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Pitäisikö Retuperälle perustaa
WPK? 

Eräs kollega, ajoneuvohisto-
rian omanatuntona useinkin kol-
kutteleva perustajamobilisti, on

muistuttanut muistuttamasta päästyään, ettei Vetku tee tarpeek-
si pakettiautoperinteen tallennuksen hyväksi! Hienoilla isoilla
kuorma-autoillaan vaan herrastelevat ja useimmat vielä diesel-
käyttöisillä. Samaan aikaan pakettiautojen historiantallennus
maassamme on tyystin retuperällä!

No, Veteraanikuorma-autojen seura on alun perin syntynyt
siitä, että juuri kuorma-autoihin liittyvää historiaa arvostavat hen-
kilöt ovat lyöttäytyneet yhteen saadakseen aikaan tehostusta
omalle tallennusharrastukselleen. Arvokkaaksi kokemansa pe-
rinteen vaalimiseksi ja sen esittelemiseksi nuoremmille ryhdyttiin
jo 1980 -luvulla järjestämään näyttäviä matka-ajoja vanhoilla
kuorma-autoilla, joita jäsenet ovat entistäneet alkuperäistä vas-
taavaan kuntoon. 

Mikään ei estäne myöskin pakettiautoperinteen vaalijoita teke-
mästä samoin? Vetku toimii jo sääntöjensäkin mukaan kaikkien
vanhojen tavara-autojen harrastajien yhdyssiteenä, joten seuran
toimintaan sopii erinomaisesti, jos pakettiautoharrastajat perus-
taisivat oman jaostonsa hyväksi koettuun tyyliin ’merkkikerho
Wanhat Sisut ja Vanajat’. 

Asian tärkeyden ymmärtävät henkilöt vaan pikaisesti koolle ja
esitys Vetkun syyskokoukselle Vanhat pakut -kerhon perustami-
seksi. Mahtaisikohan idean isä itse innostua kerhon kummiksi,
ehkä jopa koollekutsujaksi? 

Kerhon nimeksi saattaisi joku ehdottaa Wanhojen Pakettiauto-
jen Kerhoa vaikkapa jo nostalgiselta kalskahtavan WPK -lyhen-
teen vuoksi. 
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Nostalgiaryöppy

Kevätpäivän Tasaus Va-
najateemoineen oli  me-
nestystarina. Tarjolla oli
mielenkiintoista ohjelmaa
osallistujille, nähtävää
yleisölle ja  ainutlaatui-
nen seminaari, joka kiin-
nosti kaikkia paikalla ol-
leita. Tapahtumasta vas-
tanneet saavat syystäkin
olla ylpeitä saavutukses-
taan.

Vanaja automerkillä on  suuri kiinnostavuusarvo. Tähän
vaikuttaa tietysti kotimaisuus; isänmaallinen toki tulee olla
näinäkin aikoina, kun lehdistä saamme miltei päivittäin
lukea venäläisten valloittavan pyhintä Suomea pala palal-
ta. Lisätekijänä kiinnostavuudessa on se, että merkkiä ei
enää valmisteta. Viimeisten vuosikymmenten aikana elin-
taso on saavuttanut tason, jolla tähän kaihomielisyyteen
on lopultakin varaa. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. har-
rastustamme: rahan ja ajan käyttämistä menneen ajan
hyödyttömäksi käyneen tavaran säilyttämiseen ja kunnos-
tamiseen.

Ainakin Vetkun Internetsivuston keskustelualueella kiin-
nostus Vanajaa kohtaan sai   piristysruiskeen. Keskustelu
aihioista ja museokatsastusasioista on vilkasta. Tämä on
juuri se, mitä palvelemaan sivusto on luotu. Vanajan tii-
moilta aktivoiduttiin viime hetkillä. Asioita muistavat henki-
löt ikääntyvät, kuten vanhan kuljetuskulttuurin tuntijat
yleensäkin. On siksi valitettavaa, että Vetkun rahoitusano-
mus kuljetuskulttuurin hiljaisen tiedon tallentamiseksi ei
saanut vastakaikua valtiovallan taholta. Vanajan asiassa,
kuten muussakin historiatutkimuksessa, on myös syytä
muistaa yhteistyön voima. On houkuttelevaa tehdä työtään
muilta piilossa, mutta lopputulos ei näin ole paras mahdol-
linen. Vetku tarjoaa tukensa esille tuleville tutkimus- ja jul-
kaisuhankkeille ja yhteistyön ehdoista tällaisen asian ky-
seessä ollen varmasti sovitaan. Ainakin oikolukeminen
olisi syytä antaa ulkopuolisten hoidettavaksi.

Tämän kirjoituksen kuvaaman menestystarinan sisältö-
nä on paljolti Vanaja. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei-
vätkö muutkin kuorma-automerkit nauttisi Vetkun tukea.
Kyse on jäsenten omasta aktiivisuudesta. Osallistukaa:
perustakaa merkkikerhoja, kirjoittakaa VetKu -lehteen   ko-
kemuksistanne, tarjoutukaa tapahtumien järjestäjiksi, kaik-
ki tämä saa Vetkun tuen. Pienelle aktiivisten joukolle ny-
kyinen meno käy pitemmän päälle turhan raskaaksi.

ps. Myös Eestin keikka oli täydellinen menestys! Siitä
enemmän keikkajutussa.

Jari Ala-Ilomäki

Wexi

Päätoimittajalta Puheenjohtajalta
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Muistelullaan savitaipalelainen
Kauko Uronen haluaa muistaa ja
arvostaa kaikkia niitä, jotka puoli
vuosisataa sitten Suomessakin
touhusivat  kuorma-autojen paris-
sa erilaisissa tehtävissä. Nykypäi-
vään verraten kehittymätön kalus-
to ja sen ajan tosi vaikeat tie- ym.
olosuhteet tekivät  ajosta hyvin
raskaan ja työlään. 

Jo kymmenvuotisella ja erittäin ras-
kaalla työkokemuksella minäkin 22 -
vuotiaana 1957 innostuin hankki-
maan oman kuorma-auton – kuvan
mukaisen ison Petterin, Bedford
SL:n, vuosimallia 1952. 
Autossa oli ajalle hyvin tyypillinen
bensakone 110 hv, hyvä ominaisuus
tuplaperä, sekä  iso kantavuus 6200
kg. Renkaat olivat 9.00-20”,  kuorma-
lava 5 m mittainen. 

Näillä eväillä ja kovilla työhaluilla
jouduin mukaan siihen, aikansa hyvin
monenkirjavaan autokaluston kirjoon,
eli opiskeluni oli alkanut riittävän vai-
keissa olosuhteissa. Asuinpaikkani ja
ajoni tiet olivat erittäin mäkiset ja
heikkokuntoiset, joten isommista vas-
tamäkilöistä selvitäkseen isoilla kuor-
milla vaati suorituskykyä autolta, kus-
kilta, joskus apumieheltäkin! 

Sen ajan autoissa oli varsinkin vas-
tamäissä vaihteiden hyvä käsittelemi-
nen kuskin taidon mitta ja mäen nou-
sun edellytys. Välikaasulla ja kak-
soiskytkennällä vaihtaminen piti halli-
ta. Monelle sen ajan kuorma-auto-
kuskille olivat isoimmat ylämäet vai-
keita suuremmilla kuormilla, kun
moottorin teho ei yksinkertaisesti
vaan riittänyt. Jopa kesäkelillä mäen-
nousu saattoi onnistua ainoastaan
ns. kepulikonsteja käyttäen. 

Tästä aivan laitimmaisesta konstis-
ta olen nähnyt esimerkin, kun koivu-
tukeilla lastattu puoliperävaunullinen
Austin uupui pahaan ylämäkeen. Ri-
vakka apumies vei ”Pekaksi” kutsu-
tun toppari-nuijan pyörän taakse, että
auto pysyi paikoillaan sen aikaa, että
mukana kuljetetut, takaosastaan kor-
keammat apupukit saatiin asetetuksi
vetopyörien taakse. Näiden pukkien
päälle auton raskain akseli varovasti
laskettiin nuija-topparin varaan.

Tuossa hommassa kuljettajan ja apu-
miehen hyvä yhteistyö oli tärkeää.
Tiukoilla oli tuolloin jarrupolkimen pai-
naminenkin, on kerrottu jopa Fort
Thamesin peräseinän pullistuneen
kovemmissa jarrutuksissa. Pukeille
perinyt auto sai vähän apuja hyökä-
ten kytkin savuten pienen matkan
eteenpäin. Isompi mäki vaati yleensä
monta onnistunutta pukitusta. 

Autojen talvikäynnistys on aina
oma lukunsa kovilla pakkasilla ilman
tallin tai sähkön apuja. Niinpä mekin
jouduimme joskus avotulella mootto-
ria lämmittämään tulipalovaaraa uh-
maten. Erikoista oli, kun pienessä
peltipurkissa kuumennettiin bensaa
melkein kiehuvaksi jota kuski starta-
tessaan kaatoi kaasariin samalla kun
apumies nokkaveivillä pyöritti avuksi. 

Koska suurin työmuotoni oli puuta-
varan ajo, kerron sen että näillä main
ensimmäiset koneelliset kuormaajat
tulivat 50 luvulla, niitä käytettiin
yleensä tukkien kuormauksessa. 60
luvulla oli ns. kantosavotta-aika,  jol-
loin yritettiin autoilla (vaijerikäyttöiset
puominosturit) hakea puut kannolta.
Myös samoihin aikoihin siirryttiin
ajossa kokonaan kuorimattomiin tuo-
reisiin puihin. Aikansa valtteja metsä-
ajossa olivat neliveto autot ja teliveh-
keet tekivät tukin ajossa puoliperä-

vaunut tarpeettomaksi.  
Kertomaani aikaan autojen teknii-

kan kehityksessä tapahtui tietysti ke-
hitystä. Mm. aikanaan kova sana, ali-
paine tehosteiset (servo) jarrut olivat
kuorma-autoissa jäämässä pois ns.
ilmatehosteisten tieltä. Tehostama-
tonta ohjausta  kevennettiin välitystä
tiuhentamalla tai suurentamalla oh-
jauspyörää. Eräässä Mersun mallissa
muistan nähneeni hyvin ison ohjaus-
pyörän. 1957 paikkeilla uudet k-autot
olivat enimmäkseen muuttumassa
diesel peleiksi, jonka vaiheen keulas-
sa olivat pikku Mersut hyvine mainei-
neen vaikkakin niiden  pieni moottori-
teho, n. 90 hv, kävi usein vähäksi. Oli
tuolloin käytössä Ford Thames -malli
pikku dieselillä, teho muistaakseni
vain n. 70-80 hv. Muiden joukossa
ponnisteli seutukunnan ainoa Unkari-
lainen Cepel hyvin pienellä nelos-die-
selillään. Varmaan kulutti vähän,
mutta työteho oli myös aivan olema-
ton. Isohko ohjaamo täytti liian paljon
lyhyestä rungon pituudesta. Tuolloin
moniin besakonealustoihin vaihdettiin
dieselmoottori, joksi yleistyi 108 hv
Perkins. Muistaisin, että tämän ko-
vasti yleistyneen moottorin heikkous
oli alipaine säätöinen kierrosnopeu-
den säädin. Jos tiukassa ylämäessä
vedätti kierrokset loppuun, niin väki-

Bedford SL / 1952 n. 23 m3:n kuormassa Partakoskella 1958. Kuvassa apumiehenä
ollut  Seppo Kunttu.  

Muistoja Bedford SL:n ympäriltä
Teksti ja kuva: Kauko Uronen
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sin perivä auto pakotti moottorin
käyntiin takaperin. Näin syntyi vai-
keasti hallittava tilanne, kun täysillä
kierroksilla raivoava moottori ei totel-
lut mitään hallintalaitteita. Kuulemma
joskus on pitänyt pysäyttää moottori
rikkomalla syöttöputket. 1958 talvi-
pakkasaamuna kertoi Eräs Perkinsin
kuljettaja polttaneensa melkein koko
Hesarin imusarjassa, ennenkuin lähti
moottori käyntiin. 

Moottoritehojen ja kuormituksen
noustua myöskin autojen perät akse-
leineen joutuivat koville. Niistä paljon
puhuttiin ja niitä kestävyyden mu-
kaan luokiteltiin, olivathan ne auton
kalleimpia osia. 

Petterissäni oli tiettävästi suurin
Eaton malli joka kesti kyllä hyvin,
mutta vetoakseleiden laippakiinnitys
pyörien napoihin vaati korjaamista.
Alkupään dieseleissä oli kaksi merk-
kiä jotka tyhjä käynnillä matkivat röh-
kimällä sian ääntä,  BMC ja Leyland.
Kertomaani aikaan bensiini  kuorma-
autoissakin oli vielä moottorin nokka-
veivi ja nuolivinkkarit, yksi takavalo
riitti. Hytin sivuihin piti olla maalatuina
kantavuus,  kokonaispaino ja suurin
akselipaino -merkinnät. 

Siihen aikaan  korjaamopalveluja
oli ainakin täällä maaseudulla melko

vähän, joten kuorma-autojenkin kor-
jauksia tehtiin omatoimisesti jopa
maastossa, kuten ohessa kerron. 

Talvella 1958 oli pakkasta n.20 as-
tetta ja etäällä asumuksista metsässä
teimme propsi kuormaa. Autoa siirtä-
essä totesin kytkimen olevan täysin
toimimaton, joten ei muuta kuin siinä
paikassa vaihde laatikko pois ja kyt-
kin keskiöstä löytyi vika jonka korjat-
tuamme kasasimme osat paikalleen
ja vielä samana päivänä veimme
kuorman Kotkaan. 

Vaikka Betfordin vaihdeloota olikin
nykyisiin verraten melko kevyt käsi-
tellä ihan miesvoiminkin,  haittana oli
kova pakkanen, jota yritettiin torjua
lämmittämällä avaimia palavan ter-
vaskannon lämmöllä. 

Autoni ohjaamoon haettiin talvella
lämpöä lisää siten, että sisällä ole-
vaan moottorin päällyskoppaan itse
asensin lautasventtiilin. Venttiilistä
tuli lämmön lisäksi sisälle myös
melua, vieden oikeasta korvastani
kuulon jo aikaisin. 

Täällä Savitaipaleella oli ainakin
yksi taitava hitsari, Pylkön Taavetti.
Kerrankin hän hitsasi laipan juuresta
katkenneen vetoakselin jota emme
enää saaneet rikki kovassakaan revi-
tyksessä. Juuri tuohon aikaan mie-

lestäni haettiin eritavoin vääntöä
lisää ja siksi tiukille joutuivat voiman-
siirto laitteet kuten vetoakseIit, perät
ym. Näiden kestävyys tai heikkous
merkitsi paljon. Mielestäni iso Bed-
ford oli kuitenkin hyvin tehokas kuor-
mansa kuljettaja vaikeissakin olosuh-
teissa.

Hyvin kirjavaan autovalikoimaan
kuuluivat monet erikoisautot, kuten
GMC, Vhite (”Vaitti”) ym. Kaikista au-
tomalleista varmasti löytyi ominai-
suuksia sekä hyviä että huonompia,
joita parhaiten arvosti tai soimasi
käyttäjä. Käsin kuormauksen aikana
työ oli erittäin raskasta josta kertonee
se, kun mekin kahteen mieheen nuo-
rina ajoimme lyhyeltä matkalta uitet-
tavaa ropsia pitkänä kesäisenä päi-
vänä joskus viisikin isoa kuormaa -
yli sata vanhaa mottia! Poikkeustilan-
teessa olen yksin lapioinut autooni
viiden kuution sorakuorman. Kuor-
ma-autoilijat saivat joskus apua
myös perheen naisväeltä, jota osuut-
ta haluan arvostaa. Sain ja jouduin
opettelemaan autonkuljettajan ja
apumiehen työt erittäin monenlaisilla
vehkeillä ja –olosuhteissa. Saamani
eväät kokemuksineen olen hyödyn-
tänyt toimimalla linja-auton kuljettaja-
na 43 vuoden ajan. 

Mobilia auto- ja tiemuseota pitää yllä
Mobilia säätiö, jonka taustavoimina
on 28 auto- ja tiealan yhteisöä, mu-
kaan lukien Veteraanikuorma-autojen
seura ry. Säätiössä mukana olevat
yhteisöt vastaavat säätiön sääntö-
määräisestä toiminnasta edustajisto-
ja hallitustyöskentelyn kautta. Sää-
tiön kotipaikka on Kangasala ja se on
rekisteröity säätiörekisteriin
30.1.1986. 

Mobilia säätiön hallintoelimiä ovat
edustajisto ja hallitus. Edustajisto
ohjaa säätiön toimintaa ja siihen on
nimetty jäsenet kaikista säätiön taus-
tayhteisöistä. 

Edustajistossa Vetkua edustaa
Veikko Hoppula, varajäsenenään
Raimo Mesiranta. 

Mobilia säätiö on valinnut
20.5.2008 pitämässään kokouksessa
uuden hallituksensa seuraavaksi kol-
mivuotiskaudeksi. Vetkun puheenjoh-
taja Jari Ala-Ilomäki valittiin säätiön
hallitukseen Vetkun ja SA-HK:n
edustajana. Varajäseneksi valittiin
niinikään Vetkunkin jäsen, SLHS:n
puheenjohtaja Jari Kurkinen. 

Hallituksen muut jäsenet ovat Matti
Höyssä Tiehallinnosta puheenjohta-
jana sekä Kai Heng Puolustusminis-
teriöstä, Kalevi Lintula A-Katsastus
Oy:stä, Tarja Törmänen Kangasalan
kunnasta, Anna-Kaisa Lehtinen Rah-
tarit ry:stä ja Eero Nieminen Tampe-
reen Autoteknillisestä Yhdistyksestä.

Säätiön asiamiehenä toimii Kimmo
Levä. 

Mobilia säätiön tehtävänä on suo-
malaisen tieliikenteen historian tallen-
taminen, tutkiminen ja esittäminen.
Tehtäväänsä säätiö toteuttaa sääntö-
määräisesti:

- tallentamalla tieliikenteen histori-
aan liittyvää esineistöä, valokuvia ja
asiakirjamateriaalia

- harjoittamalla tieliikenteen esi-
neistön historiaan ja perinteeseen liit-
tyvää tutkimustoimintaa

- järjestämällä näyttelyjä, joissa esi-
tetään suomalaisen tieliikenteen ja
tieliikenteeseen liittyvän esineistön
historiaa

- harjoittamalla julkaisutoimintaa
- konservoimalla ja entisöimällä esi-

neitä

Jari Ala-Ilomäki Mobilia säätiön hallitukseen. 
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Vetkun vuoden 2008 Kevätpäivän-
tasausajot rakennettiin suomalai-
sen kuorma-autoteollisuuden ja
sen historiallisen saavutuksen, Va-
naja kuorma-auton 60. juhlavuo-
den kunniaksi Vanaja -teeman ym-
pärille. Osallistujat perehdytettiin
syvällisesti niin Vanajan synnyin-
seutuun, tuotantoon, Vanajan pe-
rillisiin kuin autoon itseensäkin.
Kokoon oli saatu 11 kappaleen
joukko itse juhlakaluja muiden 49
ajoihin osallistuneen veteraani-
kuorma-auton rinnalle.

Alkutahdit

Kevätpäiväntasausajot aloitettiin lau-
antaiaamun kolean ja utuisen tuulen
käydessä luihin ja ytimiin  Patria Land
and Armanentin ja Sisu Axlesin yhtei-
sellä pysäköintialueella. Kokoontu-
mispaikalle kerääntyi tavallistakin
runsaampi joukko aktiivisia vetkulai-
sia, lieneekö ajojen teema houkutel-
lut mukaan harvemmin ajoihin osal-
listuvatkin. Uusia kasvoja ja autojakin
nähtiin ilahduttavasti. Yhdessä jos
toisessakin kuorma-autotallissa oli
aamutuimaan herätelty talviunilta
moottoreita eivätkä kaikki autot tuntu-
neet vielä Hämeenlinnaan saavut-
tuaankaan olevan vakuuttuneita ke-
vättalvisen ajelun tarpeellisuudesta.
Patrian asiakaspalvelupäällikön,
myös Hämeen Mobilistien puheen-
johtajana tuntemamme Juha Gynthe-
rin tarjoamalle aamiaiselle kaikki
osallistujat kuitenkin hienosti ehtivät.

Vanajan syntymäkoti ja sen
perilliset

Vanajan kunta antoi aikanaan nimen
Suomen autohistorian kunniakkaille
lehdille päätyneelle kotimaisen au-
tonrakennuksen huipputuotteelle.
Nimi jäi  elämään, vaikka kunta itse
sittemmin liitettiin Hämeenlinnaan.
Vanajan autotehtailla saivat autohis-
toriasta kiinnostuneet tuhdin tietopa-
ketin Vanaja kuorma-auton vaiheista
ja merkityksestä. Patria Land and Ar-

Vanajan syntysijoilla
Kevätpäivän Tasaus 5.-6.4.2008 Teksti: Päivi ja Jari Ala-Ilomäki

Kuvat. Jari Ala-Ilomäki (JAI)

Tällaisia ovat Vanajan perilliset suoraan alenevassa kuorma-autopolvessa: tehdasval-
mis Sisu Rock C600 -maansiirtoauto. (JAI)

Raatihuoneen juhlasalin täyttävä yleisö kuuntelee Olli Blombergin esitystä. (JAI)

Ihaillaan Republicia, joo. Mutta ei nyt tehrä tästä mitään numeroo. Täähän on kuitenkin
maailman ainoo. (PAI)
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Keikoilla ennen näkemättö-
miä Vanajia: Tuure Hulmin
T47R vm. 64, Olavi Neno-
sen T69R vm. 65 ja Posti-
museon KK3 vm. 66. (JAI)

Hämeenlinna 5.4.2008: torintäydeltä museokuorma-autoja ja kiinnostunutta yleisöä. Ja sama meno jatkui sunnuntaina. (JAI)

Kolea kevätaamua kunnioitti läsnäolollaan harvoin nähty
Fordson Sussex vm. 1938, tällä kertaa Idänpään ja ympäris-
tön VPK:n väreissä miehistönään Kalle ja Sini Eskelinen.
Näitä autojahan käytettiin aikanaan mm. puutavaran ajoon.
(JAI)

Petri Töykkälä Lohjalta osallistui Vetkun ajoihin ensimmäistä
kertaa, ajokkina Sisu R142 vm. 1978. Täydessä työkäytössä
Petrillä on upeakuntoinen Sisu M168 8x2 vm. 1984. (JAI)
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mamentin tehtailla Juha Gynther esit-
teli tehtaan syntyä ja Vanajaperintöä
sekä tuotantolaitoksen nykyistä toi-
mintaa. Kehitys on ollut huomatta-
vaa, se on sanottava, vaikka huippu-
tuotteita on kautta aikain valmistettu-
kin! Vertailu joidenkin muiden soti-
lasajoneuvotuottajien kalustoon oli
Patrian eduksi lähinnä murskaava. 

Sisu Axlesin puolella Petri O Hen-
riksson esitteli akselitehtaan kovia
faktoja sekä mairittelevia asiakassuh-
teita ennen jakautumista ryhmiin
Henrikssonin ja Meriläisen vetämille
tehdaskierrokselle. Tehtaalla vetku-
laiset saivat käsityksen nykyaikaisen
menestyvän raskaansarjan akselival-
mistajan toimintatavoista. Tehdasvie-
railujen lopuksi nautittiin Sisu Axlesin
tarjoama maittava lounas. Kaiken
kaikkiaan osallistujien sydäntä läm-
mitti nähdä Vanajan alansa korkeinta
teknologiaa edustavien perillisten
menestyvän valitsemalla urallaan,
itse Vanajan valmistuksen lopettami-
sesta huolimatta. Vanajan perinnön
voi sanoa edelleen suurelta osin elä-
vän vierailtujen tehtaiden ja Sisun
kautta.

Ennen lähtöä syntysijoiltaan keikan
Vanajat kuljettajineen kokoontuivat
vielä valokuvattavaksi edustavaan ri-
viin  vanhan autotehtaan rakennuk-
sen edustalle paikalle, jossa niin
moni tuotannon loppuaikojen kuva on
otettu. Matka Vanajanlinnan ja Ruu-
nunmyllyn kautta Hämeenlinnaan
tehtiinkin sitten Vanajien vetämänä,
mikä oli omiaan herättämään paikal-
listen ihmisten kiinnostusta niin maal-
la kuin kaupungissakin.

Hämeenlinna ei ole pelkkää
Vanaja kuorma-autoa...

Vetkun kauniimpaa sukupuolta kun-
nioittavien perinteiden mukaisesti au-
topainotteisuuden oheen oli järjestet-
ty  naispuoleisia repsikoita kiinnosta-
vaa oheisohjelmaa. Bussilastillinen
vänkäreitä kiersi Vanajamies Jyrki
Haapasen johdolla Hämeenlinnan
seutua tehden myös yritysvierailun
Suomen Pukutehtaalle. 1922 perus-
tettu Valtion Pukutehdas pelastettiin
Jaana Paavilaisen toimesta lopetta-
misuhan alta vuonna 2007. Samassa
yhteydessä tehtaan nimi vaihdettiin
nykyiseen muotoonsa. Paavilainen
työntekijöineen jatkaa pukutehtaan
toimintaa perinteitä kunnioittaen.
Vanhoja malleja toteutetaan nykyai-
kaisin materiaalein päivittäen näin ar-
meijan ja virkamiesten vaatemallistot.

Suomen Pukutehtaaseen ja sen
myymälään tutustumisen jälkeen
bussi vei ryhmän kierrokselle Hä-
meenlinnan kauniisiin maisemiin.
Retken aikana nähtiin Aulangon kyl-
pylä puistoineen ja golfkenttineen,
Aulangon puiston luonnonsuojelu-
alue romanttisine ankkalampineen ja
huvimajoineen, sekä Katajiston karta-
non kaunis vanha pihapiiri puutarhoi-
neen. Hämeen linnan museo- ja puis-
toalue oli huhtikuisessa karuudes-
saankin kaunista katseltavaa.

Näyttely Hämeenlinnassa

Lauantai-iltapäivän lopuksi veteraani-
kuorma-autojen letka siirtyi tavoilleen
uskollisesti rauhallista marssivauhtia

Hämeenlinnan torille. Kolonnan kul-
kua ja pysäköintijärjestystä olivat var-
mistamassa  aktiiviset Sisu-veteraa-
nit Hämeen Mobilistien iskuryhmän
avustuksella. Café Kukon asiakkai-
den ilo ja hämmästys oli silmin nähtä-
vä, kun komea kuorma-autoletka
kaartoi kahvilan ikkunan editse torin
suuntaan. Kylmästä kelistä huolimat-
ta torille oli kerääntynyt runsaasti
asiasta kiinnostunutta yleisöä.

Komean Vanajarivistön lisäksi ylei-
sön jakamattoman kiinnostuksen
kohteena oli Vetkun Republic 20 vm.
1920 kuorma-auto. Ja mikä ettei olisi
kiinnostanut, olihan Republic saanut
talven aikana alkuperäistä vastaavan
pellavakankaisen ohjaamokatteen
suojelemaan arvon kuljettajaa sään
rasituksilta. Luotettavalta taholta
saatu tieto kuitenkin antaa ymmärtää,
ettei kuomu juurikaan estä raitisilma-
kiertoa kyseisen auton ohjaamossa.

Illan päätteeksi

Autokunnat pääsivät lauantaipäivän
komeaksi lopuksi pysäköimään ajok-
kinsa Suomenkasarmin paikoitusalu-
eelle ja majoittumaan Hotelli Cumu-
lukseen. Kasarmin saunan jälkeen oli
aika siirtyä nauttimaan ruumiin- ja
hengenravintoa  upseerikerhoravinto-
la Seiskaan. Ruokailun jälkeen alka-
neen virallisen ohjelman aikana pe-
rinteinen Paras kokonaisuus -palkinto
ojennettiin Aulis Hartikaiselle ja Liisa
Savolaiselle. Satsia Putkeen! Osa 2 -
Vankat Vanajat DVD:n maailmanen-
si-ilta tutustutti yleisön Vetkun vii-
meisimpään perinnetallennussaavu-

Suomen Pukutehtaan Liisa Paavilainen toivottaa naisjaoston
pääjoukkoa Jyrki Haapasella vahvistettuna tervetulleeksi tutus-
tumiskäynnille. (PAI)

Arto Toukovalkaman erittäin harvinainen Vanaja TB6-76 vm.
1970 letkan uusimpana Vanajana matkalla kohti Ruununmyllyä.
(JAI)
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tukseen. Maailmanensi-iltansa sai
myös toinen tallenne, Markku Koski-
sen ideoima ja Torsten Lemströmin
kuvaama autenttiseen 70-luvun
super-8 kaitafilmimateriaaliin perus-
tuva Väiskin Vanaja -DVD.

Vanajan hengessä historiaa
esitellen ja tallentaen

Sunnuntaipäivä alkoi Vanajapainot-
teisesti aihepiiriin keskittyneen semi-
naarin alkusanojen lausumisella kello
10 Hämeenlinnan raatihuoneen täy-
dessä juhlasalissa. Toimialajohtaja
Jouko Kettusen lausuman Hämeen-
linnan kaupungin tervehdyksen ja
Vetkun pj. Jari Ala-Ilomäen avauspu-
heenvuoron jälkeen ääneen pääsivät
sekä Vanajan historian tuntijat että
Vanajalla leipänsä ansainneet.

Hämenlinnan kaupunki kestitsi Vet-
kun väkeä Raatihuoneen viihtyisässä
ravintolassa tarjoamallaan lounaalla.
Repsikoiden ohjelmaan kuului lisäksi
tutustuminen Hämeenlinnan torielä-
mään. Kuuluisilla kalamarkkinoilla to-
riväen päivän pääpuheenaihe tuntui
olevan Vetkun kuorma-autonäyttely.
Markkinatuliaisina kasseihin pakattiin
saaristolaisleipää ja kalasäilykkeitä.

Sunnuntaipäivän antiin olivat tyyty-
väisiä Vetkun näyttely-yleisön lisäksi
myös Vanajaseminaarin osallistujat
ja järjestäjät. Ensikertalaiset Vetkun
keikalla, vm. -79 komeaa Karhu Sisu-
aan ulkoiluttaneet Matti ja Anne Sile-
rinne Espoosta, kiittelivät järjestelyitä
sekä porukkahenkeä ja ilmoittivat tu-
levansa mielellään toistekin. Heidän
käsityksensä tuntui olevan vallitseva-
na muidenkin osallistujien keskuu-
dessa.

Keikka seminaareineen tuntuu poi-
kineen innostuksen piikin erityisesti
Vanaja -merkkisten veteraanikuor-
ma-autojen harrastukseen. Suuret
kiitokset kaikille erittäin onnistunei-
den keikan seminaarin järjestelyihin
osallistuneille sekä yleisölle. Semi-
naarin anti sisältyy lyhentämättömä-
nä ajoista julkaistavalle DVD-tallen-
teelle. Toivottavasti se välittää keikan
antia myös niille, jotka tällä kertaa
eivät päässeet mukaan.

Mikäpä kiinnostaisi automiehiä enemmän kuin autojen tai niiden osien valmistus. Sisu
Axlesin  Raimo Meriläinen kertoo akselinvalmistuksen vaiheista otolliselle seurakunnal-
le.

Nuorissa on veteraanikuorma-autohar-
rastuksenkin tulevaisuus, mitä ei pitäisi
koskaan unohtaa! Ainakin kuvan nuori-
herra oli haltioissaan näyttelyn annista.
(PAI)

Sunnuntain Vanajaseminaari alkoi asi-
aankuuluvan lipun nostolla salkoon. (JAI)

Täysi luentosali vetkulaisia kuuntelee Patria Land and Armamentsin Juha Gynterin vä-
rikästä esitystä entisen Vanajatehtaan vaiheista.
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Kysymyksillä heitteli Jari Ala-Ilomäki .

Kerro aluksi itsestäsi. 
-Olen vuosimallia 1948. Kaiketi
vähän puutteellisista aineksista ra-
kennettu, sentään kohta sodan jäl-
keen. Lapsuuteni kului maalla tyypilli-
seen tapaan, eli erittäin monipuolisiin
töihin sai osallistua sen mitä kunto
suinkin kesti. Nuoruuden harrastuk-
siini kuuluivat erilaisten sähkökojei-
den rakentelu, valokuvaus, partiotoi-
minta, kaitafilmaus ja videokuvaus,
sitten vähän myöhemmin autojen ro-
paaminen. Olen aina nauttinut yhteis-
ten asioiden eteen tehtävästä työstä,
josta esimerkkinä vaikkapa opiske-
luaikoina Teknillisen oppilaitoksen
oppilasyhdistys. Hoitamani kioskin
tuotoilla luokkamme teki mieleen pai-
nuneen opintomatkan Lontooseen
koulun päättyessä. 

Aikuisempana olen oppinut mm.
että matkailu avartaa ja kehittää su-
vaitsevaisuutta. Ihmisiä elää eri puo-
lilla maailmaa mitä erilaisimmissa
olosuhteissa – onnellisina.

Itselleni tuottaa mielihyvää kaiken-
laisen uuden kokeminen ja näkemi-
nen, siksi varmaan olen pyrkinyt Vet-
kunkin tapahtumia viemään aina
uusille alueille. 

Mielestäni mitkään asiat eivät saisi
polkea paikallaan, vaan kehityksen-
kin pitäisi jatkuvasti kehittyä. Niinhän
maailma pyörii. 

Mistä sait innostuksen veteraani-
kuorma-autoharrastukseen?
-Valmistuttuani 1960-luvun puolivälis-
sä Tampereen ammattikoulun au-
tonasentajan opintolinjalta sain en-
simmäisen työpaikkani Vanajan Au-
totehtaan korjaamolta Hämeenlin-
nasta - ja olin myyty raskaalle kalus-
tolle. 

Opiskelujen jälkeenkin kuorma-au-
tokorjaamo oli luonnollinen valinta
työpaikaksi. Myös myöhempi urake-
hitys piti edelleen tiiviisti kiinni ras-
kaassa kalustossa, sillä neljännes-
vuosisadan verran leipäni irtosi suu-
ren kuljetuskonsernin ajoneuvokun-
nossapidon eri tasoisista johtotehtä-
vistä. 

Veteraanikuorma-autojen seuran
jäseneksi ilmoittauduin heti, kun näin
ensimmäisen asiaa koskevan ilmoi-
tuksen Ammattiautoilija -lehdessä
syksyllä 1987. Liittoutumispaineita
alan miehiin lisäsi viisi vuotta työka-
veriporukalla pakerrettu vanhan kuor-
ma-auton entistämisprojekti. 

Omat projektit aikaisemmin ja tä-
nään?
-Ensimmäisen entistämisprojektini
alkoi vuonna 1982. Se oli silloisen
työnantajani omistama Ford AA vm.
1929, puukaasulaittein varustettu
kuorma-auto – VR:n ensimmäinen
kotiinkuljetusauto. Häkäpöntön voi-
min osallistuimme projektin valmistut-
tua työtoverini Aatos Heinen kanssa
lähes kaikkiin Vetkun kokoontumisiin,
kunnes Seuran jäsenet kesällä 1998
toivat syntymäpäivälahjana minulle
oikein ikiomaksi 1956 -mallisen Opel
Blitzin. Seuraavan syys- ja talvikau-
den asuin enemmän verstaalla kuin
kotona, mutta niinpä Blitzin kanssa
osallistuttiinkin jo Kevätpäivän Ta-
saus 1999 -ajoihin. Ja siitä eteenpäin
tietenkin jokaiseen mahdolliseen Vet-
kun matka-ajoon ja kokoontumista-
pahtumaan, sekä moniin muihin ajo-
tapahtumiin. Kerran - pari kesässä
kävelytän myös Opel Olympia Recor-
dia, se on vuoden 1960 mallia. Tallis-
sa on jo tovin odotellut inspiraatiota
sivuvaunullinen M-650 moottoripyörä
vm. 1970. 

Missä kaikessa  muussa olet mu-
kana ja mitä teet vapaa-ajallasi?
Veteraanikuorma-autojen seura on

vienyt kaiken liikenevän aikani niin tii-
viisti, ettei muussa ole juuri mukana
voinutkaan olla – tietenkin leipätyötä
lukuun ottamatta. Jäätyäni työstä va-
paalle jalalle sain sentään rakenne-
tuksi pienen vapaa-ajan mökin syn-
nyinseudulleni Aitooseen, joten luo-
tan mahdollisen tulevan vapaa-ai-
kanikin kuluvan mukavasti – sitten
kun sellaista joskus löytyy.  

Minkälaisia terveisiä sinulla olisi:
-Vetkulle?
Seuramme on saanut vankan jalansi-
jan suomalaisen kuljetuskulttuurin
perinteen ja historian tallennuksessa
ja sen edelleen kehittämiselle on
määritelty selkeät arvot, tavoitteet ja
visio. Näistä tulisi pitää kiinni myös
tulevaisuudessa siten, että toiminnan
arvostus yhä paranee niin yhteiskun-
nallisella kuin yksilötasollakin. 

-VetKu -lehdelle?
Asiallisesti toimiva viestintä luo ja yl-
läpitää mielikuvaa yhteisön toimin-
nasta sekä ulkoisesti että sisäisesti.
Nykytilanteessa painettu ja sähköi-
nen media täydentävät sopivasti toi-
siaan ja niille kummallekin on sel-
keästi oma kenttänsä. Molemmat
vaativat kuitenkin koko ajan runsaasti
panostuksia pysyäkseen kiinnostavi-
na ja arvostettuina tietolähteinä. 

VetKu -lehden tuottaminen olisi
syytä pikaisesti järjestellä uudelleen.
Pelkkänä harrastuksena ja talkootyö-
nä toimittaminen käy ajan mittaan te-
kijöille ylivoimaisen raskaaksi niin ta-
loudellisesti kuin henkisestikin, mikä
puolestaan vaarantaa lehden ilmesty-
misen. Seuran tarkoitusperät tunteva
toimitus ja ammattitaitoinen, ajoneu-
vohistoriaa ymmärtävä sivunvalmis-
tus yhdessä laadukkaan painoasun
kanssa varmistaisivat lehden aseman
jatkossakin jäsenistöä ja sidosryhmiä
yhdistävänä tekijänä. 

-vetkulaisille?
Koko kuluneiden parin vuosikymme-
nen ajan, minkä olen saanut Vetkun
toimintaan osallistua, olen saanut
kuulla tyytyväisyyden ilmauksia hy-
västä porukkahengestä, joka seuras-
sa vallitsee. Yhteistyö ei todellakaan
ole rakoillut sen enempää hallitus-
työskentelyssä, tapahtumien järjeste-
lyissä kuin toiminnan kehittämista-

VETKU ESITTELEE – 

 

Veikko Hoppula 

T-Nro 1 ja Wexi 1987
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voitteista sopiessakaan. Tämä näkyy
myös aikaansaannoksissamme.
Lippu liehuen, ylpeyttä ja onnistumi-
sen aitoa iloa tuntien vaan edelleen-
kin eteen päin yhteisten  tavoitteiden
hyväksi - jokainen vetkulainen! Siinä
on riittävästi eväitä tulevillekin toimi-
joille, ja me (liiankin-?)pitkään muka-
na olleet voimme hyvillä mielin tehdä
tilaa uusille harrastajille ja -ajatuksil-
le. 

-automobiilialan järjestöille, kuten
SA-HK?
Globalisoituminen tuntuu suomalai-
sessa harrastuskentässäkin. Suomi
kaiken kaikkiaan on yksinään pieni ja
voimaton vaikuttaja esimerkiksi EU:n
lainsäädäntöorganisaatiossa, ellei
saa tukea muilta jäsenvaltioilta. Etu-
jen valvonnassa on painoarvoa saa-
tavissa ainoastaan riittävällä joukko-
voimalla, jota kaikenlainen hajautta-
minen heikentää. Suomalaisten ajo-
neuvohistorian harrastejärjestöjen tu-
lisi ehdottomasti luoda tiivis yhteis-
työmuoto, joka toimisi kiinteässä
kanssakäymisessä kansainvälisen
alan kattojärjestön kanssa. SA-HK:n
kansainvälisillä yhteyksillä on pitkät
perinteet, joita ei kannata heittää huk-
kaan. Yhteistyön nimissä ei myös-
kään mikään taho saa itsekkäästi
ajaa vain omaa etuaan, vaan edun-
valvonnan on toimittava aidon de-
mokraattisesti. 

Mitä mieltä olet Vetkun nettisivuis-
ta?
Internet-sivuston merkitys yhteisöjen
”käyntikorttina” kasvaa edelleen.
Tässä mielessä Vetkun sivusto nykyi-
sessä muodossaan palvelee yleisöä
hyvin. Vetkun sisäistä toimintaa aja-
tellen sivustoa tulisi kehittää jatkossa
siten, että siitä muodostuisi jäsenis-
töä palveleva tietopankki, eräänlai-
nen Intranet -versio. Täällä jäsenet
voisivat etsiä ja löytää sekä myös
tuottaa lisää tarvittavaa tietoa mm.
tiettyjen merkkien ominaisuuksista,
entistämisohjeita, vihjeitä varaosista
ja kirjallisuudesta ym. 

Miten Vetkun keikkoja ja muuta toi-
mintaa tulisi mielestäsi kehittää?
Keikkojen tavoitteena on ollut esitellä
yleisölle suomalaista kuljetuskulttuu-
ria ja -historiaa sekä  kaluston kehit-

tymistä menneiden vuosikymmenten
aikana. Siksi keikoille on pyritty joka
vuosi löytämään aina uusia kohteita,
jolloin mahdollisimman monet ovat
voineet toimintaamme tutustua. Osal-
listujille parin vuosikymmenen keikat
ovat tehneet tutuksi valtakunnan jo-
kaisen kolkan. Keikat ovat omiaan
myös lujittamaan sitä tärkeätä yh-
teenkuuluvuuden tunnetta. Ongel-
maksi on muodostumassa niiden
suuri suosio. Keikoista on kehittynyt
suurtapahtumia, jotka asettavat jo
monilla paikkakunnilla ylitse-
pääsemättömiä vaatimuksia mm. ma-
joitus- muonitus- ja vierailukohteiden
kapasiteetille. Eikä seuran, yleensä
hyvin pieni, järjestelytalkooporukka-
kaan aivan helpolla pääse. 

Eräs mahdollinen toteuttamismuoto
olisi festivaali -tyyppinen kokoontu-
misajo jollekin paikkakunnalle, missä
yhteistä aikaa vietettäisiin leppoisasti
seurustellen ja ohjelmasta nauttien. 

Miten jäsenet saataisiin aktivoitua
kirjoittamaan lehteen ja sillä  ta-
voin tallentamaan perinnettä?
Siinäpä kysymys, jonka VetKu -leh-
den päätoimittajan pestissä olen itse-
kin esittänyt useita kertoja – ja jäänyt
edelleen vaille vastausta. Auttaisiko
esimerkiksi kirjoituspalkkion maksa-
minen, tähän astihan koko toimitus-
työ on hoitunut talkoilla? Lehden ole-
massa oloa ei silti kukaan toistaiseksi
ole asettanut kyseenalaiseksi. 

Mitä voimme tehdä nuorten har-
rastajien hyväksi?
Seuralla olisi paljon erilaisia mahdolli-
suuksia tukea ja avustaa nuoria kuor-
ma-autoperinteen tallentajia, mikäli
heitä vaan jostakin ilmaantuisi. Aika-
naan asetettu nuorimman keikalle
osallistujan palkintokin menetti hie-
man alkuperäisestä tarkoituksestaan,
kun yksi ja sama henkilö oli viiden pe-
räkkäisen keikan nuorin osallistuja.
Tukimuotoina voisivat tulla kysymyk-
seen esimerkiksi taloudellinen tuki ja
tiedon hankinta jonkin sopivaksi kat-
sottavan projektin toteuttamiseksi,
varaosien ja tarvikkeiden luovutus,
jäsenten työtalkoot ym. 

Minkälainen perhe sinulla on ja
miten perhe suhtautuu harrastuk-
seesi?

Rehellisesti sanoen juuri perheen
suuntaan minulla on tasaisen huono
omatunto, kun Vetku on täyttänyt
lähes kokonaan työn ulkopuolisen
elämäni pari viimeisintä vuosikym-
mentä. Ei sillä, ettenkö olisi itse todel-
la nauttinut joka hetkestä ja olen
myös hyvin onnellinen, että Vetku on
kehittynyt tuona aikana sellaiseksi
kuin se tänä päivänä on. Tämäkin lie-
nee juuri sitä onnistumisen iloa?
Seija, vaimoni, on sentään urhoolli-
sesti ainakin yrittänyt ymmärtää, että
kun johonkin ryhdyn, siihen panostan
täysillä ja pyrin myös aina tekemään
parhaani. Maarika, paljon ulkomailla-
kin miehensä kanssa asustellut aikui-
nen tyttäremme, ei ilmeisesti niin-
kään ole joutunut kokemaan suuria
menetyksiä näiden isin harrastusten
takia. 

Mikä on mielestäsi parasta Vetkus-
sa ja veteraanikuorma-autoharras-
tuksessa?
Seuramme parasta antia on var-
maankin se jäsenistön keskinäinen
sosiaalinen kanssakäyminen, jonka
innoittamana itse kukin jaksaa vuo-
desta toiseen innostua puurtamaan
jonkin uuden yhteisen tavoitteen hy-
väksi. Olkoonpa kyseessä uuden kei-
kan järjestäminen ja sille osallistumi-
nen, lehden tekeminen tai vaikkapa
jonkin täysin uudenlaisen historiatal-
lenteen aikaansaaminen. 

Kerro jostakin mielenkiintoisesta
tapahtumasta, joka liittyy harras-
tukseen. 
Suuria hetkiä, jolloin on pitänyt ihan
pysähtyä vetämään syvään henkeä
silkasta nautinnosta, mahtuu paljon-
kin pitkän puheenjohtajakauteni var-
relle. Ehkäpä eräs arvokkaimmista
sellaisista hetkistä saatiin kokea
vuonna 1993 Kaunispään tunturin
pohjoisrinteellä, kun olimme saaneet
pystytetyksi legendaarisen Magneet-
timäen varrelle muistomerkin Petsa-
mon liikenteen veteraanien kunniak-
si. Silloin todella tunsi tehneensä
osuutensa jostakin arvokkaasta, joka
tulee säilyttämään  erään hyvin tär-
keän osan suomalaisen kuljetuskult-
tuurin historiasta myös tuleville suku-
polville. 
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Kun entisenä  katsastusmiehenä
olen katsellut veteraanikuorma-au-
toja, olen todennut joitakin poik-
keamia oman virkamiesaikani vaa-
timuksiin ja käytäntöihin nähden. 

Alla oleva teksti perustuu lähin-
nä  muistini mukaiseen omakohtai-
seen kokemukseen varakatsastus-
miehenä Helsingissä 1959-62 ja
päällikkönä Kotkassa ja Kouvolas-
sa 1962-68.

Varsinkin ennen kuin katsastus
1968 siirtyi Autorekisterikeskuksen
alaiseksi, saattoivat käytännön vaati-
mukset eri katsastusalueissa, joita oli
1-3 kpl “vanhaa” lääniä kohden,
vaihdella melkoisesti. Eli, niin kuin
entinen virkaveljeni Ilkka Jokivaara,
joka jäi eläkkeelle Lohjan katsastus-
alueen päällikön virasta,  aikoinaan
totesi: “Laki on kuin Villissä Lännessä
eli riippuu siitä millainen sheriffi revol-
veria heiluttaa”.
Lakien ja asetusten määrä oli vielä

omana katsastusmiesaikanani hyvin
suppea tähän päivään verrattuna. Ei
ollut  EU- eikä juuri muitakaan kan-
sainvälisiä määräyksiä. Jos selvää
ohjetta ei silloisista pumaskoista löy-
tynyt, oli Helsingissä tapana soittaa
Kulkulaitosten ja yleisten töiden mi-
nisteriöön yli-insinööri Mikael Tötter-
manille, joka heti tai hetken mietitty-
ään antoi tulkintansa, joka kirjattiin
puhelinmuistioon pysyväksi tiedoksi.

Ensimmäiset varsinaisesti suoritta-
van portaan katsastusmiesten valta-
kunnalliset  koulutustilaisuudetkin pi-
dettiin vasta loppuvuonna 1967 Hel-
singissä  ja alkutalvella 1968 Jyväs-
kylässä, sitä ennen oli ollut vain pääl-
liköiden neuvottelupäiviä vuosittain.
Katsastustoimihan oli aloitettu valta-
kunnan tasolla jo 1922 !

Suistolistan tarkoitus oli muodostaa
lavan sivulle yhtenäinen suoja, joka
peitti saranat, lukot tms. ulkonemat,
jotta lavan reuna ei aiheuttaisi repeä-
miä esim. osuessaan toisen ajoneu-
von kylkeen tai tallin ovenpielleen.
(1.2.1938: --- eikä myöskään autoko-
rissa saa olla siten ulkonevia lukonri-
poja, hakoja tai muita laitteita, että
niistä voi olla vaaraa tai haittaa liiken-
teessä.)

Rakenteita oli useita, esim.:
1) Pelkkää puulistaa ei hyväksytty.
Puisen päistään viistotun suistolistan
päälle sovitettiin joko lattarauta tai ku-
pumainen muotorauta, joka kiinnitet-
tiin uppokantaruuvein puulistaan. Ko.
raudan päät hitsattiin kiinni lavan si-
vulaitojen päiden mahdollisiin teräksi-
siin pystyvahvikkeisiin tai käännettiin
puisten sivulaitojen  sisäpuolelle.

2) Suistolistoina käytettiin pelkkää te-
räsputkea, jonka päät litistettiin kiila-
maisiksi ja kiinnitys lavan sivulaitojen
päihin kuten yllä.

3) Putken sijasta saattoi olla myös U-
tai muu muotorauta selkä ulospäin ja
jälleen päät viistottuina

PS. 1) Peilit

Kovin tuntuvat alla olevat minimit
vaatimattomilta tämän päivän ajoneu-
voja ja liikennettä ajatellen

1.2.38: autossa tulee olla “peruutus-
peili”
1.6.48: muussa kuin henkilöautossa
peilin tulee olla korin ulkopuolella va-
semmalla sivulla
1.12.57: muussa kuin henkilöautossa
tulee olla peilit kummallakin puolella
koria, peilin pinta-ala vähintään 70
cm2

PS. 2) Roiskeläpät yms.

Jos halutaan auton olevan tarkalleen
oman käyttöaikansa kunnossa myös
varusteiltaan, niin tulee muistaa mm
roiskeläpät ja painomerkinnät vasem-
malla sivulla (kantavuus, kokonais-
paino, akselipaino)

Reino Wallenius

Keijutie 5 C

15700 Lahti

(03) 752 6275, 0400 810 778

reino.wallenius@dnainternet.net

 

Kuorma-auton lavan suistolistat

Lattarauta kiertyy oikeaoppisesti puisen suistolistan pyöristetyn pään ympäri.

Myös metalliputkesta valmistettu, virtaviivaiseksi viistetty lista oli hyväksyttävissä.
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Mobiliassa Museoajoneuvopäivässä
kävi noin 3500 kävijää, veteraaniajo-
neuvoja esittäytyi noin 300, joista au-
toja runsaat pari sataa. Lisäksi vete-
raanimoottoripyöriä ja vanhoja veloja,
eli polkupyöriä.  

Tapahtuma järjestettiin kuluneena
kesänä kolmatta kertaa; VetKu oli ta-
pahtumassa näkyvästi mukana sekä
runsasta huomiota erityisesti Virossa
saaneella Eestin Keikallaan, että Mo-
biliassa. Toki jäsentensä myötä yksit-
täisinä osallistujina hyvin monilla
muillakin paikkakunnilla.

Vetkun kunniajäsen, halikkolainen
Into Nikander sai jälleen ansaitusti
runsaan huomion esitelleessään puu-
kaasukäyttöisen kuorma-autonsa
käynnistysrituaaleja. Yhteisen poltto-
aineen lastaaminen Hävittäjä-Fordin
lavalta höyryhinaaja Wellamon kyytiin
Mobilian laivalaiturilla oli varmasti
kaikille paikalla olleille ikimuistoinen
elämys. 

Yli 100 -vuotias Wellamo on Perin-
nelaivarekisterissä, eli se on arvioitu
historiallisesti merkittäväksi aluksek-
si.

Internetin kautta oli löydettävissä
kaikkiaan 15 eri tapahtumaa Museo-
ajoneuvonpäivä-nimikkeellä, joista 4
Tampereen seudulla. Menestyksen
innoittamana järjestäjät ovat päättä-
neet toteuttaa tapahtuman myös
vuonna 2009. Ohjelmistoa ja yleisö-
tapahtumien sisältöä kehitetään saa-
tujen kokemusten perusteella. 

 

Museoajoneuvon päivä 2008 oli menestystapahtuma.

Yli 100 -vuotias Höyrylaiva Wellamo sai kaipaamaansa polttoainetäydennystä – pari
mottia kuivia koivuhalkoja – toisen puuta polttoaineenaan käyttävän kulkuneuvon,
lähes 70-vuotiaan kuorma-auton avustuksella. 

Into Nikander osallistui puukaasukäyttöisellä Hävittäjä-Fordillaan Mobilian Museo-
ajoneuvon päivävään 2008. 

Rahtarit-liikennepuisto on saavuttanut tu-
levien automiesten jakamattoman suo-
sion.

Teksti ja kuvat: Martti Piltz 
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rän kautta ulos. Alempi nostin -  jonka
nostokorkeus on 11 metriä -  on pur-
kanut ja lastannut laivat. Ylempi,
nosturirakennuksen tornissa sijaitse-
va 22 metrinnostokorkeudella oleva
nostin on laskenut laivojen mastot
alas purku- ja lastaustapahtuman
ajaksi. Molempien nostimien kuor-
mauselimenä on koukku, alemmassa
yksinkertaisella köydellä ja ylemmäs-
sä kaksinkertaisella.

Pyörivä liike massiiviselle köysike-
lalle saatiin aikaan jalkavoimin polke-
malla. Tarina ei kerro kuinka monta
miestä on tarvittu polkemaan köysi-
kelaa.

Suosittu matkailunähtävyys
Kultturihistoriallisesti arvokas Stary
Zuraw on tänä päivänä suosituimpia
turistinähtävyyksiä Gdanskissa. Nos-
turin uljas olemus kohoaa kymmeniä
metrejä korkeana piirtämään itsensä
turistien mieliin. Valtavat ankkurit
nosturin seinustalla kertovat vanhan
tarinan reippaan puolivuosituhannen
takaa. Tämän vuoksi Stary Zuraw on
vakuutettu mm. tulipalon varalle var-
sin huomattavasta summasta.

Tuhannet ihmiset viettävät etenkin
viikonloppuisin aikaa Veiksel-joen
hellässä huomassa ihastellen mu-
seolaiva SS Soldekia ja vuosisatojen
takaista perinnerakentamista, tästä
kuuluisimpana esimerkkinä lienee
Bazylika Mariacka, suom. Mariankirk-
ko joka on maailman suurin tiilestä
muurattu katedraali. Kirkkoon mahtuu
peräti 25 000 sanankuulijaa.

Teksti ja kuvat:Teijo Markkanen

Danzig, tänä päivänä Gdanskin ni-
mellä tunnettu kaupunki oli jo 1200-
luvun lopulta lähtien tärkeä satama-
kaupunki Itämeren alueella. Pohjois-
Puolassa Gdanskinlahdella sijaitseva
kaupunki ja sen reilu pari tuhatta asu-
kasta sai elantonsa kaupankäynnillä.
Saksasta itäänpäin levinnyt yksittäis-
ten kauppiaitten yhteenliittyminen
omien etujen puolustamiseksi sai
siinä määrin merkittävät mittasuhteet
että syntyi Hansaliitto, johon myö-
hemmässä vaiheessa liittyi myös
kaupunkeja. Danzigista tuli Hansalii-
ton jäsen vuonna 1361 ja oli toinen
puolalaisista kaupungeista Krakovan
ohella. 
1300-luvun puolivälissä Danzigillekin
taloudellisia etuja tuonut Hansaliitto

ja sen vaikutukset näkyivät mm. vä-
estön kasvuna ja kaupankäynnin vil-
kastumisena. Kaupunkiin alettiin
Veiksel-joen varrelle rakentaa laivo-
jen lastaamista ja purkamista helpot-
tavaa nosturia. Ensimmäinen doku-
mentti nosturin rakentamisesta
Danzigiin löytyy vuodelta 1363. Tätä
vuonna 1444 valmistunutta  Stary
Zuraw-nosturia pidetään maailman
vanhimpana toimintakuntoisena nos-
turina.

Keskiaikainen tekniikka
Nosturissa on kaksi 2000 kg:n nostin-
ta joissa kummassakin valtava, usei-
ta metrejä läpimitaltaan olevan köysi-
kela. Molempien nostimien köysi joh-
detaan köysikelalta kahden taittopyö-

 

Maailman vanhin nosturi 
löytyy Puolasta.
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Toimitukseen on saapunut kortti jäse-
neltämme Reino Lehtiseltä, tällä ker-
taa ei kuitenkaan Anjalasta vaan Kii-
nasta! Repa kertoo leipääntyneensä
jatkuvaan hellapuiden tekoon talvi-
sessa vesisateessa ja kaivanneensa
vaihtelua. Sitä on kuulemma saatu-
kin, sillä Kobin autiomaassa, josta
kortti on lähetetty, oli niin kuumaa ja
kuivaa, että postimerkkikin piti om-
mella kiinni! Toisaalta kenraali talvi-
kin näytti ankaramman puolensa. Hi-
malajallakin oli kolmatta meetriä
lunta, joka Repan mukaan ’vähä hait-
tas’ Jyryn etenemistä. Pahaksi on-
neksi, Beijingin Essolta, jonka portilta
kuva on ilmeisesti räpsästy, oli
suositut kyppituumiin sopivat lumiket-
jut päässeet loppumaan.

’Liu hau’ lopettaa Repa matkara-
porttinsa leikkisästi paikallisella mur-
teella ja lupaa yrittää Kevätpäivänta-
saukselle Suomeen. Toimitus kiitte-

lee ja toteaa mm. mielenkiintoisia matkakertomuksia saavan tulla kaikkien ilok-
si ja ylösrakennukseksi enemmänkin.

 

Postia toimitukselle :)

Lahikainen Eino KANGASNIEMI 80 v 16.7.2008
Meri Mikko Lennart PORRAS 80 v 28.9.2008
Mattila Onni NAHKELA 80 v 7.10.2008
Hollanti Kaarlo PYHÄJÄRVI 80 v 17.10.2008

Pesonen Veijo JÄRVENPÄÄ 70 v 4.5.2008
Mäki-Laurila Jaakko ROISMALA 70 v 16.7.2008
Ojala Vaito SÄYNÄTSALO 70 v 3.8.2008
Perttula Mikko KEURUU 70 v 23.9.2008
Honkaniemi Kalevi PARKANO 70 v 4.12.2008
Niva Kari ROVANIEMI 70 v 11.12.2008
Siltala Teuvo ALAVUS 70 v 18.12.2008

Virtanen Jouko NOKIA 60 v 22.5.2008
Rajaniemi Seppo SEINÄJOKI 60 v 4.6.2008
Kivimäki Esko JALASJÄRVI 60 v 26.6.2008
Oksanen Tapio HELSINKI 60 v 2.7.2008
Virtanen Erkki ÄHTÄRI 60 v 9.7.2008
Korpi Jouko MANTILA 60 v 10.7.2008
Niittymäki Asko YLÄNE 60 v 22.7.2008
Hoppula Veikko KANGASALA 60 v 26.7.2008
Kaura Antti J KAUHAJOKI 60 v 29.7.2008
Saikko Martti LAPPEENRANTA 60 v 4.8.2008
Lampinen Esa ANJALANKOSKI 60 v 22.8.2008
Blomberg Olli KUOPIO 60 v 29.8.2008
Halonen Heikki KUOPIO 60 v 29.8.2008
Wiklund Pauli KYLMÄKOSKI 60 v 11.9.2008
Kettunen Hannu JUANKOSKI 60 v 16.9.2008
Bergström Matti HYVINKÄÄ 60 v 23.10.2008
Jätinvuori Vesa TURKU 60 v 8.11.2008

Suutarinen Leila KANGASALA 50 v 10.5.2008
Hulmi Tuure SÄKYLÄ 50 v 13.7.2008
Poussa Antti PARKANO 50 v 23.8.2008
Lahti Pekka HUISSI 50 v 24.8.2008
Piesanen Kari ESPOO 50 v 21.10.2008
Nordman Jukka HOLLOLA 50 v 24.10.2008

 

Vetku Onni t te lee

merkkipäiviään 
viettäviä jäseniään. 



laitetta tai sitten suomalainen kone-
paja on kehittänyt vastaavan, mutta
hieman omaperäiseksi muunnetun
laitteen. Sekä ruotsalaisten, että suo-
malaisten konepajojen koko on vaih-
dellut. Varhaisvaiheessa, ennen tois-
ta maailmansotaa, verstaat olivat
yleensä suuria. Toisen maailmanso-
dan jälkeen moni pieni verstas kasvoi
suureksi työkoneiden yleistyessä.
Myös sotateollisuuden konvertointi
rauhan aikaan synnytti tärkeitä tuot-
teita, kuten Vammaksen kaivurin ja
tiehöylät, Valmet-traktorin, Lokomon
tietyökoneet, joista erityisesti tan-
dem-tiehöylät ja täryjyrät olivat eteviä
laitteita. Kehitys johti osaamisen ja in-
sinööritaidon kasvuun ja omaan tuo-
tekehitykseen, joka 1990-luvun lama-
vuosina romahti ja sittemmin kuivui
melkein olemattomiin. 

Erään toistaiseksi erittäin vähän
hyödynnetyn tietolähteen tarjoaa Tie-
ja vesirakennushallituksen hankinta-
asiakirjat. TVH oli valtion rakentajaor-
ganisaatio, joka rakensi kanavat, sa-
tamat, lentokentät, tiet ja aluksi rauta-
tietkin, joten monenlaista vehjettä on
rukkasten ja ”pilneesin vitosen” kave-
riksi tarvittu. Asiakirjoja on Tiemu-
seon arkistossa Mobiliassa ehkä noin
parikymmentä metriä. Sarja on täy-
dellinen ja katkeamaton 1920-luvulta
1980-luvun alkuun. Ainut poikkeus on
”Maailmanpankin” lainoilla vuosina
1964-1968 hankitun kaluston paperit,
jotka on tallennettu Kansallisarkiston
”MALA-arkistoon”. 

maatalouskonepajoista, alkanut val-
mistaa. Lisenssit ja luvat näyttävät
unohtuneen pitkälle matkalle. Yleen-
sä melko nopeasti, vain muutaman
vuoden viiveellä, koneiden valmistus
on siirtynyt Suomeen. Tapoja on ollut
monia; joskus ruotsalaiset ovat pe-
rustaneet tänne yrityksen joka alkoi
valmistuttaa alkuperäisen kaltaista
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Veteraaniautoinnostuksessa on jää-
nyt hieman syrjemmälle se tosiasia,
että niiden käyttöön on liittynyt usein
monenlaisia apuvälineitä. Toki ”Pil-
neesin vitonen” säilyy tieliikenteen
historian tärkeimpänä työkaluna vielä
pitkään, mutta hieman korkeamman
tekniikan tason laitteita on käytetty jo
yli puoli vuosisataa. Vanhoille työko-
neille tyypillistä ovat yksinkertainen
mekaniikka ja suuret ainespaksuu-
det. Toisin sanoen ne säilyvät hyvin,
kun ensiksi pinta on sopivasti ruos-
teen oksidoima. 

Tänä vuonna Mobilia on koonnut
näyttelyn tiekoneista. Suurin osa ka-
lustosta kuuluu Tiehallinnon Tiemu-
seokokoelmaan. Kun näyttelyä ra-
kennettiin, kävi ilmi, että niitä on tut-
kittu sangen vähän, mikä sinänsä on
tyypillistä; Suomessa ei ole kirjoitettu
työkoneiden, saati tietyökoneiden
historiaa. Toki ajoneuvoliikennekin on
jäänyt muutaman harvan tutkimuksen
varaan.

Melko yleiseltä näyttäisi kehitys,
että Yhdysvalloista on ostettu Ruot-
siin joku ihmelaite, joista käyttökel-
poisimpia on joku lukemattomista
ruotsalaisista konepajoista, useinkin

Autoilija Valde Hyvärinen Sotkamosta kehitteli vuosia Vuokatti-vallinleikkajaa. Eräässä
kehitystyövaiheessa 1950-luvun alussa hänestä tuli aikansa mediajulkkis, kun sukset
menivät ristiin virkamiesten kanssa. Toisaalta TVH maksoi hänelle palkkaa kehitystyös-
tä, koekäytti prototyyppejä ja laite voitiin patentoida Pohjoismaissa. Vallinleikkaajia os-
tettiin vuosittain noin 5 kappaletta, kun varsinaisia lumiauroja hankittiin noin sata. Ku-
vassa olemme hämmentyneitä ja onnellisia, kun olemme osanneet kiinnittää häkkyrän
autoon, jonka varusteena se aikoinaan on ollut.

 

TYÖKONEISTA

Kanavatyömailla kuten Lempäälän tai vielä enemmän Saimaan kanavalla tarvittiin se-
menttiä suunnattomia määriä. Kaikki sementti tehtiin paikan päällä, vielä 1960-luvun
alussa sementti kovettui heti, eikä sitä voitu kuljettaa kovin kaukaa. Sementin siirrossa
työmailla siirryttiin kottikärryistä pieniin keikkavaunuihin dumppereihin. Tämä on saksa-
lainen Potratz, jota vauhdittaa aikanaan yleinen Hatz-diesel. Yleisimpiä olivat englanti-
laiset Thwaites- ja Benford-dumpperit, mutta muutamia Fiskarsin Tuuppereitakin han-
kittiin.

Teksti ja kuvat: Martti Piltz
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Jari Ala-Ilomäki

Ajoneuvot Suomessa 1
Vanaja

Markku  Mäkipirtin  viimeisin teos
käsittelee  Vanajaa.  Kirja tyydyttää
monen legendaarisesta kotimai-
sista kuorma-automerkistä kiin-
nostuneen tiedonjanoa.

Autokirjojen laajassa kentässä Mark-
ku Mäkipirtti asettaa viisaasti rajansa
jo esipuheessa. Ajoneuvot Suomes-
sa 1 Vanaja  on kirja nimen omaan
Vanaja kuorma-autoista. Autojen
käyttäjät ja heidän tarinansa rajataan
ulkopuolelle, ehkäpä  tuleviin teok-

siin. Tämä on tavallaan harmi, mutta
jotakin aluetta on pakko painottaa
toisten kustannuksella kokonaisuu-
den hallitsemiseksi.

Kirjassa esitellään lyhyesti Vanajan
autotehtaan synty sodanjälkeisessä
Suomessa. Tässä, kuten muissakin
yhteyksissä käytetään onnistuneesti
vanhoja lehtikirjoituksia tuomassa
kytkentää ajankuvaan. Näin lukija
saa käsityksen siitä, millainen Suomi
oli ja mitä asioista puhuttiin. Myös
vanhat mainokset sisältävät mielen-
kiintoista tietoa: kotimainen ei pula-
kauden korviketuotannon jälkeen
ollut välttämättä mainesana. Koti-
maista autoa oli mainostettava sen
ulkomaisilla osilla.

Kirjassa käsitellään Vanajan auto-
tehtaan tilastotietoja varsin monella
tavalla jaoteltuna. Keskittyminen joil-
tain osin Hämeen läänissä vallitse-
vaan tilanteeseen saattaa vaikkapa
savolaislukijaa häiritäkin, koko maan
tilanne olisi kiinnostavampi mutta sen
hankinta ehkä suuremman työn taka-
na. Myös käytettyjä moottoreita ja
voimansiirtorakenteita esitellään,
missä yhteydessä käytettyjen kuva-
lähteiden maininta olisi palvellut kiin-
nostunutta lukijaa. Murtoviivakuvaaji-
na esitettyjen tilastotietojen luetta-
vuus on osin huono.

Kirjan ehdottomasti parasta antia
on Vanajan malleittainen esittely run-
saine kuvineen. Voisi sanoa, että Va-
najan  mallimerkintäjärjestelmä avau-
tuu lukijalle kiitettävästi.  Lehtileikkei-
den mukavasti ryydittämä osio on
nautittavaa luettavaa ja katseltavaa.
Mukana on monia ennen julkaisemat-
tomia kuvia. Vastaavasti jotkin uudet
kuvat ovat tekniseltä   laadultaan
huonoja ja joidenkin autojen osalta
esiintyy tarpeetonta toistoa.

Kokonaisuutena voi sanoa, että
Markku Mäkipirtti on tehnyt hienon
ponnistuksen kotimaisen kuorma-au-
tonvalmistuksen historian tallentami-
seksi. Huolellisemmalla viimeistelyllä
muutamat kirjan virheetkin olisi ehkä
saatu karsittua. Käsikirjoituksen anta-
misella toisten asiasta tietävien luet-
tavaksi  on tunnetusti paitsi tärkeää
niin myös vaikeaa. Kriittistäkin palau-
tetta tavallisesti saa, mutta asiallisten
kommenttien huomioon ottamisella
teoksen laatu nousee huomattavasti.
Useammat aivot päätyvät parempaan
ja oikeampaan  lopputulokseen. Tun-
tuu vaan, että näitä kirjoja kirjoitetaan
ikään kuin piilossa, mistä lopputulos
aina kärsii. Mutta tällaisenaankin
tulos on kiitoksen arvoinen. Jään
odottamaan vastaavaa mallikohtaista
kirjaa Sisusta.

TVH:n hankinta-arkisto avaa mo-
nenlaisia näkymiä kaluston, esimer-
kiksi tiehoitoautojen hankintoihin.
Niistä voi saada melko toisenlaisen
käsityksen niiden kehittämisestä, ra-
kentamisesta, laadusta ja vaikkapa
tarjouskilpailujen tiukkuudesta kuin
tunnetut alan kirjojen toistamat usko-
mukset. Toisaalta myös hankintapro-
sessi valottuu hyvin; voipa sanoa,
että melkein lyijykynä ja sadan tiehoi-
toauton kauppa prosessina on yhtä
vaativa. Virkamiehet ovat olleet tark-
koina, mutta poliitikot ovat saattaneet
valita moottorit hankittaviin autoihin.
Myös tietöiden koneellistaminen on
usein tapahtunut niin, että TVH on
hankkinut maailmalta jonkun vempe-
leen, jota on koekäytetty ja sitten tar-
jottu kotimaisille konepajoille valmis-
tukseen. Useihin asiakirjoihin liittyy
aidot ja alkuperäiset esitteet.

Sementin sekoittimina annoskoneet olivat yleisimpiä. Mallit tulivat joko Saksasta, Tans-
kasta tai Ruotsista. Niitä valmistivat monet konepajat, mutta yleisimpiä olivat Haikosen
ja Kekkosen sekoittimet. Niiden koko kasvoi työmaiden suurentuessa. Siltatyömailla
350 litran sekoitin oli yleinen, kanavatyömailla käytettiin 500 ja 750 litran patoja. Jo
1960-luvun puolivälissä siirryttiin jatkuvakäyttöisiin sekoittimiin kunnes tulivat kuljetetta-
vat sementit. Olisi mielenkiintoista nähdä työnäytös tällaisella koneella, josta mainok-
sen mukaan valmistuu joka toinen minuutti uusi mälli.  
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Jari ja Päivi Ala-Ilomäki

Kaikki alkoi ideasta matka-ajosta
ulkomailla. Eesti on meitä muka-
vasti lähellä ja kuitenkin sopivasti
eksoottinen matkakohde. Eestin
olosuhteet tulivat tutuiksi etukä-
teiskartoituksen aikana, mutta
pystyttäisiinkö lähes 40 museo-
kuorma-auton joukkoa sittenkään
hallitsemaan vieraissa oloissa.
Keikka oli hieno elämys ja kaikki
sujui pääosin hyvin, vaikka pienil-
tä vaikeuksilta ei vältyttykään.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Kesäkuun 4.-8. järjestetyn Eestin kei-
kan taustalla oli puheenjohtajan eh-
dotus käydä vaihteeksi ulkomaillakin.
Kun pj. oli sopivasti aloittanut eestin
kielen opinnot ja seuran jäsenistä löy-
tyi innokas yhteistyökumppani, noin
puolet ajastaan Eestissä asuva ja
siellä autoalalla toimiva Esa Pyyhkä-
läinen, oli suunta selvä: Eestiin men-
nään! Päätökseen vaikutti toki myös
lähihistoria: valtaosaa keikoille osal-
listuvista autoista ei Eestissä ole kos-
kaan nähty, joten kiinnostunutta ylei-
söä oli odotettavissa.

Suunnitelman akilleen kantapää oli
luonnollisesti autojen kuljetus Suo-

menlahden yli, mutta tämäkin asia
ratkesi Tallink Silja Oy:n toimitusjoh-
taja Keijo Mehtosen ymmärtäessä
kuljetuskulttuuriasian tärkeyden pääl-
le. Keikka päätettiin tehdä Eestin ta-
savallan 90. juhlavuoden kunniaksi,
minkä johdosta sen nimikin jätettiin
hieman epäsuomalaiseen Eestin
keikka -muotoon. Virohan on tunne-
tusti eräs Eestin maakunnista, vaikka
koko tasavaltaa suomen kielellä Vi-
roksi kutsutaankin.

Keikkaa edelsi kaikkiaan  yli vuo-
den kestänyt työläs selvitys- ja järjes-
telytyö. Erityisesti majoituskapasitee-
tin löytäminen keikalle arvioiden mu-
kaan osallistuvien noin 40  museo-
kuorma-auton kuljettajille vänkärei-
neen tuotti päänvaivaa. Järjestelyt
eivät olisikaan onnistunut ilman Ees-
tin pään yhteistyökumppaneita, joista
Rosqvist Oü:ta ja Eesti Autoklubia
edustava Raik Zäuram oli tärkeimpiä.
Eestiläiset ovat sukulaiskansaa ja
asuvat naapurimaassa, mutta monet
asiat poikkeavat silti Suomesta.
Taustatyö tuotti tulosta, majapaikat
löydettiin ja varattiin, ja näin mukaan
pääsivät Suomesta kaikki 38 ilmoit-
tautunutta autokuntaa Pyyhkäläisen
Esan liittyessä joukkoon Tallinnasta.

Keikkapäiväkirjasta

Keskiviikko 4.6.

Keikka alkoi kokoontumisella 4.6.
Helsingissä Finlandia-talon pysäköin-
tialueelle, jonne kaikki mukaan ilmoit-
tautuneet saapuivat aamulla hyvissä
ajoin. Täältä lähdettiin kansanedusta-
ja Leena Harkimon saatesanojen
myötä sujuvasti poliisisaattueessa
kohti Länsisatamaa. Jo tässä vai-
heessa saatiin esimakua tulevasta:
katuvieriltä ja rakennustelineiltäkin
kännykkäkamerat suuntautuivat kohti
Vetkun museokuorma-autokolonnaa.
Matkalaisten iloksi myös epävakaa ja
pilvinen sää oli vaihtunut perinteisek-
si Vetkun kesäkeikkojen helteeksi.

Autot saatiin hyvässä järjestykses-
sä m/s Superstarin autokannelle.
Eikä tehnyt tiukkaakaan: pieniä ovat
Vetkulaisten autot autolautan mahas-
sa. Laivalla nautittiin buffetaamiainen
maihinnousua odotellessa.

Vastarannalla Eestin järjestävä
seura olikin jo odottamassa: Tallin-
nan sataman D-terminaalissa  keikan
osallistujia tervehti Esa Pyyhkäläisen
International KB3 vm. 1941 hi-
nausauto sekä Eesti Autoklubilta
GAZ bussi vm. 1976 ja moderni M-B
Sprinter hinausauto. Paikallisten jär-
jestelyjen ensiluokkaisuus tuli esille
monesti, ja se alkoi jo satamasta

 

- Muu maa mansikka?

Tallinnan aloituskuhinoiden jälkeen seuraava seesteisempi hetki tavoitti vetkulaiset lou-
nastauolta Türisalun rantajyrkänteeltä. Taka-alan maanpinnan reunasta on kymmenien
metrien pystysuora pudotus mereen. (JAI)

Kansanedustaja ja Liikennevaliokunnan
jäsen Leena Harkimo lähettää vetkulaiset
matkaan Helsingissä Finlandia-talon py-
säköintialueelta.  (PAI)
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matkalla Raatihuoneen torille: Sprin-
ter veti letkaa keltaiset hälytysvalot
vilkkuen ja peräpään vartijana toimi
GAZ bussi. Kenenkään ei pitänyt ek-
symän, vaan Tallinnan hieman totu-
tusta poikkeava liikenne taisi kuiten-
kin tehdä joillekin tepposet, ja muuta-
ma autokunta teki jotakuinkin hallitun
kunniakierroksen ennen Raatihuo-
neen toria.

Autonäyttelyyn Raatihuoneen torille
kaikki kuitenkin lopulta selvisivät. Ja
millainen näyttely se olikaan! Ympä-
ristönä keskiaikainen torimiljöö, ylei-
sönä joukoittain välittömiä tallinnalai-
sia ja ilma sellainen, jota tänä kesänä
lomalaiset ovat haikailleet. Vetkun
näyttely oli osa Tallinnan vanhankau-
pungin päiviä ja yleisön kiinnostus oli
sen mukainen: kielikynnys ei ajatus-
ten vaihtoa juuri haitannut, vaan
moottoreista, voimansiirroista ja ko-
kemuksista vaihdettiin mielipiteitä su-

juvasti. Tallinnan apulaiskaupungin-
johtaja Jaanus Mutlin ja Vetkun pj:n
puheiden jälkeen letka suuntasi van-
hankaupungin läpi länteen kohti
Türisalun rantajyrkännettä ja kenttä-
lounasta. Poistuminen Tallinnasta
osui parhaaseen ruuhka-aikaan ja
Enskan sekä Hanskin liikenneohjel-
mia seurannut sukupolvi oli ilmeisesti
vähemmistönä, joten pieniltä letkan
hajoamisilta ja joiltakin eksymisiltä-
kään ei voitu välttyä. Aikataulu oli
tämän seurauksena  tilapäisesti lä-
hinnä ohjeellinen.

Reitin valinnassa eräs johtoajatuk-
sista oli tarjota osallistujille näkymiä,
joita ei Suomessa tapaa. Türisalun
rantajyrkänne tarjosi niitä parhaasta
päästä: meren aallot ovat syöneet
rantaan kymmeniä metrejä korkean
pystysuoran jyrkänteen. Sanomatta-
kin on selvää, että lounas maistui
tässä ympäristössä tavallistakin pa-

remmalta. Matka jat-
kui nyt hyvässä jär-
jestyksessä kohti
Haapsalua ja maja-
paikkaa, jossa ruo-
kailun jälkeen uni
maistui pitkän, kuu-
man ja pölyisen päi-
vän jälkeen jokaisel-
le.

Torstai 5.6.

Torstai 5.6. alkoi au-
tonäyttelyllä Haap-
salun rautatiemu-
seoksi kunnostetulla
entisellä rautatie-
asemalla, jossa

apulaiskaupunginjohtaja Talis Vare
toivotti vetkulaiset tervetulleiksi. Tääl-
läkin kiinnostunutta yleisöä riitti naru-
letkana kulkevista lastentarharyhmis-
tä lähtien. Näyttelyn aikana halukkaat
vetkulaiset pääsivät GAZ -bussikyy-
dillä tutustumaan vuonna 1279 pe-
rustetun Haapsalun keskiaikaiseen
keskustaan linnanraunioineen. Pai-
kalliset elintarvikeliikkeet varustivat
matkalaisia tulevan päivän rasituksiin
mm. kirsikkakompotilla, Kalevin suk-
laalla ja Mulinaadi  -limonaadilla.
Näyttelyn päätyttyä letka ajoi kierrok-
sen Haapsalun kaduilla ja suuntasi
kohti Kurtnan moottoripyörämuseota. 

Matkalla nautittiin erinomainen sel-
jankalounas Riisiperessä ja tutustut-
tiin myös pölyävien sorapintaisten tei-
den romantiikkaan. Kurtnaan saavut-
taessa yleisöpaljous jatkui. Joka pai-
kassa näytti olevan iloisia ja kiinnos-
tuneita ihmisiä kännykkä- ja tavallisi-
ne kameroineen. Myös Eestin keikan
näkyvyys mediassa oli jotain ennen
kokematonta. Paitsi ennakkojuttuja
maan autolehdistössä sai keikka
osakseen näkyvyyttä kaikissa vierai-
lukohteiden lehdissä, valtakunnalli-
sessa televisiossa sekä nettilevityk-
sessä. Oletus keikan kiinnostavuu-
desta oli oikeaan osunut. Keikkaa
kutsuttiin yleisesti liikkuvaksi mu-
seoksi, mikä piti täysin paikkansa,
kun otetaan huomioon myös autojen
henkilöstön ajanmukainen pukeutu-
minen. Vierailukohde Kurtnan moot-
toripyörämuseo tarjosi vastaavasti
nähtävää, jota Suomessa ei taatusti
näe. Idyllinen ympäristö myllylampi-
neen tarjosi myös silmänruokaa.

Matka jatkui kohti Laagria, jossa

Hyvin mahtuivat Vetkulaisten 38 autoa M/S Tallink Superstarin
ruumaan, eikä tehnyt tiukkaakaan. (JAI)

Tallinnan sataman D-terminaalissa olivat keikkalaisia odotta-
massa Rene Soll, Esa Pyyhkäläinen ja Raik Zäuram sekä Eesti
Autoklubin vm. 1976 GAZ V-8 bensiinimoottorinen bussi ja Esa
Pyyhkäläisen International KB3 vm. 1941 hinausauto. (AV)

Raik Zäuram kantoi suurimman vastuun Eestin puolen järjes-
telyistä. Kuvassa Raik ohjaa letkaa sataman D-terminaalissa.
(AV)
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saavuttiin hotellin parkkialueelle Ve-
teraanikuorma-autojen seura ry:n
parhaiden perinteiden vastaisesti yli
puoli tuntia etuajassa. Tästä tulikin
heti huomautuksia, joten seura tekee
voitavansa, jotta tilanteen toistumi-
nen vältettäisiin. Laagrissa sijaitsi yö-
pymispaikan lisäksi Esa Pyyhkäläi-
sen mielenkiintoinen  museoautoko-
koelma, jota katsomaan  GAZ -bussi
halukkaat kuljetti. Eestin Autoliiton
tiepalvelumiesten apu oli myös en-
simmäistä kertaa todella tarpeen.
Osmo Mansikkamäen vm. 1946 Kel-
tanokka-Fordin startin johdon löysty-
neen mutterin aiheuttama kipinöinti
oli syönyt pultin kierteet tiepalvelu-
miesten uusittavaan kuntoon. Pääl-
lysteiden epätasaisuuksista ja tietöi-
den tärinöistä kertoi omaa kieltään
myös reitin varteen pudonnut ojakep-
pi, jonka lopulta tuntomerkkien perus-
teella mutta kuitenkin liian myöhään
tunnisti omakseen varapj. Wexi Hop-
pula, kiinnitettyään ensin uudestaan
matkan aikana irronneen ikkunakam-
men. Pj. Ala-Ilomäkikin oli jo Haapas-
alussa kiristellyt Sisun vuotavan pai-
neputken, joten paineet nousivat taas
jarruissa, ja otsasuonissa hiukan hel-
potti. Tielle ei siis jääty, vaan matka
jatkui sujuvasti aamun koittaessa. 

Perjantai 6.6.

Aamu alkoi suunnan 180 asteen
muuttamisella. Täyskäännöksen te-
keminen Eestin moottoriteillä poikke-
aa kuitenkin meikäläisestä: varsinais-
ta ramppia tien toiselle puolelle ei
aina ole, vaan vastaantulevan liiken-
teen joukkoon soluttaudutaan oman
kaistan vasemmalla puolella olevalta
tasoliittymältä. Keikka jatkui kuitenkin
sujuvasti poliisin suosiollisella avus-
tuksella kohti itää ja Jägala-Joan nia-
garamaista putousta. Tallinna-Narva
moottoritien betonipäällysteinen al-
kuosa kuuluu olevan saksalaisten ra-
kentama. Siihen nähden kunto oli
hyvä, mutta todellisuudessa pinnan
laatu laattasaumoineen rassasi vete-
raanikalustolla matkaavia.   Jägala-
Joan putous on todellakin kuin pie-
noismalli kuulusta Niagaran hevosen-
kenkäputouksesta: terävä, kaareva ja
pystysuora. Eestin geologia poikkeaa
kaikkiaan paljon meikäläisestä. Pe-
ruskallio piilottelee paksujen maaker-
rosten alla ja erikoista tulitikulla syty-
tettävää sedimenttiäkin on. Tuosta
palavasta kivestähän Eesti saa valta-
osan sähköenergiastaan. Putouksel-
la nautittiin maittava välipala, jonka
jälkeen edessä oli keikan pisin siirty-
mä nyt hyväpintaista moottoritietä pit-
kin kohti Rakverea.

Matkalla kohti Rakverea havaittiin
seuraava tekninen ongelma. Kurt
Björkbomin Ford 82C:n  vm. 1938 la-
turin katkennut pultti piti irrottaa reiäs-

tään ja uusia. Eipä hätää, tiepalvelu-
ystävämme ottivat Fordin hinaukseen
ja veivät korjaamolle Rakvereen. Kurt
ehti vielä mukaan näyttelyyn Rakve-
ren torille eikä ystävällinen palvelu
ollut hinnan kiroissa! Rakveren torilla
vetkulaiset otti vastaan apulaiskau-
punginjohtaja Ain Suurkaev. Puheen-
johtajan tervehdyksen ja pöytästan-
daarin luovuttamisen jälkeen vuoros-
sa oli rouva Aira Vainikan tuoma ter-
vehdys Rakveren ystävyyskaupungil-
ta Lapeenrannalta. Ryhmä ruokaili
kahdessa osassa Rakveren jo 1200-
luvulla perustetun ja monet vaiheet
kokeneen linnan krouvissa, jotta run-
saslukuisen yleisön palvelu torilla
olisi varmistettu. Ruokalista linnan
krouvissa oli asianmukaisesti keskiai-
kaisen maittava, ja ruokailijoiden
mieltä ilahduttivat myös historiallisesti
pukeutuneet tarjoilijat ja muu linnan
väki.

Rakveresta letka suuntasi Itä-Ees-
tin lehtevien maisemien halki majoi-
tuspaikkaan Suomenlahden rannikol-
le Käsmun viehättävään kylään enti-
seen neuvostoaikaiseen pioneerilei-
riin. Venäläistyyppisessä, alkuperäis-
kuntoisessa saunassa saunomisen
jälkeen siirryttiin suureen ruokasaliin
illalliselle ja asianmukaisten iltapuhei-
den jälkeen nukkumaan tupiin.

Lauantai 7.6.

Lauantai alkoi tutustumisella Käsmun
merimuseoon. Käsmu on vanhaa

Tallinnan apulaiskaupunginjohtaja Jaa-
nus Mutli antoi Raatihuoneentorilla järjes-
tetyssä näyttelyssä suuren tunnustuksen
Vetkun Eestin keikalle ja toivotti Vetkulai-
set tervetulleiksi ensi vuonnakin. (PAI)

Ahdasta Raekoja Platsilla Tallinnan vanhan kaupungin keskustassa. (VH)
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suomalaisten kesämaata ja meren-
kulkijoiden asuntokenttää, joten mu-
seolla oli monta tarinaa kerrottava-
naan. Seuraavana kohteena oli kar-
tano, joista Eesti onkin kuuluisa.
Maanomistusolot olivat Eestissä
ennen neuvostoaikaa  valtaosiltaan
Suomesta poikkeavat. Lähes kaikki
maa oli tavallisesti saksalaisperäisten
kartanoiden omistuksessa. Niinpä
raunioituneita kartanoita riittääkin. 

Vetkulaiset pääsivät tutustumaan
entisöityyn Palmsen kartanoon, jonka
kunnostus aloitettiin jo neuvostoajal-
la. Kartano herrasväentiloineen, kel-
larin keittiöineen, viinikellareineen,
puutarhoineen, huvimajoineen ja ajo-
neuvomuseoineen teki lähtemättö-
män vaikutuksen. Ruoka syötiin tällä
kertaa kartanon ravintolaksi muute-
tussa vanhassa navetassa, jonka sei-
näteksteistä saatettiin tavailla paikal-
lisen neuvostoaikaisen kolhoosin en-
nätyksiä maidon tuotannossa. Yleisö
oli kartanon kaupan pysäköintialueel-
lakin runsaslukuinen.

Varsinaisesta matkaohjelmasta  oli
jäljellä viimeisenä vaan ei vähäisim-
pänä  kuusalulaisen Tõnu Piiberin ja
Kuusalun kunnan järjestelemä näyt-
tely Kuusalun kunnantalona toimivan
Kiiun kartanon edustalla. Täälläkin
veljeskansa otti vieraansa avosylin
vastaan. Tarjolla oli kansantanssiryh-
mä Viimikud:en esitys, kahvitarjoilu
Kiiun tornilla, eestiläisten autoharras-
tajien autonäyttely sekä viimeksi mai-
nittuun liittyen tietysti mielenkiintoisia
keskusteluja. Kauniit olivat Kuusalun

tanhuavat tyttäret, mutta aikataulu
kutsui keikkalaisia eteenpäin kohti
Laagria ja keikan viimeistä illallista.
Matkalla kohti Laagria todettiin Rah-
tarit ry. varsin tunnetuksi järjestöksi
Eestissäkin. Rahtareiden pj. Kimmo
Puntti pysäköi Tuusulan VPK:n  enti-
sen, sinistä vilkuttavan paloauton
mm. Tallinna-Narva moottoritielle poi-
kittain ja otti rutinoitunein ottein py-
säytyslätkän kouraan. Veljeskansa-
laiset tottelivat kuuliaisesti sukulais-
miestä ja näin Vetkulaiset pääsivät
etenemään ripeästi suuremmin
muuta liikennettä häiritsemättä.

Ilta piti sisällään keikan nuorimman
autoilijan Topi Nenosen palkitsemi-
sen, Vetkun kiertopalkinnon Kanttiau-
toreliefin luovuttamisen Esa Pyyhkä-
läiselle sekä Vetkun pöytästandaarin
luovuttamisen Raik Zäuramille kiitok-
seksi yhteistyöstä. Sanomattakin on
selvää, että Eesti Autoklubin tiepalve-
lumiehet saivat kukin todella ansaitun
osansa kansan karttuisan käden
kautta toteutetusta keräyksestä.
Ilman paikallisia tiepalvelumiehiäm-
me retken aikataulu olisi pettänyt,
mutta heidän avullaan ongelmatilan-
teetkin ratkesivat ilman viivytyksiä.
Suuri kiitos teille, Rene Soll, Peeter
Müürisepp ja Andres Vaher.

Sunnuntai 8.6.

Aamulla letka lähti toistaiseksi viimei-
selle etapilleen Eestissä kohti Tallin-
nan sataman D-terminaalia. Sunnun-
taiaamun vähäisen liikenteen myötä
matka sujui vaivattomasti ja kaikki

pääsivät ajoissa laivan suureen ruu-
maan. Jäljellä oli merimatka seisovi-
ne pöytineen, sekä kaikilla näyttely-
paikoilla järjestetyn Yleisön suosikki -
äänestyksen voittajan palkitseminen
Närko-palkinnolla Helsingin länsisa-
tamassa.  Närko -palkinnonhan voi
voittaa samalla autolla vain kerran ja
nyt suuren eestiläisyleisön maku
suosi Kurt Björkbomin Ford 82C:ä
vm. 1938.

Lopputulema

Keikan aikana ennakoitujen riskien
hallinta onnistui ja hallitsemattomien
riskien osalta onni oli myötä. Ensin-
näkin, ainakin tätä kirjoitettaessa on
todettava, että kesän ehdottomasti
parhaat säät suosivat retkeläisiä. Toi-
seksi, vastaanotto veljeskansan ta-
holta oli odotettuakin sydämellisempi.
Kaikkialla, yhtä hyvin kaupungeissa
kuin taajamissa tuntui olevan eesti-
läisiä vilkuttamassa joko kameroi-
neen tai ilman niitä, aina leveä hymy
huulilla ja peukalo pystyssä. Mutta
ennen kaikkea Eestin puolen yhteis-
työkumppaneiden panos oli keikan
onnistumista ajatellen ratkaisevan
tärkeä, joten suuri kiitos teille vielä
kerran!

Kansojen lähentämiseen tarvitaan
positiivista kulttuurityötä. Vetkun työ
kuljetuskulttuurin saralla muistetaan
varmasti Eestissä juuri tällaisena, pu-
humattakaan niistä lukemattomista
positiivisista kokemuksista, joita mat-
kalla mukana olleet toivat tuliaisinaan
- autokuormittain.

Torstaipäivä alkoi näyttelyllä Haapsalun Rautatiemuseolla.
Täälläkin eestiläisten innostus museokuorma-autoasiaan oli
konkreettisesti havaittavissa: päiväkotilapsetkin tuotiin tutus-
tumaan entisaikojen kuormajuhtiin. Onkohan Suomessa ta-
pahtunut vastaavaa? Kätevänä turvajärjestelynä toimi köysi,
josta jokaisen tuli pitää kiinni.

Paikalla olleen entisen Ristin kunnan ZIL paloauton vm. 1966
sivuventtiilikuutostekniika kiinnosti vetkusia. (JAI)
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Letkan puoliväli saapuu Juha Juvelan Jyryn johdolla järeiden jalojen ja puolijalojen lehtipuiden reunustamalla tiellä kohti Käsmun
moottoripyörämuseota. (AV)

Lounas Rakveressa nautittiin keskiaikaisen lin-
nan krouvissa. Paluumatkalla Juhani Heino puus-
kuttaa täysin säiliöin oikopolun ylämäessä. (JAI)

Säät olivat Eestin keikalla etenkin nahkatakkimiehille turhankin heltei-
set, seikka, jota kesän kuluessa on tosin oppinut arvostamaan. Peeter
Müürisepp ja Osmo Uotinen hakevat varjopaikkaa Osmon Keltanokka-
Fordin varjosta. (AV)
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Eestin kielen pikakurssi laagrilaiseen tapaan: 
ilus auto = kaunis auto.(JAI)

Perjantain ensimmäinen pysähdys oli Jägala-Joan pystysuoralla putouksella, jossa
nautittiin sämpyläkahvit. (AV) Palmsessa, kuten muuallakin, yleisöä ja

keikan osallistujia viihdytti Jussi Piirto sir-
makansoitolla. (JAI)

Hyvässä seurassa ja Jägala-Joan kauniissa ympäristössä juttukin luisti. (RM)

Lauantaina tutustuttiin aamulla mm. Palmsen kartanoon,
jonka puodin paikoitusalueelle autot kokoontuivat kattohai-
karan valvonnassa. (JAI)
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Jo laivamatkan aikan kuultiin kommentteja, joiden mukaan vet-
kulainen seurue oli 'varmaan joku kansantanssiryhmä'. Petty-
mysten välttämiseksi Pirjo Halttunen ja Raimo Kuortti näyttivät
Jussi Piirron säestäessä jenkan mallia Haapsalun keskiaikaisen
keskustan kadulla. (AV)

Keikan viimeinen näyttely järjestittiin Kuusalussa, jossa vet-
kulaisia tervehti kansantanssiyhtye Viimikud. (AV)

Perjantaiaamun dramatiikkaa Laagrissa: Erkki Mikkola ottaa
ns. äkkilähdön luultuaan naapurina yöpyneen ruotsalaisen
asuntoauton syttyneen tuleen. (JAI)Majoituttuaan toiseen yöpymipaikaan  Laagrissa oli halukkailla

jälleen mahdollisuus nauttia nostalgisesta GAZ-bussikyydistä
ajalta ennen ilmajousitusta matkalla tutustumaan Esa Pyyhkä-
läisen monipuoliseen museoautokokoelmaan. (JAI)

Rakveren keskustorilla järjestettiin perjantaina autonäyttely,
jonka yhteydessä apulaiskaupunginjohtaja Ain Suurkaev (kesk.)
vastaanotti ystävyyskaupunki Lapeenrannan lähettämän terveh-
dyksen Aira Vainikalta.  (PAI)

Retken päätöspisteessä Helsingin länsisatamassa luovutet-
tiin yleisön suosikin Närkö- palkinto vm. 1938 Ford 82C:llä
osallistuneelle Kurt Björkbomille.  (PAI)
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Northport Oy, Finnairin maakalusto-
palveluista vastaava tytäryhtiö, on
lahjoittanut Vetkulle 2.4.2008 päivä-
tyllä lahjoituskirjalla kuorma-auton
alustalle rakennetun matkustajapor-
rasauton. 

Auton luovutti Northport Oy:n ka-
lustopäällikkö Mauri Huttunen, joka
oivalsi historiallisesti merkittävän, en-
simmäisen Finnairille rakennetun
porrasauton säilyttämisen arvoiseksi. 

Alusta on Ford D 300, vuosimallia
1969. Porrasrakenteen on toimittanut
Nummela-yhtiö niinikään vuonna
1969. 

Ajoneuvo on monellakin tapaa his-
toriallinen erikoisuus, onhan se toimi-
nut merkittävässä tehtävässä mm.
vuonna 1975 järjestetyn ETYK -huip-
pukokouksen aikana. 90-luvun alus-
sa auto siirtyi  palvelemaan Rovanie-
men lentokenttää, josta se palasi toi-
mintojen uudelleenjärjestelyn yhtey-
dessä takaisin Helsinkiin 2005. Ny-
kyinen lentokalusto tarvitsee huomat-
tavasti suurempikokoiset portaat. 

Toistaiseksi näiden harvinaisten
”lentokoneportaiden” säilytyksestä

ovat Vetkun puolesta huolehtineet
Raimo ja Kirsti Stenvall, joten moni
Tuusulan automuseolla kesän aikana

vieraillut onkin hieraissut silmiään.
Onhan Helsinki-Vantaan lentokentäl-
le kuitenkin jonkin verran etäisyyttä. 

Vastaanottotilaisuudessa Stenvall-yhtiöiden hallissa portaiden kantavuutta testasivat
(vas) Jari Ala-Ilomäki, Raimo Stenvall, Mauri Huttunen Northport Oystä, Veikko Hoppu-
la ja Raimo Mesiranta. 

Hyötyajoneuvoharvinaisuus Vetkulle

Kuorma-autoperinteen tallennustyö on
harrastuksena hauskaakin hauskempaa,
jonka hohdokkuus korostuu erityisesti
juuri yhteisten kokoontumis- ja matka-ajo-
jen aikana. Massiivisiksi paisuneet yleisö-
tapahtumat ja kohdevierailut vaativat aina
myös massiivisia järjestelyitä, joiden to-
teuttaminen olisi usein jopa mahdotonta
ilman avuliaita yhteistyökumppaneita. Jä-
senistön talkootyö ei siinä yksin riitä. 
Alkuvuoden 2008 esiintymisten toteutta-
misessa Seuraamme ovat eri tavoin tuke-
neet erityisesti seuraavat henkilöt ja yh-
teisöt, joille haluamme osoittaa mitä nöy-
rimmät kiitoksemme: 

Kevätpäivän tasaus 2008 – Vanaja 60 v

Hämeenlinnan Sisu-veteraanit
Hämeen Mobilistit ry iskuryhmä
asiakaspalvelupäällikkö Juha Gynther /
Patria 
myyntijohtaja Petri O Henriksson/ 
Sisu Axles

apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo / 
Hämeenlinnan kaupunki
toimialajohtaja Jouko Kettunen 
Hämeenlinnan kaupunki 
professori emerit. Antti Saarialho 
kirjailija/toimittaja Olli Blomberg
aluejohtaja Pauli Pakari
tekn. Olli Viitanen
autoilija Pentti Äijälä 
toimitusjohtaja Jaana Paavilainen / 
Suomen Pukutehdas Oy  
tiedotuspäällikkö Hannu Kuosmanen / Oy
Sisu-Auto Ab 
puolustusvoimat / Läntinen 
maanpuolustusalue
kuljetusliike Kari Vuorenpää 
autoilija Jukka Andersson
Kaus-Kantolan Autokatsastus   

Eestin Keikka 2008 

kansanedustaja Leena Harkimo
toimitusjohtaja Keijo Mehtonen, 
Tallink Oy

Esa Pyyhkäläinen
Raik Zäuram, Rosqvist yhtiöt/Autoabi
Eesti Autoklubin autoabi -huoltojoukkue 
Andres Vaher, Peeter Müürisepp ja 
Rene Soll.  
apulaiskaupunginjohtaja Jaanus Mutli, 
Tallinnan kaupunki
apulaiskaupunginjohtaja Talis Vare, 
Haapsalun kaupunki 
apulaiskaupunginjohtaja Ain Suurkaev, 
Rakveren kaupunki
Tony Pildur, Kiiun kartano ja 
Kuusalun kunta  
..ja tottakai suuret kiitokset ansaitsee
myös Eestin keikka -idean isä ja järjeste-
lyt tulkkauksia myöden hoitanut puheen-
johtajamme Jari Ala-Ilomäki. 

Kiitoksemme myös monille muille talkoo-
laisille, jotka ovat eri tavoin avustaneet
niin tapahtumien järjestelyissä kuin
muussakin toiminnassamme!

wexi

 

V E T K U  K I I T T Ä Ä !
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Vuoden 1995 viimeisenä päivänä, eli
uuden vuoden aattona, soitti helsinki-
läinen DI Veikko Muronen, entinen
Vanajan Autotehtaan pääsuunnittelija
toiselle entiselle vanajalaiselle, Vete-
raanikuorma-autojen seura ry:n silloi-
selle puheenjohtajalle, Veikko Hop-
pulalle. Hyvän uudenvuoden toivo-
tusten lisäksi hänellä oli arvokasta
asiaa. ”Olemme vaimoni Ullan kans-
sa jo niin monta vuotta säilyttäneet
asuntomme vaatekomerossa puusta
valmistettua Vanajan ohjaamon
suunnittelumallia, että voisimme luo-
vuttaa sen vastedes Vetkun säilytet-
täväksi, jos otatte vastaan”. 
- Lähdenkö heti hakemaan, kuului
vastaus, joka ei sen enempää mietti-
mistä kaivannut. No, ihan niin kiirettä
ei sentään ollut tarvetta pitää, olihan
malli ollut hyvässä säilössä jo lähem-
mäs kolme vuosikymmentä. Tammi-
kuun alkupäivinä 1996 sitten työka-
verukset Hoppula ja Pentti Ketola pii-
pahtivat lähistölle suuntautuneen työ-
asiansa myötä Murosilla päiväkahvil-
la, jolloin malli sai kyydin kohti Kan-
gasalaa. Luovutustilanteessa Veikko
Muronen muisteli mallin syntyvaiheita
ennen kaikkea niiden teknisten pe-
rusvaatimusten kannalta, jotka olivat
lähtökohtana uudelle menestystuot-
teelle.     

Artikkeli on julkaistu 1996 Veteraa-
nikuorma-autojen seura ry:n juhlajul-
kaisussa ”Kuorma-auto 100 v.”. ”Ylei-

sön pyynnöstä” julkaisemme nyt jo
edesmenneen Veikko Murosen muis-
telut tässä uudelleen Vanajan juhla-
vuoden kunniaksi. Alkuperäiseen
tekstiin on tehty pieniä täydennyksiä. 

Vanajan viimeinen malli

VEIKON SYLIVAUVA 

Helsinkiläinen diplomi-insinööri Veik-
ko Muronen oli suunnittelemassa Va-
najan viimeistä mallisarjaa 505/690.
Muronen on tehnyt pitkän päivätyön
hyötyajoneuvojen parissa sekä Suo-
messa että ulkomailla. 

Vuodet 1966-71 tuotannossa ol-
leelle autolle asetettiin suunnitteluvai-
heessa tietysti monia tavoitteita ja toi-
vottiin hyviä ominaisuuksia. Tässä
niistä tärkeimpiä, suoraan suunnitteli-
jan suusta. Myös rouva Murosen
käden jälki näkyy viimeisessä Vana-
jassa. 

- Kyllähän auton teko silloin vuoden
1966 aikoihin melko työlästä oli. Veik-
ko suunnitteli ja piirsi päivät työmaal-
laan ja esitteli sitten illalla minulle ai-
kaansaannoksiaan. Monet monituiset
yökaudet siinä sitten luotiin uutta kit-
siä ja heitettiin edellisiä kuvia roskik-
seen, rouva Muronen muistelee.
Mutta kerran se sitten syntyi. Mallia
olemme hellineet kuin sylivauvaa. 

Tekninen suunnittelu olikin sitten
insinööritason tiedettä.

Pieni päältä. suuri sisältä

Käyttäjien palautteesta lähtee liik-
keelle uudistusten tarve. Leikkimieli-
set nimet tuotantomalleista, esimer-
kiksi "piikkinokka" ja "latohytti” antoi-
vat vihjeitä suunnittelijoille.
Vanajalla päätettiin, että keskitytään
vain nokkamalliin, koska silloin oli
tämän mallin valtakausi. Bulldogithan
tulivat valta-asemaan 10 -15 vuotta
myöhemmin.

Auton ulkonäön tulisi olla edustava.
Ohjaamon olisi oltava ulkoa pieni ja
sisältä suuri. Hytti ja nokka -yhdistel-

mä tulisi olla sama kaikille kokoluokil-
le ja moottoreille.

Hytti, nokka, maski ja lokasuojat ra-
kennetaan yhteen erillisellä kokoon-
panolinjalla ja maalataan ennen
asennusta alustalle. Näin tullaan toi-
meen pienillä maalaus- ja kuivausti-
loilla, kun painavin osa, alusta, on
poissa maalattaessa.

Kikkailua

Autossa on oltava 6 tonnin etuakseli-
paino, mutta silti pitkä lavaylitys. Rek-
kakäytössä vetopöytä tulisi asentaa
lähelle taka-akselia. Tähän päästään,
kun tehdään laajat vaihtelurajat ra-
kenneosille. Tyyppikatsastukseen va-
litaan malli, jossa on vahvistamaton
taka-akseli sekä jousitus ja etupääs-
sä painavin moottori ja vaihteisto.
Näin kuorman painopiste siirtyy lähel-
le taka-akselia ja haluttu tavoite saa-
vutetaan. Mallisarjan suurimmille
moottoreille ja varustusratkaisuille
anotaan painovahvistus erivapaudel-
la, joka perustuu hyväksyttyihin mit-
toihin. Kilpailijat eivät tajunneet tätä
systeemiä.

Vanajan tuli olla ykkönen myös
metsäajossa. Tähän tarkoitukseen
tulevat autot varustetaan 14 -vaihtei-
sella vaihdelaatikoilla, jolloin saadaan
100/100 auto. Tämä tarkoittaa sitä,
että huippunopeus on 100 km/h ja
kokonaisvälitys on 1: 100. Eli mootto-
ri pyörähtää 100 kertaa, kun pyörä
yhden kerran. Näillä autoilla kuormat
kulkivat, vaikka olisivatkin nykyisin
EU:n kauhistus. 

Telirakenne varustetaan napaväli-
tysperällä, mutta telin nostolaitteisto
säilytetään entisenlaisena. Telipyörät
voidaan näin nostaa kaikissa kuormi-
tusolosuhteissa. Salaisuus tälle on
takajousen alle sijoitettu apupakka ja
vahva nostohydrauliikka. 

Näin siis syntyi kaikkien aikojen
kauneimmaksi kuorma-autoksikin ti-
tuleerattu Vanajan 505/690 –mallisar-
ja. 

Veikko Muronen ja uusi Vanaja-malli. 

”Muros-Vanajan” taustaa. 
Teksti ja kuva Wexi 
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Hullujusseja Ja Pillareita - Uutuuskirja
kirjakustantamo Alfameriltä
Hullujusseja ja Pillareita on maanraken-
nus ja -siirtokoneiden historiaan syventy-
vä kirja, jossa esitellään Suomessa käy-
tössä olleita maansiirtokoneita.
Kirjan kuvituksessa on käytetty hyväksi
muun muassa Suomen Maanrakennus-
konehistoriallisen Seuran kuva- ja esi-
tearkistoja, Intra ry:n arkistoja sekä alan
lehdissä julkaistuja ammattilaisten ja har-
rastajien kuvia ja artikkeleita.
Tämä kovakantinen, runsaskuvituksinen
kirja on täydellinen tietopaketti raskaasta
maansiirtokalustosta sekä sen historiasta
kiinnostuneille.

Alfamer Oy
"Kirjoja, joita miehet oikeasti lukevat"
Hämeentie 68
00550 HELSINKI
Puh. (09) 774 2810
Fax (09) 774 281 11
tilaus@alfamer.fi
www.alfamer.fi 

Ford Thames Trader 40 kuorma-auto. 6
syl. bens, vm. 58. Entisöity alkuperäiseen
malliin, museorekisterissä. Varustettu
mekaanisella vaihtolavalla. 
Tehkää rohkeasti tarjouksia ja/tai sopikaa
näytöstä! Puh. 0500 526 878 arkipäivi-
sin. Sijainti Turku.
Veijo Kummala, Turku

GMC ja Rheinin Ford 

GMC on aikoinaan palvellut Sveisissä
lentokentän vaahtosammutusautona ja
Reinin-Hoppa on Tampereen palolaitok-
sen vanhaa kalustoa. Autot ovat Kan-
gasalla. 
Tiedustelut  p. 040-535 3422
tai s-postilla: mairnu@utu.fi

Loimaan seudulla kaipaa uutta hyvää
kotia Chevrolet 1928 ? henkilöautosta ai-
kanaan rakennettu lava-auto. Auton his-
toria on tiedossa, mutta paperit vielä ha-
kusessa. Taka-akseli ja -istuin ovat pal-
velleet jo uusiokäytössä, mutta mahdolli-
sesti vielä löydettävissä.
Lisätietoja voi kysellä Kurrelta p. 0500 20
4057

Tämä teos esittelee yhden maailman par-
haista kuorma-automallistoista, vuosina
1948–71 valmistetun Vanajan. Se kertoo
tarinan pienestä autotehtaasta, joka pys-
tyi ottamaan käyttäjän toivomukset huo-
mioon rakentamalla ihanteellisen auton
haluttuun työtehtävään. Vanaja rakensi
muun muassa tienhoitoautoja, raskaita
lavetinvetäjiä sekä vahvoja puutavara- ja
maansiirtoautoja, joilla sodanjälkeistä
Suomea rakennettiin. Kuorma-autosta
kehittyi kahdessakymmenessä vuodessa
myös liikennöitsijöiden arvostama linja-
auto.
Markku Mäkipirtin neljäs teos sisältää yk-
sityiskohtaisen esittelyn Vanaja-tehtaan
kuorma-autotuotannosta tuotantolukui-
neen ja teknisine tietoineen. Mukana on
230 kuvaa 88 eri Vanaja-mallista. Alkupe-
räiskuvien lisäksi kirjan sivuilla komeile-
vat entisöidyt autot, jotka muistuttavat
merkin historiasta niitäkin sukupolvia, joil-
le Vanaja on vain paikannimi Hämeenlin-
nan kupeessa.
Koko A4, 176 sivua, ISBN: 978-952-
5026-72-6
Saatavissa hyvinvarustetuista kirja-
kaupoista kautta maan, suoraan kustan-
tajalta Apali Oy, puh 03-2700 500 tai in-
ternetistä osoitteesta www.apali.fi 

Orimattilassa 30/40 -luvun vaihteen
Oldsmobile kuorma-auton osia . (autos-
sa on ollut 6 –syl. suora bensakone). Tal-
lessa on vaihdelaatikko, "Delco-Remy" -
startti, virranjakaja, nopeusmittarin asteik-
ko ja ohjaussimpukka. 
Jos osille on tarvetta niin ottakaa yhteyt-
tä.
raimo.mikkola@phnet.fi
p. 050 430 8097
tai Pauli Mikkola 03-779 7105 



AIRA JA PAAVO VAINIKKA 


