoja ehtoja 

vastaan kuin Liiton avustuskassastakin. Yleensä lainaajalla tuli olla kaksi tai kolme 

takajaa ja hänen tuli olla ”luotettavaksi tunnettu”. Päätökseksi tuli, että lainoja 

voitaisiin myöntää sillä rajoituksella, että maksimisumma on 30 000 markkaa 

(953,63 euroa)364 ja kerralla osaston varoja saa olla lainassa maksimissaan 150 

000 markkaa (4680,0 euroa).365 Aikaisemmin osaston jäsenet olivat pystyneet 

anomaan osastolta lainaa työtaistelujen aikaan tiukan taloudellisen tilanteen 

helpottamiseksi366, ja lainoja myönsi myös SVML:n avustuskassa.367 Jäsenistö käytti 

heille tarjottua mahdollisuutta runsaasti. 

3.2.3 Jäsenmäärä lähtee kasvuun 

 

Veturimiehiä oli vuonna 1946 Valtionrautateiden palveluksessa 4460 miestä ja 

heistä 3136 kuului Veturimiesyhdistykseen. Osastoja oli 27. Suomen 

Veturimiesyhdistyksen piirissä oli jäsenkasvu huomattavaa jo ennen talvisotaa, 

mutta varsinainen huippu saavutettiin vuosina 1945 – 1948, kun yhdistyksen 

jäsenmäärä kohosi 2773 jäsenestä 4062 jäseneen.368 Vuonna 1950 

sataprosenttinen järjestäymisaste oli totta, kun se oli hypännyt 99 prosenttiin. 

Vuodet 1945 – 1946 olivat Oulussa oikeaa ”jäsenryntäyksen” aikaa. Kahden 

vuoden aikana osaston sihteeri sai kirjata pöytäkirjaan hyväksytyksi 70 uutta 

jäsentä. SAK:hon liittymisen myötä tuli ajankohtaiseksi jäsenkelpoisuuden 
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väljentäminen. Sota–aikana ja sen jälkeen epäpätevien lämmittäjien osuus 

veturimieskunnassa oli suuri. Vaikka asialla nähtiin aluksi varjopuolia, kuten 

ammatin arvostuksen lasku, oululaiset katsoivat epäpätevien ottamisen 

yhdistyksen jäseneksi hyväksi asiaksi.369 Sääntömuutos ei näkynyt Oulussa 

valtavana kasvun piikkinä, mutta seuraavina vuosina 1947 – 1949 osastoon 

hyväksyttiin 58 jäsentä. Yksi hyväksytyistä oli myöhemmin näyttelijänä tunnettu 

Leo Lastumäki, joka otettiin Oulun varikolle veturinlämmittäjäksi vuonna 1948.370 

Sota-aikaan ja sen jälkeen mielestäni murtuu perinne veturimiesammatin 

”periytymisestä” isältä pojalle. Rautateillä oli kova puute henkilökunnasta ja lähes 

kuka tahansa kelpasi. Tälle tielle sitten moni jäi sota-ajan jälkeenkin.  

 Vuoden 1947 organisaatiouudistuksen jälkeen osasto alkoi merkitä ylös myös 

eläkeläisjäsenensä. Nämä olivat niin sanottuja vapaajäseniä eli jäsenmaksuista 

vapautettuja eläkevaareja. Veturimiesten eläkeikä oli 53 vuotta ennen vuotta 1967, 

jolloin se kohosi 55 vuoteen.371 Tuskin moni eläkkeelle jäänyt oli siis kovinkaan 

”vaari”, vaan moni saattoi hyvin tehdä vielä muita töitä eläkkeelle jäämisen jälkeen. 

Osasto on tehnyt vuonna 1957 luettelon toimessa olon aikana sattuneista 

kuolemantapauksista. Luettelosta käy selville, että vuosien 1946 – 1957 aika 

kuolleita on 28 henkilöä. Heistä 12 kuoleman on liittynyt jollain tavalla sydämen 

toimintaan ja kuudella on ollut keuhkoperäinen sairaus. Silmiin pistävää on, että 

vanhin kuolleista on ollut 66 vuotias ja kuolleessan hän on ollut 45 vuotta 

Valtionrautateiden palveluksessa. Seitsemän kuolleista on työskennellyt vielä 53-

vuoden eläkeiän jälkeenkin. 372Oli varmasti aika tyypillistä, että työuraa jatkettiin 

vielä virallisen eläkeiän jälkeenkin. 

Vuonna 1946 osaston jäsenmäärä oli 205 jäsentä. Se oli kohonnut 67 prosenttia 

verrattuna vuoteen 1939. Vuonna 1946 Oulun osaston jäsenmäärä oli noin 5,5 

prosenttia koko yhdistyksen jäsenmäärästä ja siellä se pysyi vuoteen 1955 asti. 

Vertailussa toiseen suurvarikkoon Kouvolaan, Oulu jää hieman alakynteen. 

Kouvolan vastaavat vertailuluvut olivat 9,4 prosenttia vuonna 1946 ja 10,5 
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prosenttia vuonna 1955 koko yhdistyksen jäsenmäärästä.373 Vuonna 1955 

Veturimiesten liitolla oli 34 osastoa. Niillä oli keskimäärin 135 jäsentä, jolloin 

osastojen keskimääräinen prosenttiosuus jäsenten kokonaismäärästä oli 3 

prosenttia. Tämä vertailu osoittaa, että Oulu oli todella suurvarikko. 

Näkyvin vaikuttaja 1950–luvun Oulun osastossa ja sen edustajana liitossa oli 

veturinkuljettaja Max Ilvo, joka poliittiselta näkemykseltään oli 

sosiaalidemokraatti. Alun perin Kemissä toiminut Ilvo oli siirtynyt Ouluun 1940–

luvun alussa ja vuonna 1946 hän osallistui SVY:n järjestämällle 

järjestöopastuskurssille, jolta saamiaan vaikutteita hän selosti Oulussa.374 Kurssi 

oli tehnyt häneen suuren vaikutuksen ja hän näki siitä olevan hyötyä muillekin. 

Ehkäpä kurssin innoittamana Ilvo aloitti toimintansa osastossa vuonna 1947, kun 

hänet valittiin jäsenmaksujen kantomieheksi. Seuraavana vuonna  hän toimi 

luottamusmiehenä. Vuonna 1949 hän hoiti kahta tärkeää luottamustehtävää, sekä 

osaston puheenjohtajan että luottamusmiehen tehtäviä. Pitkäaikaisen 

liittotoimijan Väinö Sileniuksen jäädessä eläkkeelle vuonna 1951 Ilvo valittiin 

Oulun edustajaksi liittotoimikuntaan, missä hän toimi vuodet 1951 – 1960.375 

Lisäksi Ilvo toimi liiton junaturvallisuustoimikunnan puheenjohtajana, paikallisen 

jaksonkäyttökomitean sihteerinä ja istui myös Työväen Säästöpankin 

isännistössä.376 

Max Ilvo ei ollut ainoa aktiivinen jäsen Oulun osastossa, vaan muutkin jäsenet 

toimivat erilaisissa luottamustoimissa. Aarne Kosola istui kaupunginvaltuustossa 

ja Oulun Säästöpankin isännistössä. Jo eläköityneellä ex–puheenjohtajalla Väinö 

Sileniuksellä oli luottamustoimi kaupungin huoneenvuokralautakunnan 

asunnontarkastajana. Lisäksi veturimiehiä oli rakenteilla olevan kerhotalon 

toimikunnassa ja Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kirkkovaltuustossa.377 

3.3  Aloitteita, lausuntoja ja lakkoja 
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Tämä oli tuttua tekstiä lehdissä varsinkin 1940– ja 1950–luvulla: Veturimiesten 

liitto jätti lakkovaroituksen ja uhkaa työtaistelulla. Radoilla oli äkisti hiljaista. Ei 

kuulunut höyryveturin huokailu, eikä näkynyt nouseva savupatsas. ”Veturimiesten 

ay–toiminnassa oli meneillään taistellen–kausi. Anoen–vuosikymmenet olivat 

takanapäin.”378 

3.3.1 Palkkaliikehdintä 

 

Vuoden 1945 lopussa hetkellisesti hiljentynyt palkkaliikehdintä ei ollut tyyntynyt 

täysin. Valtioneuvoston lokakuussa 1945 asettama komitea julkaisi mietintönsä 

joulun kynnyksellä 1945. Mietintö paljasti veturimiesten palkkojen 

jälkeenjääneisyyden suhteessa VR:n konepajan ammattimiesten palkkaukseen, 

mutta yleisessä vertailussa veturimiesten palkkaus pärjäsi hyvin. Komitean 

lopputulos ei ollut yksimielinen ja vaatikin vielä yhden lakkouhkauksen 

yhdistyksen taholta, ennen kuin Mauno Pekkalan uusi hallitus oli valmis 

palkkaukseen liittyvien osatekijöiden tuntuvaan korottamiseen. Tätä voitiin pitää 

veturimiesten voittona.379  

Kokous katsoo, ettei Hallituksen esitys sellaisenaan tyydytä 
veturimiehiä, koska sen Pm:ssä (palkkamietintö)esitetyt korotukset 
ovat luonteeltaan jo epätasaisen jakautumisen vuoksi sellaisia, ettei 
niitä voida käsitellä palkan luontoisina. Kuitenkin, haluten olla näinä 
vaikeina aikoina mukana yhteiskuntaamme rakentamassa rauhan 
työssä on kokous vakavasti huomioinut Hallituksen PM:ssä esitetyn 
tarjouksen ja pitää Hallituksen taholta tätä hyvän tahdon ilmaisuna 
palkkauskysymyksessämme ja on näin muodoin valmis hyväksymään 
Hallituksen tarjouksen jos Pm:ssä esitetyt korotukset maksetaan kaikille 
täysin päteville veturimiehille saman suuruisina sekä huomioidaan 
myös vuosi– ja sairasloman ajalta.380 

Tässä osaston vastauksessa keskustoimikunnan tiedusteluun palkkamietinnöstä 

on mielestäni luettavissa monta asiaa. Osastossa oltiin tyytyväisiä, että pitkään 

jatkunut palkkakysymys oli saanut edes jonkin asteisen ratkaisun. Oltiin saatu 

vähintäänkin luovutusvoitto, kun vielä vuonna 1945 näytti edessä olevan 

täystyrmäys. Osaston lausuntoon oli kuitenkin kirjoitettu perustelu uudelle 

työtaistelulle eläkkeistä, mikä tuli ajankohtaiseksi vuonna 1950. 
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Lakkoaseen toimivuutta veturimiehet pääsit kokeilemaan seuraavana vuonna. 

Uuden työaikalain alentaessa sunnuntaityökorvauksia, niistä syntyi riita 

sosiaaliministeriön kanssa.381 Jäsenäänestyksen perusteella pakkotoimia kannatti 

selvä enemmistö, myös Oulu. Junaliikenne pysähtyi 12. lokakuuta vuonna 1947 

koko maassa ensimmäisen kerran vuoden 1917 yleislakon jälkeen.382 Työnseisaus 

onnistui Oulun varikolla täydellisesti.383 Pari viikkoa myöhemmin eduskunta 

hyväksyi sunnuntaityökorvaukset maksettaviksi sataprosenttisina ja tehtyjen 

tuntien mukaan.384 

 

3.3.2  Rivit tiiviiksi 

 

Veturimiesten toimintaa leimasi näinä vuosina työtaistelujen sarja, jolloin 

lakkoiltiin niin taloudellisten kuin sosiaalistenkin etujen puolesta. Kun 

veturimiesten kaltainen ammattiryhmä alkoi kokonaisuudessaan työtaisteluun, 

lakon vaikutus tuntui välittömästi liikenteessä ja liikenne oli yleensä kokonaan 

pysähtynyt lukuun ottamatta erikoiskuljetuksia.385 Lakkosarjan alku on nähtävissä 

jo vuoden 1940 virkaatekevien kuljettajien palkkausta koskevassa lakossa ja 

vuoden 1947 sunnuntaikorvauksia koskevassa työnseisauksessa.  

Vuonna 1950 veturimiesten vaatimuksissa oli kyse eläkkeistä. Veturimiesten Liitto 

esitti uutta eläkelakia, jossa eläkkeet kohoaisivat 66 prosenttiin peruspalkasta ja 

siihen verrattavista lisistä. Veturimiesten Liiton suurin tyytymättömyys kohdistui 

siihen, että eläke määräytyi peruspalkan eikä kokonaisansion mukaan.386 Tähän 

ongelmaan olivat myös Oulun vanhemmat kuljettajat kiinnittäneet huomiota jo 

vuonna 1947. He olivat tyytymättömiä palkkausjärjestelyyn, jossa saatava palkka 

koostui virantekorahan kaltaisista lisistä, jotka eivät vaikuttaneet eläkkeeseen. 

Lisäksi vaadittiin, että määrättyjen palvelusvuosien kuluttua palkka nousisi 

korvaamaan lapsikorotukset ja lapsista saatavat veronalennukset. Osaston nimissä 
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päätettiin esittää yhdistyksen vuosikokoukselle, että kuljettajan tehtävissä 15 

vuotta toimineiden palkka nousisi 16. tai 17. palkkaluokkaan.387 

Vy:n ja valtion edustajien neuvottelujen kariutumisen jälkeen Veturimiesten 

liitossa otettiin ratkaisun avaimet omiin käsiin. SAK myönsi Veturimiehille 

lakkoluvan, ja kun valtioneuvosto ei vieläkään taipunut esitettyihin vaatimuksiin, 

aloittivat veturimiehet lakon toinen päivä toukokuuta.388 Hallitus päätti kutsua 

veturimiehet ylimääräisiin kertausharjoituksiin, koska tälllä keinolla oli lakko 

onnistuttu murtamaan vuonna 1945. Veturimiehet kieltäytyivät kokonaan 

ammattiinsa liittyvistä tehtävistä jouduttuaan ”Kekkosen kertausharjoituksiin” ja 

näin jäivät muun muassa elintarvikkeita sisältävät kuljetukset ajamatta.389  

Lakon aikana osaston toimikunta toimi lakkotoimikuntana. Lakkotoimikunta 

järjesti joka päivä kaksi tiedotustilaisuutta, ensimmäisen aamupäivällä ja toisen 

illalla. Tallipäivystäjät toimivat  aluksi vuoronsa mukaan huoltamassa vetureita, 

olihan tämä oivallinen hetki huoltaa veturit kerrankin ilman kiirettä, mutta 

kertausharjoitusmääräys keskeytti työt. Jokaisen oli saavuttava työvuoronsa 

mukaisesti tallille, jossa he toimivat lakkovartiossa kaksi miehistöä kerrallaan ja 

aina kauimmin olleet saivat poistua. Lakon aikana osasto ja käsityökerho 

myönsivät lainoja taloudellisiin ongelmiin joutuneille jäsenille, koska liitto kielsi 

nostamasta palkkoja työtaistelun aikana.390 Veturimiehessä on oivallinen kuvaus 

tapahtumista otsikolla ”Lakkopäivät Oulussa”: 

Varikollamme oli ajovuorot jaettu ja suunniteltu mitkä ajovuorot 
tulevat lakon aikana kulkemaan, mikäli veturimiestensä itsensä 
annetaan hoidella tehtäviään. Kaikki näyttikin menevän >>nuottien 
mukaan>> mutta toukokuun 3 päivän iltapuolella alkoivat >>kiiltävä 
nappiset>>ystävämme kierellä kaupunkia etsien armeijareserviin 
kelpaavia veturimiehiä antaakseen heille käskyn ylimääräisiin 
kertausharjoituksiin saapumisesta. – Meitä reserviläisiä ohjaava 
kapteenimme huomautti aluksi lyhyesti ja sotilaattisesti >>Huomenna 
pyörii>>, mutta huomenna ei pyörinytkään. Meidät vietiin 
lääkärintarkastukseen, jossa mitattiin venyväisyytemme ja 
ulospuhalluksemme sekä punnittiin luumme ja niin olimme kelvollisia 
>>luutakomppaniaan>>. Puhdistusreservissä oloamme kesti 
sunnutaihin 7 päivään saakka, jolloin hommalle pidettiin juhlalliset 
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lopettajaiset. En voi olla kertaamatta lopettajaistilaisuudessa 
saapuvilla olleen everstin päätöspuheessa lausumia sanoja: >> Olen 
tullut näinä muutamina päivinä huomaamaan, jos joskus jokin 
tosipaikka ilmenisi voisin teihin, veturimiehet, varmasti luottaa.>> 391 

Lakko kesti kuusi vuorokautta ja päättyi veturimiesten voittoon.392 He saivat 

toivomansa eläkeratkaisun ja hallitus perui suunnitellut rangaistus– ja syytetoimet 

tottelemattomia reserviläisiä kohtaan.393 Lakon aikana veturimieskunta oli hyvin 

yksimielinen ja lakon  päättymisen jälkeen eläkkeellä olevat jäsenet kiittelivät 

nuorta polvea ansiokkaasta työstä.394 

Uusi lakko puhkesi jo seuraavan vuoden huhtikuussa. Virkaatekevät kuljettajat 

kieltäytyivät tehtävistään, koska heidän vapaalippuoikeutensa muutettiin toisesta 

luokasta kolmanteen. Lakko sai nimityksen ”samettilakko”, jolla viitattiin toisen 

luokan vaunujen istuinten verhoiluun. Monet veturimiehet suhtautuivat asiaan 

varauksella, eikä asiaa juuri käsitelty oululaisten kokouksissa. Oululaiset epäilivät 

rautatiehallituksen lähinnä kokeilevan järjestön rivien lujuutta.395 Vuoden 1951 

toimintakertomukseen onkin kirjattu iskulauseeksi tulevalle vuodelle: ”Rivit 

tiiviiksi”396, joka oli varmasti käyttökelpoinen ohje työtaistelujen tiimellyksessä. 

Mielestäni se kuvastaa myös veturimiesten tekemää ammattiyhdistystyötä 

yleisesti ja valikoitui tämän tutkimuksen otsikoksi juuri sen takia.  

Jokaisen työtaistelun jälkeen osaston toimikunta sai pohdittavakseen, miten toimia 

lakkorikkureiden rankaisemiseksi. Asian vakavuudesta riippuen osalle johtokunta 

katsoi riittävän nuhtelun ja nimien julkaisemisen Veturimies–lehdessä397, kun taas 

osa erotettiin osaston jäsenyydestä. Johtokunnan suhtautumista saattoi lieventää, 

jos rikkuri oli esimerkiksi ”tullut järkiinsä” ja ryhtynyt lakkoon oltuaan ensin 

rikkurina.398 Rikkureiden rankaiseminen nähtiin ehdottoman tärkeäksi 
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järjestökurin säilymisen nimissä.399 Yleensä Oulussa oli kyse alle viidestä rikkurista 

lakkoa kohden ja erottamisia tehtiin yhden tai kahden miehen kohdalla. 

3.3.3 Yhteisessä rintamassa 

 

Seuraavan kerran junanpyörät pysähtyivät pidemmäksi aikaa vuonna 1955, kun 

Rautatieläisten Liitto kävi VY:n johdolla palkkataisteluun. Lakko kesti yksitoista 

päivää ja rautatieliikenne pysähtyi sen ajaksi. Koska Veturimiesten Liitto ei ollut 

lakossa, veturimiehet saapuivat työvuoroihinsa normaalisti ja suorittivat 

päällystön määräämiä sijaistöitä.400 

Kun rautateiden muu henkilökunta lakkoili, seurasi siitä ongelmia myös 

veturimiehille. Vuonna 1951 remonttimiesten lakon aikana ilmeni 

ristiriitaisuuksia, kun veturimiehet vastoin tahtoaan olivat yksityishenkilöinä 

joutuneet tekemään lakon alaista työtä ja saaneet siten ”rikkuri”–nimityksen. Tämä 

koski veturien kuonausta401. Osasto katsoi, että liiton olisi pitänyt antaa selvät 

ohjeet lakon aikaisista töistä vaikka lakko oli niin sanottu ”korpilakko”.402 

Aiemmin saadut palkankorotukset hupenivat pian samanaikaisiin hintojen 

kohoamisiin. Valtalain403 hallitukselle suomien säännöstelyvaltuuksien 

päättyminen vuoden 1955 lopussa kärjisti ristiriitoja. Ensisijaisena syynä oli 

elinkustannusten ja palkkojen kohonnut epäsuhde. Lopulta tilanne johti SAK:n 

julistamaan yleislakkoon vuonna 1956. Lakko alkoi samana päivänä, kun Urho 

Kekkonen astui virkaan Suomen tasavallan presidentiksi.404 Oulussa lakkoon 

osallistui 10 000 henkeä ja lakkotoimikuntia oli 72 työpaikalla. Oulussa oli 

levottomuuksia lakon aikana ja esimerkiksi linja–autoliikennettä häirittiin 

lakkolaisten toimesta.405 
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Veturimiesten Liitto oli mukana yleislakossa ja se antoi omat ohjeensa osastoille. 

Työtaistelu koski kaikkea muuta junaliikennettä, paitsi palosammutus–, sairas–, ja 

elintarvikejunia. Oulun osastossa oli lakon aikana vähän toimintaa. Ainoastaan 

erimielisyyttä syntyi siitä, saako osaston vastahankittu lippu osallistua 

lakkomarssille.406 Osaston entinen puheenjohtaja Max Ilvo kuului yleislakon aikana 

Oulun keskuslakkotoimikuntaan.407 Lakko pitkittyi kolmiviikoiseksi. 

Työnantajapuoli (STK) suostui SAK:n palkankorotusvaatimuksiin, kun hallitus oli 

luvannut alentaa työnantajan lapsilisämaksuja. Lakko oli SAK:n voitto, mutta 

reaaliansiot laskivat edelleen ja saavutettu palkankorotus oli pian syöty.408 

Lakon jälkeen keskustelu sen sijaan kävi kiivaana. Osaston kokous teki 

ennätyksensä osallistujamäärässä: 104 jäsentä oli paikalla, kun huhtikuussa 

käsiteltävänä asiana oli lakon johdosta kärsimään joutuneiden määrä ja osaston 

varoista myönnetyt avustukset.409 Oulun osasto tuomitsi Kokkolan osaston 

järjestämän ”operaatio iltatähden”, jossa Kokkolan veturimiehet häiritsivät 

polttoaineen kuljetuksia.410 Lisäksi käsiteltiin lakonajan palkanmaksua, 

vaatimuksensa oli palkka viideltä lakkoajan päivältä.411 Lakko oli itsessään 

kestänyt 20 päivää. Paikallinen päällystö käytti omaa vapaavalintaista tulkintaansa 

palkanmaksussa ja lopulta osasto joutui vetoamaan liittoon asian 

ratkaisemiseksi.412 Maksut jäivät kuitenkin lopulta saamatta, ja moni osaston jäsen 

joutui ottamaan osastolta korotonta lainaa taloutensa pelastamiseksi. 

3.3.4 Ammatin haittapuolia 

 

Aiempien vuosien tapaan Oulun osasto jatkoi aktiivisesti aloitteiden ja 

kannanottojen lähettämistä eteenpäin. Eräät asiat lähetttiin varikon esimiehen 

ratkaistavaksi, osa liittotoimikunnalle ja osa suoraan rautatiehallituksen 

asianomaisen virkamiehen käsittelyyn. Esimerkiksi Oulussa veturimiehet ryhtyivät 
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 Yleinen kokous 19.3.1956. SVOO.Cb:1.OMA. 
407 Yleinen kokous 7.3.1956. SVOO.Cb:1.OMA. 
408 Jussila et al. 2006, 265-266. 
409 Yleinen kokous 14.3.1956. SVOO. Cb:1. OMA. 
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 Yleinen kokous 23.4.1956. SVOO.Cb:1.OMA. 
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 Yleinen kokous 6.5.1956.  SVOO.Cb:1.OMA. 
412 Toimikunnan kokous 11.6.1956.SVOO.Cc:1. OMA. 
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ottamaan voimakkaasti kantaa varikolla tehtäviin päällystön nimityksiin, joista he 

ottivat suoraan yhteyttä koneosaston johtajaan.413  

Oululaisia suuresti vaivannut asia oli lepohuoneiden huono kunto. Lepohuoneella 

tarkoitettiin yöpymiseen tarkoitettua rauhallista tilaa, jossa muualta kotoisin 

olevat veturimiehet saattoivat levätä kahden matkavuoron välisen ajan. Etenkin 

sotien jälkeen lepohuoneet pyrittiin sijoittamaan kauemmas veturitallista, jottei 

varikolta kantautuva melu olisi häirinnyt veturimiesten lepoa.414 

Kokkolan lepohuoneesta tehtiin useita kannanottoja. Huomiota kiinnitettiin 

lakanoihin, joita ei vaihdettu yöllä vaihtuvien nukkujien välissä. Lisäksi yleinen 

epäsiisteys ja alhainen lämpötila tekivät yöpymisestä epämiellyttävää. Osasto otti 

yhteyttä oman varikkonsa päällystöön ja konejakson esimiehiin. Muutoksia 

jouduttiin odottamaan, koska Valtionrautateillä oli monia muitakin kiireellisempiä 

korjauskohteita. Vuonna 1952 osasto teki kantelun huonoista oloista Rautateiden 

ylilääkärille vedoten terveydelle haitallisiin olohin.415 Osasto oli myös yhteydessä 

liittoon, mutta siellä asian hoitamisen katsottiin onnistuvan parhaiten Seinäjoen ja 

Oulun osastojen yhteistyönä. Liittotoimikuntaedustajat Ilvo ja Rossi Seinäjoelta 

kävivät neuvottelemassa  asiasta Rautatiehallituksen huoltopäällikkö Kulon luona. 

Asia lähti etenemään kun ”herrat” olivat käyneet paikan päällä toteamassa 

korjaustarpeen.416 Seinäjokelaisten ja oululaisten välillä oli käyty kitkerää 

kirjeenvaihtoa pari vuotta aiemmin koskien ajojen muutoksia varikkojen välillä.  

Niin kuin edellä olevasta selviää ei Seinäjoen osasto ole lähtenyt 
kalastelemaan toisten ajoja kuin kirjeessänne mainitsitte, vaan se on 
aina esittänyt että ajopiirien tarkat rajat määriteltäisiin että 
loppuisivat jokakeväiset ajojen metsästykset ––Tälläinen ajojen 
metsästely, niin kuin sitä nimitätte, särkee vain yhteistä rintamaa, josta 
on niin paljon veturimiesten keskuudessa puhuttu. Tämän jälkeen emme 
katso tarpeelliseksi jatkaa kirjeenvaihtoa kassanne vaan odotamme 
ratkaisua Helsingistä. Jos herrat siellä katsovat, ettei Seinäjoella tarvita 
ajoja, niin olemme valmiita luovuttamaan kaikki ajomme toisille 
varikoille kunhan meille vain maksetaan täysi palkka täällä olemisesta 
ja ei miehiä lähetetä ”kilometritehtaalle –417 

                                                             
413 Esim. Yleinen kokous 2.6.1944. SVOO Ca:3. OMA. 
414 Mehtonen 1988, 125-126. 
415

 Yeinen kokous 4.6.1952. SVOO. Cb:1. OMA. 
416

 Yleinen kokous 18.11.1952. SVOO. Cb:1. OMA. 
417 Kirje Seinäjoen osastolta 17.5.1949. SVOO. Eb:1.OMA. 
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Oulun osaston johtokunta suhtautui jyrkän kielteisesti Seinäjoelta tulleeseen 

pyyntöön lisätä ajoja Oulun varikon kustannuksella. Se päätti perustaa 

ajovuorotoimikunnan, joka laati uuden ajovuorosuunnitelman seinäjokelaisten 

pyyntöä silmällä pitäen.418 Osastojen välienselvittely jatkui vielä syksyllä 

Veturimiehen palstoilla, kun nimimerkit ”T-e” ja ”–H– ” toivat kantojaan esille.419 

Kun Kokkolan lepohuoneen hoitaminen oli saatu eteenpäin, katseet kiinnittyivät 

Kontiomäen ja Ylivieskan lepohuoneisiin. Ylivieskan lepohuone oli tarpeeseen 

nähden aivan alimitoitettu ja miehistön kauhistukseksi siellä majoitettiin välillä 

kahdeksan miestä, kun sänkyjä oli vain kuusi.420 Vuonna 1957 pääluottamusmies 

Väinö Pakkanen sai tehtäväkseen terveisten viemisen päällystölle Ylivieskan 

lepohuoneasiassa: ”Kolhoosi ei oikein miellytä Oulun veturimiehiä.”421 

Lepohuoneiden huonoon kuntoon osastolla oli kaksi ratkaisua. Koska huoneita ei 

miehistön mielestä saatu edes tyydyttävälle tasolle, oli mahdollisuus merkitä 

”tunnit läpi”, eli nostaa palkkaa koko yöltä, tai vähentää yötyötä siten, ettei 

yöpymisiä toisella paikkakunnalla olisi tullut lainkaan.422 Kumpikaan vaihtoehto ei 

luonnollisesti tullut kysymykseen työnantajan puolelta. Vähitelleen lepohuoneita 

alettiin kunnostaa ja osittain ongelma hautautui muiden kiireellisempien 

kysymysten alle.  

Aikaisempina vuosikymmeninä, ennen reaaliaikaisia yhteydenpitovälineitä tai 

nykyaikaista junakulunvalvontaa onnettomuudet olivat rautateillä huomattavasti 

nykyistä yleisempiä. Esimerkiksi lokakuussa 1956 kaksi raskaassa lastissa ollutta 

tavarajunaa törmäsi lähellä Rovan liikennepaikkaa. Yhteentörmäyksessä kuoli 

veturinkuljettaja O. Nuutinen, joka oli ollut komennusmiehenä Jyväskylän varikolla 

Oulusta. Onnettomuutta käsiteltiin Muhoksen käräjäoikeudessa tammikuussa 

1957. Veturimiesten edustajana oli Veturimiesten liiton asianajaja Nieminen.423 

Veturimiesten sitkeä työ junaturvallisuuden eteen osoitti merkityksensä tuossa 

oikeudenkäynnissä. Oulun veturimiehet olivat tehneet valituksia Oulu–Muhos–
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 Toimikunnan kokous 15.4.1949. SVOO. Ca:4. OMA.  
419-H- ” Vastinetta Seinäjoen T-e:lle ” (mielipide).Veturimies 9/1949;  
T-e ” Oulun ”-H-”:lle”(mielipide).Veturimies 10/1949 
420 Yleinen kokous 31.3.1955.SVOO. Cb:1. OMA. 
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 Yleinen kokous 28.6.1957. SVOO. Cb:1. OMA. 
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 Yleinen kokous  8.10.1952. SVOO. Cb:1. OMA. 
423 R.H ” Rovan junaonnettomuuden oikeudellinen käsittely päättynyt ” (art).Veturimies 3/1957. 
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välin aikataulumuutosten tiedotuksen heikkoudesta vuodesta 1954 lähtien. Tämä 

oli todisteena jutun oikeuskäsittelyssä, jossa tapaus katsottiin tapaturmaksi. Näin 

vainajan perikunta ja toinen veturinkuljettaja vapautuivat syytteistä. Ikävää 

tietenkin oli, että yhden henkilön täytyi kuolla, ennen kuin veturimiesten 

ilmoituksiin suhtauduttiin vakavasti.424 

Rovan onnettomuus ja Suomen rauhan ajan pahin junaonnettomuus – pikajunan ja 

moottoripikajunan törmäys Kuurilassa maaliskuussa 1957 – olivat herätys 

hallitukselle. Rautateihin täytyisi alkaa panostaa. Välittömästi onnettomuuden 

jälkeen kulkulaitosvaliokunta ryhtyi valmistelemaan mietintöä rautateiden 

”saattamiseksi sekä organisatorisesti että teknisesti talouselämän 

kuljetustarpeiden edellyttämälle tasolle”.425 Rautatiehallitus oli havahtunut 

rataverkon huonoon kuntoon ja lisääntyneisiin onnettomuuksiin. Eräs toimenpide, 

johon ryhdyttiin, oli ratapohjien vaihtaminen sepelialustalle. Samalla otettiin 

käyttöön uudet ja järeämmät kiskot.426 

Junaturvallisuutta merkittävästi haitannut seikka oli juopuneena työskentely. 

Alkoholin liikakäyttö ei ollu pelkästään veturimiesten ongelma, joskin ilmiötä oli 

ollut jo ennen sotia ja erityisesti jatkosodan aikana. Lisääntynyt alkoholinkäyttö, 

laittomuudet ja yleinen moraalin puute olivat ongelmia sotien jälkeisessä 

Oulussa.427 Vuonna 1949 eräs osaston jäsen aiheutti syvää pahennusta osastossa, 

kun hän oleskeli juopuneena veturitallilla ja puheillaan ”solvasi” osaston 

puheenjohtajaa. Kun kyseinen henkilö ei suostunut tulemaan johtokunnan 

kuultavaksi, päätti johtokunta antaa hänelle kirjallisen varoituksen.428 Yleensä 

juopuneena esiintynyt kutsuttiin johtokunnan kokoukseen antamaan selostus 

tapahtuneesta ja tämän jälkeen häntä isällisesti nuhdeltiin. 

–– toimikunnan tarkoituksena ei ole aiheettomasti painostaa eikä 
syyttää ketään, vaan tämän puhuttelun tarkoituksena on rakentavassa 
ja toverillisessa mielessä huomauttaa niistä velvoituksista, joita 
vastuunalainen ammattimme ja Liiton jäsenyys meille jokaiselle 
asettaa. – asianomaiselle huomautettiin vakavasi niistä vaikeuksista, 
joihin hän käyttäytymisellään saattaa työtoverinsa ja kehoitettiin jo 

                                                             
424 Vuosikokous 18.1.1957. SVOO. Ca:5. OMA. 
425 Zetterberg 2011, 263.  
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 Hautala 1995, 85. 
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 Similä 2002, 465. 
428 Kirje jäsenistöön kuuluvalle. 30.11.1949.SVOO.Db:1..OMA. 
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tästäkin syystä ottamaan toisenlaisen asenteen työhönsä ja 
työtovereihinsa.– – 429 

Höyryveturikoulutus ei yksin riittänyt moottorikaluston käytönhallintaan. Kun 

moottorikalusto alkoi yleistyä, alkoi VR järjestää täydennyskoulutusta. 

Veturinkuljettajan oli suoritettava jokaiseen veturisarjaan ajokortti. Aluksi 

kustakin veturisarjasta pidettiin yksityiskohtainen sarjakurssi. Sarjakohtainen 

koulutus kesti yhdestä kolmeen viikkoa ja sen jälkeen oli suoritettava ajonäyte ja 

suullinen kuulustelu.430 Perehtyminen kuhunkin sarjaan vaati paljon omatoimista 

opiskelua ja tässä osasto pystyi ojentamaan auttavan kätensä.431  

Koulutuskysymyksissä osasto joutui usein ristiriitaan päällystön kanssa. 

Ymmärrettävästi päällystöllä olisi ollut halu ottaa kursseille nuoria ja innokkaita, 

uudistuksiin myönteisesti suhtautuvia nuoria, joilla olisi paljon palvelusvuosia 

edessä uuden vetokaluston parissa. Osalle vanhoista ”höyryveturimiehistä” uuden 

tekniikan omaksuminen oli vaikeaa, kun taas nuoret olivat kiinnostuneita uudesta 

tekniikasta ja kasvavista liikennenopeuksista.432 Osaston kanta kuitenkin 

vanhastaan oli, että kuljettajakursseille tuli valita lähtijät pistejärjestelmän 

perusteella. 

3.4 . Juhlia ja vierailuja 

 

3.4.1 Juhlaperinne vakiintuu 

 

Runsaista työtaisteluista huolimatta osasto ehti toteuttaa myös sääntöjen 

määräämää virkistäytymistehtäväänsä. Vuoden 1945 toimintakertomuksessa 

kerrotaan, että huvitoimikunta oli toiminut reippaasti A. Liedon johdolla. 

Huvitoimikunnan tärkein tehtävä oli järjestää lokakuussa osaston 25–vuotisjuhla. 

Pienimuotoinen juhla vietittiin nauttien juhlapäivällinen ravintola Arinassa ja 

iltajuhla järjestettiin kaupungintalon juhlasalissa.433  

                                                             
429 Toimikunnan kokous 7.12.1953. SVOO. Cc:1. OMA. 
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1950–luvulla muodostui perinteeksi järjestää loppusyksystä eläkevaareille 

”keppijuhla”, jossa eläkkeelle jääville lahjoitettiin hopeapääkepit. Välillä tapa oli 

unohduksissa, mutta ”keppikantaan” palattiin vuonna 1952. Samalla juhlassa 

lahjoitettiin kepit kaikille niillekin, jotka olivat aikaisempina vuosina jääneet 

paitsi.434 Veturimiehessä oli tapana julkaista biografia henkilön merkkipäivänä, 

kuten hänen täyttäessään 50 vuotta. Oululaisten kuvat täydensivät usein lehden 

sivuja, eivätkä ainoastaan osaston toimihenkilöiden vaan myös niin sanottujen 

rivijäsenten.435 Lisäksi osasto teki tervehdyskäyntejä merkkipäiviään juhlivien 

luokse.  Huvitoimikunta toimi vuosittain vaihtelevan aktiivisesti, mutta 

keppijuhlan lisäksi se järjesti vuosittain pikkujoulut aikuisille ja vuodesta 1952 

lähtien lapsille omansa.436 

Vuosien 1946 – 1956 aikana shakin pelaaminen oli suosittua veturimiesten 

keskuudessa. Oulun osastolle perustettiin oma shakkikerho vuonna 1948.437 

Innokkainta shakin pelaamisen aikaa olivat epäilemättä 1950–luvun alkuvuodet, 

kun shakkiolympialaiset järjestettiin Helsingissä.438 Oulun osaston shakkikerho 

toimi vuoteen 1954, jonka jälkeen sen toiminta katsottiin lakanneeksi ja sen 

rahavarat siirtyivät osaston haltuun. Rahoilla ostettiin kiertopalkinto Oulun 

rautatieläisten shakkikerholle.439 Kokonaan ei shakin pelaaminen veturimiesten 

keskuudesta loppunut, sillä vuoden 1958 pakkolomien aikana varikonpäällikkö 

Toivanen kieltäytyi ottamasta veturimiehiä tallitöihin, koska he pelasivat vain 

shakkia.440 

Vuonna 1953 järjestettiin SVML:n liittopäivät Oulussa ja samalla liiton 

uintimestaruus–kilpailut. Oulun uimaseuran jäsenet toimivat kilpailuissa 

ansiokkaasti toimitsijoina. Teuvo Pakkalan koulu toimi liittopäivien ajan 

kokouspaikkana ja ravintola Arinassa nautittiin liittopäivien juhlapäivällinen. 
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Kokousjärjestelyt onnistuivat hyvin ja tapahtumasta muodostuikin koko vuoden 

kohokohta oululaisille. Tällä kertaa vieraita ei viety laskemaan koskea, vaan 

kokousvieraiden viihtyvyydestä vastasi muun muassa Kontiomäen 

veturinkuljettaja Piippo soittamalla harmonikkaa juhlailtamassa ja päivällisillä.441 

Lisäksi ohjelmassa oli vierailu Typpi Oy:n tehtalla ja Oulujoki Oy:n Leppiniemen 

tehtaalla. Vierailut tehtaille tehtiin tarkoitukseen varatulla junalla, tietysti. 

Kaupunkia kokousvieraille esiteltiin sen sijaan jalan.442 

Marraskuussa 1955 osastossa vietettiin komeat 35–vuotisjuhlat. Tilaisuudessa oli 

läsnä ministeri Onni Peltonen443, joka oli itsekin aiemmalta ammatiltaan 

veturinkuljettaja. SVML:n puheenjohtaja Gösta Widing444 sai kunniatehtäväkseen 

vihkiä osaston uuden lipun käyttöön. Hän puhui juhlavieraille yhteisyyden 

tärkeydestä, jota myös uusi lippu edusti.  

Uutuutta hohtava kaunis järjestötunnuksin kirjailtu tuotiin Oulun 
varuskunnan seitsikon soittaman fanfaarin soidessa ja lippuairueiden 
saattamana juhlasaliin –– lipun vihkijäispuheessa puheenjohtaja 
Widing lausui mm. tämä lippu ei ole vain palanen kangasta johon on 
ommeltu meille tuttu ja kaunis kuva – Tässä lipussa esineellistyy, saa 
näkyvän ja aineellisen muodon ylevä aate, yhteenliittyminen, 
yhteistunnon, jatkuvan eteenpäin pyrkimisen, yhteiskunnallisen 
oikeudenmukaisuuden innoittava, rohkaiseva ja kannustava aate. –—
445 

 

3.4.2 Opintokerhoja ja kaukaisia vieraita 

 

Opintokerhotoiminta oli ennen sotia osastolla vilkasta ja kerholla oli palkattuja 

opettajiakin, mutta sotien jälkeen toiminta tyrehtyi huoneistopulan takia vuosiksi 

melkein kokonaan. Uudistuneissa säännöissä, jotka osasto hyväksyi vuonna 
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442

 Järjestelytoimikunnan kokous 9.6.1953.SVOO.Cb:1.OMA. 
443

 SDP: kansanedustaja vuosina 1933–1962. Toimi kulkulaitosten ja yleisten töiden ministerinä vuosina 
1945—1946 ja 1948–1952. Sosiaaliministeri 1952–1956. Eduskunnan matrikkelikokoelma. 
444

 Widing, Gösta (1909 – 1965) Veturimiesten liiton puheenjohtaja vuosina 1951–1965. . Kun 
ammattiyhdistysliikkeen sisäiset ristiriidat uhkasivat 1960–luvulla liiton yhtenäisyyttä, Widing vaikutti 
osaltaan siihen, että veturimiehet ottivat etäisyyttä ammattiyhdistysliikkeen kiisteleviin osapuoliin ja 
välttivät liittonsa hajoamisen korostamalla ammattikuntansa etujärjestötoiminnan perinteitä. Vuoden 
1956 yleislakon lopettamisvaiheessa Widing sai mainetta kovaotteisena ammattiyhdistysjohtajana. 
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1947446, korostettiin henkisen tason kohottamista.447 Vuonna 1950 kerhotoiminta 

saatiin viriämään uudelleen ja syksyllä opiskeltiin laskentoa, äidinkieltä ja 

koneoppia. Opettajana kerholla oli varikonpäällikkö Hugo Tuominen. Vuonna 1951 

opintokerho saavutti Oulussa valtaisan suosion, vaikka kunnollisia tiloja ei 

vieläkään ollut. Opettajana toimineen Eino Aalin kursseilla opiskeltiin edelleen 

laskentoa, äidinkieltä ja koneoppia. Vuonna 1952 varikolle valmistui kauan 

kaivattu kokoushuoneisto eri osastojen yhteiskäyttöön. Talosta tuli kaikken 

rautatieläisten harrastustoiminnan keskus. Siellä istuttiin monet vuosikokoukset ja 

juhlittiin vuosijuhlat ja pikkujoulut. Opintokerhon kevätlukukauden aiheiksi 

otettiin enemmän veturimiehen ammattiin liittyviä kysymyksiä ja opiskeltiin 

kuljettajakurssin sisäänpääsytutkinnon aineita. Syksyllä taas lukujärjestyksessä oli 

vuorossa ”Diezelmoottoriin tutustuminen”.448 Kerhotoiminta kuitenkin lakkasi 

vuonna 1953, kun Aali lähti pois VR:n palveluksesta.449 Vuonna 1956 

kerhotoiminta on jälleen hiipunut.450 Syynä saattoi olla, että keväällä puhjennut 

yleislakko vei kaiken huomion, eikä tarmoa kerhotoiminnalle ollut. 

Veturimiesten keskuudessa oli toiminut myös laulukuoro aikaisemmin 

mieskuorona ja myöhemmin sekakuorona, mutta myös kuoro lakkasi sotien 

aikana. Sotien jälkeen lauluharrastajat liittyivät Oulussa toimivaan rautatieläisten 

mieskuoroon.451 Osaston entinen puheenjohtaja Väinö Silenius toimi pitkään 

kuoron puheenjohtajana, ja toinen pitkäaikainen puheenjohtaja oli veturimies 

Edvin Niemi.452 

Kuten yleensä yhdistystoiminnassa, vetovastuu jää herkästi muutamien harteille. 

Oulun osastossa on nähtävissä sama ilmiö. Urheilutoimintakin oli aktiivista, ja 

usein saatiin Veturimiehestä lukea ”Urheiluterveisiä Oulusta”.453 Oululaiset 

osallistuivat osastojen välisiin kilpailuihin ja järjestivät myös omia kisoja. Lajeina 

olivat pääasiassa hiihto ja yleisurheilu. Urheilutoimikunnan aktiivi oli A. Kassinen, 
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joka ideoi monenlaista. Vuonna 1945 hänen aloitteestaan osasto sai Uimalan 

yhdeksi illaksi käyttöönsä ja urheilutoimikunta järjesti siellä 

uimahyppynäytöksen.454 

Naisten käsityökerho jatkoi toimintaansa vaikeasta ajasta huolimatta. Aluksi 

käsitöitä tehtiin invalideille ja sittemmin omaan kassaan. Puute näkyi 

ompeluseuran töissä. Vapun aikaan tehtiin paperista viuhkoja, kun ei muita 

tarvikkeita ollut, mutta niillä kerho kartutti kassan pääoman 50 000 markkaan. 

Kerho alkoi tämän jälkeen jakaa avustuksia sairauden takia pulaan joutuneiden 

veturimiesten perheille.455 

Vuoden 1954 lokakuussa osasto sai vieraita Neuvostoliitosta. Itänaapurista oli 

saapunut kutsuvieraita Veturimiesten liiton liittokokoukseen, ja samalla he 

kiersivät Suomen suurimpia kaupunkeja tutustuen muun muassa 

teollisuuslaitoksiin, veturitehtaisiin ja veturivarikoihin. Vieraiden saapuessa 

Ouluun, oli heitä osaston toimikunnan lisäksi vastassa kaupunginjohtaja ja 

kaupunginsihteeri. Oulussa vieraille esiteltiin Merikosken voimalaitos, Oulu Oy, 

Toppilan malmisatama ja typpitehdas.456 

Vaikka mielipiteiden muodostaminen, lausuntojen antaminen ja kokousten 

järjestäminen olivat työtaistelujen runsauden takia vuosina 1946 – 1956 osaston 

tärkeimpiä tehtäviä, oli erilaisella sivistys– ja virkistystyöllä tärkeä rooli sen 

toiminnassa. Voisin uskoa, että mukava yhdessä vietetty aika on työssä jaksamisen 

kannalta monella tapaa yhtä arvokasta kuin edunvalvonnalla saavutetut edutkin. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
454

 ” Veturimiehet ”vesipetojen” töissä Oulussa ”(art.)Veturimies 8-9/1945 
455

 K.K. ” Oulun os. käsityökerhon toiminnasta” (art.)Veturimies 6/1946. 
456 E.N.” Neuvostolaiset vieraamme tutustuivat oloihimme” (art.)Veturimies 10/1954 
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4. Höyrystä dieseliin (1957-1970) 

4.1 Kekkonen astuu valtaan ja rakennemuutos käynnistyy 

4.1.1. Miten Suomi muuttui? 

 

Yleislakon lopputulos oli ulospäin ammattiyhdistysliikkeen suuri voitto. Lakossa 

saavutettu keskimääräinen kymmenen prosentin palkankorotus hupeni kuitenkin 

nopeasti inflaation pyörteisiin. Laskusuhdanne, joka vuonna 1957 paheni 

suoranaiseksi lamaksi, nosti työttömyysluvun korkealle ja teki veturimiehistä 

tyytymättömiä.457 Levottomuutta ja tyytymättömyyttä herätti myös yleinen 

poliittinen tilanne. Maksutaseen458 kääntyminen miinukselle johti hallituksen 

eroon keväällä 1957.459  

Sosiaalidemokraattien sisäiset erimielisyydet, jotka olivat alkaneet jo vuosina 1954 

- 1955, kärjistyivät avoimeksi riidaksi puolueen linjasta. Väinö Tannerin valinta 

SDP:n puheenjohtajaksi keväällä 1957 jakoi puolueen lopullisesti kahtia. Tämä 

kiristi myös Suomen suhteita Neuvostoliittoon, joka tulkitsi Tannerin paluun 

päivänpolitiikkaan vahvistavan lännen asemia Suomessa. Tannerin vastainen 

                                                             
457 Kettunen 1976, 298. 
458 Systemaattinen yhdistelmä kaikista liiketoimista, joita on suoritettu tietyn maan ja muun maailman 
välillä. Jakautuu useisiin alatileihin, joista keskeisiä ovat kauppatase, vaihtotase, perustase ja yleistase. 
Historian sanakirja 2007, 127. 
459 Jussila et al. 2006,  
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oppositioryhmittymä syntyi entisen puheenjohtajan Emil Skogin ympärille. SDP:n 

poliittinen riitely johti lopulta puolueen hajoamiseen.460 Vuonna 1960 

ammattiyhdistysliike oli hajonnut. SAK:sta olivat eronneet SDP:n johdon kanssa 

samalla linjalla olleet ammattiliitot. SAK:n oppositiohenkeä vastustaneet liitot 

perustivat Suomen Ammattijärjestön (SAJ).461 Veturimiesten Liitto erosi SAK:sta 

vuonna 1960, mutta ei liittynyt samana vuonna perustettuun SAJ:hin.462 SDP:n ja 

SKDL:n välinen vihanpito ja toisaalta sosiaalidemokraattien sisäinen hajaannus 

särkivät lopullisesti pohjan yhtenäiseltä työväenliikkeeltä.463 

Neuvostoliitossa seurattiin tarkkaan Suomen sisäpoliittisia tapahtumia. Heinäkuun 

1958 eduskuntavaaleja varjosti SDP:n hajaannus ja Suomen Kansan 

Demokraattinen Liitto (SKDL) hyötyi tilanteesta. Kommunistien johtama SKDL 

nousi eduskunnan suurimmaksi puolueeksi, mutta hallitus muodostettiin siten, 

että kommunistit ja SDP:n vasemmistosiipi jäivät sen ulkopuolelle. Tästä seurasi 

”yöpakkasina” tunnettu kriisi Suomen ja Neuvostoliiton välille. Kriisi ratkesi, kun 

presidentti Kekkonen asettui Suomen ulkopolitiikan takuumieheksi. Tämän 

jälkeen Kekkonen otti myös Suomen sisäpolitiikan tiukkaan valvontaansa ja näin 

syntyi perusrakenne, jossa hallituksen tuli nauttia presidentin luottamusta. 

Neuvostoliitto sai 1960-luvulla vaikutusvaltaa maamme päättäjien toimintaan. 

Tästä esimerkkinä on Noottikriisi vuonna 1961. Presidentti Kekkosen 

Yhdysvaltain-matkan aikana Neuvostoliitto lähetti Suomelle nootin, jossa se vaati 

YYA-sopimuksen mukaista konsultaatiota. Nootin taustaksi on myöhemmin 

tulkittu Neuvostoliiton halu varmistaa Kekkosen uudelleenvalinta presidentiksi.  

Noottikriisi kaatoi Honka-liiton464 ja Kekkonen voitti vuoden 1962 vaalit 

ylivoimaisesti.465  

                                                             
460

 Vihavainen 2003, 841-842. 
461

 Bergholm 2007, 57, 117. 
462 Kettunen 1976, 310, 313. 
463 Jussila et al. 2006, 286. 
464 Kuuden puolueen organisoima hanke presidentti Kekkosen uudelleenvalinnan estämiseksi ja 
oikeuskansleri Olavi Hongan valitsemiseksi tasavallan presidentiksi vuonna 1962. Historian sanakirja 
2007, 58 
465 Esim. Virrankoski 2012, 406-407. 
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Vuonna 1962 käytiin myös eduskuntavaalit. Vaalien voittaja Maalaisliitto nousi 

Suomen politiikan avaintekijäksi. Ahti Karjalaisen466 johtamaan hallitukseen oli 

otettu ensimmäistä kertaa maan historiassa kolme ministeriä SAK:sta. Myös 

Veturimiesten liiton puheenjohtaja Gösta Widing oli ehdolla ministeriksi, mutta ei 

tullut valituksi. Rautatieläisten liiton Onni Koski valittiin toiseksi 

valtionvarainministeriksi. SAK:n ministerit jättivät hallituksen jo seuraavan 

vuoden syksyllä maataloustuotteiden hintakysymysten vuoksi.467 1960-luvulla 

eduskunta sai läpi merkittäviä uudistuksia ja maa nautti taloudellisesta 

korkeasuhdanteesta. SDP:n paluu vallan ytimeen tapahtui jo syksyn 1964 

kunnallisvaaleissa, mutta vuoden 1966 eduskuntavaalit nostivat SDP:n valtaan ja 

muuttivat koko poliitisen ilmapiirin. Puolue käytti vaalikampanjassa asemaansa 

opposiopuolueena taitavasti hyväksi. Televisio mahdollisti aivan uudenlaisen 

vaalityön.468 Eduskuntavaalien jälkeen solmittiin ensimmäinen tulopoliittinen 

kokonaisratkaisu, jossa valtio oli mukana työmarkkinajärjestöjen rinnalla. Sopimus 

katkaisi palkkojen, lainojen ja vuokrien kytkennän elinkustannusindeksiin, mikä 

tervehdytti ratkaisevasti talouselämää.469 

Suomessa tapahtui 1960-luvulta lähtien elinkeinorakenteen muutos. 

Maataloudesta siirryttiin palveluelinkeinoihin, mikä merkitsi Suomen 

kaupungistumista. 1940-luvulla kaupungeissa asui yksi neljännes suomalaisista, 

kun taas 1960-luvun muuttoliikkeen jälkeen yli puolet suomalaisista eli 

asutuskeskuksissa. Yhteiskunnallinen muutos merkitsi myös elintason nousua ja 

kulutusmahdollisuuksien kasvua. Näkyvin merkki oli henkilöautokannan raju 

nousu. Vuosilomat ja työajan lyheneminen vaikuttivat 1960-luvulla ihmisten 

vapaa-ajan lisääntymiseen.470 Matkustelu ulkomaille helpottui ja kansainvälisiä 

joukkoilmiötä alkoi rantautua Suomeen. Nuorison piirissä tapahtui muutos 1960-

luvun puolivälissä. Nuorissa heräsi syvä ärsyyntyminen henkistä ahdasmielisyyttä 

vastaan, jota se näki maassa sotien jälkeen. Vuoden 1966 vaalien jälkeen 

vasemmistopuolueiden rivit täyttyivät nuorisojäsenistä. Yleinen vapautuneisuus 

                                                             
466

 Ahti Karjalainen (1923-1990) Valtiotieteentohtori ja pääjohtaja. Maalaisliiton kansanedustaja 1966-
1979. Pääministerinä 1962-1963 ja 1970-1971. Hoitanut lukuisia eri ministerin tehtäviä ja 
luottamustoimia. http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hex5000.sh?hnro=910686. Luettu 22.4.2014. 
467 Berghol 2007, 188, 191, 194, 239-240. 
468

 Jussila et al. 2006, 284. 
469

 Jussila et al. 2006, 292. 
470 Virrankoski 2012, 419, 426. 

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hex5000.sh?hnro=910686
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oli vallalla koko yhteiskunnassa 1960-luvun lopussa. Esimerkiksi vuonna 1969 

hallitus muutti alkoholijuomien saatavuutta: keskioluen myynti sallittiin 

ruokakaupoissa.471 

Vasemmiston puoluepoliittisen yhteistyön parhaimpana saavutuksena oli 

kuusikymmenluvun lopulla alkanut ammattiyhdistysliikkeen eheyttäminen. 

Ratkaisuksi saatiin pitkällisen neuvottelun jälkeen malli, jossa uuden SAK:n 

johtopaikat jaettiin sosiaalidemokraattien ja kommunistien kesken. Vanhat 

ammattijärjestöä hallinneet miehet syrjäytettiin. Eheyttäminen nosti johtavaan 

ammattijärjestöön voimantuntoa, mikä aiheutti sen, että syksyn 1970 

tuloneuvotteluissa ei saatu aikaan sopimusta.472 

 

4.1.2 Dieselveturit tulevat 

 

Rautatiehallitus oli sotien jälkeen anonut, esittänyt ja vaatinut rautateiden 

rakennussuunnitelmaa. 1950-luvulla rataa valmistui työllisyystöinä, mutta 

hankkeet olivat jo ennen sotia lukkoon lyötyjä.473 Rautateiden rappiotilan takia 

heitettiin 1950-luvulla tosissaan esille ajatus Valtionrautateiden lakkauttamisesta. 

Erkki Aalto väitti vuonna 1954 rautateiden olevan häviävä kuljetusmuoto. Kaksi 

vuotta myöhemmin Aalto valittiin rautatiehallituksen pääjohtajaksi ja hän ryhtyi 

kovaotteiseen uudistustyöhön.474 Tärkeä askel Valtionrautateiden 

uudenaikaistamiseksi ja toimintakyvyn kohentamiseksi oli luopuminen 

höyryvetureista. Valtionrautatiet aloittivat höyryvetureiden poisto-ohjelman 

vuonna 1955. Tuolloin höyryvetureita oli käytössä 799 ja viimeinen poistettiin 

täysin palvelleena vuonna 1975. Osa vanhimmista höyryvetureista romutettiin, 

mutta uusimmat 250 veturia varastoitiin puolustusvoimien varikoille yllättävän 

kuljetustarpeen tai polttoaineen saannin tyrehtymisen varalle. 

Kriisivarastoimisesta luovuttiin vuonna 1984. Höyryveturien korvaajiksi tulivat 

moottorikaluston lisäksi dieselkäyttöinen vetokalusto. Ensimmäiset dieselveturit 

                                                             
471 Jussila et al. 2006, 286-289. 
472

 Jussila et al. 2006, 295. 
473

 Zetterberg 2011, 306. 
474 Zetterberg 2011, 509. 
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oli ostettu Valtionrautateille jo 1930-luvulla, mutta sota-aika katkaisi hankinnat. 

Valtionrautateiden ”hovihankkijana” toimivat kotimaiset Lokomo ja Valmet Oy.475 

Aallon uudistuksiin kuuluivat myös ratojen sepelöinti ja kiskojen vaihto 

dieselvetureiden edellyttämään raskaampaan kiskotukseen. Oulun ja Seinäjoen 

välisen rataosuuden sepelöinti ja kiskojen vaihto valmistuivat vuonna 1962. 

Lopullisena päämääränä Aallolla oli VR:n muodostaminen osakeyhtiöksi. 

Yhtiöittäminen pysähtyi eduskuntaan ja Aalto keskittyi teknisiin uudistuksiin. 

Rautateiden sähköistäminen eteni 1960-luvulla, mutta Ouluun sähköveturit ajoivat 

vasta vuonna 1983.476 

1960-luvun lopussa rakennemuutos teki osasta rautateiden paikallisliikennettä 

kannattamatonta. Vuorojen supistaminen herätti eduskunnassa ja suuressa 

yleisössä suuria tunteita. 1970-luvun alussa eduskunta alkoi osoittaa VR:lle 

korvauksia kannattamattoman liikenteen harjoittamisesta.477 Erkki Aalto oli koko 

pääjohtajakautensa puhunut VR:n yhtiöittämisen puolesta. Hänen mukaansa 

virastorakennelma tuli purkaa ja yksi kolmasosa henkilökunnasta irtisanoa. 

Valtionrautateiden henkilökuntaa vähennettiin vuosina 1945 – 1970 yhteensä 

12 017 henkilöä, mikä oli 31 prosenttia henkilökunnan kokonaismäärästä.478 

Veturimiehiä vähennettiin 1018 henkilöä, mikä tarkoitti 22 prosentin 

vähenemistä.479 Veturimiehet saivat olla tyytyväisiä aktiiviseen liittoonsa, joka 

toimi aktiivisesti estääkseen erottamiset. 

4.2 Osasto muutosten paineessa 

4.2.1 Vilkkaan vaihtuvat toimihenkilöt ja uusia tehtäviä 

 

Vuosina 1957–1970 Oulun osastolla oli seitsemän puheenjohtajaa. 1950-luvun 

voimahahmo Max llvo väistyi vähitellen osaston johdosta, mutta toimi vielä 

vuoden 1965  puheenjohtajana.480 Uusi näkyvä johtohahmo oli Pentti Koskinen, 

joka toimi ensin osaston sihteerinä vuodet 1957–1959 ja nousi vuonna 1963 

                                                             
475 Zetterberg 2011, 280,284. 
476 Zetterberg 2012, 509-511 ; Manninen 1995, 85-86. 
477 Zetterberg 2011, 511. 
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 Zetterberg 2011, 315. 
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 Kettunen 1976, 377. 
480 Vuosikokous 24.1.1965. SVOO. Ca:5.OMA. 
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osaston puheenjohtajaksi. Puheenjohtajan tehtävää hän hoiti yhteensä neljä 

kautta. Yhteensä puheenjohtajia ehti olla tällä kaudella seitsemän, mutta 

käytännössä kahdeksan. Vuonna 1960 puheenjohtajaksi valittu Eero Okkonen oli 

estynyt hoitamasta tehtäviään suurimman osan vuodesta ja hänen tilallaan 

kokouksissa puhetta johti varapuheenjohtaja Ahti Sainio. Sihteereitä osastolla ehti 

olla kuusi ja heistä pisimpään pöytäkirjoista vastasivat Reino Kaappola ja Veikko 

Keinänen. Jatkuvuutta osaston organisaatiossa edusti Eino Häikiön toimiminen 

rahastonhoitajana kymmenen vuotta. Samaan aikaan hän edusti osastoa ensin 

liittotoimikunnassa ja kauden lopussa liiton hallituksessa. Osaston 

pääluottamusmiehenä toimi neljä henkilöä. Pitkän työrupeaman hoiti Ilmari 

Helomaa vuosina 1961 - 1964 ja 1966 - 1970.  (Liite 5) 

Eri toimihenkilöiden henkilökohtaista vastuuta ja valtuuksia lisäämällä pyrittiin 

saamaan joustavuutta ja nopeutta pienempien asioiden hoitoon, jolloin koko 

toimikunnan ja osaston yhteisvoima ja arvovalta voitiin keskittää tärkeämpien ja 

vaikeampien asioiden ajamiseen.481 Osaston uudet toimintamuodot edellyttivät 

uusien luottamustehtävien perustamista. Vuonna 1957 avattu työmaaruokala, 

jonka osasto sai hoitaakseen, tarvitsi taloudenhoitajan. Tähän pestiin valittiin Unto 

Ahonen ja hän hoiti tehtävää ansiokkaasti vuoteen 1968, jonka jälkeen hänestä tuli 

osaston puheenjohtaja. Vuonna 1962 ostettu osaston oma kesänviettopaikka 

tarvitsi niin ikään oman vastuumiehensä. Aiemmin ajovuoroja koskevat muutokset 

oli käsitelty osaston yleisessä kokouksessa, mutta kokoukset saattoivat näin kestää 

kuusikin tuntia.482 Vuoden 1966 vuosikokouksissa päätettiin muodostaa 

ajovuorojen luottamusmiehistä ja osaston pääluottamusmiehestä 

ajovuorotoimikunta, joka valmisteli ajovuorojen muutosesityksen yleiselle 

kokoukselle ajan säästämiseksi.483 Vuosina 1957 - 1970 osaston piirissä toimi 

erilaisia toimikuntia, jotka pitivät toiminnastaan omia pöytäkirjoja ja toimittivat 

vuosikokoukselle toimintakertomukset. Näistä läheskään kaikki eivät ole 

säästyneet myöhempää tarkastelua varten, mutta jäljelle jääneistä saa hyvän 

kuvan niistä eri toimintamuodoista, joita osastolla oli ammatillisten kysymysten 

lisäksi. 
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 Toimintasuunnitelma vuodelle 1970. SVOO. Ca:5. OMA. 
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 Esim. yleinen kokous 7.12.1964. SVOO. Cb:1.OMA. 
483 Vuosikokous 23.1.1966. SVOO. Ca:5.OMA. 
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Ahdas ratapiha oli vaikeuttanut Pohjois-Suomen solmukohtana toimineen Oulun 

varikon työskentelyä melkoisesti. Tilanne parani 1950-luvun alussa, kun ratapihaa 

laajennettiin niin, että kiskojen ja vaihteiden määrä lähes kaksinkertaistui.484 

Oulun osasto vaati kunnollisia huoltotiloja, kun vanhalla veturitallilla ei ollut 

kunnollisia peseytymis- eikä kokoustiloja. Asia oli vireillä jo vuonna 1952, kun 

puheenjohtajana toiminut Ilvo teki selkoa uuden veturitallin rakentamisen 

vaiheista. Rakennustyöt kuitenkin hidastuivat rahoituksen puutteessa. Osasto 

päättikin lähettää kahden miehen lähetystön Helsinkiin selostamaan asiaa 

rautatiehallituksen pääjohtajalle sekä kulkulaitosministeri Peltoselle, joka oli 

itsekin entinen veturinkuljettaja.485 Matka oli onnistunut, sillä lähetystöön 

kuuluneet Ilvo ja Silenius tapasivat kansanedustaja Turkan, Helsingin 

huoltopäällikön, pääjohtajan, koneosaston johtajan, insinööri Lamminpään ja 

kulkulaitosministeri Peltosen. Lisärahoitus uudelle tallille luvattiin.486 

Ennen kuin uuden tallin avajaisia päästiin juhlimaan ja asettumaan taloksi, oli 

edessä vielä monta mutkaa. Uudella tallilla eli Nokelassa pystyttiin 

työskentelemään jo vuodesta 1953 lähtien. Tie sinne oli vain todella huono ja 

osasto teki tien kunnon parantamisesta useita aloitteita paikalliselle kuudennen 

konejakson päällikölle ja lopulta liittotoimikunnalle.487 Asia kärjistyi keväällä 1955, 

kun koko Oulun veturikannan oli määrä siirtyä uudelle tallille. Osasto päätti 

lähettää kirjeen liittotoimikunnalle ja pyysi lupaa kieltäytyä lähtemästä 

työmatkalle Nokelan tallista, jos kunnollista tietä ei aleta rakentaa.488 Asia ratkesi 

liiton välityksellä eikä lakkoon tarvinnut ryhtyä.489 

Uuteen talliin päästiin lopullisesti muuttamaan vuonna 1956 ja lopullisesti se 

saatiin valmiiksi vuonna 1957.490 Nimimerkki ”M-vo” kirjoittaa kuitenkin 

tammikuun Veturimiehessä alun ongelmista uudessa tallilla. 

--  Täällähän on käytettävissä 31 veturisijaa ja kolmikerroksinen 
huoltorakennus, jonka alakerrassa on vetureiden korjaushalli. Olisi kai 
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ollut liian suuri hyppäys vanhasta uuteen ja meidän kiskojatkeiden 
tahdissa hyppimään tottuneet sydämet eivät olisi tuota kaikkea 
kestänyt, jos emme olisi saaneet mitään vanhasta mukaamme. Siksipä 
rapsimme vanhan tallin seinältä vanhan kaapin romut ja veimme 
tuonne uuteen talliin edes vähän estämään edes vähän sitä uuden 
hohtoa. Tämän lisäksi kun tuli pakkanen ja totesimme että uuden 
uutukaiset lämmityslaittet ovat  liian modernit – me panimme erääseen 
”pilttuuseen” vanhan palvelijamme ”mummun ja viereiseen 
”pilttuuseen” pari halkovaunua ja hälvensimme tälläkin tavalla 
uutuuden loistoa. – sitten meillä on sellainenkin ylellisyys kuin sauna – 
mutta sinne on asennettu niin pieni kiuas etteivät veturimiehet vain 
polta itseään -- 491 

Kirjoittaja sai myös aihetta irvailuun uuden tallin huolto- ja peseytymistilojen 

pysyessä tyhjillään useita kuukausia, kun Helsingin Keskusvalmistamo ei pystynyt 

toimittamaan sieltä tilattuja pukukaappeja.492 

Uuden veturitallin yhteyteen valmistuneeseen huoltorakennukseen varattiin tilat 

myös henkilökunnan ruokalaa varten. Rautatiehallituksen huoltojaosto tarjosi 

ruokalan pito-oikeutta veturimiesten osastolle. Monen kokouksen, 

kannattavuuslaskelmien ja keskustelun jälkeen osasto päätti tarttua tähän 

”uhkarohkealta tuntuvaan yritykseen”.493 Alussa oli monenlaisia pulmia 

ratkaistavana, piti hankkia keitto- ja ruokailuvälineet ja palkata henkilökuntaa. 

Osastosta tuli näin työnantaja.  Alku näytti hankalalta, kun vielä avajaispäivänä 1. 

maaliskuuta vuonna 1956 alkoi SAK:n julistama yleislakko. Isännöitsijän ja 

ensimmäiseksi emännäksi valitun Elma Vedenpään johdolla ruokalan pito lähti 

hiljalleen sujumaan. Ruokala ei saanut huoltojaoston kanssa tehdyn sopimuksen 

mukaan tuottaa isosti voittoa, mikä tarkoitti, että annosten hinnat tuli pitää 

alhaisina ja kulut maltillisina.494 

4.2.2 Tyytymättömyys kasvaa 

 

Pöytäkirjoista on luettavissa tyytymättömyyden kasvua osaston jäsenistössä. 

Kokoukset kävivät riitaisiksi ja asioista tehtiin henkilökohtaisia. Oulussa oltiin 

tyytymättömiä SAK:n toimiin jo vuonna 1958. Silloin ”Viitoset” eli viisi osaston 

jäsentä jätti toimikunnalle kirjeen, jossa he ilmoittivat eroavansa osastosta, koska 
                                                             
491 M-vo. ”Terveisiä Oulusta ja Oulun läänistä”(art.) Veturimies 1/1956. 
492
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494E.H ”Oulun osaston ruokala 10-vuotias”(art.) Veturimies 4/1966. 



104 
 

olivat tyytymättömiä SAK:n, liiton ja osaston toimiin. Heidän mukaansa SAK:n 

johto toimi hyvien tapojen vastaisesti, se syyllistyi  politikointiin ja jäsenmaksuja 

käytettiin väärin. SVML syyllistyi heidän näkemyksensä mukaan samaan 

pienemmässä mittakaavassa: muun muassa Veturimies-lehden nähtiin toimineen 

vaalien alla erään puolueen agitaattorina.495 Osaston vuosikokouksessa kirjeen 

väitteet tyrmättiin ja todettiin, että ainut paikka, missä politikoitiin olivat 

”tallikokoukset” eivätkä osaston kokoukset.496 

Veturimiesten liiton suhdetta SAK:hon pohdittiin osastoissa ja liitossa runsaasti 

vuoden 1960 aikana. Yleistä tyytymättömyyttä kaikkialla veturimiesten piirissä 

herätti talouden pitkittynyt huono jakso, ja kentältä alkoi kuulua vaatimuksia 

jäsenäänestyksen järjestämisestä SAK:hon kuulumisesta. Jäsenäänestys 

järjestettiin vuoden 1960 elokuussa, ja eroamisen kannalla oli 71 prosenttia 

äänestäneistä.497 Oulussa äänestyksessä äänensä käytti 91 prosenttia jäsenistä.498 

Tietoa siitä, miten oululaisten äänet jakautuivat on mahdoton saada, koska 

äänestyskuoret täytyi lähettää avaamattomina Helsinkiin laskettaviksi. 

Eroamispäätös tehtiin Veturimiesten liiton vuosikokouksessa, vaikka paikalla ollut 

SAK:n pääsihteeri Laitinen yritti parhaansa pitääkseen veturimiehet osana SAK:ta. 

SDP:n poliittinen hajoaminen näkyi myös kokouksessa ja jakoi kokousedustajat 

kolmeen ryhmään: skoglaisiin499, leskisläisiin500 ja ei-poliittisiin.501 Ei-poliittisten 

vaatimus pysyttäytyä ulkona valtakunnan politiikasta vaikutti sen hetkisessä 

tilanteessa jokseenkin naiivilta. Veturimiesten liitto ei ollut ainoa SAK:sta eronnut 

liitto, mutta ei se myöskään liittynyt kilpailevaksi järjestöksi perustettuun Suomen 

Ammattijärjestöön (SAJ).502 Yhteistyö valtakunnan tasolla jatkui kuitenkin, kun 

vuonna 1961 perustettiin uudelleen Virkamiesten Yhteisjärjestö (VY) uudella 
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 Toimikunnan kokous 26.1.1958. SVOO. Cb:1. OMA. 
496

 Vuosikokous 26.1.1958. SVOO. Ca:5.OMA. 
497

 Kettunen 1976, 309.   
498

 Toimikunnan kokous 19.8.1960. SVOO. Cc:1. OMA. 
499 SDP:n oppositioryhmittymästä käytetty nimitys, jonka keskeinen henkilö oli Emil Skog. Ryhmään 
kuului ns. maaseutusiiven edustajia ja ammattiyhdistysväkeä. Vihavainen 2003, 836. 
500 SDP:n oikeistona pidetty siipi, joka ajoi mm. tiukkaa talouspolitiikkaa ja korosti maatalouden ja 
palkannauttijoiden välistä ristiriitaa. Vihavainen 2003, 836. 
501

 Kettunen 1976,  
502 Kilkki 2000, 60.  
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kokoonpanolla, ja tähän Veturimiesten liitto myös liittyi. Sen muodostivat SAK:sta 

eronneet VY:n liitot.503 

Ennen eroamiseen johtanutta vuosikokousta Oulun osaston puheenjohtaja Ilvo 

korosti kokouksissa SAK:sta eroamisen haittoja. Hän oli ammattiyhdistystoimijana 

SAK:n kasvatti504 ja jakoi SAK:n johdon kanssa samat poliittiset näkemykset. Kun 

Veturimiesten liitto erosi SAK:sta, uuteen liittotoimikuntaan ei otettu yhtään 

skogilaista. Max Ilvo jäi vaaleissa mukana olleista viimeiseksi. Uutena edustajana 

liittotoimikuntaan valittiin Oulusta poliittisesti väritön Eino Häikiö.505 Ilvon 

kymmenvuotinen kausi liittotoimikunnassa päättyi, mutta hän jatkoi edelleen 

vuoteen 1963 asti liittovaltuuston varapuheenjohtajana.506 

Eroamispäätöksen jälkeen Ilvo kertoi yleisessä osaston kokouksessa, että 

liittokokouksen henki oli ollut erittäin politiikan kyllästämä eikä toverihenkeä 

ollut ollut. ”Ilvo: Järjestödemokratia on järkkynyt liitossamme. Toivon, että 

pysymme yhdessä.”507 Veturimiesten eroaminen SAK:sta oli Ilvolle epäilemättä 

suuri henkilökohtainen pettymys ja arvovallan menetys. 

Oulun osastossa oltiin syksyllä 1961 sitä mieltä, että uuteen keskusjärjestöön eli 

valtakunnalliseksi vaikutuskanavaksi perustettuun VY:hyn ei tulisi liittyä. 

Ilmeisesti suuri osa ”epäpoliittisista” veturimiehistä karsasti VY:tä, koska liiton 

epäiltiin sotkeentuneen puoluepoliittisiin juonitteluihin. Pelättiin, että VY:hyn 

liittymällä luisuttaisiin myös SAJ:n jäseneksi, tai että uuden keskusjärjestön 

perustamisesta koituisi Veturimiesten liitolle runsaasti kuluja.508 

Suomen Veturimiesten liitto liittyi VY:hyn osaston mielipiteen vastaisesti. 

Kokouksen jälkeen Max Ilvo ja Eino Häikiö saivat osakseen kritiikkia, koska olivat 

kokousedustajina unohtaneet osaston lausunnot ja toimineet kokouksessa 

henkilökohtaisin perustein.509 Eino Häikiö joutui puolustamaan VY:tä vielä 
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 Kettunen 1976, 311-312. 
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 Ilvo suoritti vuonna 1951 Ammattiyhdistyskoulussa ns. pitkän kurssin ja oli aktiivinen mm. 
kouluttajana SAK:n kursseilla toimikunnan kokous 2.4.1951. SVOO. Cc:1. OMA.. 
505 Kettunen 1976, 311.  
506 Yleinen kokous 23.9.1960. SVOO. Cb:1.OMA. 
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 Yleinen kokous 23.9.19690.SVOO. Cb:1. OMA. 
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 Yleinen kokous 8.9.1961. SVOO. Cb:1. OMA. 
509 Yleinen kokous 24.10.1961. SVOO. Cb:1.OMA. 
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seuraavana vuonna: ”Ei veturimiestenliitto halua olla syrjässä silloin kuin 

yhtenäisyyttä rakennetaan”.510 

4.2.3 Osaston talous ja oman kesäpaikan hankinta 

 

Oulun osastolla oli jo virinnyt neljäkymmentäluvun vaihtuessa ajatus hankkia oma 

kesänviettopaikka jäsenistön käyttöön. Vuonna 1950 aloitetun 

virvoitusjuomakaupan tuotto oli osoitettu kesämökin hankintaan. Jo samana 

vuonna nimettiin kesämökkitoimikunta, joka uutterasti ryhtyi etsimään osastolle 

sopivaa vapaa-ajanviettopaikkaa. Osasto teki vuosien ajan useita tunnusteluja 

ympäri Oulua ja sen ympäryskuntia. Pian kävi selväksi, että kyseeseen tulisi vain 

paikka, jossa olisi valmiiksi rakennuksia. Uusien rakennusten rakentaminen 

nähtiin liian kalliiksi ja työlääksi.511 

Vuonna 1957 osaston kokouksessa keskusteltiin asian tiimoilta runsaasti. Kalle 

Elovaara piti merenrantapaikkoja parhaina ja Eero Okkonen toivoi majan tulevan 

myös sunnuntaihiihtäjien käyttöön, joten se ei voisi sijaita kovin kaukana. 

Puheenvuoroissa korostettiin hyvää maapohjaa sekä hyvää uimarantaa.512 

Toukokuussa 1958 osasto teki päätöksen ostaa apteekkari Martikaisen kesähuvila 

Kivesjärveltä Paltamosta. Kaupan hinnaksi oli määritelty 900 000 markkaa (128 

3307,52 euroa). Osaston oma varallisuus ei yksin riittänyt, vaan se joutui 

lainaamaan 200 000 markkaa naisten käsityökerholta. Vuoden 1956 

tilinpäätöksessä osaston varallisuudeksi oli ilmoitettu yli miljoona markkaa, mutta 

inflaatio söi säästöjä koko ajan. Senkin takia sijoittaminen kiinteään omaisuuten oli 

järkevää. Lisäksi osasto otti 300 000 markan lainan Työväen Säästöpankilta. 

Lainan takasi viisi osaston jäsentä. Omaa varallisuutta osasto sijoitti kauppaan 

700 000 markkaa.513 Kauppa kuitenkin peruuntui, koska apteekkari oli ehtinyt 

myydä huvilansa Kajaaniin.514 

                                                             
510 Yleinen kokous 9.5.1962. SVOO. Cb:1.OMA. 
511 Esim. Yleinen kokous 16.11.1950; 24.10.1956; 6.6.1958. SVOO. Cb:1.OMA. 
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 Yleinen kokous 28.6.1957. SVOO. Cb:1. OMA. 
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107 
 

Sen ”oikean” löytyminen antoi siis odottaa vielä itseään. Osasto ryhtyi välittömästi 

tekemään jälleen tiedusteluja, mutta meni vielä viisi vuotta, ennen kuin osaston 

jäsenet pääsivät viettämään kesäpäivää omassa kesähuvilassaan. Osastolla oli 

selviä paineita oman kesäpaikan hankkimiseksi, olihan Kemin osasto 

rakennuttanut jäsenilleen retkeilymajan vuonna 1953515 ja Kouvolan osaston 

Leporanta valmistui vuonna 1956.516 

Vuoden 1962 keväällä osaston puheenjohtaja Ilvo sai kuulla Muhoksella 

myytävänä olevasta kirkkoherra Castrenin perikunnan huvilasta. Päätös ei 

syntynyt nopeasti, vaan asiaan palattiin vasta syksyllä, jolloin tehtiin ostopäätös.517 

Huvilan hinta oli 2,3 miljoonaa markkaa (49 901,36 euroa)518. Osastolla oli omia 

varoja 900 000 markkaa, naisten ompelukerholta lainattiin 250 000 markkaa ja 

Työväen Säästöpankilta lainattiin 1,2 miljoonaa markkaa.519 

Eino Häikiö kirjoitti osaston uudesta kesähuvilasta lokakuun 1963 Veturimiehessä:  

-- Mitä sitten osasto oli tuolla varsin kunnioitettavalla rahamäärällä 
saanut? Hirsistä rakennetun ja vuorauksella varustetun 
päärakennuksen, jossa on alakerrassa tilava keittiö, isokokoinen 
salihuone, kookas ruokailuhuone, pienempi kamari sekä v.c. ja 
ruokakomero. Toisessa kerroksessa on kolme varsinaista huonetta sekä 
muitten tilojen lisäksi näköalaparveke. Kaikki huoneet on varustettu 
lämmityslaittein. Talossa on sähköjohto sekä vesijohto keittiön 
tarpeisiin, johon sähköpumppu nostaa joesta veden. – Tontin pinta-ala 
on noin 1,5 ha, rantaviivaa on noin 300 metriä – 

Osasto lopetti lainojen myöntämisen jäsenistölle 1960-luvun alussa. Jäsenistö 

pystyi yhä hakemaan lainaa entiseen tapaan Veturimiesten Avustuskassalta. Syynä 

tähän oli akuutti kassakriisi osaston oman kesähuvilan ostamisen jälkeen ja 

toisaalta lainojen takaisinmaksussa ilmenneet ongelmat. Hyvää tarkoittava 

lainaustoiminta kääntyi osastoa vastaan, kun lainoja jouduttiin ulosmittaamaan 

takaajilta ja osa jäi osaston tappioksi lainaajan kuoltua.520 Ongelmana oli, että 

lainoja myönnettiin myös pitkäaikaisten sairausten hoitamiseen. 
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Lainantakaisinmaksu alkoi yleensä vasta kun jäsen oli palannut takaisin työhönsä, 

joten jos sairaus esti työhön paluun oli takaisinmaksu vaikeuksissa. 

Suurin tulonlähde osastolle olivat edelleen jäsenmaksut ja virvoitusjuomakaupan 

tulot. Koivulan hankkimisen jälkeen sen hoito ja lainanlyhennykset haukkasivat 

leijonanosan menoista. Myös toimikunnan palkkiot ja merkkipäivien muistamiset 

olivat osastolle iso menoerä eläkeläsjäsenten määrän kasvaessa vuosittain.521 

Vuoden 1963 lakosta viisastuneena Oulun osasto alkoi työskennellä aktiivisesti 

työtaistelurahaston saamiseksi liitolle. Se teki vuoden 1963 liittokokoukseen 

aloitteen, jossa liitto velvoitettiin laatimaan rahastolle säännöt vuonna 1964. Myös 

monet osastot perustivat itselleen työtaistelurahaston tulevia lakkoja ajatellen. 

Oulun osaston toimikunta päätti hyväksyä sekä Oulun Työväen Säästöpankin että 

Oulun Säästöpankin tekemät tarjoukset työtaistelurahaston perustamisesta sillä 

ehdolla, että molemmat pankit takaisivat samanlaiset lainansaantimahdollisuudet 

työtaistelun sattuessa. Pääoman ja lainan nostaminen oli mahdollista vain 

toimikunnan päätöksellä. Osaston jäsenet sitoutuivat tallettamaan omalle tililleen 

määrätyn summan kuukausittain.522 Rahasto ei ainakaan aluksi saanut 

toimikunnan toivomaan suosiota. 

Vuonna 1970 osaston varallisuus oli 4580,64 markkaa (6531,52 euroa) ja sen 

omistaman kiinteistön arvoksi on arvioitu 76 167,34 markkaa (108 606,80 euroa). 

Velkaa osastolla oli kesäpaikan ostosta Työväen Säästöpankissa 2400 markkaa 

(3422,15 euroa).523 

Osaston hallinnoiman työmaaruokalan taloudenpito oli täysin erotettu osaston 

varallisuudesta. Se teki omaa tulostaan ja osasto joutui ainoastaan myöntämään 

sille lainoja huonoina aikoina524 tai osallistumaan kustannuksiin kun ruokalaan 

tarvitsi tehdä isoja hankintoja.525 Toimikunta vastasi ruokalaa koskevasta 

päätöksenteosta ja jos esimerkiksi henkilökunnan palkkoja tuli nostaa se 

käsiteltiin osaston yleisessä kokouksessa.526Kalustoluettelo kertoo osaston 

                                                             
521 Talousarvio vuodelle 1965. Johtokunnan kokous 18.12.1964. SVOO. Cc:1. OMA. 
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hankkineen puhelinosakkeen, jotta ruokalaan saatiin puhelinyhteys. Lisäksi oli 

hankittu laskukone emännän töitä helpottamaan. Muuta omaisuutta osastolla oli 

piano ja kokousten tallentamiseen hankittu magnetofoni. Kokousten pöytäkirjat 

laadittiin edellen kirjoituskoneella, joita osastolla oli kaksi kappaletta.527 Toinen oli 

sihterin käytössä ja toinen Veturimiehen kirjeenvaihtajalla. 

4.2.4  Laman takia jäsenistö vähenee 

 

Korean laskusuhdanteen aika 1950-luvun alussa on nähtävissä osaston 

jäsenmäärän kehityksessä. Samoin on nähtävissä 1950-luvun lopun 

laskusuhdanne, jotka molemmat näkyvät notkahduksena jäsenmäärässä. Vaikka 

liitto teki kaikkensa, ettei irtisanomisia tarvitsisi tehdä, jäsenmäärä laski. Syitä on 

varmasti monia. Osa Oulun jäsenistä jätti jäsenmaksunsa maksamatta pakkolomien 

aikana. Heidät irtisanottiin osaston jäsenyydestä.528 Osa oli varmasti tyytymätön 

huonoon työtilanteeseen ja siirtyi pois rautateiden palveluksesta. Pakkolomat 

koskivat yleisesti nuoria lämmittäjiä, joiden ei varmasti ole helppoa vaihtaa 

työpaikkaa. Olen merkinnyt kaksi merkittävää lamakautta nuolilla kuvaan ja siitä 

voi nähdä, miten lamakaudet vaikuttivat jäsenistön määrään. 
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Kuva 3. Osaston jäsenmäärän kehitys vuosina 1920-1970529 

Vuonna 1957 osaston jäsenmäärä oli 241 maksavaa jäsentä ja 13 eläkeläisjäsentä. 

Osaston jäsenmäärä oli suurimmillaan vuonna 1967, jolloin maksavia jäseniä oli 

256 ja eläkeläisiä 67. Huippuvuoden jälkeen jäsenmäärä kääntyi laskuun, 

noudattaen yleistä trendiä VR:n henkilöstöpolitiikasssa. Rautatiet vähensivät 

henkilökuntaa kaikilla sektoreilla. Veturimiehillä tämä tarkoitti uusien 

työntekijöiden rekrytoinnin jäädyttämistä vuonna 1968.530 Vuonna 1970 osastoon 

kuului 242 maksavaa jäsentä ja 72 vapaajäsentä.  

Vuonna 1957 Oulun osaston osuus koko liiton jäsenmäärästä oli 4,8 prosenttia. 

Vaikka osastojen määrä väheni vuosina 1957 - 1970 kolmella, Oulun osuus laski 

vuoteen 1970 mennessä 4,7 prosenttiin. Vertailulukuna osastojen keskimääräinen 

prosenttiosuus oli 3,2. Näissä luvuissa ei ole huomioitu eläkeläisjäseniä. Tämä 

selittänee lukujen muutoksia osittain. Oulussa kärsittiin 1950-luvun lopussa 

poikkeuksellisen hankalasta työtilanteesta, mikä väistämättä vähensi jäsenmäärää 

                                                             
529 Osaston pöytäkirjat vuosina 1920-1927, 1936-1970. SVOO. Ca:2, Ca:3, Ca:4, Ca:5, Cc:1, Cb:1 
;Toimintakertomukset vuosina 1920-1969. SVOO, Ca:2, Ca:3, Ca:4, Ca:5; Vuositilastolomakkeet 1944-
1970. Ga:5; Tilikertomukset 1920-1949. Ga:1; Tilintarkastuskertomukset 1928-1961.Ga:6. SVOO. OMA. 
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osastossa. Samoin eläkeläisten määrä kasvoi koko ajan, eikä VR enää rekrytoinut 

poistuvan väen tilalle uusia samaan tahtiin kuin ennen. 

Vuosina 1957-1970 oululaiset veturimiehet osallistuivat erilaisten 

luottamustoimien kautta yhteiskunnallisten asioiden hoitoon aktiivisesti. Oulun 

kaupungin yhteisten asioiden hoitoon kaupunginvaltuustossa vaikuttivat Max Ilvo 

ja Aarne Kosola vuoteen 1960 asti. Max Ilvo istui Rautatiehallituksen 

kurinpitolautakunnassa vuosina 1957-1961. Paikallisen VR:n kerhotalon 

johtokunta oli miehitetty veturimiehillä useana vuonna. Esimerkiksi 1958 

veturimiehillä olivat halussa kerhotalotoimikunnan puheenjohtajan, sihteerin ja 

rahastonhoitajan toimet. Paikallisten osuustoimiliikkeiden eri järjestöjen, 

pankkien, urheiluseurojen, VY:n paikallisen järjestön edustajistoon yms monien 

muiden tahojen johdossa ollut jäsenenä lähes kaikkina vuosina. Vuoden 1963 

virkamieslakon aikana Pentti Koskinen ja Reino Kaappola toimivat paikallisessa 

keskuslakkotoimikunnassa. Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan ensimmäisen 

luokan mitalin kultaristit myönnettin Leevi Melamiehelle ja Lauri Haapakoskelle 

vuonna 1961 ja olivat ainoat laatuaan tutkimusaikani sisällä.531 

 

4.3.  Muutokset vaativat huomiota osastolta 

4.3.1 Uusi vetokalusto Ouluun 

 

Vuonna 1959 osaston kokous kävi läpi vetokaluston muutossuunitelmia tuleville 

vuosille. Länsivarikot motorisoitiin ensimmäisinä ja höyrykoneet siirrettiin itään. 

Raskaammat kiskot olivat edellytys uusille raskaille dieselvetureille. Vuonna 1959 

kotimaisia Hr 12 -dieselvetureita oli tilattu Ouluun 20 kappaletta, lisäksi oli 

suunniteltu tilattavaksi 30 DM7-veturia, joissa nopeus nousi 140 kilometriin 

tunnissa. Vr 11 - eli Vv 14-15 –vetureita oli tilattu 74 kappaletta ja ensimmäisiä 

odotettiin saapuviksi Ouluun jo vuonna 1960.532 Vuoden 1964 

toimintakertomuksessa todetaan, että varikon vetokalusto oli vaihdettu 
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moottorikäyttöiseksi lähes kokonaan ja Ouluun oli saatu käyttöön uudet Sv 12 –

sarjan (myöhemmin Dv 12) veturit.  

Saimme käyttöömme uudet Sv 12 sarjan veturit, jotka nyt taistelevat 
täällä pohjolan kovassa ilmastossa syntyvikojensa kanssa. Ehkäpä niistä 
ajan kanssa tulee kelpoisia työkaluja, kunhan kirurginveitsi on 
pahimmat epämuodostumat niistä poistanut ja hoitohenkilökunta on 
saanut tarpeeksi kokemusta.533 

Tyypillisesti uusissa dieselvetureissa oli aluksi ongelmana huumaava meteli 

ohjaamossa ja ne olivat usein kylmiä ajaa.534 Näitä ongelmia paranneltiin ja tämän 

sarjan veturit liikennöivät rataverkossa yhä tänä päivänäkin. 

”Lättähattujen” miehityskysymys nousi ongelmaksi, kun Rautatieläisten Liiton 

jäsenet ilmoittivat halunsa ajaa kyseistä kalustoa. Veturimiesten liitto piti 

luonnollisesti jäsentensä puolta kiistassa ja asia ratkesi veturimiesten eduksi.535 

Pohjoisessa käytiin oma ”jupakka” kiskoautojunan miehityksestä. Konflikti 

kohautti Oulun osastoa suuresti syksyllä 1957 ja nosti sen hetkeksi koko liiton 

kuumimmaksi puheenaiheeksi. Oulun osasto päätti liiton tukemana, että miehet 

kieltäytyisivät ajamasta erästä junaturvallisuusohjesäännön vastaista ylipitkää 

kiskoautojunaa yhdenmiehenajona. Osasto jätti lokakuussa koneosaston johtajalle 

uhkavaatimuskirjelmän, jossa vaadittiin ajovuoron tai junan kokoonpanon 

muuttamista. Oululaisten suureksi hämmästykseksi Kemin varikon miehet alkoivat 

ajaa kyseistä vuoroa. Asiasta syntyi selkkaus, jota puitiin Oulussa järjestetyssä 

kokouksessa marraskuussa 1957. Kemiläinen NÄÄTSAARI on omassa Kemin 

osaston historiassaan todennut kiistan syntyneen osastojen välisestä huonosta 

yhteydenpidosta ja Oulun osaston puheenjohtajan Max Ilvon ”liian itsevaltaisen 

menettelyn vuoksi”. 536 KETTUNEN on tulkinnut riidan olleen enemmänkin kahden 

puheenjohtajan, skoglaisen Max Ilvon ja leskisläisen Atte Kyllösen välinen 

poliittinen kauna.537 

Oululaiset joutuivat perääntymään, kun heidän omistakin joukoistaan ilmoittautui 

halukkaita miehiä ajamaan kyseistä vuoroa. Osasto perui uhkavaatimuksensa, 
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koska lopulta myös liitto suositteli asiassa perääntymistä. Osaston toimihenkilöistä 

neljä asetettiin syytteeseen rautatiehallituksen kurinpitolautakunnan toimesta. 

Syytetyille määrättiin sakkorangaistukset, jotka osasto heidän puolestaan maksoi 

todeten ”koko osaston olevan syyllinen”.538 Pahinta asianomaisille oli puolen 

pisteen menetys. Sakko oli kirjoissa 10 vuotta ja pisteisiin se vaikutti viisi vuotta.539 

Toinen jupakka, johon osasto läheisesti kietoutui oli Raahen henkilöliikenteen 

lopettaminen vuonna 1966. Raahen varikon miehistö kuului yhä Oulun osastoon ja 

he kääntyivät johtokunnan puoleen tilanteen auttamiseksi.540 Osasto päätti vedota 

liittoon asian hoitamiseksi ja sanomalehtiin lähetettiin kantaaottava kirjoitelma.541 

Koska asia oli päätetty rautatiehallituksessa, kahden miehen lähetystö kävi 

Helsingissä konetoimiston päällikön puheilla, mutta asiaan ei tullut muutosta.542 

Rautatiehallitus oli tehnyt päätöksensä ja pysyi siinä: henkilöliikenne siirettiin 

maantielle kumipyörillä kulkevaksi.543 Raahen henkilöliikenteen lopettaminen oli 

osa VR:n kannattamattomien junavuorojen lakkauttamista, mihin se yleisesti 

ryhtyi 1960-luvun lopulla. 

4.3.2 Pakkolomavuoro on Oulun tärkein vuoro 

 

Höyryvetureiden perusmiehityksenä oli kuljettaja ja lämmittäjä. Se oli pakon 

sanelemaa. Dieselvetureiden myötä myös Suomessa alkoi esiintyä painetta siirtyä 

yksintyöskentelyyn. Veturimiesten liiton kanta oli jyrkän kielteinen. Liitto katsoi, 

että työturvallisuus ja työskentelyolosuhteet eivät antaneet tähän mahdollisuutta. 

Liitto työskenteli aktiivisesti lämmittäjä-työnimikkeen säilyttämiseksi, vaikka 

työnkuva muuttuikin varsin ratkaisevasti. Näin se halusi turvata lämmittäjille 

valtion eläkeasetuksen mukaiset eläke-edut. Valtionrautateillä oli kuitenkin selkeä 

tavoite yksinajoon siirtymisestä. Taitekohtana voidaan jo pitää ”lättähattujen” eli 

Dm 6-7 -paikallisjunien tuloa rautateille 1950-luvun puolivälistä lähtien.544 
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Veturimiesten piirissä valtiontalouden heilahtelut aiheuttivat aina ongelmia, olihan 

VR valtion virasto vuoden 1995 yhtiöittämiseen saakka.545 Veturimiehille talouden 

heikkeneminen tarkoitti ajojen vähenemistä erityisesti tavaraliikenteessä. Kun 

vienti ja tuonti eivät vetäneet, ei tarvittu juniakaan tavaroita ajamaan. 

Vuoden 1958 alussa Oulun varikon työtilanne oli heikko. Oululaisia tilanne 

huolestutti, koska sivuvarikoilla, kuten esimerkiksi Kemissä ja Kontiomäellä, oli 

täystyöllisyys. Kokouksessa todettiin, että kaikista ajoista oli pidettävä kiinni.546 

Tilanteen toivottomuudesta kertoo osaston puheenjohtajan lausahdus: ”työt 

rautateillä loppuu hiljalleen”.547 Tänään me tiedämme, että näin ei onneksi ole 

käynyt. Helmikuussa 1958 pakkolomalle oli suunnitelmissa lähettää 60 miestä, 

kymmenen miestä kerrallaan ja kesto oli kahdeksan päivää. Syyksi kasvaneeseen 

lomautettujen joukkoon oli koneapulaiskurssin loppuminen ja liikenteen 

hiljeneminen.548 

Osaston kokouksessa pyrittiin etsimään kaikille tasapuolista ratkaisua ongelmaan. 

Päällystö oli ehdottanut vapaaehtoisten lomapäivien ja virkavapaan ottamista 

pakkolomalaisten tilanteen helpottamiseksi. Osa jäsenistä oli innokkaampia 

uhraamaan kesälomansa tovereiden toimeentulon puolesta kuin toiset. Max Ilvo 

muistutti, että silloiset vuosilomaedut oli saatu kovalla työllä eikä niistä 

kannattaisi tinkiä.549 Varikon päällystön puolesta pyrittiin keksimään lisätyötä, 

kuten arkistotilan rakentamista varikkorakennuksen yläkertaan ja vanhojen 

höyryvetureiden purkamista. Tilanne paheni kuitenkin entisestään vuoden 1958 

loppua kohden. Puhuttiin Oulun ”romahduksesta” ja pakkolomavuoro oli Oulun 

varikon tärkein työvuoro.550 Marraskuussa 1958 osasto järjesti ”jouluraha”-

keräyksen pakkolomalaisten auttamiseksi. Keräys tuotti kaikkinensa 167 800 

markkaa (4035,73 euroa)551 ja huvitoimikunta lahjoitti keräykseen 18 800 

markkaa. Avustusta sai yhteensä 59 pakkolomalaista. Historiallista oli, että 

avustuksia päätettiin jakaa myös osastoon kuulumattomille, tosin heidän 
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saamansa summa oli hieman pienempi. Osastoon kuuluvan perusmaksu oli 2000 

markkaa (48,1 euroa)552 ja ei-jäsenen 1500 markkaa. Jokaisesta lapsesta 

maksettiin lisäksi 1000 markkaa.553 

Vuoden 1959 alussa oltiin tilanteessa, jossa pelot irtisanomisista alkoivat muuttua 

todeksi. Kokouksessa todettiin, että pakkolomat olisi saatava loppumaan koska ne 

uhkasivat jo perustoimeentuloa. Pakkolomalla olevista osa oli joutunut myymään 

esimerkiksi Arava-asuntonsa, koska ei voinut maksaa maksujaan.554 Vuoden 1959 

loppuun mennessä työllisyystilanne kääntyi kuitenkin suotuisaksi ja voitiin todeta, 

että loputkin veturinlämmittäjät oli voitu palauttaa tallilta takaisin 

veturipalvelukseen.555 Vaikka 1960-luvun alussa oli hetkellinen noususuhdenne ja 

Oulun varikolla kärsittiin vaihteeksi ylityöllisyydestä556, jäi myös tuleva 1960-luku 

veturimiesten mieleen laman ja työttömyyden vuosikymmenenä.557 

 

4.3.3  Työtaisteluun VY:n rintamassa 

 

Ammattiyhdistysliikkeen hajaannus ja sen vaikutus näkyi kärjistyneimmillään 

keväällä 1963 puhjenneessa VY:n lakossa. Lakko kesti lähes kuukauden ja sen 

jälkiselvittelyt pitkään lakon päättymisen jälkeen. Vuoden 1956 yleislakon jälkeen 

oli virkapalkat määrätty tarkastettavaksi yleistä ansiotason nousua vastaavaksi. 

Virkamiesten palkkakehitys ei kuitenkaan pysynyt yksityisen teollisuuden 

palkkatason nousun mukana. Palkkatyytymättöyys oli suurinta VY:n piiriin 

kuuluneiden liittojen keskuudessa. Veturimiesten Liitto nousi ratkaisevaan 

asemaan työtaistelun aloittamisessa ja se suoritti jälleen jäsenäänestyksen 

työtaisteluvaltuuksien saamiseksi. Kaikille veturimiehille vaadittiin 16 prosentin 

tasokorotusta, lämmittäjille lisäksi yhden palkkaluokan kuoppakorotusta558 ja yli 
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kymmenen vuotta kuljettajana olleille yhden palkkaluokan korotusta. Äänestyksen 

tulos oli selvä: 86,7 prosenttia kannatti työtaisteluun ryhtymistä.559 

Lakon aikana osaston toimikunta toimi lakkotoimikuntana, tosin sen kokoonpanoa 

kasvatettiin vielä viidellä lisämiehellä. Lakon alkaessa puhelinpäivystys oli Unto 

Ahosen kotona, mutta pian se siirrettiin ruokalan puhelimeen. Miehistöä 

kehotettiin pysymään kotipaikkakunnalla ja saapumaan työvuorojensa mukaisesti 

tallille, jolloin he toimivat lakkovartiossa.560 Lakkotoimikuntaa työllistivät 

päivystys- ja valvontatehtävät, kuten kaluston vartiointi ja harjoittelijoiden asema 

lakon aikana. Lakon jälkeen osastossa käsiteltiin useassa kokouksessa 

rikkurikysymystä, esimerkiksi Kajaani OY:n Pateniemen tehtaat ja Oulu OY:n 

vetokoneet kuljettivat kloorivaunuja useita kertoja lakon aikana.561 Rikkureina 

toimineita jäseniä painostettiin eroamaan ja kaksi miestä erosi osastosta oltuaan 

rikkureina. Eräs jäsen ei suostunut eroamaan, mutta hänet osasto liitolle 

erotettavaksi.562 Lakon jälkeen osaston puheenjohtaja kiitti liiton hallituksessa 

toiminutta Eino Häikiötä hyvin hoidetusta tiedotuksesta osastoon päin. 

Vuoden 1963 toimintakertomuksessa kuvataan lakon aikaisia tuntoja: 

– se yksimielisyys, mikä ilmeni VY:n työtaistelun aikana se varmaankin 
oli hallitukselle kaikkein kipein kohta kun rintama ei hallituksen 
yrityksistä huolimatta rakoillut ja maalaisliiton diktatuuri apureineen 
sai todeta vielä maassa olevan liittoja, joiden päätöksiin sillä ei ole 
mahdollisuutta vaikuttaa—563 

Lakolle ei voida sanoa selvää voittajaa. VY sai läpi pieniä niin sanottuja yleisen 

linjan palkankorotuksia, mutta kipeimmäksi kohdaksi muodostui lakonajan 

palkka. Sen takaisinperinnästä sovittiin, mikä herätti veturimiehissä arvostelua. 

Lakon uhrauksia ei nähty saavutettujen tulosten arvoisiksi.564 Palkkojen 

pidättäminen lakon ajalta iski luonnollisesti kaikkein koviten pienempipalkkaisiin, 

kuten lämmittäjiin. Vuonna 1968 osaston kokouksen ilmoitusasiana todettiin, ettei 
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lämmittäjien vuoden 1963 lakon yhteydessä kokemaa vääryyttä oltu vieläkään 

saatu korjattua.565 

4.3.4 Pikkukomennuksista kiistaa päällystön kanssa 

 

Vuosina 1957 - 1970 Oulun osasto oli varsin aktiivinen antamaan aloitteita ja 

lausuntoja. Niitä saivat vastaanottaa muun muassa konejakson ja liikennejakson 

päälliköt sekä jaksonkäyttäkomitea, rautatiehallituksen eri toimistot, 

junaturvallisuuskomiteat ja erityisesti Veturimiesten liitto. Esimerkiksi vuonna 

1969 osasto teki kuusi esitystä liittovaltuustolle ja kolme esitystä marraskuussa 

kokoontuneelle liittokokoukselle. Paikalliselle piirinkäyttökomitealle osasto teki 

11 esitystä Oulun varikkoa ja omia ajopiirejä koskevissa asioissa.566 Kirjeitä 

vaihdeltiin eri osastojen kesken, erityisesti ajovuoromuutoksista.567 Aloitteita 

tehtiin laidasta laitaan koskien junaturvallisuutta, puna-vihersokeiden uudelleen 

kouluttamista ja lepohuoneiden kehnoa kuntoa. 

Vuonna 1962 saatiin kolmisenkymmentä vuotta veturimiesten ohjelmassa ollut 

kysymys yötyön aikahyvityksestä ratkaisuunsa. Siinä 42 tunnin työviikko 

järjestettiin niin, että jokaisesta yötyötunnista sai 15 minuutin aikahyvityksen. 

Uusiin vuoroihin oli määrä siirtyä vuoden 1962 syksyllä, mutta Oulussa 

toimeenpano uhkasi siirtyä työvoimapulan takia. Oulussa sovelletut työvuorot 

päästiin aloittaman vuoden 1963 alkuun mennessä.568 Yötyökorvaus tuli uudelleen 

käsittelyyn vuonna 1967. VY oli esittänyt vaatimuksensa 40-tuntisesta työviikosta, 

mihin valtiovalta ei suostunut. Veturimiesten työnantaja toi neuvotteluihin 

mukaan ehdotuksen yötyökorvauksen poistamisesta. Veturimiesten vastaus oli 

vuorokauden mittainen työnseisaus tammikuussa 1968.569 Oulussa korostettiin 

yksimielisesti yötyön aikahyvityksen ja sen säilyttämisen tärkeyttä vaikka 

järjestöllisiä toimenpiteitä käyttäen. Eräs osaston jäsen tosin pyysi, ettei lakkoon 

ryhdyttäisi talvisaikaan.570 Hänellä olivat ehkä vielä tuoreessa muistissa vuoden 

1963 lakkovahtivuorot ulkona. Asia sai väliaikaisen ratkaisun, joka tosin ei 
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miellyttänyt veturimiehiä. Lopullisesti asia ratkesi vuonna 1970, jolloin uusi 

virkaehtosopimus tuli voimaan. Siinä saatiin veturimiehille  40-tuntinen työviikko 

ja yötyökorvaus säilyi.571 

Oulun erikoisuudeksi nousi kiista ”pikkukomennuksista”, joille päällystö lähetti 

innokkaasti oululaisia naapurivarikoille. Pikkukomennuksella tarkoitettiin 

lyhyeksi ajaksi, esimerkiksi yhdeksi työvuoroksi, työhön lähtemistä toiselle 

varikolle. Komennuksilta haluttiin korvaus myös kaupunkien väliseen siirtymiseen 

käytetystä matka-ajasta, vaikka ei oltukaan veturipalveluksessa. Aikaa 

matkustamiseen saattoi kulua useita tunteja. Pikkukomennuksista muodostui koko 

1960-luvun jatkuva kädenvääntö esimiesten ja osaston välille, ja lopulta kiista 

ratkaistiin liittotasolla. Asiasta uhkasi syntyä työriita, koska vuoden 1966 

liittokokous oli tehnyt päätöksen ratkaista asia vaikka voimakeinoja käyttäen.572 

Asia ratkesi kuitenkin ilman voimakeinoja, joskin veturimiehiä huonosti 

tyydyttävällä tavalla. 

Ammattiyhdistysliike alkoi muuttua, kun siirryttiin kohti 1970-lukua. Politiikka 

koveni ja ryhdyttiin tekemään keskitettyjä tulopoliittisia ratkaisuja. Asenteiden 

koveneminen on mielestäni nähtävissä myös Oulun osaston 

toimintasuunnitelmassa vuodelle 1970. Siinä peräänkuulutettiin jokaisen 

ajovuoron luottamusmiesten henkilökohtaista vastuuta, mutta samalla heille 

annettiin lisävapauksia toimia.  

4.4 Oma kesäpaikka ja virkistystoiminta 

 4.4.1 Koivulasta huvittelu ja loputtoman talkootyön keskus 

 

Osaston toimikunta ja sen nimeämä majatoimikunta tekivät 1950-luvun lopussa 

uutteraa työtä sopivan kesäpaikan löytämiseksi. Koska sopivaa kohdetta sopivalla 

hinnalla ei vuosienkaan saatossa löytynyt, vuokrasi osasto pienempiä 

majapaikkoja väliaikaisesti osaston jäsenten käyttöön. Välillä hankkeet olivat 
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melkoisen mahtipontisia, kuten ehdotus käytöstä poistetun junanvaunun 

siirtämisestä saareen Oulun edustalle veturimiesten kalamajaksi.573 

Kun oma kesäpaikka lopulta ostettiin, sen hoito- ja kunnostustöihin valittiin 

toimikunta, jonka vetäjäksi eli isännäksi valittiin Lauri Jyrkkävuori. Kesällä 1963 

hoitokunnalla riittikin puuhaa. Rakennus ja peltikatto maalattiin ulkopuolelta. 

Naisten ompelukerho riensi avuksi hankkimaan verhoja, sisustustavaroita ja 

keittiövälineitä.574 Koska osaston rahat oli sijoitettu kesähuvilan ostamiseen, ei 

kalusteisiin ollut varaa. Niitä saatiin kuitenkin lahjoituksena jäseniltä ja 

hoitotoimikunta teki uutteraa työtä kiertämällä lähialuiden huutokauppoja tehden 

niistä monia hyviä löytöjä.575 Huutokauppaostokset rahoitettiin Koivulan hyväksi 

järjestettyjen arpajaisten tuotoilla.576 

Kun kiireellisimmät kunnostustyöt oli tehty ja huoneisiin saatu huonekalut, 

kutsuttiin heinäkuussa 1963 osaston ”eläkevaarit” vierailulle Koivulaan, missä 

vieraille tarjoiltiin kahvit. Vieraat olivat järjestäneet elävää musiikkia, kun Kalle 

Elovaara ja V. Vesala esittivät mandoliinin ja hanurin tahtiin vanhoja sävelmiä. 

Koivulan viralliset vihkiäiset järjestettiin 11. elokuuta vuonna 1963. Paikalle oli 

saapunut liiton ylin johto ja naapuriosastojen edustajia. 

--juhlaväki kansoitti Koivulan pihamaan ja huoneet toiselle sadalle 
nouseva kutsuvieraiden ja osaston oman väen joukko. Puheitten, 
musiikkiesitysten ja muitten ohjelmanumeroiden välillä nautittiin 
emäntien kahvi- ja voileipäpöydän antimia. SVML:n tervehdyksen ja 
menestyksen toivotukset Koivulalle esitti liiton varapuheenjohtaja Toivo 
Muje.— 

Vuonna 1964 Koivulan hoitokunta ryhtyi aktiivisesti työskentelemään uuden 

saunan hankkimiseksi Koivulaan. Koska pihapiiri oli tiivis ja rinne rantaan jyrkkä, 

päätti osasto kutsua paikalle insinööri Yliahon antamaan asiantuntijalausunnon 

sopivasta paikasta.577 Sauna päätettiin rakentaa ”petäjän taakse ison kannon 

juurelle.”578 Saunan piirustukset oli tilattu rakennusmestari Kauppiselta ja hirret 
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tilattiin Erkki Holapalta, joka veisti ne ja kokosi ne rakennuspaikalle valmiiksi.579 

Rahoituksen järjestämisessä oli kuitenkin ongelmia ja asia jäi lepäämään, kunnes 

syksyllä 1964 järjestettiin kattotalkoot ja sauna saatiin vesikattovaiheeseen.580 

Sauna valmistui vuoden 1965 aikana ja tulevina vuosina saunassa kylvetettiin niin 

Työväen Säästöpankin isännistöä kuin vieraita toisista osastoistakin. 

Koivulassa ryhdyttiin vuodesta 1965 lähtien järjestämään joka kesä osaston 

kesäjuhla, jossa myös muistettiin vuoden aikana eläköityneitä jäseniä.581 Naisten 

ompelukerho teki Koivulaan omia retkiä ja järjesti siellä juhlia, joita varten talo 

heille luovutettiin maksutta käyttöön.582 Koivula ei ollut ympärivuotisessa 

käytössä, ja joulun alla järjestettiin edelleen kahdet pikkujoulut, aikuisille ja 

lapsille omansa. Lasten pikkujoulut pidettiin yleensä VR:n kerhotalolla ja 

esimerkiksi vuonna 1966 juhlaan osallistui satakunta lasta vanhempineen.583 

Aikuisten pikkujoulut järjestettiin yleensä jossain paikallisessa ravintolassa. 

Koivulan kunnostustöitä jatkettiin vuosien saatossa ja samalla jäsenistöä 

kannustettiin käyttämään yhteiseksi hyväksi hankittua lomapaikkaa. Vuonna 1965 

valmistui uusi sauna ja siellä osaston kelpasikin kylvettää vieraita. Vierailuja 

Koivulaan tehtiin kauempaakin. Esimerkiksi vuonna 1966 liiton hallitus kävi 

vierailulla ja kehui saunaa osaston iloksi.584 Vieraille tarjottiin yleensä osaston 

toimesta ”sauna, olut ja makkara”585. Työväen Säästöpankin isännistö toi 

tervehdyskäynnillään lahjaksi komean puukon, joka tosin varastettiin 

kutsumattomien vieraiden toimesta. Puukko ja muukin anastettu omaisuus saatiin 

kuitenkin pian takaisin.586 Varkauksista tuli parin vuoden päästä jo tapa, mutta 

onneksi vakuutus korvasi aiheutuneet vahingot.587 

Osastojen väliset vierailut yleistyivät, kun muutkin osastot ostivat omia 

kesänviettopaikkojaan. Tällainen yhteistoiminta edesauttoi myös suhteiden 

solmimisia ammatillisissa kysymyksissä. Aikaisemmin ajovuoroista oli osastojen 
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välillä käyty omia ajoja puolustavaa ”sotaa”, mutta nyt pystyttiin jo 

neuvottelemaan sopuisasti. Kesäkuussa 1969 Koivulassa perustettiin Kemin, 

Rovanieman ja Oulun yhteinen, Pohjois-Suomen neuvottelukunnaksi nimetty elin, 

jonka tarkotuksena oli parantaa pohjoisen alueen veturimiesten 

yhteistoimintaa.588 Jo seuraavana vuonna toimintasuunnitelmassa todettiin:  

Pohjois-Suomen osastojen kesken viime kesänä perustettu 
neuvottelukunta on osoittautunut yhteishengen ja toiminnan lisäääjänä 
sekä auttanut välttämään aiheettomia väärinkäsityksiä ja 
erimielisyyksiä. Sen toimintaan tulemme edelleenkin osallistumaan ja 
tekemään esityksiä kaikista asioista, joissa yhteistyössä ehkä olisi 
apua.589 

Urheiluharrastus näyttää hiipuneen Oulun osaston piirissä vuosien 1957 - 1970 

aikana. Tähän oli varmasti syynä television yleistyminen joka kodin 

viihdekeskuksena, haukaten näin osansa ihmisten vapaa-ajasta.590 Mieskuoron 

toiminta oli edelleen suosittua osaston jäsenten keskuudessa. Osaston juhlien ja 

muistamiskäyntien vakio-ohjelmana oli mieskuoron komea lauluesitys. Uutuutena 

osaston toimintaan tuli vuonna 1966 jousiammunta. Toimikunta myönsi 

ammunnalle 11 000 markan (253 euron) määrärahan, jolla hankittiin tausta, ase ja 

nuolet. 

Vuonna 1970 osastot ympäri maata juhlivat 50-vuotisjuhliansa. Oulun osasto vietti 

juhliaan syyskuussa Madetojasalissa. Paikalla oli liiton puheenjohtaja Pekka Oivio, 

joka piti juhlapuheen. Osasto sai runsaasti onnitteluja lukuisilta yhteistyötahoilta, 

ohjelmaa oli runsaasti ja osasto muisti vuosien saatossa ansioituneita veturimiehiä. 

Liiton kultaiset ansiomerkit myönnettin Eino Häikiölle ja Eero Airiolle. Ohjelmasta 

juhlassa vastasivat Oulun Rautatieläisten mieskuoro ja Oulun teatterin ohjaaja-

näyttelijä Pentti Pesä. Lisäksi Eino Häikiö ja Pentti Keinänen esittelivät laatimansa 

osaston historiikin. Juhlapäivä päättyi ravintola Arinaan juhlaillalliselle.591 

Juhlatunnelmiin on hyvä päättää Oulun Veturimiesten osaston tarkastelu. Olen 

kuljettanut lukijaa läpi värikkäiden vuosikymmenten ja avannut pieniä 

kurkistusikkunoita niihin toiminnan vaiheisiin, joiden aikana osasto teki työtä 

                                                             
588 Toimintakertomus vuodelta 1969. SVOO.Ga:5. OMA. 
589

 Toimintasuunnitelma vuodelle 1970. SVOO.Ca:5. OMA.  
590

 Jussila et al. 2006, 286. 
591Veikko Keinänen ” SVML:N Oulun osasto 50 vuotta” (art.).Veturimies 10-11/1970. 
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oululaisen veturimieskunnan hyväksi. Osasto on tehnyt uutteraa työtä toimintansa 

kehittämiseksi ja veturimiesten edunvalvonnan eteen. Seuraavien 

vuosikymmenten tarkastelu on varmasti vähintään yhtä mielenkiintoista ja 

tarpeellista ja toivon, että sen työn tekemiseen löytyy tutkija. 
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Olen käsittellyt työssäni Suomen Veturimiesten Liiton Oulun osaston vaiheita 

vuosina 1920–1970. Olen pyrkinyt rakentamaan osaston vaiheista kattavan kuvan, 

joka käsittää sekä oululaisen yhdistyselämän että myös 

ammattiyhdistysliikehdinnän, jossa osasto oli mukana keskusliiton kautta. 

Tutkimukseni sisällä pitämä aika on pitka: viisikymmentä vuotta. Tutkimusajan 

sisällä tapahtuu rautatiellä ja yhteiskunnassa suuria muutoksia, jotka 

luonnollisesti ovat muovanneet osaston toiminnasta sellaiseksi kuin se on ollut.  

Tämän tutkielman tekeminen on ollut perusteellinen oppimisprosessi. Olen 

oppinut itsestäni vähintään yhtä paljon kuin Oulun veturimiehistä. Voisin verrata 

työtäni Dv 12 -sarjan keskiraskaaseen hyrdrauliseen dieselveturiin. Syntyvikoja on 

ollut, niitä on kirurginveitsellä korjattu. Vaikka välillä on pitänyt saneerata koko 

laitos uuteen uskoon, ei sekään ole pitänyt poissa liikenteestä. Matka on jatkunut. 

Veturimiesten ammattiyhdistystoiminnalle on ollut leimallista vahva jatkuvuus. He 

muodostavat kiinteän ja muista rautatieläisista erottuvan yhteiskunnallisen 

avainryhmän, jonka järjestäytyminen on ollut poikkeuksellisen tiivistä. 

Veturimiehet ovat käytännössä sataprosenttisesti järjestäytyneitä. Veturimiesten 

järjestötyön keskiössä ovat aina sen perustamisesta asti olleet ensisijaisesti 

palkkaus, eläke, vuosiloma, ynnä muut tämän tapaiset kysymykset. Kuitenkin 

järjestön tavoitteena on myös jäsenistön yhteiskunnallisen aseman, sivistystason, 

niin ammatillisen kuin yleissivistyksellisen kohottaminen ja toisaalta myös 

rautatielaitoksen kehittäminen. Tavoitteisiin veturimiehet pyrkivät pitämällä 

kokouksia, neuvottelemalla asioista, järjestämällä erilaisia tilaisuuksia, 

työtaisteluilla,  julkaisemalla lehteä ja harjoittamalla erilaista sosiaalista toimintaa 

jäsenkuntansa keskuudessa.  Vaikka veturimiesten pääpaino on ollut 

taloudellisissa ja sosiaalisissa etukysymyksissä, ei ammattilisten kysymysten 

ulkopuolella jääviä asioita ole unohdettu. Toiminnassa oli nähtävissä vaihtelua, 

talvi- ja syyskuukausina on kokousten, opinto- ja kerhotoiminnan aikana. Kesällä ja 

keväällä taas järjestettiin juhlia, urheilukilpailuja ja retkiä. 

Töiden oikeudenmukainen jakaminen eri vuorojen kesken, uralla eteneminen 

kuljettajakurssien kautta ja junaturvallisuus ovat olleet osaston usein osaston 

sisäisten keskustelujen aiheena. Luottamusmiehellä on ollut tärkeä rooli saada 

asioille rauhanomaiset ratkaisut. Varikoiden välinen ajojako on ollut yksi niistä 
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ikuisuuskysymyksistä, joista osastojen välillä on kättä väännetty. Aktiivisimpia 

kiistakumppaneita olivat Kemi, Seinäjoki ja Kontiomäki.  

Monet pitkät kokoukset käsittelivät muuan muassa työllisyystilannetta varikolla. 

Ajojen riittäminen ja työtilanne oli kuumin puheenaihe 1950-luvun lopun laman 

aikaan. Työllisyyteen  vaikutti myös 1960- luvun puolivälissä aloitettu niin sanottu 

VR:n ”säästävä” henkilöstöpolitiikka, jonka taustalla oli pääjohtaja Erkki Aalto. 

Työhönottoa vähennettiin voimakkaasti. Henkilöstöä vähennettiin 1960-luvulla 

erityisesti rautatietekniikan uusien innovaatioiden takia. 

Veturimiesten yhdistystoiminta käynnistyi vuoden 1918 sodan jälkeen 

varovaisesti. Syyskuussa 1920 veturimiehet ympäri maan kokoontuivat Turkuun 

ja kokouksessa perustettiin Suomen Veturimiesyhdistys. Oululaisten 

kokousedustajien palattua Ouluun päätettiin perustaa oma osasto. Ensimmäiseksi 

puheenjohtajaksi uudelle osastolle tuli Johannes Puuperä. Taloudellisesti tyhjästä 

aloittaminen oli raskasta, eikä toimintaa helpottanut päällystön nurja 

suhtautuminen. Koko 1920-luvun Veturimiesyhdistys sai taistella oikeudestaan 

olemassa oloonsa ja tullakseen hyväksytyksi muiden vastaavien järjestöjen 

rinnalla. Toiminta lähti laimeasti käyntiin ja usein kokouksissa huudeltiin 

aktiivisemman osallistumisen puolesta, erityisesti syyttävä sormi osoitti 

nuorempaa sukupolvea. Leijonan osa kokouksien sisällöstä meni erilaisiin 

kannanottoihin, joita Veturimiesyhdistys pyysi osastolta. Kiinteä järjestörakenne 

vaati osastoilta aktiivisuutta ja kokouksissa lausuttiin mielipiteitä erilaisiin 

ammattiin ja edunvalvonnallisiin kysymyksiin.  

Ammayhdistysasioissa yhteen hiilleen puhaltaminen on avainasemassa. Vuoden 

1918 sodan jälkeen veturimiehillä oli kolme erillistä yhdistystä, mutta nopeasti 

huomattiin että useasa erillisestä yhdistyksestä oli enemmän haittaa kuin hyötyä 

kun yhdistysten toiminnalla oli koko ajan samat päämäärät: turvata 

veturikuljettajille, lämmittäjille ja siivoojille mahdollsimman korkea palkkataso ja 

hyvät työolot. Veturinkuljettajien yhdistys sulautui veturimiesyhdistykseen 

vuonna 1929. 

Sota-aika oli monesssa suhteessa veturimiehille käänteentekevää aikaa. Työvuorot 

muodostuivat kohtuuttoman pitkiksi ja töitä piti tehdä haastavissa olosuhteissa. 
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He olivat aiemmin vertautuneet virkamiehistöön, mutta sota-aika sinetöi 

kuulumisen työväestöön. Sota-aikaan osasto joutui ottamaan kantaa elämän 

perusedellytysten: ruuan, puhtauden ja riittävän levon turvaamiseksi jäsenistölle. 

Sota-aikana sattui onnettomuuksia ja junavaurioita tavallista enemmän ja Ouluun 

nähtiin tarpeellikseksi perustaa oikeusavustustoimikunta. Luottamusmies-

järjestelmä alkoi kehittyä 1940-luvulla ja vuonna 1941 kunnian olla ensimmäinen 

osaston luottamusmies sai Väinö Silenius. Sota-aika teki lopun veturimiesten 

eristäytyneisyydestä kun työväenliike tuli yleisesti hyväksytyksi. Toiminnassa oli 

vetovoimaa ja viimeisetkin varikon järjestäytymättömät rohkenivat liittyä 

osastoon. 

Suomen Veturimiesyhdistys liittyi jäsenäänestyksen perusteella Suomen 

Ammattijärjestöjen Keskusiittoon vuonna 1943. Oulussa liittymisen puolesta 

äänestettiin väärinkäsityksen takia jo edellisenä vuonna. SAK:n paikallisjärjestöön 

osasto liittyi samana vuonna, mutta osallistuminen sen toimintaan jäi vähäiseksi. 

Liittyminen SAK:n toi uusia toimintatapoja ja vuonna 1947 Veturimiesyhdistys 

muuttui liittopohjaiseksi. Voidaan sanoa, että veturimiesten määrä kasvoi mutta 

yhteinäisyys heikkeni. Yhtenäisyys tuli toisaalta testatuksi tulevien vuosien 

työtaisteluissa useasti.  Vuoden 1948 jälkeen rautateillä palattiin sota-ajan kireistä 

aikatauluista normaaliin työrytmiin. Osastossa tämä tarkoitti, että oli paremmin 

aikaa ja mahdollisuuksia lähteä viemään eteenpäin edunvalvonnallisia kysymyksiä, 

jotka olivat hautautuneet sotarasitusten alle.  

1940- ja 1950- luvuilla Veturimiesten liiton edunvalvonnassa oli taistelujen aika. 

Syksyllä 1940 kuljettajanvirkaa tekevät lämmittäjät jäivät pois tehtävistään ja 

ryhtyivät työtaisteluun oikeudenmukaisen palkkauksen puolesta. ”Palkka tehtävän 

mukaan”-lakko tuotti tulosta koko valtionhallinolle. Vuonna 1945 veturimiehet 

katsoivat jääneensä palkka kuoppaan. Inflaatio söi saatuja pieniä korotuksia ja jo 

saman vuoden syksynä veturimiehet uhkasivat lakolla. Hallitus kutsui 

asevelvollisuusiässä olevat veturimiehet asevelvollisuuslain nojalla palvelukseen, 

mikä sai lakkorintaman murenemaan. Veturimiesten oli pakko tyytyä SAK:n 

välittämään sovintoehdotukseen. Vuonna 1950 veturimiehet asettuivat lakkoon 

eläkkeiden vuoksi. Taas heidät kutsutiin ”Kekkosen kertausharjoituksiin” mutta 

nyt rintama pysyi tiiviinä ja veturimiehet voittivat.  
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Veturit olivat pysähdyksissä SAK:n julistaman yleislakon aikana. Lakossa kyse oli 

säännöstelytalouden purkamisesta seuranneista elinkustannusten ja palkkojen 

epäsuhteesta. Seuraava koitos oli Valtionvirkailijoiden Yhteisjärjestö VY:n 20 000 

viranhaltijan lakko maaliskuussa 1963. Lakon tulokset molemmista lakoista jäivät 

laihoiksi, mutta lakon ajalta menetetty palkka aiheutti katkeruutta vielä vuosienkin 

jälkeen.  

Oulun varikko oli puhtaasti höyryveturivarikko 1940-luvulla. Rautatiehallitus 

valitsi ensimmäiseksi moottorivaunukeskukseksi Oulun ja uusi moottorikalusto 

aloitti liikennöinnin pohjoisen radoilla 1950-luvun puolivälissä. Siitä lähtien 

moottorivaunujen ja –vetureiden käyttö tasaisesti lisääntyi. Moottorivetureiden 

lisäksi uudet dieselveturit otettiin käyttöön 1960-luvun alussa. Motorisointi 

aiheutti jonkin asteista kahtiajakautumista veturimiesten keskuudessa, kun 

nuoremman polven ”moottorimiehet” halusivat erottua edukseen. Vanhemmille 

”höyrymiehille” oli uuden tekniikan opiskelu vaivalloista, mutta heidän 

ilonpäivänsä koitti kun dieselveturi joskus joutui höyryveturin hinaukseen.  

Osaston jäsenmäärä kohosi tasaisesti vuoteen 1938 asti, jolloin Kemin ja 

Ylivieskan varikoiden veturimiehet järjestäytyivät omiksi osastoikseen. Uusia 

jäseniä Sortavalan varikolta siirtyi Ouluun vuonna 1940 21 miestä. Vuodet 1945-

1949 ovatkin olleet osastossa oikeaa jäsenryntäyksen aikaa, kun jäseneksi liittyi 

viiden vuoden aika 128 uutta jäsentä. SAK:n liittyminen vuonna 1943 käynnisti 

keskustelun jäsenkelpoisuuden lieventämisestä ja vuonna 1947 epäpäteville 

lämmittäjille tuli mahdollisuus liittyä osastoon. Lamakaudet, jolloin varikolla oli 

huono työtilanne, vaikuttivat luonnollisesti jäsenmäärään alentavasti. Osaston 

jäsenmäärä oli korkeimmillaan vuonna 1967, jolloin jäsenmäärä oli 323, joista 

eläkkeellä oli 67 jäsentä. Tämän jälkeen jäsenmäärä on kääntynyt laskuun. 

Vuonna 1960 Suomen Sosiaalidemokraattisen puolueen hajaannus ja SAK:n 

poliittiset ristiriidat olivat edenneet jo niin pitkälle, että ne heijastuivat 

Veturimiesten liiton jäsenkenttään. Oulun osasto, yhdeksän muun osaston ohella, 

vaativat liittotoimikunnalta jäsenäänestyksen järjestämistä, kuuluako SAK:hon vai 

ei. Äänestyksen perusteella liittokokous päätti erota SAK:sta. Veturimiesten liiitto 

ei jäänyt kuitenkaan tyytynyt täysin jättäytymään ulos valtakunnan tason 

päätöksenteosta, vaan liittyi VY:hyn.  
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Oulussa kärsittiin pienestää ratapihasta ja ahtaista veturitalleista 1950-luvulle asti. 

Vuonna 1957 valmistui Nokelan uusi varikkoalue, jonne tuli ajanmukaiset 

henkilökunnan sosiaalitilat ja veturimiesten isännöimä työmaaruokala. Tämä oli 

huomattava parannus varikon henkilökunnalle. Vuonna 1962 osasto toteutti 

pitkäaikaisen unelmansa ja osti jäsenistönsä virkistyskäyttöön kesänviettopaikka 

Koivulan, Muhokselta. Tutkimusaikani lopussa toiminta Koivulassa oli aktiviista ja 

kesäpaikkaa kehitettiin innokkaasti. 

Vuoden 1969 toimintakertomuksessa osaston sihteeri luo katsauksen menneeseen 

vuosikymmeneen. Hän toteaa kuluneen aikajakson olleen riitaisa ja repivä. 

Talouden kasvussa oli nähtävissä pientä elpymistä lamassa. Sihteeri toteaa: 

”työntekijöiden reaaliansioiden nostaminen on ammattiyhdistysliikkeen  tärkeä 

tehtävä tulevaisuudessa”.  Minulle tämä viestitti: jos on tässä maailmassa jotain 

muuttumatonta, on se ammattiyhdistysliikeen tyytymättömyys palkkaukseen ja 

pyrkimys sen parantamiseen. Veturimiesyhdistys perustettiin vuonna 1920 

tärkeimpänä tehtävänään veturimiesten palkkausta parantaminen. Palkoista 

taisteltiin läpi vuosikymmenien. Siksi tunnen, että ympyrä sulkeutuu tässä kohtaa. 

Valmista ei ole tullut. Eikä tule. 
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Liite 1. Rataverkko vuonna 2013 ja Oulun osastoon kuuluneet 

sivuvarikot592

 

                                                             
592 http://www.logistiikanmaailma.fi/wiki/Rataverkko 



133 
 

 

 

Liite 2. Osaston organisaatio593 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
593

 Tämä kaavio ei edusta mitään tiettyä vuotta osaston organisaatiosta, vaan siihen on koottu 
esimerkiksi osoittamaan tärkeimpiä toimikuntia ja sivutoimia, joita osastolla oli vuosien saatossa.  
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Liite 3. Liiton organisaatio vuonna 1970594 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
594 Kettunen 1976, 376 
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Liite 4. Jäsenmäärän kehitys 1920–1970595 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
595

 Osaston pöytäkirjat vuosina 1920-1927, 1936-1970. SVOO. Ca:2, Ca:3, Ca:4, Ca:5, Cc:1, Cb:1 
;Toimintakertomukset vuosina 1920-1969. SVOO, Ca:2, Ca:3, Ca:4, Ca:5; Vuositilastolomakkeet 1944-
1970. Ga:5; Tilikertomukset 1920-1949. Ga:1; Tilintarkastuskertomukset 1928-1961.Ga:6. SVOO. OMA. 
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Liite 5. Osaston tärkeimmät luottamustoimihenkilöt596 

 

Puheenjohtajat 

Johannes Puuperä  1920–1921 
Walter Kahlos 1922 
Matti Karjala 1923 
Erkki Suonperä  1924–1933 
Aukusti Raatikainen  1934–1936 
Iisakki Miilumäki  1937 
Valter Hemming Planting 1938– 1940 
Väinö Silenius 1941– 1944 
Aarne Kosolo 1945, 1947–1948, 1955–1956 
Reino Pohjalehto 1946 
Max Ilvo   1949–1954, 1957, 1962, 1965 
Matti Ruonioja 1958–1959 
Eero Okkonen  1960 
Lauri Jyrkkävuori  1961 
Pentti Koskinen  1963–1964, 1966–1967 
Unto Ahonen 1968 
Voitto Mattila  1969–1970 
 
Varapuheenjohtajat (vuosien 1928, 1931 ja 1933 tiedot puuttuvat) 
 
Johannes Mellenius  1920–1921 
Antti Leiviskä  1922–1923 
Johannes  Puuperä  1924, 1929, 1934, 1936–1937 
M. Harjala   1925 
E. Ollila   1926 
Kaarlo Karjala  1927 
Alfred Heikura  1930 
Emil Lappalainen  1932 
Vilho Pirilä   1935 
Pekka Kirves  1938 
K. Kosola   1939– 1940 
Arvid Gustafsson  1941, 1943  
Juho Nevapuu  1942 
Franz Walter Planting  1944–1945 
Huugo Tuominen 1946 (alkuvuosi) 
Michali Sihvoin 1946 (loppuvuosi) 1947 
Max Ilvo   1948 
Kalle Elovaara  1949–1950 
Väinö Silenius  1951 

                                                             
596Osaston pöytäkirjat vuosina 1920-1927, 1936-1970. SVOO. Ca:2, Ca:3, Ca:4, Ca:5, Cc:1, Cb:1 
;Toimintakertomukset vuosina 1920-1969. SVOO, Ca:2, Ca:3, Ca:4, Ca:5; Vuositilastolomakkeet 1944-
1970. Ga:5; Tilikertomukset 1920-1949. Ga:1; Tilintarkastuskertomukset 1928-1961.Ga:6. SVOO ;Muutos 
ilmoitus yhdistysrekisteriin vuosina 1934–1939, 1941, 1944, 1946,1948,1949,1952,1954–1965,1969. 
SVOO. Ha:1. OMA.  Veturimies lehdet vuosina 1927-1936. Kettunen 1976, 373-375. 
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Reino Piirainen  1952–1953 
Ahti Sainio   1954–1955, 1958, 1960 
Eero Okkonen  1956–1957,1961–1962 
Lauri Jyrkkävuori  1959 
Unto Ahonen  1963 
Veikko Porvari 1964 
Lauri Jyrkkävuori  1965 
Mauno Pekkala  1966 
Unto Ahonen   1967  
Veikko Keinänen  1968 
Veikko Porvari   1969–1970 
 
Sihteerit (vuosien 1928, 1931 ja 1933 tiedot puuttuvat) 
 
Matti  Karjala  1920–1921, 1925–1926 
William Pirilä 1922 
Lauri Laaninen  1923  
E. Ollila   1924, 1927  
Lauri Alatalo   1928, 1934, 1937 
Yrjö Lindgren  1929 
Wisa Anttila  1930 
Johannes Lempinen  1932    
Lauri Vikman 1935 
Iisakki Miilumäki  1936   
Juho Nevapuu  1938 
Hugo  Tuominen 1939–1940   
Vilho Lampinen  1941–1943   
Walde Paakkolanvaara  1944  
Reino  Pohjalehto 1945 (alkuvuosi) 
Kalle Elovaara  1945(loppuvuosi) 
Eino Airio   1946–1950  
Ahti Sainio   1951–1953   
Eino Häikiö   1954–1955  
Edvin Niemi  1956   
Pentti Koskinen  1957– 1959   
Veijo Savonen 1960 
Reino Kaappola  1961–1964   
Veikko Keinänen  1965–1967,1969–1970  
Eero Kenakkala 1968  
 
Rahastonhoitajat 

Antti Leiviskä 1920–1921 
Johannes Kumpulainen 1922 
Matti Takala  1923 
Johan Löthman 1924, 1926, 1928, 
Hugo Lietgen  1925  
J. Hälli  1927  
V. Kahlos  1929 
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H. Lietzen   1930 
Kaarlo Karjala 1931–1932, 1937–1941  
Aale Kaarela  1933 
Jaakko Korhonen 1934–1936 
Johannes Karjalainen 1942 
Johan  Nevapuu 1943, 1950 
Aarne Kosola  1944 
Michaili Sihvoin  1945  
Heimo Hirvelä 1946–1947 
Johannes Kumpulainen 1948–1949   
Unto Ahonen 1951–1952, 1955–1956 
Yrjö Suonlahti 1953–1954  
Eino Häikiö  1957–1967  
Mauno Pekkala  1968–1969   
Kalle Häikiö  1970 
 

Luottamusmies/ pääluottamusmies 
 
Väinö Silenius  1941–1944 
A. Kosola   1945  
Michaili Sihvoin  1946–1947 
Max Ilvo   1948–1952 (erotettiin kesken kauden)  
A.Kosola   1952–1953  
H. Paaso   1954–1955  
Väinö Pakkanen  1956–1957  
Olavi Jokilehto 1958 
Lauri Jyrkkävuori  1959–1960  
Ilmari Helomaa  1961–1964, 1966–1970  
Pentti Koskinen  1965  
 

Ruokalan taloudenhoitaja 

Unto Ahonen  1955–1967 
Veikko Porvari 1968–1970 
 

Koivulan isäntä 

Lauri Jyrkkävuori  1963 
Mauno Pekkala 1964 
Veikko Korjala  1965–1968  
Leo Jokilehto 1969–1970 
 
Osaston edustaja keskustoimikunnassa/ liittotoimikunnassa 
 
Eero Suonperä  1930–1937 
Väinö Silenius  1942–1950, vuodet 1945–1947 SVY:n 
varapuheenjohtajana 
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Max Ilvo   1951–1960 
Eino Häikiö   1961–1970 
 

Osaston edustaja liittovaltuustossa 
 
Eero Airio   1949 
Max Ilvo   1949, vuodet 1961–1963 varapuheenjohtajana 
Heimo Paaso 1955–1957 
Unto Ahonen  1958–1960 
Pentti Koskinen  1963–1967  
Veikko Keinänen  1968–1970 
Eino Häikiö   1956–1960 
Lauri Jyrkkävuori  1961–1963 
Ilmari Helomaa  1963–1969 
Veikko Porvari  1969–1970 
 

Osaston edustaja liiton hallituksessa  

Eino Häikiö   1963–1970, vuodet 1966–1970 varapuheenjohtajana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

Liite 6. Aikajana 

 

1920  Osasto perustetaan 

1927  Suomen Veturimiesyhdistyksen vuosikokous Oulussa 

1929  Kuljettajayhdistys sulautuu Veturimiesyhdistykseen 

1932 Osasto  merkittään yhdistysrekisteriin ja nimeksi tulee 

Suomen Veturimiesyhdistyksen Oulun osasto r.y. 

1939 Toinen maailmansota alkaa. Sota patoaa veturimiesten 

tyytymättömyyden palkkaukseen ja työaikoihin. 

1940 Virkaatekevien kuljettajien lakko lokakuussa. ”Palkka tehtävän 

mukaan”– lakko päättyy veturimiesten voittoon. 

1941  Suomen Veturimiesyhdistyksen vuosikokous Oulussa 

Osastolle valitaan ensimmäinen epävirallinen luottamusmies. 

1943  Suomen Veturimiesyhdistys liittyy SAK:hon 

1945  Toinen maailmansota päättyy 

  Veturimiesten palkkaliikehdintä päättyy tappioon 

1946 Valtionvirkailijain Yhteisjärjestö (VY) perustetaan ja 

Veturimies–yhdistys liittyy siihen. 

 Palkkavaatimus saadaa ajettua läpi 

1947 Uusi työaikalaki poikii yhden päivän työnseisauksen 

sunnuntaityökorvauksista 

Suomen Veturimiesyhdistys muuttaa nimensä, uusi nimi 

Suomen Veturimiesten Liitto 

Oulun osaston uudeksi nimeksi Suomen Veturimiesten Liiton 

osasto n:o 4 

1949  Max Ilvosta osaston puheenjohtajan 

1950 Lakko, joka johtaa uuteen eläkelakiin. Veturimiehet kutsutaan 

kertausharjoituksiin, mutta junat eivät lähde liikkeelle 

1951  Samettilakko 

1953 Korean noususuhdanteen jälkeinen laskusuhdanne aiheuttaa 

työttömyyttä veturimiehille. 

  Suomen Veturimiesten Liiton liittopäivät Oulussa 
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1954  ”Lättähatut” aloittavat säännöllisen liikenteen Oulussa. 

1955 Osaston 35–vuotis juhla, jossa osaston lippu vihitään käyttöön. 

1956  SAK:n julistama yleislakko 

  Rovan junaonnettomuus 

1957  Nokelan uusi veturitalli valmistuu 

Oulun osasto aloittaa työmaaruokalan pitämisen uudessa 

huoltorakennuksessa. 

Jupakka kiskoautojen miehityksestä Kemin osaston kanssa 

1958 Lamakaudesta johtuen runsaasti pakkolomia Oulun varikolla 

1960 Poliittiset riidat repivät ammattiyhdistysliikettä. 

Veturimiesten Liitto eroaa SAK:sta 

  Ouluun ensimmäinen dieselveturi  mallia Vr11. 

1961  Veturimiesten Liitto liittyy uudellen perustettuun VY:hyn 

1963  VY:n virkamieslakko. Lakko kestää 28 päivää. 

  Osaston kesänviettopaikka Koivula vihitään käyttöön 

1966 Eino Häikiö Suomen Veturimiesten Liiton varapuheenjohtaksi 

1967 Osaston jäsenmäärä suurimmillaan – 323 jäsentä, joista 256 

maksavaa ja 67 eläkeläistä 

1969 Ammattiyhdistyksen hajaannus päättyy, SAK perustetaan 

uudelleen ja SAJ lakkaa. 

1970  Virkaehtosopimis tulee voimaan 

  Osaston 50–vuotisjuhlat 

1972  Luottamusmiessopimus tulee voimaan 

1974 Oulun osaston entisestän pj:stä Pentti Koskisesta tulee VML:n 

pääluottamusmies 

1975  Viimeinen höyryveturi poistuu käytöstä 


