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Move 35, Gav ja A90
Kolmen kopla — kolme uutta rakennussarjaa

Mestarimalleja 10 v.

Mitä tekemistä kolmella uudella rakennus-
sarjalla on keskenään? Ei mitään — paitsi,
että kaikki ovat H0-mittakaavassa ja että
kaikki täyttävät Mestarimallien laadunval-
vonnan tiukat kriteerit.

-vaunu poikkeaa rakenteellisesti
Mestarimallien aikaisemmin tuottamista
rakennussarjoista. Sarjan seinät, katto ja
lattia on valmistettu ruiskupuristamalla
polystyreenimuovista. Siksi sarjan kokoa-
minen muistuttaa enemmmän perinteis-
ten muovimallien kokoamista.

Alusta sen sijaan on valmistettu syövyt-
tämällä. Syövytys on ylivertainen tapa,
kun tavoitteena on kestävä ja siro raken-
ne. Hybridi on myös taloudellisesti paras
keino tuottaa rakennussarjoja.

Sisäsivuilla on myös laaja arkistomate-
riaaliin perustuva juttu vaunun esikuvasta.

Gav

Telivaunu-uutuus on tärkeä osa Suomen
historiaa. Alun perin rautatiehallituksen

käyttöön rakennetusta vaunusta muokat-
tiin Mannerheimin esikuntavaunu, joka
oli hänen käytössään vuosina 1939–46.
Tarkempaa tietoa mallista ja esikuvasta

löytyy uutis-
kirjeen sisäsi-
vuilta.

Move 35 -veturi on todellinen “peruspak-
kausveturi”. Se on pieni ja ketterä, mutta
sen sisällä on ruhtinaallisesti tilaa painoille.
Yksinkertainen rakennussarja antaa mah-
dollisuuden tutustua rakennussarjamuotoi-
sen veturin kokoamisen saloihin.

Rakentelu ei voi mennä pieleen, koska
mallissa on valmis alusta. Tämä takaa aina-
kin sen, että malli toimii hyvin.

-veturi valmistui vuonna 1968.
Valmetin Lentokonetehtaalla ei mennyt
tuolloin kovin hyvin. Toiminta oli tappiol-
lista. Samaan aikaan menestys sähkömoot-
torijunien rakentamisessa innosti insinöö-
rejä. Valmetilla uskottiin, että yrityksen ve-
tureita voitaisiin kaupata Keski-Eurooppaan.

oli yksi yritys avata kansainväli-
sen kaupan ovia.

Lisää tietoa mallista ja esikuvasta löytyy
uutiskirjeen sisäsivuilta.

Move 35

Move 35

Korona hellittää otettaan. Kun kansa-
kunnat avautuvat pandemian jälkei-
seen aikaan, voidaan kansainvälisen
kaupan odottaa normalisoituvan hiljal-
leen. Tähän on kuitenkin vielä mat-
kaa.

Samalla byrokratia rajamuodollisuuk-
sien hoitamisessa on lisääntynyt.Tä-
mä hidastaa tuotteiden kulkua ja on
hyvä osoitus siitä, miten tärkeää kan-
sainvälisen kaupan sujuvuus on.

Pienoismalliharrastus on kuitenkin
saanut potkua pandemian aikana.
Kun harrastajat viettävät aikaisempaa
enemmän aikaa kotona, on myös
enemmän aikaa rakentaa malleja. Esi-
merkiksi englantilainen Hornby-kon-
serni on kertonut liikevaihtonsa nous-
seen yli kolmanneksella pandemiaa
edeltäneeseen aikaan verrattuna. Sa-
malla toimitukset Kiinasta kuitenkin
takkuilevat.

Mestarimallien Hornbya hieman
pienemmässä tuotantolaitoksessa on
havaittu sama asia: Suomi-malleja ra-
kennetaan enemmän.

Mestarimallien kymmenen vuotta
kestäneen taipaleen kunniaksi tänä
vuonna syntyy suuri määrä uusi sar-
joja. Niistä lisää seuraavassa uutiskir-
jeessämme.

Hiljaa hyvä tulee

Mannerheimin esikuntavaunu A90

Sisältö 14.9.2021:
(uutiskirjeessä on 11 sivua)

Move 35 -veturi

Umpitavaravaunu Gav

Ylipäällikön vaunu A90

Sv 11

Move 35 -veturissa on valmis alusta. Gav-vaunuja on kaksi erilaista. Kuvassa jarrusillalla varustettu malli.
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Suomalaista suunnittelua suomalai-
selle pienoisrautatielle. Valmetin oma
kehitelmtä muistuttaa ulkoisesti Val-
tionrautateille rakennettuja vetureita.

-veturi on oivallinen pienois-
rautatien työjuhta. Se on pieni ja ketterä,
mutta samalla kori on tilava. Veturista
saa helposti painavan. Tällä on merkitys-
tä virroitusominaisuuksiin ja vetokykyyn.

-veturin mallissa on valmis
alusta. Raudaton moottori vetää ensim-
mäistä akselia, jolta voima välittyy toi-
selle kytkintankojen avulla. Lisäksi toises-
sa aksellissa on “kiikku”, eli alustassa
on kolmipisteripustus.

Valmis alusta on harrastajan kannalta
helppo ratkaisu. Tämä takaa sen, että
malli toimii teknisesti hyvin.

Veturin kori on toteutettu syövytetystä
uushopeasta ja teräksestä. Kaiteet ja ote-
tangot on syövytetty muotoonsa teräk-
sestä — muut osat ovat pääsääntöisesti
uushopeaa.

Veturin katto ja käymäsillan alapuoli-
set säiliöt ovat hartsivalua. Mäntäpus-
kinten varret ovat valua, mutta puskin-
lautaset on sorvattu teräksestä.

Sarja sisältää kaikki rakentamisessa
tarvittavat osat. Siirtokuvista voi valita
Oulu Oy:n käytössä olleen veturin tai
SOK:lla käytössä olleen veturin.

Move 35

Move 35

Hartsia ja peltiä

Mestarimalleja 10 v.

Perusveturi Move 35
Tästä on hyvä aloittaa vetureiden rakentelu

Varaa mallisi!
Tee varauksesi osoit-
teeseen . Tä-
män jälkeen lähetämme sinulle

27.9. mennessä
info@mestarimallit.com

ennak-
komaksuna 150 euron laskun. Arvi-
omme on tällä hetkellä se, että sarjat
ovat toimituskunnossa joulukuussa.

Rakennussarjan hinta 290,- euroa
Valmismallin hinta 680,- euroa
Tuotenumero 283

HUOM! Sarjaa valmistetaan vain en-
nakkotilauksia vastaavava määrä.

Mallia ei valmisteta varastoon.

Hinnat sisältävät alv.24%



Vientikaupan kokeilu
Hanke, joka ei kantanut

Kolmipisteripustus takaa toimivuuden

Valmetin vientiponnistelut menivät pie-
leen. Move 35 -vetureita ei saatu kau-
paksi maailmalle. Kolme veturia myy-
tiin kuitenkin Suomeen.

Valmetin insinöörit kävivät kuumina
1960-luvun loppupuolella. Sähkömoot-
torijuna Sm1 oli tekninen menestys.
Menestyksen huumassa päätettiin suun-
nitella myös suomalainen sähköveturi.
Neuvostoliittoon taas tarjottiin sähkö-
moottorijunaa muistuttavaa diesel-
moottoorivaunua. Tavoitteena oli ryh-
tyä rakentamaan vetureita vientiin.

Kaikki meni pieleen. Pääministeri
mielestä Valmetin in-

sinöörit ovat suuruudenhulluja. Koivis-
to totesi, että Valmet on liian pieni.
Sen tuotanto perustuu käsityöhön ja
pieniin tuotantomääriin. Vetureiden yk-
sikköhinta muodostuu liian korkeaksi
keskieurooppalaisiin konepajoihin verrat-
tuna.

Näinhän siinä sitten kävi. Jopa bilate-
raalikaupan tuotteeksi suunniteltu die-
selmoottorijuna oli venäläisten mieles-
tä liian kallis.

Move 35 on saman ajan tuote. Sen
suunnittelu tosi aloitettiiin hieman ai-
kaisemmin. Yksi syy oli lentokoneteh-
taan tappiollinen toiminta, jota halut-
tiin paikata omalla vientiin suuntautu-
valla veturimallistolla.

Suomeen vetureita myytiin kolme
kappaletta. SOK:n suurvarastolle Es-
poon Keraan, Oulu Oy:lle ja Enon
tehtaille Uimaharjuun.

Mauno Koiviston

Kaksiakselinen veturi on virroituksen
kannalta haastava. Kolmipisteripustus
auttaa paljon.

Move 35 -veturin kolmipisteripustus
on toteutettu siten, että moottori ja
vaihteisto pyörittävät vain toista pyö-
räkertaa. Voima välittyy pyöräkerto-
jen välillä kytkintankojen avulla. Täl-
lä tavalla toisesta akselista on saatu
kiikkuva, mikä on kolmipisteripustuk-
sen edellytys.

Kehys on jyrsitty CNC-koneella
yhden millimetrin vahvuisesta messin-
gistä. Rakenne on erittäin tukeva.

Moottoriksi on valittu kiinalainen
raudaton moottori. Se on huomatta-
vasti halvempi kuin sveitsiläiset vas-
taavalla tavalla toteutetut mootto-
rit.

Raudattoman moottori etu on sii-
nä, että perinteistä sähkömoottoria
fyysisesti pienikokoisempi mootto-
ri tarjoaa kovemman vääntövoiman.

Raudaton moottori on myös lähes
äänetön.
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Vaunut esittävät suomalaistettuja versi-
oita. Sarjojen mukana on kuitenkin venä-
läiset puskimet ja ripustimet, mikäli haluaa
rakentaa välikauden mallin — esimerkiksi
venäläisillä ripustimilla varustetun suoma-
laisissa väreissä olevan mallin.

Vaunuja on kaksi erilaista:
(tuotenumero 285) ja

perusvaunu
jarrumiehen sillalla

varustettu vaunu (tuotenumero 286).
Sar-jat ovat samanhintaisia.

Messingistä sorvatut laakerikupit juote-
taan ripustimiin. Sorvatuissa kupeissa pyö-
räkerta pyörii herkästi. Gav-vaunujen pyö-
räkerroiksi sopivat puolapyörillä tai tähti-
pyörillä varustetut pyöräkerrat. Vaunuissa
on lähikytkinmekanismi.

Sarjat sisältävät kaikki rakentelussa
tarvittavat osat.

Gav-vaunun rakennussarjassa vaunun kori
— lattia, seinät ja katto — on valmistettu
muovista puristamalla. Alusta sen sijaan
on syövytettyä uushopealevyä. Syövyttä-
mällä valmistettu ripustus on siro ja kes-
tävä. Laakeripesät ja lehtijousipakka muo-
dostavat kokonaisuuden, joka liimataan tai
juotetaan ripustimiin.

Alusta ja kori kootaan erillisinä. Ne yh-
distetään kahdella ruuvilla ja mutterilla sen
jälkeen, kun osat on maalattu ja lakattu.

Gav-vaunun rakennussarjassa yhdistyvät

ruiskupuristamalla valmistettu muovi ja

uushopeasta syövytetty pelti.

Mestarimalleja 10 v.

Muovin ja pellin liitto
Gav-vaunu on hybridi

Määrä            Hinta/kpl      Yhteensä

1 kpl

3 kpl

5 kpl

69,-

60,-

65,-

69,-

195,-

250,-

Varaa mallisi!
Tee varauksesi osoit-
teeseen . Tä-
män jälkeen lähetämme sinulle ennak-
kolaskuna puolet kauppasummasta.
Arvioimme, että sarjat olisivat toimitus-
kunnossa marraskuussa.

27.9. mennessä
info@mestarimallit.com

Valmiiksi koottu malli 280,-/kpl

Hinnat sisältävät alv.24%

Perusvaunu on jarruton.

Alusta on valmistettu syövyttämällä.

Avosiltaisessa vaunussa on jarrut, josta

merkkinä jarrukengät.

Avosiltainen: tuotenumero 286; perusmalli: tuotenuero 285
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Useita mahdollisia
tekstimalleja
Koska venäläisperäiset Gav-vaunut
siirtyivät Valtionrautateiden omistuk-
seen vuonna 1921, tekstitettiin vau-
nut tuon ajan tyylin mukaisesti:
päätteellisillä — Times-tyyppisillä —
kirjasinmalleilla.

Vielä 1920-luvun alussa -
malli oli käytössä. 1920-luvun puoli-
välin paikkeilla käytettiin -mal-
lia muutaman vuoden ajan. Vuodes-
ta 1928 alkaen liikkuva kalusto ni-
mettiin -tyylin mukaan.

SVR-FSJ

VR-SJ

V.R.-SUOMI
Vaunujen tekstityyppi vaihtui

vuonna 1936 Helvetica-tyyppiseksi
päätteettömäksi kirjasinleikkaukseksi.
Vuonna 1948 vaunun merkinnät siir-
tyivät ovesta vaunun sivuseinän va-
sempaan reunaan.

Käytännössä muutokset eivät ta-
pahtuneet yhdessä yössä, vaan sitä
mukaa, kun vaunuja muutoinkin
korjattiin. Siirtymävuosien liepeillä
merkinnät olivat hyvinkin kirjavia.

Mikä vihreä väriksi?
Vanhin tavaravaunujen väritystä kos-
keva määritelmä on vuodelta 1896.
Erään vaunuerän tilauksen yhteydes-
sä väriksi määriteltiin "pronssinvih-
reä". Tällä nimellä löytyy ainakin
englantilaisia värikarttamääritelmiä,
esimerkiksi .RAL 6031

Pronssinvihreä saattoi olla käytössä
Valtionrautateiden tavaravaunuissa
vielä 1920-luvun alussa. Seuraava
tunnettu määritelmä on kuitenkin
vasta vuodelta 1938 — sammaleen
tai oliivin vihreältä vivahtava RAL
6007. Näistä rakentaja voi valita it-
selleen sopivimman — tai käyttää
molempia valitun aikakauden mukai-
sesti.

Seuraava tunnettu värimääritelmä
on vuodelta 1958 — näiden vaunu-
jen osalta auttamatta liian myöhäi-
nen väri.

Kahdella eri merkintätavalla varustettuja

vaunuja 1920-luvun alkupuoliskolla.

Kuva: Varkauden museot.

Gav-vaunun päätyseinässä oli loiva pyö-

ristys Suomessa rakennettujen Gd-vau-

nujen tapaan. Gav-vaunun korirungon

pystypuut olivat puuta venäläiseen ta-

paan, mutta suomalaisissa Gd-vaunuis-

sa ne olivat terästä.

Gav-vaunun rakennussarjan seinät on puristettu ruskeasta muovista. Lattia ja katto

ovat mustaa ruiskupuristetta. Kori on helppo koota tavanomaisilla muoviliimoilla.

Laaja esikuvaa käsittelevä juttu
alkaa seuraavilta sivuilta.
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Venäläinen perusvaunu oli alunperin puuraken-

teinen. Vaikka vaunun päämitat olivat saman-

laiset kuin Suomessa rakennettujen vaunujen,

ovat ulkoiset erot kuitenkin selvät.

Näin määräsi Rautatiehallitus vuonna 1921.

Katettujen tavaravaunujen joukossa -

sarjan vaunu on lähes tuntematon tapaus,

vaikka vaunuja oli satoja. Varjoon jääneestä

vaunutyypistä on nyt valmistunut rakennus-

sarja. Kaivoimme myös arkistoista perus-

tiedot esikuvan menneisyydestä.

Gav

Kun Suomi itsenäistyi vuonna 1917, sul-
keutui Suomen ja Venäjän välinen raja.
Samalla katkesi maiden välinen rautatie-
yhteys. Suomen alueelle jäi 1339 erilaista
venäläistä vaunua. Vastaavasti Venäjän
puolelle jäi suomalaista rautatiekalustoa
moninkertainen määrä — mm. 58 veturia.

Kesti vielä muutaman vuoden ennen
kuin Suomi ja Neuvosto-Venäjä normali-
soivat poliittiset suhteensa. Tämä tehtiin
vuonna 1920 Tartossa. Siellä syntyi Tarton
rauhansopimus, joka määritteli mm. mai-
den väliset rajat.

Maat siis tunnustivat toisensa. Samalla
sovittiin muistakin asioista. Sopimuksessa
sovitttiin, että ennen rajojen sulkeutumista
Suomen puolelle jäänyt venäläinen rauta-
tiekalusto jää suomalaisten omaisuudeksi
ja vastaavasti Venäjän puolelle jäänyt suo-
malainen rautatiekalusto on venäläisten
omaisuutta.

Tuntematon Gav
Suuri vaunumäärä jäi vaille huomiota

Ulkoisesti ja rakenteellisesti kahteen eri
sarjaan sijoitetut vaunut olivat kuitenkin
täysin samanlaisia — vain pyöräkerrat
erottivat ne toisistaan.

Suomeen jääneet venäläiset vaunut luo-
vutettiin Valtionrautateiden haltuun vuon-
na 1921. Rautatiehallitus antoi vielä sama-
na vuonna ohjeet siitä, mitä venäläisille
vaunuille on tehtävä. Umpitavaravaunut
määrättiin sijoitettavaksi kahteen eri sar-
jaan vaunujen kantavuuden mukaan. Jos
kantavuus oli 16 500 kiloa, saivat vaunut
Gd-litteran ja jos kantavuus oli 15 000
kiloa, oli vaunun littera .Gav

Mestarimalleja 10 v.
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Kaksi venäläisperäistä vaunua: Gav ja Gd.

Eroina vain pyöräkerrat. Kummassakaan

vaunussa ei ole jarruja.

K
uv

a
: 
SA

-K
uv

a



Gd-sarjaan sijoitetuissa vaunuissa oli le-
vypyöräkerrat, jotka antoivat vaunuille
suuremman kantavuuden. Gav-sarjaan
sijoitetuissa vaunuissa oli puolapyörillä tai
tähtipyörillä varustetut pyöräkerrat. -
sarjan numerointi alkoi numerosta 44801
ja -sarjan numerointi numerosta
29501.

Gd

Gav

Gd-sarja oli vuonna 1921 täysin uusi
vaunusarja, johon venäläisperäisten vau-
nujen lisäksi sijoitettiin Suomessa
valmistettuja vaunuja, joiden rakentami-
nen oli alkanut vuonna 1913.

Vuonna 1920 annetun rautatiehallituk-
sen määräyksen mukaan kaikki venäläis-
peräiset Gav-vaunut maalataan tumman-
vihreiksi ja "varustetaan täydellisillä ilma-
johtoputkilla". Lisäksi vaunujen katot kor-
vataan suomalaistyyppisellä katteella. Suomessa toisen sortokauden aikana rakennetut vaunut poikkeavat venäläisestä perusvau-

nusta teräksisen runkorakenteen osalta. Vaunujen väri oli punaruskea. Kaksi laitimmaista

pylvästä maalattiin valkoisella, mikä oli keisarikunnassa yhdysliikennevaunun merkki. Tästä

alunperin Gb-litteran saaneesta vaunutyypistä muodostui itsenäisen Suomen perusvaunu

litteralla Gd. Samaa rakennetta käytetettiin myöhemmin Suomessa suunnitelluissa vaunuissa.

Venäläinen perusvaunu

Ensimmäiset sortokauden vaunut otettiin
käyttöön Suomessa vuonna 1913. Väril-
tään ne olivat venäläiseen tapaan puna-
ruskeita. Yhdysliikennevaunuiksi nimetyt
vaunut saivat -litteran.Gb

Venäläisperäisiä -sarjaan sijoitettuja
vaunuja on vaikea erotella Suomessa
rakennetuista -vaunuista pelkkien
vaunutilastojen avulla. Mitoiltaan ne ovat
täysin samanlaisia kuin Suomessa rakenne-
tut yhdysliikennevaunut. Koska vaunutilas-
tot eivät erottele vaunuja rakenteen pe-
rusteella, hukkuvat venäläisperäiset -
vaunut suomalaisten joukkoon. Erottelua
varten tarvittaisiin vaunukorttitietoa, joka
paljastaa tarkemmin vaunuyksilöiden
rakenteen.

Gd

Gd

Gd

Toisen sortokauden aikana vuosina
1908–1917 suomalaiset pakotettiin raken-
tamaan samantyyppisiä vaunuja. Siksi
Suomessa rakennetut vaunut ovat mitoil-
taan ja perusolemukseltaan samanlaisia
kuin venäläiset vaunut, mutta rakenteel-
taan ne ovat kuitenkin erilaisia. Puun sijas-
ta suomalaiset käyttivät rungon rakenta-
miseen teräksestä valmistettuja U-palk-
keja.

Vuonna 1921 yhdysliikennevaunujen
littera vaihtui :stä :ksi — samassa
yhteydessä, kun Suomeen jääneet venä-
läiset vaunut nimettiin osin - ja osin

Gb Gd

Gav
Gd-litteroilla. Tuntuuko sekavalta?

-sarjaan sijoitetut venäläisperäiset
vaunut sen sijaan on helppo erotella, kos-
ka alunperin -sarjassa oli vain
venäläis-peräisiä vaunuja.

Gav

Gav

Venäläisperäinen Gav-vaunu on rakenteel-
taan keisarillisen Venäjän rautateiden pe-
rusvaunu — lempinimeltään Tepluska. Se
suunniteltiin jo 1890-luvulla. Vaunun kori
on kokonaan puurakenteinen: vaakalau-
doitus on kiinnitetty puisten runkopuiden
sisäpuolelle. Katossa on loiva pyöristys.

1940-luvun lopulla Gav-sarjasta muodos-
tui kuitenkin loppusijoituspaikka monen-
laisille vaunuille, joiden kantavuus oli heik-
ko. Tämä hankaloittaa erityyppisten vau-
nujen erottelua kirjavasta joukosta — ja
hukuttaa lopullisesti venäläisperäiset vau-
nut epämääräiseen massaan.

Satojen vaunujen sarja
Kuinka paljon Suomessa oli käytössä
venäläisperäisiä katettuja tavaravaunuja?
Gav-sarjaan sijoitettujen vaunujen luku-
määrä on helppo selvittää. Gd-sarjaan
sijoitettujen venäläisperäisten lukumäärän

selvittäminen ilman vaunukorttitietoa sen
sijaan on vaikeaa — lähes mahdotonta.

Ensimmäisen kerran Gav-vaunut näky-
vät vasta vuoden 1926 rautatietilastossa,
vaikka määräys uuden sarjan perustami-
sesta annettiin jo vuonna 1921. Ensimmäi-
set viisi vuotta vaunut eivät jostain syystä
näy tilastoissa lainkaan.

Vuonna 1926 venäläisperäisiä Gav-vau-
nuja oli Valtionrautateiden kirjoilla 438
kappaletta. Niistä 345 oli jarruttomia —
siis suurin osa. Rautatiehallituksen mahti-
käsky vuodelta 1921 kaikkien venäläispe-
räisten vaunujen varustamisesta ilmajar-
ruilla ei siis ollut vielä toteutunut.
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Vuonna 1938 Gav-vaunuja oli 289 kap-
paletta ja vuoden 1945 tilastoissa niitä oli
161 kappaletta.

Tilastoissa Gav-sarja esiintyy vielä vuon-
na 1958, mutta ei enää vuonna 1963.

Venäläisperäisille Gav-vaunuille varattiin
numeroavaruus 29501-29950. Jarrutto-
mat "perusvaunut" ja jarrumiehen sillalla
varustetut vaunut olivat sekaisin samassa
sarjassa.

Vaunuluetteloista vaunut erottaa siitä,
että perusvaunun mitta puskinten yli mi-
tattuna on 7,63 metriä ja avosiltaisen
vaunun vastaava mitta on 8,24 metriä.

Jatkosodan aikaisessa kuvassa Gav-vaunu on jo suomalaistettu kokonaan. Vaunussa on myös

suomalaiset laakeripesät. Korjausmerkintöjen perusteella työ on tehty vuonna 1939 Viipuris-

sa. Tekstitys on vuoden 1936 mukaisessa asussa. Kuva: SA-kuva.

Venäläinen Teplushka voisi tekstityksiä vaihtamalla olla suomalainen Gav-vaunu. Vaunussa on

tosin venäläiset laakeripesät.

Gav-vaunu pienoismalli-
rakentajan kannalta
Kun venäläiset vaunut aikoinaan jäivät
Suomeen, poikkesivat ne teknisiltä ratkai-
suiltaan suomalaisista. Vaunuissa oli pelti-
katto, venäläiset pyöräkertojen ripustimet,
laakeripesät ja puskimet. Vaunut oli myös
maalattu venäläiseen tapaan punaruskeik-
si.

Vaunuja oli kahta eri tyyppiä: jarruton
perusvaunu ja avosillalla varustettu pidem-
pi malli. Avosilta oli tarkoitettu jarrumie-
helle, josta hän käänsi vaunun kierrejar-
rua.

Rautatiehallitus määräsi vuonna 1921,
että vaunut maalataan tavaravaunun vih-
reiksi ja että peltikatot korvataan suoma-
laisilla massakatoilla. Tämän tarkemmin
vaunuihin tehtävistä muutoksista ei mää-
rätty. Viitteitä muista muutoksista löytyy
kuitenkin muualta.

Vaunujen standardointiohjelma aloitet-
tiin 1920-luvun alussa. Tavoitteena oli yh-
tenäistää esimerkiksi vaunujen ripustukset
ja laakeripesät.

Kun venäläisperäisiä Gav-vaunuja jäi
Suomeen reilut 400 kappaletta, niin aivan
hetkessä ne eivät muuttuneet suomalai-
siksi vaunuiksi. Muutaman säilyneen ku-
van perusteella venäläiset ripustukset, laa-
keripesät ja puskimet vaihdettiin suoma-
laisiksi. Kuvat ovat kuitenkin vasta 1930-
luvun lopulta — muutosten rytmiä ne
eivät paljasta.

Todennäköisesti alkuvaiheessa vaunut
ainoastaan maalattiin ja tekstitettiin suo-
malaisiksi, mikäli vaunu oli muuten hyväs-
sä kunnossa. Saattaa olla, että edes maa-
lausta ei heti uusittu — ainoastaan
tekstitys.

Epätietoisuus tapahtuneesta ja speku-
laatio avaavat kuitenkin mallirakentajalle
mahdollisuuksia. Periaatteessa vaunu voi
olla mitä tahansa alkuperäisen venäläisen
ulkoasun ja täysin saneeratun suomalaisen
vaunun väliltä — ehkä kuitenkin minimis-
sään vaunuihin on syytä lätkäistä suoma-
laiset tekstit.

8



Koska venäläisperäiset Gav-vaunut siirtyi-
vät Valtionrautateiden omistukseen vuon-
na 1921, tekstitettiin vaunut tuon ajan
tyylin mukaisesti: päätteellisillä — Times-
tyyppisillä — kirjasinmalleilla.

Mikä vihreä väriksi

Useita mahdollisia tekstimalleja

Vanhin tavaravaunujen väritystä koskeva
määritelmä on vuodelta 1896. Erään vau-
nuerän tilauksen yhteydessä väriksi on
määritelty "pronssinvihreä". Tällä nimellä
löytyy ainakin englantilaisia värikarttamää-
ritelmiä, esimerkiksi RAL 6031.

Vaunujen tekstityyppi vaihtui vuonna
1936 Helvetica-tyyppiseksi päätteettö-
mäksi kirjasinleikkaukseksi. Vuonna 1948
vaunun merkinnät siirtyivät ovesta vaunun
sivuseinän vasempaan päätyyn.

Seuraava tunnettu värimääritelmä on
vuodelta 1958 — näiden vaunujen osalta
auttamatta liian myöhäinen.

Pronssinvihreä saattaa olla 1920-luvun
alussa käytössä ollut tavaravaunun väri.
Seuraava tunnettu määritelmä on vuodelta
1938 — sammaleen tai oliivin vihreältä
vivahtava RAL 6007. Näistä rakentaja voi
valita itselleen sopivan — tai käyttää mo-
lempia valitun aikakauden mukaisesti.

1920-luvun alussa SVR-FSJ-malli oli vielä
käytössä. 1920-luvun puolivälin paikkeilla
käytettiin VR-SJ-mallia muutaman vuoden
ajan. Vuodesta 1928 alkaen liikkuva kalus-
to nimettiin V.R.-SUOMI-tyylin mukaisesti.

Käytännössä muutokset eivät tapahtu-
neet yhdessä yössä, vaan sitä mukaa kun
vaunuja muutoinkin korjattiin. Siirtymä-
vuosien liepeillä merkinnät ovat hyvinkin
kirjavia.
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Venäläinen laakeripesä lähikuvassa. Toden-

näköisesti näitä oli käytössä myös suoma-

laistetuissa Gav-vaunuissa — yksi mahdol-

lisuus saada kirjavuutta vaunukatraaseen.

Venäläiseltä mallirakennussivustolta imuroitu kuva, jossa vertaillaan esikuvaa ja

pienoismallia. Epäselväksi jää, onko malli kokonaan käsityönä rakennettu vai onko

kyseessä rakennussarjasta koottu malli.

Venäläinen museoliikenteen Teplushka — siis ainakin korin osalta Gav.



Ylipäällikön vaunu A90
Palanen Suomen historiaa

Alun perin virkavaunu oli VR:n pääjohta-

jan vaunu. Tunnetuksi vaunu tuli, kun se oli

Mannerheimin esikuntavaununa vuosina

1939–1946. Nyt vaunusta on valmistunut H0-

rakennussarja.

A90

A90-vaunu rakennettiin vuosina 1929–
1930. Vaunu oli tarkoitettu VR:n pääjoh-
taja Hjalmar Castrénin virkavaunuksi. Sik-
si vaunun salongin seinälle oli asennettu
nopeusmittari.

Kun sota vaikutti todennäköiseltä, pe-
rustettiin Päämajan käyttöön kolme esi-

kuntajunaa vuonna 1939. Yksi junista
osoitettiin ylipäällikkö Mannerheimin
käyttöön.

A90-vaunun lisäksi ylipäällikön junas-
sa oli kaksi Cm-sarjan makuuvaunua,
kolme F-sarjan konduktöörivaunua, il-
matorjuntavaunu, sekä H-sarjan auto-
vaunu. Vieraiden autoja varten oli
useampia autovaunuja.

Junassa oli myös DR-sarjan (myöhem-
min littera muuttui Rk:ksi) ravintola-
vaunu nro 2052.

Rakennussarja vai
valmismalli?

Mestarimalleja 10 v.

Tuotenumero 284
(sis. ALV 24%)

(sis. ALV 24%)
Rakennussarja sisältää kaikki rakenta-
misessa tarvittavat osat, myös silkkipai-
netut siirtokuvat, lähikytkinmekanismit
ja pyöräkerrat

syövytetty uushopea, katto
3D-printti, kattokalusteet ja telisivut
valkometalli, puskimet hartsivalua ja
sorvattua terästä

Rakennussarja: 155 euroa
Valmismalli: 550 euroa

Materiaali:

Varaaa mallisi 27.9. mennessä.
Ennakkomaksuna laskutamme
70 euroa.
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Mannerheim luopui junastaan samalla,
kun hän lupui presidentin virasta. Juna
purettiin vuonna 1946.

Ravintolavaunu, Cm-vaunut ja F-sar-
jan vaunut palautuivat normaaliin VR:n
liikenteeseen.

VR:n pääjohtaja Harald Roos käytti
sen sijaan A90-vaunua tarkastusmatkoil-
laan vielä tämän jälkeen.

Vaunuun asennettiin uuden telit 1960-
luvulla. Tilausajoliikenteessä vaunua käy-
tettiin vuoteen 1989 asti. Vaunu hylät-
tiin vuonna 1990.

Vaunu kunnostettiin ja se sijoitettiin
muistomerkiksi Mikkeliin vuonna 1992.

Valmetin ensimmäinen dieselveturi on
klassikko. Rakennussarjassa on valmis
alusta. Kori on hartsivalua, käymäsilta
ja sivupellit syöyytettyä uushopealevyä.
Yksityiskohdat ovat valuja. Hyvät siirtokuvat.

Vaunu on kokenut muutoksia matkan
varrella. Mikkeliin sijoitettu muistomerk-
ki ei kaikilta osin vastaa ulkoisesti ylipääl-
likön käytössä ollutta vaunua. Tämä on
helppo todentaa valokuvista. Rakennus-
sarja on sen sijaan siinä asussa, minkä-
laisena Mannerheim sitä käytti vuosina
1939–1946.

Suurin ero on telit. Alkujaan vaunussa
oli A7-telit. Katolla oli ajan tavan mukai-
sesti pitkä, yhtenäinen kattosilta.

Puskimina käytettiin varsipuskimia —
ei mäntäpuskimia, jotka ovat muistomerk-
kivaunussa.

Alkuperäiset ylimenoportit olivat umpi-
naiset — levystä rakennetut. Myöhem-
min vaunuun vaihdettiin ristikkomaiset
portit.

Muutoksia matkan varrella Vaunun väritys oli vuoden 1938 väri-
kartan mukainen ruskea. Väri on hie-
man puneravampi kuin vuonna 1958
käyttöönotettu puuvaunun ruskea.

Myös vaunumerkintöjen paikoitus
poikkesi myöhemmän ajan mallista.
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Sv11 – vielä muutama jäljellä

Tuotenumero 090
(sis. ALV 24%)

(sis. ALV 24%)
Rakennussarja: 420 euroa
Valmismalli: 1500 euroa


