
 

 

Rautatiehistoriaa Olhavasta 
 

Vuoden 1897 valtiopäivillä päätettiin käynnistää rautatien rakentaminen Oulusta Kemiin ja edelleen 

Tornioon. Ouluun oli valmistunut rautatie vuonna 1886. Kun olhavalainen Valtiopäivämies Erkki 

Sassi s.1837 lähti vuoden 1872 Valtiopäiville mahtoi hänen matkansa olla vaivalloinen ja aikaa vie-

nyt, kun ei ollut rautatietä Oulusta etelään. Pohjoisen rata vaati useiden jokien yli siltojen rakenta-

mista, mitä varten tutkittiin tulva ja jääolosuhteet. Sillat suunniteltiin välittämään myös maantielii-

kenne, koska monin paikoin joet ylitettiin losseilla. Iin silta suunniteltiin ”kaksikerroksiseksi”, kun 

taas Olhavajoen maatuet ja virtapatsaat rakennettiin siten, että maantiesilta sopi rautatien viereen. 

 
Rautatien linjaus suunniteltiin helposti rakennettavaan maastoon, koska lähes kaikki työt tehtiin 

ilman koneita. Rautatien ja asemien vaatimat maa-alueet pakkolunastettiin. Olhavassa tarvittiin 

myös maa-alue halkotarhalle ja pumppaamolle. Rakentaminen tarjosi katovuosien jälkeen työtä 

paikallisille, mutta rakentajia saapui kauempaakin ja monet löysivät puolison paikkakunnalta ja 

jäivät asumaan sinne. Huppuaikoina oli työssä lähes 2500 henkilöä. Olhavassa Vahtolan talossa 

toimi rautatien rakennusaikainen konttori ja taloon tehtiin eteläpäähän oma sisäänkäynti heille. Ra-

tamestari johti Olhavan alueen töitä. Miehen päiväansio vaihteli päivätyön noin kahdesta markasta 

urakkatyössä lähes neljään markkaan ja hevosen kanssa saattoi ansio nousta kahdeksaan markkaan. 

 
Tarvittavasta puutavarasta pyydettiin urakkatarjouksia. Talvella 1901 vedettiin alussoraa Oulun ja 

Kuivaniemen välille ja kiskojen asennus alkoi 1.5 ja saavutti Iin 20.6. Junalla päästiin Iijoen yli jo 

16.9 ja Kuivajoen etelärannalla oltiin lokakuussa. Kiskotus tehtiin 25 kg kiskoilla, mikä tarkoitti 

kiskon painoa/metri ja niiden pituus oli 9 metriä. Kiskot ja sillat tulivat pääasiassa ulkomaisilta toi-

 
Uusi Kuvalehti 31.7.1902 

 

 
 

 

Karttalehteen  vuodel-

ta 1878 on piirretty 

suunnitelma rautatien 

linjauksesta ja Olha-

van aseman paikasta. 
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Olhavan rautatiealue  

mittajilta. Olhavajoen sillan jännevälit olivat 12+15+12 m, kun Kuivajoen sillassa oli 18+30+18 m. 

Rakennukset suunnitteli Rautatiehallituksen arkkitehti ja tyylikkäitähän ne olivat. 

 
Väliaikainen liikenne avattiin 1.11.1903, jolloin sekajuna kulki kerran päivässä kumpaankin suun-

taan. Vuonna 1904 luovutettiin rata virallisesti Rautatiehallituksen huostaan ja yleiselle liikenteelle. 

Oulu-Tornio radan kustannukset nousivat lähes 15 milj. markkaan, missä summassa oli ensimmäi-

nen kalustokin mukana. Vähitellen junavuoroja lisättiin ja junamatka Kemistä Ouluun vuonna 1920 

kesti noin 3 tuntia. Parhaimmillaan Olhavan asemalla oli neljä raidetta, kun vuonna 2007 vain yksi. 

Asemat luokiteltiin III, IV ja V luokan asemiksi ja 

sitten oli pysäkit ja seisahdussillat. Olhavan asema oli 

V lk:n asema. Ratavartijoille rakennettiin vahtitupia, 

joita oli ratasillan vieressä, Takaluomassa Antinojalla 

ja Lähesuolla, missä oli myös seisakki. Olhavan ase-

malla oli I-luokan odotus tila, missä oli kahvilakin. 

Iida Tolonen (myöh. Häyrynen) oli Olhavan asema-

päällikön sisäkkö. Kansalaissodan aikana yllättyi Iida 

eräänä päivänä, kun asemalle laskeutui armeijan yli-

päällikkö Mannerheim. Hänet vietiin asemapäällikön 

kotiin kahville, jossa koko perhe jännitti vieraan tu-

loa. Iida muisteli tapahtumaa vuonna 1986 viettäes-

sään 90-vuotispäiviään. Hän oli kerännyt rohkeutensa 

ja kysynyt kestittävältään kuulumisia. 

Olhavan asemalla höyryveturit ”tankattiin” eli halkoja 

ja vettä laitettiin lisää. Kun juna tuli Olhavan asemal-

le Kemistä päästettiin asemalle jäävät matkustajat ja 

kahvilassa käyvät ensin pois ja juna peruutti halkoka-

toksen ja vesitornin kohdalle. Kun juna tuli Oulun suunnasta niin veturi irrotettiin ja se yksinään 

kävi halko- ja vesi täydennyksellä. Höyryveturissa oli erikseen kuljettaja ja lämmittäjä, jonka tehtä-

vänä oli työntää halkoja tulipesään. Oulu – Kemi välillä kului halkoja vajaa 20 metriä. Olhavan 

aseman vesitornissa oli koristeellinen tornikatto ja sanottiin, että se on olhavalaisten kirkko. Vesi-

tornin vieressä sen kummallakin puolella oli katettu lava, johon kärryillä pukattiin lankkuja pitkin 

halot. Halot piti ensin katkaista sopivan mittaiseksi ja se tehtiin alkuaikoina pokasahalla käsityönä. 

Katokseen mahtui kaksi kuutiota halkoja ja siitä halkotarhan miehet syytivät puut veturin tenderiin. 

Tämä vei liikaa aikaa ja sen vuoksi rakennettiin silta, mistä halot voitiin nopeasti kipata. Silta oli 

puurakenteinen ja noin kolmen metrin korkeudella oli tasanne, jonne kiskot johti loivasti. Niitä pit-

kin halkovaunut hinattiin Vikström moottorilla. Vaunu oli kalteva pohjaltaan ja kun sen etupuolen 

tapit laukaistiin niin halot putosivat veivillä laskettua siltaa myöten vauhdilla tenderiin. Liukusilta 

oli peltipäällysteinen ja sitä voideltiin parafiinillä, jotta halot luistivat mahdollisimman hyvin. Ylä-

tasanteelle sopi useampi ”puottovaunu”, niissä kussakin oli pari kuutiota puolen metrin mittaisia 

 
Olhavan asema Venäjän vallan aikana, jolloin  

kasakat tarkastivat matkustajia. 

 

 
Rautatien rakentaminen  

1900-luvun alussa. 



 

 

halkoja. Sassin ylikäytävän vahtituvassa asui mm. ratavahti Tauno Stenberg ja hän valvoi halkotar-

han töitä kuuluvalla äänellään. 

 

 

 
Halkorampin viereiseen vesitorniin saatiin vesi joesta, muttei aivan helposti. Sillan yläpuolelle teh-

tiin jokeen syvä monttu veden ottoon. Pumppurakennus sijoitettiin joen etelärannalle ja vieressä oli 

vahtitupa. Höyrykäyttöisessä vesipumpussa oli kaksi makaavaa sylinteriä, joiden liike sai veden 

siirtymään pumppusuvannosta putkea myöten vesitorniin. Putken piti alittaa vielä rautatie, koska 

vesitorni sijaitsi toisella puolella rataa. Asemalta oli puhelin yhteys pumpunhoitajalle, millä kerrot-

tiin veden pumppaustarpeesta. Höyrykattilassa oli aina pieni hiillos ja kun siihen laitettiin koivuhal-

koa ja alkoi pumppu toimia. Höyryventtiilin säätö oli tarkkaa ja jos säätö oli pielessä niin tuntui, 

että pumppu lähti lentoon. Vesitornissa oli pinnankorkeusvahti, mikä käynnisti pumppuhuoneella 

pirrikellon täyttyessään. Vettä pumpattiin yölläkin ja tuolloin asemalta työvuorossa ollut pyöräili 

pumppaamaan. Vesisäiliöstä oli kääntyvä putki, minkä toinen pää ylsi höyryveturiin kytkettyyn 

tenderiin. Veden pumppaus uudistettiin 1950-luvulla sähkömoottoreilla toimivaksi ja vesi pumpat-

tiin suoraan tenderiin uusista kaivoista Seurahuoneen rannasta ja pumppu rakennus remontoitiin 

pelkästään asuntokäyttöön.  

 
Olhavan aseman halkotarhaa noin vuonna 1960. Kuorma-autot ajoivat halkoja valtion metsistä 

asemalle. Kuvassa keskellä halkojen kippaus silta ja nousurampin kohdalla oli vesisäiliö.  
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Olhavan asema 

1900-luvun alussa, 
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Ratavartija Jesiel Järvisen perhe  

Lähesuon vahtituvalla. 

 

    
Junat mahdollistivat ihmisten ja tavaroiden nopeamman ja säännöllisemmän liikkumistavan. Vesi-

teitse kuljetus tapahtui hitaasti ja maantiet olivat vielä varsinkin talvella huonossa kunnossa. Nyt 

voitiin lähettää maitoa ja kalaa tuoreena Ouluun ja Kemiin. Kaupat saivat tilattua koneita ja myynti-

tavaroita helposti rautateitse. Postinkulku siirtyi rautateille ja Olhavan asemalla oli postitoimisto. 

Asemalla oli asemapäällikkö ja hän oli korkea 

virkamies. Asemamiehet lastasivat ja purkivat 

tavaroita junasta. He tarkistivat, että vaihteet toi-

mivat ja lämmittivät asemarakennusta. Lennätin 

johto laitettiin myös heti kuntoon ja Olhavan 

asemalla oli Erkki Sassin vävy Saladin Ticklen 

sähköttäjänä vuoteen 1956. Rautatieläiset osallis-

tuivat kylän järjestöjen toimintaan. Aseman seutu 

oli myös nuorten kokoontumispaikka ja nuoret 

tapasivatkin sanoa, että ”lähdetään junnaa puk-

kaamaan”. Sunnuntaisin lähtivät kesäasukkaat 

kaupunkiin ja asemalla riitti väkeä.  

Radan varressa oli ratavartioiden pieniä tyylikkäitä pikkutaloja, jotka oli tehty samojen piirustusten 

mukaan. Ratavartija joutui resiinalla tarkistamaan rataosuutensa päivittäin. Takaluoman ja Kuiva-

niemen Myllykankaan välistä rataosuutta hoiti ratavartija, joka oli Antinojan vahtituvalla ja Olha-

vassa omansa Sassin ylikäytävän vahtituvalla. Pysäkki oli Mustikassa, Myllykankaalla, Halttulassa, 

Harjulassa. Asemat olivat Kuivaniemellä ja Simossa ja pysäkit siitä Kemiin päin Viantie, Horsma, 

Maksniemi. Matti Okkonen toimi ratavartijana Olhavan asemalta etelään päin olevalla rataosuudella 

ja Okkosenmäellä oli myös epävirallinen pysäkki. Lähesuolla oli vahtitupa ja seisakki ja sieltä mm. 

muhoperäläiset lähettivät monenlaisia maataloustuotteita, marjoja ja kalaa myyntiin. 

 
Olhavan asema 1950-luvulla 

 

Juna-aikataulu vuonna 1947 

Olhavasta -  Kemiin: 
 

Pikatavarajuna 5:50 

Postijuna  8:20 

Pikatavarajuna 13:30 

Matkustajajuna 19:04 

Pikatavarajuna 21:30 

 

 
Vasemmalla ratamestarin asunto, keskellä Olhavan asemarakennus ja oik. varasto 

 

man varasto 



 

 

      

Rautatie penkat tehtiin hiekkaisesta sorasta ja kiskoja kannattavat pölkyt vajosivat ja sen seuraukse-

na myös kiskotkin vajosivat. Näitä ongelmia korjaamaan palkattiin ryhmä, jota kutsuttiin toppa-

roikaksi. Ratavartija veti ryhmää ja hän paikallisti huonot kohdat. Tunkilla nostettiin ratapölkky ja 

kisko oikeaan korkeuteen ja laudalla ”topattiin” muodostunut tyhjä kolo hiekkaa täyteen, Tästä nimi 

topparoikka. Ryhmä teki kaikkea radan kunnostukseen liittyvää työtä.  

 
Sota-aikana vuosina 1939-44 rautatiellä kuljetettiin myös sotilaita ja heidän kalustoaan – myös sak-

salaisten. Tuolloin junalla liikkujia tarkastettiin ja mm. maataloustuotteiden vientiä kaupunkiin val-

vottiin. Tätä vaihtokauppaa tapahtui ja salakuljetuskonstit olivat monet. Kerrottiin teurassialle laite-

tun vaatteet päälle ja niin se matkasi halkojen päällä kaupunkiin. Rautatiesiltoja vartioitiin desantti-

en iskujen varalta. Katkos junaliikenteeseen tuli, kun saksalaiset räjäyttivät Olhavan sillan 

29.9.1944. Väliaikainen ylimenosilta oli valmis lokakuun viimeinen päivä 1944 ja Olhavajoen yli 

päästiin junalla 25.2.1945. Olhavajoen yli rakennettiin yhdistetty maantie-rautatiesilta ja puomeilla 

estettiin maantiekulku junan saapuessa. Asemalta soitettiin vahtikoppiin, mikä oli joen pohjoispuo-

lella, että juna tulossa. Vahti meni joen etelärannalle ja laski puomin ja sitten pohjoisrannalta laski 

puomin ja soitti asemalle, että puomit alhaalla ja asemamies laittoi junan opasteet oikeaan asentoon. 

Vuonna 1953 otettiin uusi maantiesilta käyttöön Turppaansaaren kautta ja maantieliikenne poistui 

rautatiesillalta. Kiskobussit saivat nuorisomuodin mukaan nimen ”Lättähattu” ja ne alkoivat liiken-

nöidä paikallisliikenteessä 1950-luvulla ollen käytössä vuoteen 1990, jolloin myös loppui henkilö- 

ja tavaraliikenne Olhavan asemalta. Höyryvetureita oli maassamme käytössä vuoteen 1975. Olha-

van asema oli edelleen junien ohituspaikka, mutta sekin toiminta loppui ja asema suljettiin vuonna 

2004. Tuolloin junat ohittivat Olhavan kylän jo sähkövetureiden vetäminä. 

Kirj. Heikki Lahdenperä, Valokuvat: Erkki Sassin kokoelmat, Ritva Ylisassi 

 

 

Topparoikka 1950-luvulla. 

Taka vas. Reino Tolonen?, Herman-

ni Niemelä, Kalle Juusola, edessä 

vas. Matti Tolonen, Janne Bimberg 

(Tolpan Janne), Väinö Tolonen, 

Jaakko Tolonen (Sepän Jaakon), 

Jaakko Ylisassi, Väinö Bimberg, 

Janne Jaakkonen, Matti Juopperi, 

Arvo Jurvakainen, Aukusti Mikkola 

ja Matti Kumpuniemi 

 

 
Olhavan rautatie- ja maantiesilta  

räjäytyksen jälkeen vuonna 1944 

 
Vas. pumppurakennus, kesk. ratavartijan 

asunto, Eemeli Sassi kävelee, 1910-luku 


