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Johdanto

Vuonna 2015 tulee kuluneeksi 120 vuotta Harald Vilhelm Roosin syntymästä ja 
60 vuotta hänen nimeään kantavan säätiön perustamisesta. Kenraalimajuriksi eden-
neen ja rautatiehallituksen pääjohtajan tehtävästä eläkkeelle jääneen Roosin elämän-
tarina on monivaiheinen ja liittyy lukuisin sitein Suomen 1900-luvun ensipuoliskon 
käännekohtiin.

Suomalaisen kulttuurisuvun vesa ja papin poika keskeytti yliopisto-opinnot liit-
tyäkseen kenraali Ernst Linderin joukkoihin sisällissodassa. Talvisodassa hän toimi 
päämajan huolto-osaston päällikkönä ja jatkosodassa hänellä oli merkittävä kaksois-
tehtävä päämajan huoltopäällikkönä ja rautatiehallituksen pääjohtajana. Sodan jälkeen 
hänet nimitettiin valtakunnan kuljetuspäälliköksi suunnittelemaan sotakorvausten 
kuljetuksen ja jälleenrakennettavan Suomen kuljetuslaitoksen organisointia. Tehtävät 
toivat hänelle aikanaan ”kuljetusdiktaattorin” lempinimen.

Sotahistorian professori Martti Turtolan jaottelua soveltaen Roos on ehdottomasti 
luettava ”ykkösketjun miehiin”, siis päämajan kenraaleihin, joista liki kaikista muis-
ta on kirjoitettu elämäkerta jos toinenkin. Roos on kuitenkin edelleen tuntematon 
kenraali, jonka elämänvaiheista ei aiemmin ole ilmestynyt yhtenäistä katsausta ja 
jonka rooli Suomen sodanaikaisissa tehtävissä on usein sivuutettu. Jopa Mannerhei-
min ja kenraalien keskinäisiä suhteita koskevassa tutkimuksessa hänet on unohdettu. 
Päämajan huoltopäällikkönä Harald Roos kuitenkin vastasi kaikista Suomen soti-
las- ja siviilikuljetuksista ja myös hänen rauhanaikainen uransa oli yhteiskunnallisesti 
merkittävä.

Osasyy tuntemattomuudelle voi olla se, että Roos työskenteli jatkosodan aikana 
pääasiassa Helsingissä, vaikka kuuluikin Mannerheimin suoraan alaisuuteen. His-
torioitsijoilla on ollut vaikeuksia hahmottaa huoltopäällikön esikunnan roolia osana 
päämajan kokonaisuutta, sillä Roos sai poikkeuksellisen vapaat kädet kuljetusten jär-
jestämiseen eikä hänen johtamansa organisaation määrävahvuutta koskaan määritelty 
virallisesti. Myöskään Roosin persoonallisuus ei ollut samalla tavalla värikäs ja tutki-
joiden mieltä kiehtova, kuin monien muiden päämajan kenraalien. 

Huoltojoukkojen tekemä työ ei useinkaan vaikuta yhtä urhokkaalta tai jännittä-
vältä kuin toiminta rintamalla. Kuitenkin taisteleva rintama on täysin riippuvainen 
huollon toiminnasta. Tavalliset sotapäälliköt muistetaan niin suurista voitoista kuin 
suurista virheistäkin. Armeijoiden huollosta vastaavat päälliköt sen sijaan muistetaan 
vain suurista virheistä. Kenraalimajuri Harald Roos kuuluu vähemmän tunnettuihin 
sotapäälliköihin, sillä hänen jatkosodan aikana johtamansa huoltojoukot täyttivät teh-
tävänsä onnistuneesti. Roos kantoi tarkkanäköisenä johtajana itse vastuun lukuisista 
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päätöksistä tilanteissa, joissa epäonnistuminen olisi ollut koko Suomen tulevaisuuden 
kannalta kohtalokasta.

Seppo Länsmanin (1969) ja sotatieteiden tohtori, eversti Markku Iskaniuksen 
(2004) sota-ajan kuljetuksia koskevat tutkimukset ovat perusteellisimpia mitä aihees-
ta on tehty. Siinä missä Iskanius valaisee Roosin esikunnan toimintaa kattavan lähde-
tutkimuksen kautta, on Länsmanilla ollut käytettävissään esikunnassa työskennellei-
den ja jopa Roosin itsensä muistitietoja. Molemmat tutkijat päätyvät toteamaan, että 
huoltopäällikön esikunta auttoi ratkaisevasti Suomea selviytymään sodasta.

Vaikka sotavuodet olivat raskaita niin fyysisesti kuin henkisestikin, ehti Roos tehdä 
vielä pitkän päivätyön suomalaisen kuljetusalan ja Valtionrautateiden kehittämiseksi. 
Rauhan aika tarjosi hänelle myös mahdollisuuden paneutua sosiaalisten kysymysten 
ja työturvallisuuden edistämiseen sekä työhön Suomen urheiluelämän saralla.

Lapsuus ja nuoruusvuodet

Harald Vilhelm Roos syntyi Turussa rovasti Samuel Wilhelm Roosin (1858–1944) 
ja Betty Järnefeltin (1865–1945) perheeseen. Alkuaan Eurajoelta Rikantilan kylästä 
lähteneessä Roos-suvussa oli runsaasti pappeja ja virkamiehiä. Harald Roosin isoisä 
työskenteli lääninkirjanpitäjänä. Hänen isänsä puolestaan oli maineikas Kajaanin pii-
rilääkäri Samuel Roos vanhempi (1792–1878), joka virkansa ohella työskenteli tut-
kijana ja suomen kielen kehittäjänä.1 Vaikka Roosien kotikieli oli ruotsi, oli heillä 
siis pitkä kaksikielinen perinne. Perheen äiti oli Ulvilassa sijainneen Anolan kartanon 
omistajan August Fredrik Järnefeltin (1825–1876) tytär.

Lapsuutensa Harald Roos vietti Uudessakaupungissa, josta Samuel Roos siirtyi 
Helsinkiin vuonna 1907 ottaessaan vastaan Sörnäisten ruotsalaisen seurakunnan kirk-
koherran viran. Matka pääkaupunkiin oli Harald Roosin ensimmäinen junamatka, ja 
sen synnyttämän elämyksen hän muisti vielä vuosikymmenten jälkeen. Myöhemmin 
koululaisena hän mielellään nousi ”isän vaunuun”; vaunuissa oli tuolloin tunnus SVR 
eli Suomen Valtion Rautatiet. 2

Samuel Roos hoiti virkaansa Sörnäisissä peräti 86-vuotiaaksi, kuolemaansa 1944 
saakka. Perhe asui ainakin jossain vaiheessa Toinen Linja 8. pienessä puutalossa, joka 
on säilynyt nykypäiviin. Samuel Roos tarjosi pojalleen mallin tarmokkaasta yhteis-
kunnallisesta osallistumisesta. Valtiopäivillä 1904–1906 Samuel Roos edusti pappis-
säätyä ja Helsingissä oloaikanaan hän osallistui valtakunnan politiikkaan Ruotsalaisen 

1 Autio 2006.
2 ”Rautateiden kenraali”: Kuva no.12 1943.
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Kansanpuolueen edustajana lähes yhtäjaksoisesti vuosina 1909–1924. Eduskunnassa 
hän oli useiden eri valiokuntien, mm. rautatievaliokunnan jäsen sekä tarkastusvalio-
kunnan puheenjohtaja. Lisäksi Samuel Roos työskenteli kaupunginosansa henkisten 
ja aineellisten olojen kohentamiseksi kaupunkilähetyksen ja diakonissalaitoksen toi-
minnan kautta. Sama sosiaalinen elämänkatsomus periytyi myös pojalle.3

Huolimatta siitä, että Samuel Roos asui suurimman osan työvuosistaan Helsingis-
sä, valittiin hänet eduskuntaan Turun vaalipiiristä. Perhe piti yllä varsinaissuomalaisia 
juuriaan ja Harald Rooskin kirjautui yliopistossa Turkulaiseen osakuntaan eli Åbo 
Nationiin. Vielä myöhemminkin haastatteluissa tuotiin esiin hänen olevan ”turkku-
laissi”.

Yliopiston penkiltä sisällissotaan

Valmistuttuaan Helsingin Uudesta Yhteiskoulusta Harald Roos aloitti opinnot 
Keisarillisen Aleksanterin yliopiston historiallis-kielitieteellisessä osastossa vuon-
na 1913. Opinnot sujuivat nopeaan tahtiin ja tärkeimmäksi kiinnostuksenkohteeksi 
muodostui sotahistoria, josta Roos laati pro gradu-työnsä Carl Gabriel von Bonsdorf-
fin ollessa Suomen ja Pohjoismaiden historian professorina. Vuonna 1917 valmistu-
nut opinnäyte Svenska flottan och sjökriget i Finland 1788 käsitteli Ruotsin ja Venäjän 
laivaston taistelua ns. Kustaa III:n sodassa. Suvussa oli myös tutkijantaipumuksia ja 
Roosin serkusta John E. Roosista tulikin sittemmin historioitsija ja professori. Vaikka 
Harald Roosin opinnot olivat tässä vaiheessa jo loppusuoralla, ei hän koskaan saatta-
nut tutkintoaan valmiiksi.

Tammikuun lopussa 1918 Suomi ajautui sisällissotaan. Työväenkaartit ja suojelus-
kunnat alkoivat koota joukkojaan. Helmikuun 20. päivä Ruotsista saapunut eversti 
Ernst Linder nimitettiin valkoisten joukkojen Satakunnan ryhmän päälliköksi. Ryh-
mä muodostui Porin ja Turun pataljoonista, joista ensiksi mainittuun 22-vuotias Roos 
oli heti levottomuuksien puhjetessa liittynyt. Helmikuun lopussa Linder valitsi jou-
koista esikuntansa, johon kuuluivat muiden muassa adjutantit metsänhoitaja Rune-
berg, insinööri Grandell, herra Roos, herra Olsoni ja agronomi Tornberg.4

Esikunnan miehet olivat innokkaita ja maanpuolustushenkisiä, mutta pääasiassa 
nuoria miehiä, joista vain kolmella oli jonkinlaista sotilaskokemusta: ”Esikunnan toi-
minnan tuloksissa täytyi sen vuoksi olla, teknillisesti katsoen paljon toivomisen varaa. 
Henkilöstön tottumattomuuden ja alkeellisten olojen vuoksi tuotti jo käskyjen kir-

3 Heikinheimo-Lindholm (toim.) 1992, 25–29; Lindholm 1992, 41–43; asunnosta: Nenonen & Toppari 1983, 98–101.
4 Linder 1936, 27, 44–47.
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joittaminen ja niiden edelleen toimittaminen suuriakin vaikeuksia.”, muisteli Linder 
jälkikäteen.5 Satakunnan ryhmä vastasi Tampereen länsipuoleisesta rintamalinjasta 
ja osallistui mm. Tampereen valtaukseen. Kanslistina ja lähettiupseerina toimineel-
le Roosille sota muodostui konkreettiseksi tulikasteeksi sotilaselämään, sillä esikunta 
liikkui usein aivan rintamien läheisyydessä.

Huhtikuussa Kansanvaltuuskunta vetäytyi maasta ja toukokuun alkuun mennes-
sä viimeisetkin punaiset olivat antautuneet. Kenraalimajuriksi ylennetty Linder johti 
joukkonsa vielä Mannerheimin voitonparaatiin Helsinkiin, ennen kuin esikunta ja-
kaantui jälleen rauhanaikaisiin tehtäviinsä.

Suomen vanha sotaväki oli lakkautettu Venäjän vallan aikana 1901. Itsenäistymi-
sen jälkeen koulutus aloitettiin uudelleen, ja se tarjosi etenemismahdollisuuksia myös 
niille, jotka olivat olleet liian nuoria osallistumaan jääkärihankkeeseen. Harald Roos 
ei enää palannut yliopisto-opintojen pariin vaan siirtyi sotilasuralla. Vielä vuoden 
1918 aikana hänet valittiin vänrikkinä ensin Etelä-Lohjan suojeluskunnan (Syd-Lojo 

5 Linder 1936, 47.

Ryhmä Linderin esikunta Helsingissä 1918. Ernst Linder valkoisessa takissa joukon keskellä. Nuori 
Harald Roos hänen vasemmalla puolellaan (7. vasemmalta). Kuva teoksesta Linder (1936).
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Skyddskår) päälliköksi ja sitten nuoremmaksi upseeriksi syyskuussa perustettuun Itä-
meren jalkaväkirykmentti I:een.6 Seuraavana vuonna Roos oli jo Tampereen rykmen-
tin komppanian päällikkö, vaikka oli hädin tuskin täyttänyt 24 vuotta.

Itämeren jalkaväkirykmentistä Roos hankkiutui Haminassa toimineeseen Kuopion 
jalkaväkirykmentti no. 4:ään, jonka nimi sittemmin muuttui Tampereen rykmentiksi. 
Roos työskenteli rykmentin koulutus- ja harjoitusosaston nuorempana upseerina II 
pataljoonassa, jonka sijainniksi määrättiin Lahden Hennala. Maaliskuussa 1920 koko 
rykmentti kuitenkin siirrettiin itärajan vartiointiin sillä näytti, että sisällissotaa seurai-
si aseellinen yhteenotto Neuvosto-Venäjän kanssa.

Itsenäistymisen jälkimainingeissa käytyjen heimosotien seurauksena Porajärven 
talonpojat olivat päättäneet vuonna 1919 liittyä Suomeen ja Suomen valtio lähet-
ti alueelle sotilasosastoja turvaamaan tätä päätöstä. Neuvosto-Venäjä ei kuitenkaan 
halunnut luopua alueesta ja osapuolet ajautuivat yhteenottoon Aunuksen Karjalan 
hallinnasta. Reservin luutnantiksi ylennetty Roos johti 50 miehen komppaniaa ai-
nakin Soutajärven taisteluissa Porajärven kylän itäpuolella, siis melko kaukana var-
sinaisesta rajasta. Vaikka suomalaisten joukkojen kannalta taistelut sujuivat alkuun 
menestyksekkäästi, päätti Roos olla varovainen ja piirityksen uhatessa vetäytyi Miina-
vaaraan, josta joukot palasivat takaisin Porajärvelle. Varovaisuus osoittautui järkeväksi 
sillä Tarton rauhassa lokakuussa 1920 Repola ja Porajärvi määrättiin palautettavaksi 
Neuvosto-Venäjälle. Takaisin Hennalaan Tampereen rykmentin joukot saapuivat pian 
tämän jälkeen.7

Kapteenin arvon Harald Roos sai vuonna 1921. Tähän asti hänen sotilaskoulu-
tuksensa oli perustunut vain käytännön kokemuksille ja vasta nyt hänellä oli aikaa 
opiskella laajemmin sotatieteitä Kadettikoulun aktiiviupseerikurssilla. Porajärven ret-
keä seuranneena rauhan aikana Roos toimi Tampereen rykmentin adjutanttina se-
kä IV komppanian päällikkönä. Sotilaiden kouluttajana hänen vastuullaan oli mm. 
tiedonanto- ja viestipalveluihin liittyvien puhelinkurssien järjestäminen.8

6 Lohjan valkokaarti perustettiin 9.4.1918 ja sittemmin sen ruotsinkielisestä osasta muodostui Etelä-Lohjan suojeluskunta.  
 Roosin aika suojeluskunnan päällikkönä (rayonchef ) kesti todennäköisesti vain kesän 1918. Lyhyenä aikana hän   
 kuitenkin ennätti järjestää joukoille jonkinlaista sotilaskoulutusta. Fröberg 2004, 451–453. (Teoksessa virheellisesti   
 ”Henrik” Roos.)
7 myös. Soutjärvi tai Soutujärvi; Turkka 1938; 98–114.
8 Tapanainen 1938, 143, 146.
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Ura puolustusvoimissa

Sisällissodan jälkeisinä vuosina upseereita kouluttava Kadettikoulu eli järjestäyty-
misen aikaa. Opettajista oli alkuun pulaa, samoin sopivista tiloista; koulu toimi ensin 
Töölössä ns. eläintieteellisen museon talossa ja siirtyi sitten Munkkiniemeen. Koulun 
johtaja jääkärimajuri Heikki Nurmio pyrki hankkimaan henkilöstöön alan parhaat 
kotimaiset voimat. Tässä yhteydessä myös nuori Harald Roos rekrytoitiin opettamaan 
vakinaiseen upseeripalvelukseen aikoville taktiikkaa, joka muodosti koulutuksen 
tärkeimmän osan. Roos toimi kadettikoulun opettajana vuodet 1927–1929.9

Kadettikoulun jälkeen Roos palveli yli viisi vuotta Sotakorkeakoulun huolto- ja 
yleisesikuntapalvelun opettajana sekä puoli vuotta Sotakorkeakoulun johtajan apulai-
sena. Koulun, joka sijaitsi Helsingissä Liisankadulla, tehtävä oli antaa armeijan palve-
luksessa oleville upseereille korkeampaa sotatieteellistä opetusta. Roos toimi koulussa 
yleisesikunta- ja huoltopalvelun opettajana vuodet 1931–1937, viimeisenä vuotena 
koulun johtajan kenraalimajuri E.F. Hanellin apulaisena.10

1930-luvun puolivälissä Roos oli yhdessä T. Ekmanin ja S. Suden kanssa laatimas-
sa Upseerin käsikirjaa (1936), joka ehti viiteen painokseen ja oli käytössä aina vuoteen 
1950. Upseeriston ajankohtaisiin kysymyksiin perehtyminen toimi hyvänä johdatuk-
sena, kun Roos syksyllä 1937 seurasi everstiluutnantti Kustaa Tapolaa Reserviupsee-
rikoulun johtajana. RUK:n tavoitteisiin kuului oppilaiden käytännön valmentaminen 
toimintaan taistelukentällä. Roosin ala, yleistaktiikka, kuului kaikkien linjojen oppi-
vaatimuksiin, myös huolto-oppi ja liikuntakasvatus olivat kaikille pakollisia.11

Harald Roosin johtajakautena reserviupseerien koulutusta keskitettiin aselajikoh-
taisiin taitoihin, mikä puolestaan lisäsi eri aselajien yhteistoimintaa koskevan kou-
lutuksen tarvetta. Vuosina 1938–1939 ehdittiin kouluttaa yli 2400 reserviupseeria. 
RUK-kurssi 42. oli viimeinen rauhan oloissa koulutettu kurssi, talvisodassa sen käy-
neet joutuivat testaamaan saamiaan oppeja tosipaikan edessä.12 Uusi työpaikka tar-
koitti muuttoa Haminaan, mutta Roosin aika koulun johtajana jäi lopulta lyhyeksi sil-
lä jo loppukesästä 1939 hänet siirrettiin A.F. Airon alaisen päämajan huolto-osaston 
johtajaksi.

Sisällissodan jälkeen Harald Roos oli ehtinyt kahdenkymmenen vuoden aikana 
työskennellä Suomen tärkeimmissä sotilaskoulutusta antavissa yksiköissä. Tätä edel-
sivät kokemukset sisällissodan ja Aunuksen Karjalan rintamilla. Uuden sodan alkaessa 

9 Kadettikoulu 1969, 39, 57.
10 Kilkki 1978, 303.
11 Kilkki 1978, 161.
12 Kilkki 1978, 154–155.
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Roosilla oli siis laaja näkemys niin aktiivi- ja reserviupseerien osaamisesta kuin suo-
malaisten taktiikan, huollon ja esikuntien toiminnan käytännön kysymyksistä.

Talvisota: Harald Roos huolto-osaston johtajana

Talvisodan alla Suomen kuljetusten järjestämisestä vastasi kolme tahoa: kulkulai-
tosministeriö, syyskuussa 1939 perustettu kansanhuoltoministeriö ja liikekannallepa-
nosta lokakuussa 1939 lähtien lisäksi päämajan huolto-osasto. Kolmen tahon osittain 
päällekkäinen toiminta ei ollut tehokkain ratkaisu kriisitilanteessa. Roos pani pian 
merkille, että maan huolto- ja kuljetusalan sodanajan suunnitelmat olivat ylipäätään 
pahasti puutteelliset. Toiminnan uudelleenjärjestely aloitettiin Roosin johtaman nel-
jän huolto-toimiston voimin vain kuukautta ennen talvisodan syttymistä.

Kiireestä johtuen uudistuksia ei ehditty viedä loppuun saakka. Toisekseen kenel-
läkään ei ollut käytännön kokemusta siitä millaiseksi kuljetusten ja huollon tarpeet 
sodan aikana muodostuisivat. Oppi oli saatava kantapään kautta. Käytännössä pääma-
jan huolto-osasto otti tärkeimmän vastuun kuljetuskysymyksistä koko sodan ajaksi. 
Kansanhuoltoministeriö keskittyi säännöstelyn järjestämiseen ja kulkulaitosministe-
riölle jäivät lähinnä juridiset kysymykset ja yhteistyö hallituksen kanssa.13

1930-luvulla henkilö-, linja-auto- sekä lentoliikenne olivat vallanneet alaa rauta-
teiltä. Toisen maailmansodan syttymistä seuranneet tiukentuneet säännöstelymää-
räykset erityisesti polttoaineiden osalta johtivat kuitenkin siihen, että rautateistä muo-
dostui talvisodan pääasiallinen kuljetus- ja kulkumuoto.14 Juuri rautatiekuljetukset 
osoittautuivat myös suureksi ongelmaksi, sillä niiden toiminta kangerteli koko sodan 
ajan. Myös muita vastuksia ilmeni.

Ensimmäinen, päämajan sisäinen ongelma oli se, että virkaiältään vanhemmat 
aselajikomentajat eivät ensi alkuun tahtoneet alistua suhteellisen nuoren Roosin 
komennettavaksi huolto- ja kuljetusasioissa.15 Toiseksi vastuu rautateiden toiminnasta 
oli edelleen jakautunut kulkulaitosministeriön alaisen rautatiehallituksen sotilastoi-
miston (siviilien) ja päämajan rautatietoimiston (sotilaiden) kesken ja näiden tahojen 
päätöksenteko oli osittain päällekkäistä.16 Rautatiehallitukseen nimitettiin päämajan 
edustaja hoitamaan yhteistyötä, mutta pian osoittautui, ettei valtion byrokraattinen 
virasto kyennyt järjestämään kuljetuksia sotilaallisia tarpeita tyydyttävällä tavalla. 

13 Seppinen 1992, 111–112; Iskanius 2004, 36.
14 Seppinen 1992, 109–110.
15 Iskanius 2004, 36. Jatkosodassa ainakin Roosin ja päämajoitusmestari Airon yhteistyö sen sijaan oli sujuvaa Iskanius   
 (2004, 58) arvelee yhteistyötä edistäneen sen, että molemmat olivat turkulaisia, eikä kumpikaan ollut jääkäri- tai   
 kadettiupseeri.
16 Iskanius 2004, 45.
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Rautatiehallituksen johto oli muun muassa hajautettu Helsinkiin ja Pieksämäelle mi-
kä vaikeutti tiedonkulkua entisestään.17

Helmikuussa 1940 tilanne kärjistyi kriittiseksi ja Roos päätti sivuuttaa rautatiehal-
lituksen kokonaan. Hänen alaisensa eversti Carl-Gustaf von Kraemer alkoi käyttää 
käskyvaltaa rautateillä. Von Kraemer oli ennen sotaa toiminut rautatieupseerien 
kouluttajana. Maaliskuussa 1940 todettiin virallisesti, että Jalmar Castrénin johtama 
rautatiehallitus oli menettänyt päämajan luottamuksen. Liikenne radoilla oli sodan 
loppupuolella lähes jatkuvasti kaaoksessa ja uhka rintaman huollon katkeamisesta vai-
kutti siihen, että Mannerheim päätti kiirehtiä rauhan solmimista.18

Jatkosota:

Huollon ja kuljetusten uudelleen organisointi

Talvisodan kuljetusongelmat osoittivat huolto-organisaation huolellisen suunni-
tellun ja määrätietoisen johdon tarpeen. Sitä, että Harald Roos oli yrittänyt parhaansa 
ja että Mannerheim oli joka tapauksessa tyytyväinen hänen työhönsä osoittaa se, että 
heti sodan päätyttyä Roos nimitettiin johtamaan komiteaa, jonka tarkoitus oli rat-
kaista miten Valtionrautateiden käskyvalta hoidettaisiin mahdollisesti tulevaisuudessa 
koittavassa sotatilanteessa tehokkaammin.

Roosin johdolla valmistui uusi ohjesääntö Rautatieliikenne sodan aikana ja sota-
rautatiemuodostelmat (1941). Komitea ehdotti, että päämajaan perustettaisiin huolto-
osaston rinnalle rautatieosasto, joka vastaisi junaliikenteestä. Kulkulaitosministeri 
Väinö Salovaaran tuki Roosin ajatusta. Jotta myös rautatiehallitus saatiin suostumaan 
ehdotukseen, annettiin sille valta ehdottaa perustettavan osaston päällikköä.19

Kun uusi liikekannallepano alkoi kesäkuussa 1941, ehdotti rautatiehallituksen 
pääjohtaja Jalmar Castrén itseään rautatieosaston päälliköksi (ensimmäinen ehdo-
kas, rautatiehallituksen ylijohtaja Wilhelm Jansson sairastui ja Castrénin oli tarkoitus 
toimia hänen sijaisenaan). Talvisodan kokemusten seurauksena Castrén ei ollut vie-
läkään päämajan suosiossa, eikä ehdotukseen suostuttu. Loukkaantuneena hän jätti 
eroanomuksen rautateiden pääjohtajan virastaan vedoten eläkeikäänsä. Valtioneuvos-
ton vaatimuksesta hänen oli kuitenkin jatkettava rautateiden johdossa toistaiseksi.20

17 Seppinen 1992, 111; Zetterberg 2011, 199.
18 Iskanius 2004, 49–50.
19 Seppinen 1992, 118–119.
20 Seppinen 1992, 119; Länsman 1969, 88.
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Mikkelissä Otavan kansanopistolla toimineen rautatieosaston johtoon valittiin 
lopulta rautatiehallituksen rakennusosaston johtaja Martti Viluksela. Osasto toimi 
yleisesikunnan päällikkö Erik Heinrichsin alaisuudessa ja se jakautui edelleen yleiseen 
rautatietoimistoon sekä kuljetus- ja ratatoimistoon. Osaston henkilöstö muodostui 
pääasiassa rautatiehallituksen väestä. Käytännössä rautatieosasto vastasi rataverkon 
kunnosta, aikataulujen laatimisesta ja ratojen ilmatorjunnan järjestämisestä.21

Ratapihoilla ja asemilla sota-ajan junaliikenteestä vastasivat rautatieupseerit, jotka 
olivat pääasiassa tehtäviin kurssitettuja liikennevirkamiehiä. Heidän tehtävänään oli 
ratkaista sotilas-, tavara- ja henkilöliikenteen yhteensovittamisen tuottamat käytän-
nön ongelmat radoilla, jotka olivat jatkuvasti ylikuormitettuja ja ruuhkaantuneita.22 
Rautatieupseerien eli asemakomendanttien kouluttaminen oli aloitettu yleisesikun-
nan toimesta 1930-luvulla. Kouluttajina toimivat tuolloin mm. eversti von Kraemer 
ja kapteeni Martti Minkkinen, jotka molemmat kuuluivat Roosin luottomiehiin jo 
talvisodasta alkaen.

Ennen talvisotaa rautatievirkamiehiä oli ehditty kouluttaa viisi kurssillista. Kun 
rautateiden hallinta oli keskitetty entistä vahvemmin päämajaan, aloitettiin välirau-
han aikana uudet rautatieupseerikurssit majuriksi ylennetyn Minkkisen johtamina. 
Kuljetukset ja niiden johtaminen sujuivatkin jatkosodassa paljon tottuneemmin kuin 
aiemmin. Jokaisessa liikennejaksossa toimi rautatieupseeri, joka vastasi rautatieosas-
tolta tulleiden käskyjen käytännön toteuttamisesta ja liikenteen johtamisesta. Rata-
verkosto oli suuri ja kaikkiaan palveluksessa oli enimmillään toistasataa rautatieup-
seeria.23 Rautatiehallituksen sotilastoimisto toimi koulutusten järjestämisessä yhteis-
työelimenä. Rautatiehallituksen sotilastoimistoa johti eversti Vilho Hovinen vuosina 
1938–194624.

Neuvottelut Salzburgissa ja Berliinissä

Rautateiden sodanajan toiminnan suunnittelu oli vain yksi osa Harald Roosin 
töistä välirauhan aikana. Tilanne koko Euroopassa oli jännittynyt, Baltian maat jou-
tuivat yksi toisensa jälkeen Neuvostoliiton hallintaan ja oli selvää, että Suomen oli 
varauduttava tulevaan konfliktiin, jossa se ei pärjäisi omin avuin. Toukokuussa 1941 
Roos osallistui Mannerheimin lähettämän valtuuskunnan asiantuntijana Salzburgissa 
ja Berliinissä käytyihin neuvotteluihin.

21 Puntanen 1993, 23–24, 49, 146.
22 Nissinen 1973, 129–131.
23 Suomen rautatieupseerikunta 1975, 6-9. Luhtinen & Paavilainen 2005, 15–17.
24 Sotilastoimisto lakkautettiin vuonna 1985 ja armeijan yhteys VR:n on hoidettu Pääesikunnan kuljetus- ja 
 materiaaliosastoilta. Luhtinen & Paavilainen 2005, 40.
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Kokouksessa saksalaiset kertoivat pohjoista rintamaa koskevista suunnitelmistaan 
ja luonnehtivat toiveitaan tulevasta sotilasyhteistyöstä suomalaisten kanssa.25 Vasti-
neeksi suomalaiset esittivät toiveitaan kuljetusvälineiden ja muun kaluston saamiseksi. 
Hyvin sujuneen tapaamisen seurauksena sovittiin saksalaiskuljetusten järjestämisestä 
Suomessa. Neuvottelut jatkuivat kesäkuussa Helsingissä ja tällöin tehtiin suunnitel-
mat yhteistyön käytännön toteutuksesta. Roosin edustaman kuljetusalan kannalta 
oleellisia olivat Pohjois-Suomessa tapahtuvat mittavat saksalaisten joukkojen siirrot, 
jotka aloitettiin heti neuvottelujen jälkeen.26 Suomalaisten joukkojen liikekannallepa-
no tapahtui juhannuksen alla 1941.

Päämajan huoltopäällikön esikunta

Yli 30  000 saksalaisen sotilaan kuljettaminen Rovaniemelle ja Suomen omien 
joukkojen siirtäminen itärajalle sekä Ahvenanmaalle vaati jälleen järjestelykykyä. Ko-
ko maan kuljetuskalusto tarvittiin sotatoimien tueksi kesäkuun lopussa tapahtuneesta 
maahyökkäyksestä aina joulukuussa 1941 alkaneeseen asemasotavaiheeseen asti.

Mutta sotatilan aikanakin talous- ja siviilielämällä on omat kuljetustarpeensa. 
Suomen ulkomaankaupan kannalta olennaisen puutavaran saaminen satamiin näyt-
ti kesällä 1941 olevan uhattuna ja kotirintama alkoi hermostua kun kuljetukset 
takkuilivat. Hallitus lähetti kulkulaitosministeri Salovaaran neuvottelemaan 
Mannerheimin kanssa asiasta. Salovaara halusi lisää kuljetuskalustoa siviilikäyttöön 
ja tämä tarkoitti myös miesten irrottamista kenttäarmeijasta kotirintamalle.27

Mannerheim ei ymmärrettävästi innostunut ehdotuksesta. Hänen mielenkiintonsa 
ja asiantuntemuksensa oli keskittynyt sotilasjoukkojen ja varusteiden liikkumiseen 
rintamalle. Parhaillaan käynnissä olevassa hyökkäyksessä jokaisella miehellä ja ko-
neella oli paikkansa. Mannerheim konsultoi asiassa Roosia, joka laati ehdotuksen ko-
tiseudun kuljetusten uudelleen järjestämisestä. Tarkoitus oli ratkaista asia niin, että 
sotatoimet kärsisivät muutoksesta mahdollisimman vähän, mutta myös kotirintama ja 
teollisuus pysyisivät tyytyväisinä.

Salovaara oli odottanut, että asian järjestäminen tulisi hänen ministeriönsä hoi-
toon, johon se juridisesti kuuluikin, ja hän yllättyi kun Mannerheim ilmoitti ongel-
man ratkeavan parhaiten sillä, että Suomen siviili- ja sotilaskuljetukset annetaan Ha-
rald Roosin johdettaviksi. Vaikka Roos oli osoittanut kyvykkyytensä jo aikaisemmin,

25 Jokipii 1987, 299–304.
26 Jokipii 1987, 318–327; Iskanius 2004, 97–98.
27 Iskanius 2007.
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viimeistään hänen esityksensä kotiseudun kuljetusjärjestelyistä oli vakuuttanut mar-
salkan siitä, että kuljetuskysymyksissä Roos edusti maan parasta tietämystä.28

Roos oli ollut vuosien varrella mukana lukuisissa kuljetusasioita koskevissa neu-
votteluissa, mutta oman kertomansa mukaan käsky uuteen tehtävään tuli hänelle 
kuitenkin yllätyksenä. Aiempaa kokemusta tämänkaltaisesta keskittämisestä ei ollut 
ja asiassa oli toimittava nopeasti. Lokakuussa 1941 Roos osallistui Mannerheimin 
järjestämille päivällisille Mikkelissä ja jo paluumatkalla Helsinkiin hän suunnitteli 
perustettavan organisaation ja tärkeimpiin tehtäviin valittavat asiantuntijat.29 Man-
nerheimin päätös tarkoitti käytännössä ministeri Salovaaran ja kulkulaitosministeriön 
syrjäyttämistä, mutta Roos sai tehtäväänsä nopeasti myös siviilihallinnon tuen. Toises-
sa tilanteessa tämänkaltainen itsevaltainen päätös ja marsalkan määräyksen laillisuus 
olisi voitu asettaa kyseenalaiseksi, mutta Salovaara hyväksyi tilanteen ääntä pitämättä 
ja toimi ministerinä sodan loppuun 1944 saakka.30

28 Iskanius 2004, 152–153.
29 Länsman 1969, 94.
30 Seppinen 1992, 114–115.

Siviilikäytössä olleet kulkuneuvot otettiin täydentämään armeijan kalustoa. Tässä Paulig Oy:ltä lainattu 
auto saa oikeaa bensiiniä lokakuussa 1941. Alkuperäisen kuvatekstin mukaan ”Bensiiniasemat Petroskoin 
tien varrella eivät juuri mainosta itseään vaan päinvastoin pysyvät piilossa.” Kuvaaja Hans Linds: SA-kuva.
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Lokakuussa 1941 Roos nimitettiin päämajan huoltopäälliköksi. Nimityksestä seu-
rasi, että käytännössä hänestä tuli aselajikomentaja, vaikka huoltopäällikkö-nimiket-
tä ei virallisessa järjestyksessä ollut olemassakaan. Edes huoltopäällikön esikunnan 
sodanajan kokoonpanoa ei koskaan vahvistettu virallisesti. Tämä antoi Roosille va-
paat kädet työskennellä ja jakaa käskyjä täysin itsenäisesti, käytännössä hän vastasi 
teoistaan suoraan ylipäällikölle. Käskynjakosuhde toisiin komentajiin olisi voinut 
muodostua ongelmalliseksi, ellei Roosin asema olisi perustunut Mannerheimin ja 
päämajoitusmestari Airon horjumattomaan luottamukseen.31 Roosin asiantuntemusta 
ei kyseenalaistettukaan, sillä kerrotaan, ettei hänen esikuntansa saanut koko sodan 
aikana keneltäkään ulkopuoliselta ohjeita tai käskyjä.32 Myöskään Roosin poikkeuk-
sellisen aseman ei tiedetä aiheuttaneen eripuraa tai kateutta. Toisaalta hän sai lempi-
nimen ”kuljetusdiktaattori”33.

Huoltopäällikön tehtävää Roos siirtyi hoitamaan Helsinkiin, jotta päivittäin yh-
teistyö siviiliviranomaisten kanssa sujuisi jouhevasti. Hän johti esikuntaansa ensin 
Sörnäisistä ja sitten rautatiehallituksen tiloista rautatieasemalta. Huoltopäällikköä 
varten oli myös varustettu tsaarinaikainen vanha salonkivaunu liikkuvaksi toimistoksi, 
josta hän saattoi hoitaa töitään joutuessaan kulkemaan Mikkeliin tai muualle Suo-
meen.34

Roos sai valita alaisikseen parhaaksi katsomansa henkilöt ja koska esikunnan 
sodanajan vahvuutta ei koskaan vahvistettu, hän sai tässäkin täydellisen vapauden. 
Tämä olikin ratkaisevaa annetun tehtävän onnistumisen kannalta: ”Oikeaan osuneet 
henkilövalinnat korvasivat improvisoiden luotuun järjestelmään pakosta syntyneet 
muotovirheet.”35 Vuonna 1943 esikunnan koko oli jo runsaat 50 henkeä, joista val-
taosa oli upseeristoa. Roosin lähimpiä miehiä olivat everstiluutnantti O. Heinrichs, 
majuri M. Minkkinen ja eversti C. von Kraemer. Sodan loppupuolella Roos nimesi 
vielä adjutantikseen rautatieupseeri, kapteeni Viljo Miettisen.36 Esikunnan roolista 
sota- ja siviilitehtävien yhdistäjänä kertoo se, että sen asiantuntijoita työskenteli Suo-
men Teollisuusliitossa, Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliitossa, Valtion vil-
javarastossa ja Pellonraivaus Oy:ssä.37

Kun esikunta oli järjestäytynyt, siirtyivät kuljetukset käytännössä kulkulaitosmi-
nisteriöltä Roosille. Huoltopäällikön esikunnalla oli vastedes määräysvalta useim-
piin puolustusvoimien, virastojen ja yksityisten kulkuneuvoihin koko maassa38.

31 Iskanius 2004, 165, 344.
32 Länsman 1969, 137.
33 ”Rautateiden kenraali” Kuva no.12.1943; Iskanius 2004, 157.
34 ”Rautateiden kenraali” Kuva no.12.1943.
35 Länsman 1969, 141.
36 Iskanius 2004, 163; Iskanius 2007.
37 Iskanius 2007.
38 Seppinen 1992, 124.
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Syksystä 1941 alkaen huoltopäällikön vastuulla olivat rautatie-, rannikko-, sisävesi- ja 
autokuljetusten järjestäminen niin rintamalla kuin kotiseudulla ja esikunta jakaantui 
rautatie-, maa- ja vesitiekuljetusosastoon sekä järjestely- ja tilasto-osastoon39. Luette-
lo osoittaa, että liikennemuodoista ainoastaan lentoliikenne oli ilmavoimien esikun-
nan ja kulkulaitosministeriön huolena.

Lähes kaikkien kuljetusmuotojen keskittäminen yhden johtajan alaisuuteen mah-
dollisti tehokkaan tiedonvälityksen eri osastojen ja vastuuhenkilöiden välillä, mikä oli 
kuljetusten sujuvuuden kannalta välttämätöntä. Keskitetty organisaatio palveli Roo-
sin ihanteita tehokkaasta ja taloudellisesta toiminnasta. Kun tieto kuljetustarpeista ja 
käytettävissä olevasta kalustosta kulki yhden ja saman esikunnan kautta, voitiin tilaajia 
palvella tehokkaasti ja vähentää kaluston ja polttoaineiden hukkakäyttöä. Keskitetyssä 
päätöksenteossa rautatie-, maa- ja vesikuljetusosasto pystyivät suunnittelemaan koko 
kuljetusketjun yhdellä kertaa.40

Suomalaisten ja saksalaisten yhteistyö edellytti sekin kuljetusten yhteistoimintaa. 
Saksalaisten kuljetuksista vastannut päämajan kauttakulkuliikenteen järjestelytoi-
misto sijaitsi Helsingissä samassa rakennuksessa huoltopäällikön esikunnan kanssa.41 

Roosin luotettu eversti von Kraemer oli läheisessä yhteistyössä saksalaisten yhteys-
upseerien kanssa, mikä tarkoitti hyödyllisen tiedon liikkumista puolin ja toisin. On-
nistuneen yhteistyön merkiksi päämajan saksalaisten yhteysupseeri kenraali 
Erfurth luovutti Roosille Saksan Kotkaritariston rintatähden heinäkuussa 1944.42

Vaikka Suomen kulkuneuvojen koordinoimisessa olisi luullut olevan tarpeeksi 
tehtävää, tuli huoltopäällikön vastuulle myös puutavaran uittojen järjestäminen. Tätä 
tehtävää Roos ei ottanut vastaan riemumielin, sillä se tuotti runsaasti uutta vaivaa. 
Hänellä ei myöskään ollut aiempaa kokemusta aivan tämänkaltaisesta alasta. Puolus-
tusministeri Rudolf Waldenin painostuksen jälkeen hänen oli kuitenkin taivuttava 
perustamaan esikuntaansa vielä uitto-toimisto.43 Puolustusministeri Walden oli toi-
minut Yhtyneitten Paperitehtaitten toimitusjohtajana ja siksi puutavara-ala oli myös 
henkilökohtaisesti hänen sydäntään lähellä. Toisaalta hän ymmärsi myös huoltopääl-
likön huolia, sillä hän oli itse toiminut sisällissodassa valkoisten huollon päällikkönä.44

Uittojen järjestäminen vaati kuitenkin työvoiman vapauttamista rintamapalveluk-
sesta eikä Mannerheimin vakuuttaminen asian tärkeydestä ollut aivan helppoa. Roo-
sin esikunnassa palvellut everstiluutnantti Boijer kertoo:

39 Iskanius 2004, 155.
40 Iskanius 2007.
41 Suomen rautatieupseerikunta 1975, 9.
42 Erfurth 1954: 22.2.1944; 5.7.1944.
43 Iskanius 2004, 251; Länsman 1969, 116.
44 Uola 2002.
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”Roos kuvaannollisesti heitettiin suoraan ulos ylipäällikön huoneesta hänen esittäes-
sään asiaa. Ylipäällikkö ei tuntenut lainkaan ’uitto’-sanaa eikä hänellä ollut mitään 
käsitystä uittojen merkityksestä puutavaran kuljetuksissa.”45

Vasta Walden sai Mannerheimin ymmärtämään ja hyväksymään asian. 

45 Länsman 1969, 37.

Huoltopäällikön esikunta vastasi myös uittojen hoitamisesta. Puuta tarvittiin vienti- ja sotateollisuuden 
tarpeisiin. Sotilaat uittamassa tukkeja Syvärillä kesäkuussa 1944. Kuvaaja kersantti Aunio: SA-kuva.
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Rautatiehallituksen pääjohtajaksi

Rautatiehallituksen pitkäaikaisen pääjohtajan Jalmar Castrénin toimikautta oli 
poikkeustilan takia jatkettu vuoteen 1942. Tuolloin hän uusi eläkepyyntönsä, mihin 
hallituksen oli kohtuuden nimissä suostuttava. Huoltopäällikön esikunta oli tuolloin 
juuri ja juuri saanut ratkaistua rautateillä ensimmäisenä sotavuonna ilmenneet ongel-
mat ja nyt pelättiin kuinka paljon uutta järjestelytyötä henkilönvaihdos rautatiehalli-
tuksen johdossa tulisi aiheuttamaan.

Presidentti Ryti ja Mannerheim katsoivat, että olisi parasta, jos rautatiehallitus 
siirrettäisiin entistä tiukemmin huoltopäällikön alaisuuteen ja Roos nimitettäisiin vi-
raston uudeksi pääjohtajaksi. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että rautatiehallitus vas-
taisi yhtä huoltopäällikön esikunnan toimistoa ja kulkulaitosministeriö jäisi kokonaan 
syrjään sodan ajan rautatieasioissa. Ministeri Salovaara hyväksyi ratkaisun ja myös 
Roos antoi ehdotukselle suostumuksensa.

Valtioneuvosto ei kuitenkaan ollut yhtä vakuuttunut ajatuksen toteuttamiskel-
poisuudesta. Joko Roosin organisointikykyä ei tunnettu tarpeeksi tai katsottiin, ettei 
hänellä ollut riittävää ammattitaitoa rautatieasioissa; perinteisesti pääjohtajat olivat 
olleet rautatierakennukseen erikoistuneita insinöörejä, eivät sotilaita. Valtioneuvos-
ton äänestys esittikin äänin 7-4 Castrénin kauden jatkamista edelleen. Ryti pitkitti 
päätöksentekoa, mutta uusintaäänestyksessä äänet jakaantuivat 8-5, taas Castrénin 
hyväksi.

Poikkeustila vaatii joskus poikkeuksia myös demokraattisessa päätöksenteossa. Ry-
tin onnistui vielä hankkia vakuutus, että kolme äänestyksestä poissaollutta ministeriä 
kannatti myös Roosia. Tällöin seurauksena oli tasatulos ja puheenjohtajan ääni ratkai-
si tilanteen Roosin hyväksi. Ryti nimitti Roosin viisivuotiskaudelle rautatiehallituksen 
uudeksi pääjohtajaksi 1. tammikuuta 1943 alkaen.46

Vaikka monivaiheinen valintaprosessi osoittaa, että Roosilla ei tässä vaiheessa ol-
lut koko hallituksen antamaa mandaattia vastata rautatieasioista, oli hänellä -
mikä tärkeämpää - presidentin ja ylipäällikön luottamus. Lisää arvovaltaa toi 
ylennys kenraalimajuriksi kesällä 1943. Mannerheim oli suunnitellut ylentävänsä 
Roosin kenraalimajuriksi syntymäpäivänään 4. kesäkuuta. Kenraali Tuompo oli 
kuitenkin sitä mieltä, että tämä voisi herättää joissakin upseereissa närää koska 
Roos ei ollut toiminut rintamatehtävissä. Näin ollen Roos sai kenraalin arvon 
vasta kyseisen vuoden heinäkuussa47.

46 Iskanius 2004, 234–235; ”Uudet pääjohtajat & Pääjohtaja vaihtuu: uudeksi pääjohtajaksi eversti Harald Roos” Veturimies  
 no 1.1943.
47 Tuompo 1994: 6.6.1943.
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Roosin kannalta pääjohtajan virka tarkoitti kokonaan uudenlaiseen työorganisaa-
tioon sopeutumista ja tehtävien hoitamista, jotka normaalioloissa olisivat vaatineet 
useamman henkilön työpanoksen. Roosin alainen muistelee esimiehensä tavatonta 
työtahtia:

”Päämajan huoltopäällikön tehtävien hoitamiseksi hänellä alussa joka kymmenes 
päivä ja sittemmin kerran kahdessa viikossa oli esittely ylipäällikölle. Rautatiehal-
lituksen pääjohtajaksi tultuaan oli kenraalimajuri Roos tavallisesti työskennellyt 
puoli päivää rautatiehallituksessa ja toisen puoli päivää huoltopäällikön esikunnassa. 
Tämän lisäksi hän kävi säännöllisesti hoitamassa tehtävänsä Päämajassa. Säännön 
mukaisten tehtäviensä ohella hän kuului useihin kuljetusalan toimikuntiin ja joutui 
osallistumaan kaikkiin tärkeimpiin kuljetuksia ja talouselämää koskeviin neuvotte-
luihin ja kokouksiin.”48

Pääjohtajana Roos pyrki kehittämään organisaatiotaan paitsi tehostamalla sen 
yleistä toimintaa, myös vaatimalla parannusta pieniin puutteisiin, jotka yhdessä muo-
dostivat esteitä koko laitoksen työlle. Hän laittoi kuriin rautatieläisten keskuudessa 
työaikana tapahtuneen alkoholinkäytön sekä tavaran anastamisen, joka yhteiskunnas-
sa vallitsevana pula-aikana oli muodostunut työntekijöille suureksi houkutukseksi.49

Sota-aikana yleinen kuri myös matkustajien keskuudessa oli höltynyt ja rauta-
teillä kärsittiin monenlaisista järjestyshäiriöistä: ”Tupakointia harjoitetaan kielle-
tyissä vaunuosastoissa, humalaisia on matkassa reuhaavasti esiintyen, viljellään vä-
kijuomia, harjoitetaan uhkapeliä, yritetään matkustaa liputtomina ’jäniksinä’, vaelle-
taan vaunuissa edestakaisin tai esiinnytään meluavasti.”50 Järjestyshäiriöt aiheuttivat 
tyytymättömyyttä ja pelkoakin erityisesti siviilien keskuudessa. Ilmapiiri rauhoittui, 
kun sisäasiainministeriö perusti poliisin asemakomennuskunnan eli lähetti rautateille 
ns. junapartioita. Niiden toiminta lakkautettiin niin myöhään kuin 1947 ja vielä tuol-
loin Roos totesi: 

”Yhteistyömme asemakomennuskuntien kanssa on ollut erinomaista ja järjestyksen 
parantuminen rautateillä on luettava suurelta osalta junapartioiden ansioksi. Pidän 
kuitenkin lakkauttamista valitettavana vielä tässä vaiheessa.”51

48 Länsman 1969, 136.
49 ”Pääjohtajan päiväkäsky: Taisteluun juoppouspahetta vastaan on päättävästi ryhdyttävä” Veturimies no.8-9.1943. ”Varkaus  
 – rautateiden häpeä” Veturimies no3. 1943.
50 ”Järjestyksen parantamiseksi löytyy myös hyviä keinoja” Länsi-Savo 23.3.1943.
51 ”Junapartioita ei nähdä enää ensi vuonna” Etelä-Suomen Sanomat 5.9.1947.
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Myös työtapaturmat kuuluivat Roosin huolenaiheisiin. Erilaiset onnettomuudet 
rautateillä, muutkin kuin suoranaisista sotatoimista johtuvat, olivat lisääntyneet huo-
lestuttavasti välirauhan aikana ja sen jälkeen. Jo talvisodassa oli menetetty runsaasti 
kalustoa ja vuonna 1943 henkilöstönpuute alkoi vaivata rautateitä. Pääjohtaja teroitti 
junaturvallisuusohjesäännön tarkkaa noudattamista poikkeusoloista huolimatta. Pi-
mennetyillä kulkuneuvoilla ja radoilla liikkuminen vaati erityistä varovaisuutta.52

Sota toi rautatiehallitukselle myös uusia rakennustöitä, vaurioituneita kiskotuksia 
ja siltoja oli alati korjattava ja valloitetuille alueille oli rakennettava kokonaan uutta 
rataa. Rataverkoston koko kasvoikin koko sodan ajan. Rataa tehtiin Karjalassa Uuk-
susta Aunukseen ja sen jatkamista Syvärille asti suunniteltiin, Aunuksen rata valmistui 
keväällä 1943. Ratojen rakentamisella varmistettiin huoltokuljetusten onnistuminen 
ja lisäksi tarkoituksena oli, että paluukuljetuksina junilla voitaisiin tuoda Suomeen 
puutavaraa Karjalan sankoista metsistä.53 Rautatienrakennuksesta vastaamaan Roos 

52 ”Junavauriot ja Jt:n noudattaminen” Veturimies no 1 1944.
53 Seppinen 1992, 127; Iskanius 2004, 228–229.

Poikkeusaika aiheutti rautateilläkin järjestyshäiriöitä, joita rauhoittamaan sisäasianministeriö perusti juna-
partioita. Poliisit suorittamassa tarkastusta rautatieasemalla. Kuvaaja sot. virkailija Hedenström: SA-kuva.
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nimitti luottomiehensä M. Minkkisen, joka oli tuolloin arvoltaan yleisesikuntaevers-
tiluutnantti.

Huoltopäällikön esikunnan toiminta sodan aikana

Huoltopäällikön esikunnan vastuualue kasvoi koko sodan ajan. Jo jatkosodan alus-
sa sen vastuulla ja käskyvallan alla olivat käytännössä kaikki maan kulkuvälineet junis-
ta henkilö-, kuorma- ja linja-autoihin sekä hevosiin. Myös laivakuljetukset kuuluivat 
osaston hallintaan. Omien joukkojen ja kotirintaman kuljetusten lisäksi esikunnan 
piti vastata myös Saksan junakuljetuksista, jotka veivät noin kymmenesosan koko 
rautatiekalustosta. Saksalaisten vaunutarve oli myös kyettävä sopeuttamaan kaluston 
rajallisuuteen. Tasapainoilu kuljetuksiin irrotettavan miehistön ja rintaman tarpeen 
välillä aiheutti jatkuvasti päänvaivaa. Komento-osaston päällikkö W.E. Tuompo kir-
jasi päiväkirjaansa 28.9.1942: 

”Ylipäällikkö oli palattuaan hyvässä kunnossa. Mutta kun Roos kävi hänen luonaan 
vapauttamispyyntöjä esittämässä, hän oli hermostunut ja Roosin mukaan ’hauk-
kui’ kävijän niin, ettei tämä ollut koskaan aikaisemmin joutunut sellaisen kohtelun 
alaiseksi. Roos joutui vielä päivällisen jälkeenkin marsalkan ärtymyksen kohteeksi 
syystä, että hän oli ’murjottanut’. - - No niin, Roos oli huoneessani hyvin alakuloi-
nen ennen lähtöään. Yritin rauhoittaa ja piristää häntä.”54

Roosin esikunta joutui työssään puuttumaan myös mitä erilaisimpiin kysymyksiin 
ja ratkaisemaan mitä ihmeellisimpiä pulmia. Esimerkiksi eräässä vaiheessa sotaa leipä 
oli vaarassa loppua koko Helsingistä, koska tehtailta hiivaa leipomoihin kuljettaneet 
kaksi miestä oli erehdyksessä kutsuttu rintamapalvelukseen. Toimisto joutui etsimään 
miehet käsiinsä ja palauttamaan takaisin työpaikalleen, jotta pääkaupungin ruokaka-
tastrofi saatiin vältettyä.55 Näin moniaalle leviävän kokonaisuuden hallinta vaati huol-
to-osaston päälliköltä melkoista järjestelykykyä.

Roos huolehti tehtävistään sinnikkäällä päättäväisyydellä ja tarkkuudella. Työ-
päivien pituutta hän ei koskaan mitannut. Niissä muutamissa haastatteluissa, joita 
Harald Roosista sota-aikana tehtiin, korostuu myös erityisesti hänen harkitseva luon-
teensa:

54 Tuompo 1994: 28.9.1942.
55 Länsman 1969, 114.
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”meidän onneksemme Suomen armeijan huoltopalvelun ylin johtaja, eversti Harald 
Roos on ennen kaikkea rauhallinen herra - - hänellä on myös varaa olla rauhallinen. 
Hänen suuri työkykynsä takaa sen, etteivät mitkään ammattiin kuuluvat tehtävät 
käy hänelle ylivoimaisiksi. Mutta sitä paitsi hänen alaisensa väittävät, että hänellä 
on jonkinlainen kuudes aisti, joka heti ryhtyy toimimaan, kun pitkissä tilisarak-
keissa sattuu olemaan jokin huolimattomuus. - - Roosin ei tarvitse tuhlata henkistä 
tarmoaan räjähdyksiin, sillä hän osaa käyttää kohteliasta, viileätä, harkittua sanaa 
juuri oikeassa paikassa.”56

Käytännön toimista vastasi esikunnan toimistoissa lukuisa alaisten joukko ja Roo-
sin rooli oli toimia vastuunkantajana, joka huolehti laajojen linjojen suunnittelusta57. 
Roosin esikunnan organisaatio oli alusta saakka täysin huoltopäällikön henkilökoh-
taisesti suunnittelema. Läheisimmiksi alaisikseen Roos kokosi kyvykkäimmät 
miehet, joille hän saattoi antaa vastuuta päätöksenteosta. Hän vaikuttaakin olleen 
luonteeltaan hyvä johtaja, joka kykeni jakamaan tehtävät alaisilleen tasapuolisesti 
ja näiden kykyjä vastaavasti. Tätä osoittaa se, että alaiset täyttivät tehtävänsä 
onnistuneesti myös alemmissa portaissa. Lisäksi Roos onnistui sovinnollisen 
luonteensa ansiosta säilyttämään välit niin valtioneuvostoon, 
kulkulaitosministeriöön kuin rautatiehallitukseen, vaikka näissä kaikissa istui 
henkilöitä, joiden arvovallan hänen suvereeni asemansa ja suoravii-
vainen etenemisensä oli asettanut kyseenalaiseksi.

”Hän tunsi henkilökohtaisesti kulkulaitosministerin ja puolustusministerin. Hän oli 
myös ylipäällikön suosiossa ja uskalsi esittää hänelle asiat sellaisina kuin ne olivat. 
Monilla Päämajan upseereilla oli tapana kaunistella oman alansa asiat. Eversti
Roos tuli erittäin hyvin toimeen kaikkien kanssa ja oli pidetty johtaja. Hän pystyi 
nopeasti perehtymään kaikkiin kysymyksiin ja teki tärkeimmät ratkaisut itse jättäen 
pikkuasioiden hoitamisen alaisilleen. Rautatiehallituksen pääjohtajan tehtävä lienee 
vaikeissa olosuhteissa muodostunut hänelle erittäin raskaaksi. Hän oli tottunut sel-
väpiirteiseen käskyvaltaan perustuvaan sotilaallisen johtamiseen. Rautatiehallituk-
sen kollegiaalinen johtamistapa oli hänelle vieras. Saattoi olla niinkin, että rautatei-
den ylin virkamiehistö asettui vastarintaa, koska pääjohtaja oli nimetty ulkopuolelta 
eikä rautatievirkamiesten omasta piiristä. Kenraalimajuri Roos hoiti vuodesta 1943 
alkaen kolmea tehtävää, joista jokainen yksinäänkin olisi vaatinut tavanomaisilla 
kyvyillä varustetun henkilön kaiken tarmon. Hän selviytyi erittäin hyvin vaikeissa

56 ”Armeijan huolto ja sen johtaja” Etelä-Suomen Sanomat no 227 1941.
57 Kuten Iskanius (2004, 25) huomauttaa, ei asiakirjoista useinkaan käy suoraan ilmi kuka jonkin käskyn on antanut tai   
 miksi. Roosin kohdalla tämänkaltaisten seikkojen selvittäminen on erityisen hankalaa hänen runsaiden tehtäviensä takia.
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olosuhteissa suoritetuista vastuunalaisista tehtävistään, tosin liiallisen työmäärän ja 
vastuun aiheuttaman osittaisen terveyden menetyksen kustannuksella.”58

Vaikka pikkuasiat delegoitiin alaisille, joutui Roos toisinaan ottamaan henkilökoh-
taisesti kantaa moniin hyvin vähäpätöisiltäkin tuntuviin yksityiskohtiin. Hänen lähei-
nen apulaisensa päämajan rautatieosaston toimistopäällikkö Minkkinen on muistellut 
sodan alkua: 

”Käytännössä johti ev Roos itse kaiken. Pahimpina kriisiaikoina hän piti vähän 
väliä palaverin ja jakeli tehtävät kullekin henkilökohtaisesti. Ev Roos oli rauhal-
linen ja hyvä johtaja, mutta joskus hänkin hermostui ja ryhtyi henkilökohtaisesti 
antamaan asemille käskyjä yksityisten junien lähettämisestä ja kulusta, mihin hänen 
ammattitaitonsa ei oikein riittänyt.”59

Jatkosodan alussa kuljetustilanne oli noin vuoden verran sekasortoinen. Asemien 
vakiintuminen kannaksella vaati kaiken kuljetuskaluston, josta oli kuitenkin puutetta. 
Roos yritti hankkia vetureita niin Ruotsista kuin Saksastakin ja molemmilta saatiin-
kin jonkin verran apua. Lisäksi käyttöön kunnostettiin sotasaalisvetureita. Myös elin-
tarvikekuljetukset kotirintamalla kangertelivat, eikä yhteistyö kuljetuskalustoa vaati-
vien saksalaisten kanssa Pohjois-Suomessa sujunut kaiken aikaa hyvin. Oman lisänsä 
aiheuttivat talven 1941–1942 ankarat pakkaset, jotka saattoivat niin työntekijöiden 
kuin kaluston kestokyvyn äärirajoille.60

Haasteita riitti tietysti sodan joka vuodelle, vuonna 1942 itäiset rataosuudet ruuh-
kautuivat pahasti mikä aiheutti kuljetusten ajoittaisen pysähtymisen. Jo välirauhan 
aikana Roos oli saksalaisten kanssa käydyissä neuvotteluissa varoittanut, että Karjalan 
puutteellinen rata- ja tieverkko tulisivat aiheuttamaan ongelmia61. Talvella 1943 iski-
vät poikkeukselliset lumimyrskyt ja pakkaset, jotka johtivat kolmen viikon liikenne-
rajoitukseen. Pienempiä, mutta kiusallisia koko huolto-organisaation aluetta koskevia 
pulmia oli esimerkiksi valtion omaisuuden anastaminen, joka kasvoi sodan pitkit-
tyessä. Huolto-osaston ehdotuksesta materiaalien merkitsemisessä otettiin tuolloin 
käyttöön SA-tunnus, joka on säilyttänyt paikkansa sodan jälkeenkin62.

Kesällä 1944 asemasota päättyi Neuvostoliiton suurhyökkäykseen Karjalan kan-
naksella ja Maaselän suunnalla. Sodan kohtalonhetket olivat käsillä ja Harald 
Roos siirtyi Helsingistä Mikkeliin päämajan välittömään läheisyyteen järjestämään 

58 Länsman 1969, 138–139.
59 Länsman 1969, 121.
60 Seppinen 1992, 126–127; Zetterberg 2011, 210–211.
61 Jokipii 1987, 307.
62 Puntanen 1993, 52.
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horjuvan rintaman huoltoa ja toisaalta jo valmistelemaan suurimittaista evakuointia. 
Suurhyökkäyksen aikaan kuljetusjärjestelmä oli kestävyytensä äärirajoilla sillä sotilas- 
ja evakuointikuljetusten oli liikuttava katkeamattomana virtana. Vaikka kuljetusten 
kaikki langat olivat tässä vaiheessa keskitetty Roosille, osoittautui tilanteen hallin-
ta hyvin vaikeaksi. Viipuri oli rautateiden risteyspaikka ja sen ratapihan tuhoutumi-
sen jälkeen Roosin oli turvauduttava evakuoinneissa maantiekuljetuksiin. Vihollisen 
hyökkäykset katkaisivat ajoittain liikenteen kokonaan ja tälle ajalle sijoittuvat myös 

Talvi- ja jatkosodan ankarat pakkaset ja lumimyrskyt aiheuttivat kuljetuksille melkoisia haasteita. Oman 
lisänsä toivat pommituksista ja onnettomuuksista aiheutuneet ratavauriot. Tässä sotilaat ovat joutuneet 
työntämään junaa Veskylyksen-Äänislinnan välisellä rataosuudella. Kuvaaja luutnantti Pekka Kyytinen: 
SA-kuva.
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Suomen historian tuhoisimmat rautateihin kohdistuneet lentopommitukset Elisen-
vaarassa ja Simolassa.63

Hämmästyttävällä tavalla Roos kuitenkin säilytti hermonsa, vaikka kaikki rinta-
malta kantautuvat viestit olivat hänen kannaltaan negatiivisia ja tarkoittivat uusien 
ratkaisujen kuumeista etsimistä kuljetusten ylläpitämiseksi. Viipurista vetäytyminen 
muuttui pakokauhuiseksi paoksi, joka ei hetkeen ollut kenenkään hallinnassa.

Sotatoimet Neuvostoliiton kanssa päättyivät syyskuussa ja Mannerheim antoi 
Roosille ohjeet auttaa saksalaisten vetäytymisessä kaikin tavoin. Roos itse oli tiukasti 
Mikkelissä hoitamassa muita kuljetusasioita, mutta tarjosi everstiluutantti Boijerin 
kenraali Erfurthin käyttöön saksalaisten kuljetuksien toteuttamisessa. Vielä syyskuun 
9. päivä Roos tapasi Erfurthin hotelli Seurahuoneella, toimitti hänelle Mannerheimin 
muistoksi lähettämän valokuvan ja joutui samalla ilmoittamaan, että Suomen rauta-
tiet eivät enää montaa päivää voineet olla saksalaisten käytettävissä, muuten Neuvos-
toliitto hermostuisi.64

Roosin seuraavana tehtävänä olikin suomalaisten sotilaskuljetusten järjestäminen 
Lappiin. Yli 167 000 siviiliä oli kuljetettava turvaan Pohjanmaalle tai Ruotsiin. Lisänä 
olivat Karjalan ja Petsamon siirtoväen kuljetukset ja lopuksi armeijan kotiuttaminen. 
Roos halusi johtaa vielä kaikki kotiutuskuljetukset, joten hän piti esikuntansa toimin-
nassa aivan viimeiseen saakka. Mannerheimin päämaja muutettiin puolustusvoimain 
pääesikunnaksi joulukuun alussa 1944. Viimeisenä tekonaan päämajan huoltopäällik-
könä Roos kotiutti oman esikuntansa marraskuun viimeisenä päivänä 1944 ja irtisa-
noutui itse palveluksesta kaksi päivää myöhemmin.65 Tähän päättyi virallisesti hänen 
lähes 30-vuotinen uransa Suomen puolustusvoimissa.

30.11.1944 päivätyssä esikuntakäskyssä Roos tiivisti lyhyen asiallisesti menneiden 
vuosien tulokset:

”Esikuntani tänään lopettaessa toimintansa ja kaikkien sen jäsenten sotavuosien 
jälkeen siirtyessä työskentelemään kukin omalle rauhanaikaiselle työsaralleen kiitän 
esikuntani koko henkilökuntaa hyvin suoritetusta työstä. Esikunnan olemassaolon 
aikana on tilanne rautatie- sekä maa- ja vesikuljetuksien alalla vaihdellut, mutta 
vaikeimmissakin olosuhteissa on hyvän yhteistyön merkeissä tapahtuneen uutteran 
työskentelyn avulla kyetty tehokkaasti myötävaikuttamaan kotiseudun liikenteen 
järjestelyyn ja sen kuljetuspulmien ratkaisemiseen. Siten on myös voitu täyttää se 
tehtävä, minkä Ylipäällikkö on meille antanut.”66

63 Zetterberg 2011, 220–220.
64 Erfurth 1954:  5.9.1944;  7.9.1944; 9.9.1944.
65 Iskanius 2004, 332.
66 Päämajan huoltopäällikön kirje no 7218/1/11/30.11.1944 ref. Iskanius 2004, 332.
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Valtakunnan kuljetuspäällikkö

Kotiuttamiskuljetusten päätyttyä puolustusvoimat luopui rautatiekuljetusten 
johtamisesta. Käytännössä siirtymä rauhanaikaiseen tilaan kävi huomaamattomasti 
ja näkyvin merkki oli se, että rautatievirkailijoiden sotilaspuvut vaihtuivat taas Val-
tionrautateiden virkapukuihin.67 Suomen kuljetusalan hankaluudet eivät kuitenkaan 
päättyneet sodan loppumiseen. Rauhan teon jälkeen kotipaikoilleen matkustavien so-
tilaiden ja ympäri maata sijoitettavan siirtoväen lisäksi maan oli nopeasti järjestettävä 
sotavankien ja inkeriläisten kuljetukset Neuvostoliiton alueelle.

Esikuntansa lakkauttamisen jälkeen Harald Roos pyrki siirtämään sodan aikana 
toimivaksi osoittautuneen liikenneasioiden keskitetyn johtomallin sellaisenaan kulku-
laitosministeriöön, jonne hän ehdotti perustettavaksi asiasta vastaavaa liikenneosas-
toa. Ehdotuksen mukaan kuljetukset olisivat näin ollen koottu kulkulaitosministerin 
valvovan silmän alle. Ehdotusta ei kuitenkaan otettu lainkaan huomioon valtioneu-
vostossa vaan tehtävät, joita Roos oli yksin johtanut sota-aikana, jaettiin nyt kulkulai-
tosministeriön, kansanhuoltoministeriön sekä kauppa- ja teollisuusministeriön vas-
tuulle.68

Jo parin kuukauden kuluttua koko maan kuljetukset olivat ajautuneet täydelliseen 
sekasortoon ja Neuvostoliittoon suuntautuvat palautus- ja korvauskuljetukset taker-
telivat uhkaavasti. Korjaavana liikkeenä valtioneuvosto nimitti Roosin kuljetusasiain 
neuvottelukunnan puheenjohtajaksi ja johtamaan kuljetusongelmaa ratkaisevaa ko-
miteaa. Seuraavaksi kulkulaitosministeriöön perustettiin ”Kuljetusasiain keskusjoh-
to”-niminen elin, jonka johtajaksi asetettiin Harald Roos komealta kalskahtavalla tit-
telillä ”valtakunnan kuljetuspäällikkö”. Jotta keskusjohdon ehdotukset saatiin nopeasti 
hallituksen käsittelyyn, nimettiin Roos myös valtioneuvoston apulaisesittelijäksi.69

Roosin alkuperäisen ehdotuksen noudattaminen olisi säästänyt hallitukselta ar-
vokkaita kuukausia. Kuljetusasiain keskusjohdon ja valtakunnan kuljetuspäällikön ni-
mittäminen täyttivät kuitenkin tarkoituksensa, Roos tarttui työhön ja kuljetuskriisi 
saatiin ratkaistua vuoden 1945 loppuun mennessä. Kuljetusasiain keskusjohto jatkoi 
toimintaansa aina vuoteen 1948, olihan siirtoväen- ja palautuskuljetusten jälkeen vuo-
rossa suunnaton sotakorvauskuljetusten järjestäminen. Samalla suunniteltiin Roosin 
johdolla koko rauhanaikaisen kuljetusjärjestelmän rakenne.

Jälkeenpäin Harald Roos arvioi, että juuri nämä sotaa seuranneen poikkeusajan 
tehtävät olivat vaativimmat mitä hän uransa aikana kohtasi.70 Sotakorvausten mää-

67 Iskanius 2004, 312–313.
68 Iskanius 2004, 329–330; Zetterberg 2011, 234.
69 Iskanius 2004, 339; Seppinen 1992, 134–135.
70 ”Rautatiehallituksen entiset pääjohtajat muistelevat” Rautatieliikenne no. 3. 1962.
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räaikainen toimittaminen Neuvostoliittoon vaati kuljetusten ankaraa priorisointia 
ja työskentelyä paineessa, joka ylitti jopa jatkosodan perääntymisvaiheen tuottaman 
suunnattoman työmäärän.

Asevelvollisuuslaki lakontorjunnassa

Eräältä osaltaan sotaa seurannut kuljetuskriisi oli Roosin johtaman Valtionrauta-
teiden työntekijöiden aiheuttamaa. Vakavimmaksi osoittautui veturimiesten lakko-
liikehdintä ja sen kukistaminen, joka ärsytti hallituksen ja valvontakomission välejä.

Syyskuussa 1945, vain muutama kuukausi Lapin sodan päättymisestä pääjohtaja 
Roos sai tiedon, että veturinkuljettajat aikoivat mennä palkkavaatimustensa vauhdit-
tamiseksi lakkoon. Koska maan taloudellinen tilanne oli mikä oli, katsottiin rautatie-
hallituksessa ja valtioneuvostossa, ettei palkkaa ollut varaa korottaa näin pian sodan 
jälkeen. Seurauksena olisi sitä paitsi ollut vielä suurempi pulma, koska tällöin myös 
muut rautatieläiset ja kuljetusalan työntekijät olisivat alkaneet vaatineet korotuksia 
omiin palkkoihinsa.

Toisaalta yksin veturimiesten lakkokin oli tuossa tilanteessa kestämätön. Pääminis-
teri J.K. Paasikivi, kirjoitti päiväkirjaansa huolestuneena 30.9.1945:

”Veturimiesten lakko on masentava. - - Maan asema on sellainen, että ainoastaan 
kaikkien yhteisvoimilla voimme toivoa jollakin tavalla pelastuvamme. Kaikkien 
pitäisi tukea ja avustaa hallitusta, joka ponnistaa voimansa viimeiseen asti maan 
viemiseksi nykyisistä äärettömistä vaikeuksista. Ja tällaisella hetkellä ja tällaisissa 
oloissa veturimiehet (4800) tekevät lakon.”71

Kun neuvotteluissa ei päästy eteenpäin ja lakkoa pidettiin väistämättömä-
nä, päätti valtioneuvosto käyttää viimeisen korttinsa ja ratkaista asian kutsumalla 
asevelvollisuusiässä olevat veturinkuljettajat palvelukseen asevelvollisuuslain ja van-
hemmat työpalveluslain nojalla. Yleensä neuvotteluilla ratkaisuun pyrkivän Roosinkin 
keinot olivat lopussa ja hän suostui ehdotukseen ilmoittaen tiukasti Rautatie-
läisten liitolle: ”ettei lakkoilua tulla missään tapauksessa hyväksymään palkkataistelun 
keinona”. Edelleen hän viittasi sotatilalakiin, jonka perusteella virkatehtävien asian-
mukaisesta täyttämisestä kieltäytyvät voitaisiin tuomita sotatuomioistuimissa sotavä-

71 Paasikivi 1985: 30.9.1945.
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en rikoslain mukaan: ”Tämä merkitsee sitä, että lakkoilusta saattaa olla asianomaisille 
hyvinkin raskaat seuraamukset.”72

Sotaoikeudella uhkaaminen on varsin poikkeuksellinen lakontorjuntakeino Suo-
men historiassa. Se, että tähän turvauduttiin, osoittaa kuinka tiukassa asemassa hal-
litus ja työnantajapuoli olivat: rautatiehallituksella ei yksinkertaisesti ollut varaa neu-
votella palkkojen nostamisesta ja yhteiskunnalla ei ollut varaa ottaa sitä riskiä, että 
kuljetukset olisivat keskeytyneet lakon takia. Ymmärrettävästi häikäilemättömyys ja 
pelottelu aiheuttivat paheksuntaa ammattijärjestöissä, mutta samalla sota-ajan ope-
tukset olivat vielä niin läheisessä muistissa, että käskyä toteltiin. Syyskuun lopussa 
Roos saattoi ilmoittaa Kultarantaan kokoontuneelle valtioneuvostolle, että jo satoja 
miehiä oli ilmoittautunut palvelukseen ja siten ainakin tärkeimmät junat saataisiin 
kulkemaan.73

Valtioneuvoston karski keino junaliikenteen turvaamiseksi näytti pelastavan tilan-
teen, mutta vielä samaisena iltana Paasikivi sai ilmoituksen, ettei valvontakomissio 
hyväksy ratkaisua. Se katsoi, että veturimiesten kutsuminen ylimääräiseen palveluk-
seen tarkoitti sellaista sotilaallista toimenpidettä – rautateiden asettamista sotakan-
nalle – joka välirauhansopimuksen nojalla oli kielletty. Paasikivi lähti saman tien ho-
telli Torniin komission johtajan Ždanovin puheille ja ehdotti, että Suomen armeija 
luopuisi palvelukseen astuvia veturimiehiä vastaavasta määrästä sotilaita.

Ždanov ei kuitenkaan suostunut minkäänlaisiin myönnytyksiin vaan totesi koko 
ajatuksen rikkovan välirauhansopimuksen periaatteita. Neuvottelujen etenemisestä ei 
ollut toivoa ja kutsuntojen jatkaminen olisi tarjonnut Neuvostoliitolle liian helpon 
tekosyyn puuttua vielä aktiivisemmin maan asioihin, joten valtioneuvoston oli pakko 
luopua tästä viimeisestä toivostaankin lakon estämiseksi. Uhkaava selkkaus päättyi 
kuitenkin ennen alkuaan. Samaan aikaan kun Paasikivi neuvotteli Ždanovin kanssa 
ja ennen kuin tieto asevelvollisuus- ja työpalvelulain soveltamisen mahdottomuudesta 
ehti levitä, päättivät veturimiehet sotaoikeus-uhkausten säikäyttäminä luopua lakosta. 
Hallitus saattoi huokaista helpotuksesta. Kädenojennuksena ja turvatakseen tulevat 
neuvotteluasemat, se lupasi perustaa komitean, jossa rautatieläisten palkkoja tarkas-
teltaisiin rauhallisemmissa merkeissä.74

Lakkoilu ja lakoilla uhkailu säilyi kuitenkin säännöllisesti käytettynä keinona 
1940–50-luvuilla. Vuonna 1946 veturimiehille myönnettiin erityiskorotuksia, mikä 
johti siihen aiemmin ennakoituun tilanteeseen, että Rautatievirkamiesliitto alkoi 
esittää kiivaita palkkavaatimuksia. Hallitus syytti lakkoliikehdintää poliittiseksi, 
mutta Roosin johtama rautatiehallitus katsoi jo tuolloin voivansa kannattaa RVL:n

72 Hentilä 1975, 123.
73 Paasikivi 1985: 30.9.1945.
74 Paasikivi 1985, 1.10.1945; Hentilä 1975, 120–121.
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vähimmäisvaatimuksia75. Kuitenkin vuonna 1947 kun palkkasäännöstelyä purettiin ja 
uusista palkoista alettiin hieroa sopimuksia, Roos piti tarpeellisena huomauttaa rauta-
tieläisjärjestöille, että hän rautatiehallituksen pääjohtajana sinänsä ymmärsi työnteki-
jöiden tavoitteet, mutta vaatimusten käytännön toteuttamisessa ei myöskään sopinut 
sivuuttaa rautatiehallituksen asiantuntijuutta.76

Hallituksen taholta asevelvollisuuslakiin turvautuminen ei kuitenkaan jäänyt poik-
keusolojen sanelemaksi yksittäiseksi kuriositeetiksi. Roosin ollessa pääjohtajana kei-
noa koetettiin veturimiehiin vielä toisenkin kerran. Vuonna 1950 veturimiehet meni-
vät lakkoon, kun valtio ei suostunut eläkeprosentin nostamiseen. Valvontakomissio oli 
jo jättänyt maan ja pääministeri Kekkosen johdolla hallitus päätti pitää veturimiehet 
töissä komentamalla heidät ylimääräiseen palvelukseen. Nyt yhteiskunnallinen tilan-
ne oli kuitenkin toinen, eivätkä veturimiehet suostuneet näihin ”Kekkosen kertaus-
harjoituksiin”. Hallituksella ei myöskään ollut mitään todellista halua ottaa lain sal-
limia rangaistuksia käyttöön ja jopa koko ratkaisun laillisuus asetettiin eduskunnassa 
nyt kyseenalaiseksi. Lakko muodostui lopulta viikon mittaiseksi ennen kuin osa-
puolet suostuivat neuvottelupöytään.77 Tilanne oli myös siinä mielessä toinen kuin 
viisi vuotta aikaisemmin, että nyt Veturimiesten liitto oli jo lakon uhasta ilmoittaes-
saan kertonut huolehtivansa maan välittömän edun mukaisten sotakorvauskuljetusten 
ja Suomen ja Neuvostoliiton välisten henkilökuljetusten toiminnasta.78

Roosista sotasyyllinen?

Asekätkentäjutun paljastuminen vuonna 1945 aiheutti muutoksia puolustusvoi-
mien johdossa. Lisäksi Neuvosto-myönteisen linjan valinnut puolustusvoimain ko-
mentaja Jarl Lundqvist oli joutunut Mannerheimin, hallituksen sekä upseeriston 
epäsuosioon ja eronnut oma-aloitteisesti keväällä. Heinäkuussa 1946 pääministeri 
Mauno Pekkala, ulkoasianministeriön edustaja Reinhold Svento, sisäasiainministeri 
Yrjö Leino sekä kansanedustaja Urho Kekkonen olivat presidentti Paasikiven luona 
Kultarannassa suunnittelemassa Lundqvistin seuraajan valintaa.

Valtakunnan kuljetuspäällikkönä työskentelevää Harald Roosia ehdotettiin puo-
lustusvoimain uudeksi komentajaksi. Tämä olisi tarkoittanut Roosin paluuta armei-
jan palvelukseen ja hänen sotilasuransa huipentumaa. Tehtävä olisi jälleen ollut myös 
melkoinen haaste, sillä komentajan oli kyettävä luotsaamaan puolustusvoimat läpi 

75 Nissinen 1973, 182–183.
76 Riihinen, Hentilä & Roos 1975, 99.
77 Marraskuussa 1947 ylimääräisiä kertausharjoituksia oli käytetty myös virkamiesten lakon murtamiseen. 
78 Kettunen 1976, 261.
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asekätkentäoikeudenkäyntien, aseistariisunnan ja kommunistien vallankaappaukseen 
varautumisen. Ajatuksesta kuitenkin luovuttiin, sillä Pekkala katsoi, että Roosin kes-
keinen rooli Salzburgin ja Berliinin neuvotteluissa 1941 teki hänestä Neuvostoliiton 
kannalta epämieluisan henkilön.79 Lundqvistin seuraajaksi valittiin jääkärikenraali 
Aarne Sihvo, joka ei upseerikunnan joukossa ollut paljon suositumpi kuin edeltäjänsä.

Ehdotetun johtotehtävän menettäminen ei suinkaan ollut suurin haitta, joka Roo-
sia uhkasi sodanjälkeisessä poliittisessa tilanteessa. Aiemmin keväällä Roos oli äänes-
tetty pois Pohjolan Liikenteen johtokunnasta, mitä Paasikivi oli tuolloin mielessään 
ihmetellyt. Hänen tiedusteltuaan asiaa pääministeriltä, Pekkala kertoi olleensa poissa 
mainitusta kokouksesta80. Pian Paasikivelle kuitenkin valkeni, että Roosia vastaan ol-
tiin käymässä kampanjaa, jonka tarkoituksena oli syrjäyttää hänet kokonaan yhteis-
kunnallisista tehtävistä. Tarkoituksena oli myös saada hänet syytettyjen penkille 
sotasyyllisyysasiassa. Syytöksen perusteena olivat saksalaisten kanssa välirauhan aika-
na käydyt neuvottelut. Myös kulkulaitosministeri Salovaara joutui saman kampanjan 
kohteeksi ja jätti paikkansa hallituksen vaihtuessa. Roos kuitenkin säilytti vakaasti 
paikkansa rautatiehallituksessa ja valtakunnan kuljetuspäällikkönä. Ratkaisevaa oli 
tällöin se, että Paasikivi katsoi Roosin ammattitaidon olevan välttämätön, jotta 
valtakunnan kuljetusasiat saataisiin järjestettyä rauhan ajan vaatimuksia vastaaviksi.81

Sodan jälkeen kommunistit yrittivät kasvattaa valtaansa kaikilla yhteiskunnan 
aloilla. He olivat hetkellisesti päässeet enemmistöön SAK:ssa jo vuonna 1945 ja vaik-
ka uusintavaalien jälkeen sosiaalidemokraatit onnistuivatkin hankkimamaan enem-
mistönsä takaisin, aiheuttivat kommunistit seuraavina vuosina päättäjille harmaita 
hiuksia mm. korpilakkojen avulla. Vaaran vuosina kommunistien toiminta uhkasi 
myös Valtionrautateitä. Punainen Valpo oli esimerkiksi vanginnut entisen pääjoh-
tajan pojan, ratainsinööri Reino Castrénin, joka oli osallistunut valvontakomission 
salakuunteluun. Paasikivi näki kommunistien valtatavoitteet rautateillä varteenotetta-
vana uhkana vielä 1947 vaikka kulkulaitosministeriksi oli jo edellisenä vuonna tullut 
maalaisliiton Lauri Kaijalainen.82 Valtiollisen poliisin siirryttyä kommunistien käsiin 
vallankaappauksen pelko kasvoi ja toukokuussa 1947 hän sai huolta entisestään 
kasvattavan tiedon:

”Kaijalainen sanoi, että kommunistit näkyvät tahtovan saada rautatiet haltuunsa. 
Tahtovat Roosin pois. Siellä on eräs Järvinen, entinen IKL-läinen, mutta nyt kom-
munistien kumartaja, joka koettaa saada Roosin pois. Tämä on hirveätä!”83

79 Paasikivi 1985: 11.7.1946.
80 Paasikivi 1985: 29.4.1946.
81 Seppinen 1992, 137.
82 Paasikivi 1985: 28.5.1947.
83 Paasikivi 1985: 28.5.1947.
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Ilmeisesti kaappaushanke oli lopulta vain huhu. Huhuttiin myös, että näihin 
aikoihin Roos olisi yhdessä urheiluvaikuttaja Lauri Pihkalan kanssa käynyt Oslossa 
neuvottelemassa mahdollisuuksista saada länsivalloilta apua, mikäli yhteiskunnallinen 
järjestys Suomessa olisi joutunut uhatuksi.84

Pitää tarina sitten paikkansa tai ei, kommunistien silmissä Roos oli pahimpia 
vanhan järjestelmän edustajia, sillä tämä oli osallistunut puolustuspolitiikkaan aina 
sisällissodasta alkaen, toiminut sodassa päätöksenteon ytimessä ja osallistunut sak-
salaisten kanssa käytyihin neuvotteluihin. Lisäksi Roos oli onnistunut säilyttämään 
huomattavan yhteiskunnallisen asemansa armeijauran jälkeenkin. Hänen viisivuoti-
nen kautensa rautatiehallituksen johdossa oli päättymässä vuonna 1947 ja 
kommunistien pyrkimyksensä oli vähintään estää uudelleenvalinta. Presidentti piti 
kuitenkin vankkumattomasti Roosin puolta. Paasikivi kirjoitti muistiin todenneensa 
pääministeri Pekkalalle:

”Minä puhuin myös Rautateiden päällikön Roosin asiasta. Sanoin olevan kuulu-
matonta sellainen kampanja, mitä kommunistit ovat Roosia vastaan käyneet ja 
jota kuuluu johtavan eräs Järvinen, jonka sanotaan olevan entinen IKL:läinen ja 
lapualainen. Roos on hyvä mies. Sanoin, etten hyväksy Roosin sopimuksen irtisano-
mista.”85

Kun rautatiehallituksen johtajasta sitten päätettiin, vaativat kansandemokraattiset 
ministerit, ettei Roosille myönnettäisi jatkokautta. Paasikivi ja kulkulaitosministeri 
Kaijalainen kannattivat kuitenkin ehdottomasti Roosia ja saivat lopulta puolelleen 
myös pääministeri Pekkalan. Roos nimitettiin uudestaan rautateiden pääjohtajak-
si kesäkuussa 1947. Kommunistien tekemät syrjäyttämisyritykset kariutuivat hänen 
kohdaltaan myös muilta osin, sillä Roos säilytti entiset luottamustehtävänsä ja hänet 
valittiin jopa uudelleen Pohjolan Liikenteen johtoon.

84 Tarkka 2013, 27–28.
85 Paasikivi 1985: 26.6.1947. Roosia vastaan suunnattua toimintaa rautateiden sisällä organisoinut rautatieinsinööri Järvinen  
 työskenteli rautatiehallituksen varasto-osaston johtajana. Vielä vuonna 1952 hän yritti panetella rautateiden johtoa:   
 ”Asiapapereissa oli Järvisen pitkä valituskirjelmä, jossa tehtiin jyrkkiä väitteitä ja syytöksiä rautateiden hoitoa vastaan. Sen  
 tähden tänään pyysin Peltosta tarkastamaan, onko niissä perää. Peltonen sanoi tutustuneensa ja tutkineensa asian ja   
 voivansa sanoa, että Järvisen väitteissä ei ole mitään perää.” Paasikivi 1986: 8.2.1952.
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Pohjolan Liikenne

Oy Pohjolan Liikenne Ab:n vaiheet toimivat eräänä yhdistävänä tekijänä Harald 
Roosin sodanaikaisten huoltopäällikön tehtävien ja rautatiehallituksen rauhanaikais-
ten toimien välillä. 

Suomen rataverkko päättyi ennen talvisotaa pohjoisessa Kemijärvelle, josta välirau-
han aikana rakennettiin yhdysrata Neuvostoliiton puolelle. Suurin osa Pohjois-Suo-
mea ja eritoten Tarton rauhassa valtakuntaan liitetty laaja Petsamon alue olivat kui-
tenkin junaliikenteen ulottumattomissa. Rataa Petsamoon oli suunniteltu 1920-luvul-
ta asti, mutta pääjohtaja Castrénin laskelmien mukaan sen rakentaminen ei olisi ollut 
kannattavaa. Sota-aikana hanke ei edistynyt lainkaan ja välttämättömiä kuljetuksia 
turvaamaan perustettiin vuonna 1940 linja-autoyhtiö Pohjolan Liikenne.

Yhtiön hallituksessa olivat edustettuina sen pääomistajan eli Suomen valtion li-
säksi erilaiset tuonti- ja vientikaupan tahot. Harald Roos valittiin ensimmäiseen hal-
litukseen pääesikunnan huolto-osaston edustajana. Pohjolan Liikenteen tärkeä teh-

Rataverkoston ulkopuolella Lapissa kuljetuksista vastasi Oy Pohjolan Liikenne Ab. Se hoiti myös saksa-
laisten tarvike- ja lomakuljetukset pohjoisen rintamalle. Kuorma-autoja Sallan ja Kantalahden välisellä 
maantiellä Voittojoen lähellä lokakuussa 1941. Kuvaaja Heikki Roivainen: SA-kuva.
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tävä olikin turvata sotilaskuljetukset Lapissa, mistä vastaamaan yhtiön hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin kenraalimajuri Paavo Talvela.86

Ensimmäisen kerran Roos oli ollut yhteistyössä Talvelan kanssa mahdollisesti jo 
aivan sotilasuransa alussa, sillä Roosin toimiessa sisällissodassa Linderin esikunnassa 
oli jääkärikapteeni Talvela johtanut Porin rykmentin II pataljoonaa. Talvela oli ollut 
mukana myös saksalaisten kauttakulkua koskevissa neuvotteluissa 1940 ja lisäksi hän 
kuului Aseveljien Liiton johtoon.87

Omien kuljetusten lisäksi Pohjolan Liikenne huolehti Talvelan valvovan silmän 
alla saksalaisten tarvike- ja lomakuljetuksista Lapissa. Roos puolestaan piti huolen 
juna- ja linja-autoliikenteen yhteensovittamisesta. Tässä huoltopäällikön esikunnan 
oli valvottava omien joukkojen etuja, sillä saksalaiset pyrkivät sodan alussa varaamaan 
käyttöönsä enemmän kuljetuskalustoa kuin tarvitsivat ja mitä rautateillä oli varaa 
tarjota. Myös Lapin sodassa Roosin kaksoisrooli Pohjolan Liikenteen hallituksessa 
ja päämajassa osoittautui toimivaksi, sillä yhtiö saatiin sujuvasti järjestettyä 
hoitamaan saksalaisia vastaan sotivien suomalaisten huoltokuljetuksia.88

Sodan päättyminen tarkoitti suuria muutoksia yhtiön hallituksessa, kun maa-
laisliitto, sosiaalidemokraatit ja SKDL tahtoivat miehittää sen omilla edustajillaan. 
Vuoteen 1947 mennessä käytännössä koko perustava hallitus oli vaihdettu89. Kuten 
Paasikiven päiväkirjamerkinnät osoittavat, ainakin Roosin syrjäyttämisessä oli kyse 
politikoinnista ja samaa voi aistia myös kenraalimajuri Talvelan luopumisessa yhtiön 
toimitusjohtajan tehtävistä helmikuussa 194690.

Kuten todettu, Roosin osalta syrjäyttäminen jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Jo vuon-
na 1949 Pohjolan Liikenteen osake-enemmistö siirtyi Roosin johtaman rautatiehal-
lituksen omistukseen. Uusi johto ei ollut onnistunut sopeuttamaan yhtiötä rauhan 
ajan toimintaan ja sitä vastaan oli alettu esittää kasvavia syytöksiä linja-autoliiken-
teen kilpailun vääristämisestä. Siirto osaksi rautateitä pelasti Pohjolan Liikenteen 
lakkauttamiselta. Roosista tuli yhtiön johtokunnan uusi puheenjohtaja.91 Häntä var-
masti miellytti se, että Pohjolan Liikenne säilytti muutoksessa osakeyhtiömuotonsa, 
sillä näin se toimi rautatiehallituksen sisällä esimerkkinä Roosin ajaessa koko viraston 
yhtiöittämistä. Toisella pääjohtajakaudellaan Roos keskittyikin rautateiden jälleenra-
kennukseen ja uudistusten ajamiseen. Vuosina 1952–1956 Pohjolan Liikenteen pu-
heenjohtajan tehtävää hoiti rautatiehallituksen varasto-osaston johtaja Siinto Pirinen.

86 Herranen 1990, 24–25, 62.
87 Uola 2007.
88 Herranen 1990, 76; Iskanius 2004, 63–64, 317.
89 Herranen 1990, 85.
90 Uola 2007.
91 Herranen 1990, 99–100; Zetterberg 2011, 270.
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Valtionrautateiden tytäryhtiönä Pohjolan Liikenteen avulla voitiin täydentää rau-
tateiden palveluita. Rautatieläisissä tämä herätti epäilystä koko Roosin pääjohtaja-
kauden ajan sillä monet arvelivat autoilijoiden vievän rautatieläisten työt.92 
Tämänkaltainen sisäinen kyräily oli yksi syy, jonka takia Roos katsoi tarpeelliseksi 
kaikin tavoin kasvattaa luottamusta ja edistää työilmapiirin kohenemista rautateillä.

Myös Pohjolan Liikenteen siirtämiseen johtanut syytös kilpailun vääristämises-
tä herätti yhä polemiikkia. Vuonna 1950 Roos nimitettiin jäseneksi professori N.A. 
Osaran johtamaan komiteaan, jonka tehtävänä oli pohtia kuinka yksityisen ja val-
tio-omisteisen linja-autoliikenteen suhteet olisi järjestettävä. Komitea katsoi, että esi-
merkiksi postiautotoiminta olisi syytä pitää valtion vastuulla, mutta henkilö- ja tava-
rakuljetuspuolella yritystoiminnan ja kilpailun kehittymiselle pitäisi antaa mahdolli-
suus. Valtionrautateiden osalta ehdotettiin, että VR saisi korvata kannattamattomat 
junavuorot linja-autokuljetuksilla. Näin toimittiinkin vuodesta 1953 alkaen vaikka 
muut linja-autoliikennöitsijät katsoivat, että junavuoroja korvaava linja-autoliikenne 
oli yritys vallata yksityisiä linjoja93. Rautatiehallituksen nimissä tapahtuva linja-auto-
liikenne lakkautettiin jälleen vuonna 1971.

Nils Osara on yksi niistä nimistä, jotka nousevat yhtä mittaa esiin samoissa yhte-
yksissä kuin Roos. Metsätieteen professori Osara vastasi sodan aikana kansanhuolto-
ministeriön puu- ja polttoaineasioista. Roosin esikunnan työ sivusi tällöin läheisesti 
juuri kansanhuoltoministeriön tehtäviä, vastasihan huoltopäällikkö niin polttoainei-
den kuin elintarvikkeidenkin kuljetuksesta ja toisaalta kansanhuoltoministeriö kulku-
välineille määrättävästä polttoaineesta. Roosia ja Osaraa yhdisti myös kiinnostus työn 
rationalisointikysymyksiin. Osara toimi vuosikymmenet mm. Työtehoseuran johto-
kunnassa ja Roos seurasi mielenkiinnolla alan kehitystä ja sovelsi sen tuloksia ensin 
esikunnassaan ja sitten rautateillä. Osara oli puolestaan kiinnostunut maanpuolustus-
asioista ja toimi mm. Reserviupseeriliiton puheenjohtajana ja Aseveljien Liitossa.94

Jälleenrakennusaika rautateillä

Roosin omien sanojen mukaan kaksi kolmasosaa hänen pääjohtaja-ajastaan oli 
poikkeusaikaa. Poikkeusajan hän jakoi kolmeen jaksoon: varsinaiseen sota-aikaan, so-
danjälkeisten evakuointi- ja siirtolaiskuljetusten järjestämiseen sekä sotakorvauskul-
jetusten aikaan.

92 Herranen 1990, 108.
93 Viitaniemi 1978, 368–369; 372–373; Herranen 1990, 112. 
94 Palo 2006.
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Sodan jälkeen Roosin tärkein tehtävä rautatiehallituksen pääjohtajana oli saatella 
Valtionrautatiet jälleen siviiliyhteiskunnan käyttöön. Henkilökunnan kannalta siir-
tymä ei ollut suuri, useat rautatieläiset olivat koko sodan ajan toimineet käytännössä 
rauhanaikaisissa tehtävissään omilla rataosuuksillaan. Sota oli kuitenkin verottanut 
myös rautateiden työntekijöitä – niin paljon, että heidän nimensä muistotaulussa täyt-
tävät kokonaisen seinän entisen rautatiehallituksen aulassa.

Radat ja kalusto olivat loppuun käytetyt. Alueluovutusten seurauksena Kaak-
kois-Suomen ratayhteydet olivat kokonaan poikki ja pohjoisessa saksalaiset olivat tu-
honneet kaikki liikenneyhteydet. Jo talvisodassa oli menetetty toistasataa veturia sekä 
muuta kalustoa ja jatkosodan aikana sotasaaliina saadut veturit ja vaunut oli luovutet-
tava sodan päätyttyä Neuvostoliitolle. Lisäksi sotakorvauksina vaadittiin uusia vetu-
reita mikä tarkoitti sitä, että vaikka kotimainen konepajateollisuus saatiin käyntiin, ei 
sen tuloksista päästy nauttimaan Suomen rautateillä vielä vuosiin. Roos onnistui kui-
tenkin estämään sen, ettei kaikista uusimmista sodan aikana valmistuneista vetureista 
oikopäätä luovuttu vaan niitä ehdittiin hyödyntää kotimaassa.

Sodan jälkeen myös rautateillä aloitettiin jälleenrakennus. Suuri osa ratayhteyksistä oli vaurioitunut tai 
tuhoutunut. Kuvassa Rovaniemen tuhottu ja vahvasti miinoitettu ratapiha lokakuussa 1944. Asemaravintola 
säilyi, kun sen kellariin sijoitetut panokset eivät räjähtäneet. Kuvaaja sot. virk. Vilho Uomala: SA-kuva.



36

Jälleenrakennuksen ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin liikenneyhteyksien saat-
tamiseen edes välttävään kuntoon. Esimerkiksi Pohjois-Suomessa tämä tarkoitti ra-
taverkon lähes täydellistä jälleenrakentamista kiskotuksineen, siltoineen ja asemineen. 
Yhteys Rovaniemelle syntyi jo huhtikuussa 1945, tosin rakentamisessa oli tyydyttävä 
moniin väliaikaisratkaisuihin kun esimerkiksi uusia kiskoja ei ollut saatavilla.95

Roosin pääjohtajakauden poikkeusaikoihin kuului myös Porkkalan kuuluisasta 
rautatiejärjestelystä sopiminen. Pitkien neuvottelujen tuloksena oli varsin epäedulli-
nen järjestely, jossa jokaisesta alueen halki kulkeneesta junasta jouduttiin maksamaan 
50 dollarin korvaus venäläisille.96 Lisäksi junavaunujen ikkunat peitettiin levyillä 
ja ovet lukittiin. Näiden toimenpiteiden vuoksi liikennöinti oli hidasta ja 
suunnitelmissa oli jopa ajatus Porkkalan alueen kiertämisestä uudella radalla.

Onnistuneita uudistuksia ja toteutumattomia visioita

Kun rataliikenne oli saatu sujumaan ja välttämättömimmät vaatimukset erityisesti 
sotakorvauskuljetusten osalta saatiin hoidettua ajallaan, alkoi myös elämä rautateillä 
normalisoitua ensimmäistä kertaa lähes kymmeneen vuoteen. Nyt oli tullut aika poh-
tia kuinka Valtionrautateiden toimintaa siviili- ja teollisuuskuljetusten välineenä voisi 
parantaa ja kuinka koko organisaation toimintaa kehittää.

Harald Roos oli siirtynyt lähes kolmekymmenvuotisen sotilasuran jälkeen 
kokonaan toisen tyyppiselle alalle. Pääjohtajan tehtävänä oli toimia rautatiehallituksen 
päällikkönä ja Valtionrautateiden johtajana. Rautatiehallitus itsessään oli suuri ja kan-
kea keskusvirasto, jossa oli yhdeksän eri toiminnoista vastaavaa osastoa ja jotka jakau-
tuivat edelleen lukuisiin toimistoihin ja konttoreihin. Rautatiehallitus vastasi myös 
rautateiden rakentamisesta. Roos piti tätä velvollisuutta varsinaisena riippakivenä, 
jonka hoito vei voimavaroja varsinaisesta kuljetustehtävästä. Järjestely säilyi kuitenkin 
ennallaan aina Ratahallintokeskuksen perustamiseen vuoteen 1995.97

Roos oli jo sodanaikana saanut perusteellisesti tutustua rautatiehallituksen toi-
mintatapoihin. 1940–50-luvuilla ei myöskään ollut mitenkään tavatonta, että aktii-
vipalveluksen jättäneet upseerit siirtyivät talouselämän palvelukseen, mutta huomiota 
herättää se kuinka nopeasti ja suurella innolla Roos omaksui uudenlaisen ammatin 
vaatimukset ja tavoitteet. Rautateiden kehittämisestä tuli hänelle henkilökohtainen 
päämäärä ja sodan vielä kestäessä hän haaveili jo rauhanaikana rautateillä tehtävistä 

95 Zetterberg 2011, 228–230.
96 Paasikivi 1985, 30.5.1947.
97 Sittemmin osa Rautatievirastoa ja 2010 alkaen Liikennevirastoa.
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muutoksista.98 ”Rautatielaitoksessa vallitsee uudistamisen henki” julisti Veturimies-leh-
ti vuonna 1944.99

Rautateiden saattaminen ajan tasalle olikin melkoinen tehtävä. On arvioitu, että 
jo sodan alussa maan liikennepolitiikka romahti ja taantui vuosikymmeniä.100 
Roos loi valtakunnan huoltopäällikkönä mahdollisuudet tämän politiikan ajanta-
saistamiseksi ja hän oli myös rautateitä koskevien keskeisten kehitysideoiden takana, 
vaikka monien uudistusten toteuttaminen tapahtui vasta hänen seuraajiensa aikana. 
Sodan aiheuttaman taantumuksen kokoa ja Roosin työsaran vaativuutta kuvaa se, että 
käytännössä Suomen rautatiet saavuttivat eurooppalaisen tason vasta 1960-luvulla. 
Jo vuonna 1946 alettiin laatia uutta rautatienrakennusohjelmaa. Edeltävistä, vuonna 
1938 tehdyistä rakennussuunnitelmista oli sodan takia voitu toteuttaa vain murto-osa. 
Sodan jälkeen tehtiin suunnitelmat ikääntyneitten ratojen uudelleenkiskottamisesta, 
turvalaitteiden ja muun välineistön ajanmukaistamisesta.101

Roosin edeltäjä oli insinööri ja professori Jalmar Castrén (1873–1946), joka toimi 
pääjohtajana vuosina 1922–1942. Ennen Valtionrautateitä Castrén oli työskennellyt 
sillanrakennus- ja rakennuskonstruktioiden professorina Teknillisessä korkeakoulus-
sa. Hänen pääjohtaja-aikanaan oli rakennettukin ahkerasti uusia rautateitä – seikka, 
jonka aiheuttamat pulmat Roos joutui sittemmin kantamaan. Osa rautateistä oli ni-
mittäin tehty varsin nopeasti ja sodan jälkeen tämä rataverkosto alkoi olla loppuun 
kulutettu. Roos johti vuosina 1947–1951 rautatierakentamista koskevaa lakia valmis-
televaa komiteaa, joka esitti valtioneuvostolle uusien ratojen rakentamista. Poikkeuk-
sellisesti puheenjohtaja kuitenkin asettui vastustamaan johtamansa komitean ehdo-
tusta ja totesi, että vanhojen kunnostaminen oli vallitsevassa tilanteessa tärkeämpää.102

1950-luvulla yksityisten liikenteenharjoittajien määrä kasvoi ja rautatiet menet-
tivät lopullisesti kuljetusmonopolinsa. Kiristyvä kilpailu vaati jatkuvaa toiminnan 
rationalisointia ja uudistuksia, joiden toteuttamisessa Roos toteaa olleensa suurella 
ilolla mukana. Hän pyrki kehittämään Valtionrautateitä joustavammaksi ja nopeam-
min kuljetusmarkkinoiden muuttuviin vaatimuksiin vastaavaksi: ”Rautatieliikenteen 
menestymisen perusedellytys on, että se kehittyy yhdessä ajan kanssa sen vaatimuksia 
vastaavasti, ei riitä että uusitaan rautateitä ja sen kalustoa, myös liikenteen hoitamises-
sa on huomioitava uudet vaatimukset.”103 Toisaalta moni tarpeellinen uudistussuunni-
telma jouduttiin hylkäämään varojen puutteessa tai yleisen vastustuksen takia104.

98 ”Pääjohtajan puhe Vaasan radan 60-vuotisjuhlassa” Veturimies  no 10. 1943.
99 ”Rautatielaitoksessa vallitsee uudistamisen henki” Veturimies no 4. 1944.
100 Seppinen 1992, 110.
101 ”Uusi rautatierakennusohjelma” Etelä-Suomen Sanomat 13.2.1946; ”Rautatieverkkomme kiskotuksesta” Länsi-Savo   
 6.5.1948.; ”Rautatiehallituksen entiset pääjohtajat muistelevat” Rautatieliikenne no. 3. 1962.
102 Määttä 2000; Zetterberg 2011,241.
103 ”Neljä mielenkiintoista esitelmää rautatiehallituksen neuvottelupäivillä” Etelä-Suomen Sanomat 1.11.1952.
104 ”Rautatiehallituksen entiset pääjohtajat muistelevat” Rautatieliikenne no. 3. 1962.
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Valtioneuvosto valvoi rautatiehallituksen toimintaa ja rautateiden talous oli sidottu 
valtion tulo- ja menoarvioon. Lipputulot rautatiehallitus tilitti valtion kassaan. Val-
tiontalouden ollessa vaikeuksissa ei rautateiden tuloskaan ollut käännettävissä positii-
viseksi, vaan tappiot olivat vuosittain miljardiluokkaa. Sodan tuhojen korjaus rauta-
teillä olisi niin ikään vaatinut miljardien sijoituksia. Ei ihme, että 1950-luvulla jotkut 
katsoivat – äänekkäimpänä insinööri Erkki Aalto – että rautateistä olisi kokonaan 
luovuttava.

Roosin tavoitteena oli irrottaa Valtionrautatiet eduskunnan budjettivallasta val-
tionyhtiöksi. Hän katsoi, että vallitseva tilanne ja laitoksen virastomaisuus olivat kes-
keisiä ongelmia, jotka jarruttivat rautateiden kehitystä. Vaikka työalansa tuntevalla 
pääjohtajalla oli selkeä käsitys siitä miten organisaatiota tulisi kehittää, olivat hänen 
kätensä sidotut sillä suuremman mittaluokan hankkeita oli mahdoton toteuttaa kun 
jo seuraavan vuoden budjetissa määrärahoja voitiin leikata.105 Roosin ihanteena oli-
vat Sveitsin rautatiet jotka olivat toimineet onnistuneesti liikeyrityksen muodossa jo 
1920-luvulta asti. Myös kulkulaitosministeriö olisi ollut valmis muutokseen, joka olisi 
parantanut oleellisesti VR:n kilpailukykyä.106

Vaikka uudistuksen toteutuminen näytti epätodennäköiseltä heti alusta alkaen, 
niin hallituksen kuin rautateiden henkilökunnan vastustaessa muutoksia, pidettiin 
asiaa esillä jatkuvalla komiteatyöskentelyllä. Vuosina 1947–1949 istunut rautateiden 
kannattavuutta ja organisaatiota tutkimaan asetettu komitea ehdotti rohkeasti rauta-
teiden hallinnon irrottamista valtiovallan alta ja siirtämistä Valtion Rautateiksi nimet-
tävälle valtionyhtiölle. Ehdotus torpattiin, mutta toimikunnan työtä jatkoi heti uusi 
vuosina 1949–1951 istunut rautateiden hallinnon kehittämisen toimikunta, joka ajoi 
byrokraattisen kokonaisuuden hajottamista pienempiin yhtiöihin, esimerkiksi rauta-
teiden konepajoista ehdotettiin muodostettavan oma valtionyhtiönsä.107

Käytännössä kaikki laajamittaisemmat, koko organisaation perusteita koskevat uu-
distukset vesittyivät vuodesta toiseen, kun eduskunnalla ei ollut varaa ohjata rahoja 
VR:n kehittämiseen ja lisäksi arasteltiin puuttua niin perinteikkään laitoksen kuin 
rautatiehallituksen toimintaan. Pääjohtaja Roos katsoi kuitenkin jo pidemmälle tule-
vaisuuteen ja haaveili rautateiden sähköistämisestä. Asia oli tuotu ensimmäisen ker-
ran esiin jo 1900-luvun alussa, jolloin tuolloinen rautateiden päätirehtööri Bernhard 
Wuolle esitteli sähköistämisen parantavan niin rautateiden kilpailukykyä kuin tuovan 
sille suoraan taloudellista etuakin. Milloin riittävän sähkövoiman saanti, milloin sodat 
olivat estäneet hankkeen vuosikymmenestä toiseen.108

105 Zetterberg 2011, 162–163.
106 Seppinen 1992, 149–150.
107 Kettunen 1976, 277.
108 Seppinen 1992, 64–65; Zetterberg 2011, 118–119; Herranen 2007.
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Seuraava pääjohtaja Erkki Aalto jatkoi siitä mihin Roos uudistusten ajamisessa jäi. 
Hän jakoi Roosin tavoitteen Valtionrautateiden yhtiöittämisestä, mutta vielä hänen-
kään aikanaan se ei toteutunut. Rautateiden teknisen kehityksen hän sen sijaan sai 
käännettyä positiiviseksi. Jo Roosin aikana oli tehty merkittävä päätös luopua höyry-
vetureista ja vuonna 1955 oli tilattu ensimmäiset 12 kotimaista dieselveturia. Aalto oli 
voimalaitosinsinööri, joka tunnettiin Pohjolan Voiman johtajana ja Kemijoen valjasta-
jana, hän oli myös Atomienergia Oy:n toimitusjohtaja. Vaikka uudistukset kohtasivat 
edelleen vuodesta toiseen vastustusta, ehti Roos nähdä haaveensa toteutumisen, kun 
vuonna 1965 rautateiden sähköistäminen viimein päätettiin aloittaa ja ensimmäinen 
sähköistetty rataosuus Helsingin ja Kirkkonummen välillä avattiin vuonna 1969.109 

Organisaatiouudistuksen saralla Roosin työ kantoi hedelmää vasta vuosikymmeniä 
myöhemmin, kun Valtionrautatiet viimein muutettiin liikelaitokseksi vuonna 1990 ja 
yhtiöitettiin VR-Yhtymäksi 1995.

109 Zetterberg 2011, 290–295; Hoffman 1998.

Roosin pääjohtajakauden yksi toteutumattomia tavoitteita oli rautateiden irrottaminen valtion budjet-
tivallasta. Rautatiehallinnon virkamiehiä ja valtioneuvoston jäseniä tutustumassa Hyvinkään konepa-
jaan vuonna 1954. Vas. johtaja Viluksela, pääjohtaja Roos, insinööri Riihimäki, pääministeri Tuomioja, 
apulaisjohtaja Kierimo sekä ministeri Serlachius. Kuvaaja tuntematon. Rautatiehallituksen mainosjaosto: 
Suomen Rautatiemuseon kuvakokoelma.  
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Pääjohtajakautensa lopulla Roosin tehtäväksi jäi lähinnä laitoksen säilyttäminen 
hengissä ja uskon ylläpitäminen siihen, että rautateitä kannatti kehittää ja että kehi-
tystyöhön oli käytävä heti, kun se valtion talouden kannalta oli mahdollista.

Aina 1930-luvulta asti rautateillä tehdyt poistot olivat olleet suurempia kuin in-
vestoinnit ja siltä kannalta onkin hämmästyttävää, että 1950-luvun lopulla rautatiet 
olivat ylipäätään toiminnassa. Roosin viimeisenä virkavuotena ongelmat tulivat ha-
vainnollisesti näkyviin, kun ennätyspakkasten seurauksena rautateiden toimintakyky 
oli lamaantua. Vuoden 1956 talven aiheuttamista ongelmista kansandemokraatit sai-
vat tilaisuuden hyökätä rautateiden johtoa vastaan. Heidän mukaansa junaliikenteen 
ongelmat olivat seurausta johdon huolimattomuudesta ja koko laitokset rappiosta.110

Roos saattoi todeta, että hälyttävä tilanne oli ”vain heijastusta siitä tilasta, mihin 
rautatielaitoksemme on päästetty”. Pääjohtaja ei voinut onnettomalle tilanteelle yh-
tään mitään, sillä kun rautatiehallitus laati 4,4 miljardin markan hätäohjelman kiireel-
lisimpien ongelmien ratkaisemiseksi, katsoi eduskunta voivansa tarjota sille vain 288 
miljoonaa markkaa. Harald Roos siirtyi eläkkeelle kesällä 1956.111

Yhteishenkeä ja keskittämistä

Talvisodan aikana työnantajien keskusjärjestön ja ammattiyhdistysten keskusliiton 
välille muodostui neuvotteluyhteys. Sen tuloksena vuonna 1945 solmittiin Suomen 
ensimmäinen valtakunnallinen työehtosopimus, johon sisältyi mm. Rautatieläisten 
liiton ja rautatiehallituksen välinen sopimus työehdoista. Vaikka osa työnantajapuolen 
edustajista vastusti sopimuksia viimeiseen asti, näki Roos ainakin rautateiden osalta 
niiden arvon yhteiskuntarauhan vakiinnuttajana. Myöhemmin hän piti työehtosopi-
musten käyttöönottamista eräänä pääjohtajakautensa tärkeimmistä uudistuksista112. 
Lisäksi pääjohtaja Roos edisti huomattavasti työntekijäpuolen järjestäytymistä rauta-
teillä. Neuvottelupöytään pääseminen vaatikin suunnitelmallisuutta, sillä rautatieläiset 
olivat 1940-luvulla kovin eripuraisia keskenään.

Syynä eripuraisuuteen oli Valtionrautateillä jo sisällissodasta ja sitten 1930-luvun 
poliittisesti kuumista ajoista asti vallinnut sisäinen jakolinja. Karkeasti ottaen erottelu 
kulki virkamiehiä edustavan Valtiorautatieläisten Keskusjärjestön ja työläisiä edusta-
vien lukuisten pienten ammattiyhdistysten välillä. Ammattiyhdistysten työnteki-
jäväki näki virkamiehet herrahtavina ja virkamiehet puolestaan pelkäsivät ammatti-
yhdistysten toimivan kommunismin pesinä. Talvisodan henki ja yhteiset ponnistelut

110 Zetterberg 2011, 258.
111 Seppinen 1992, 152–154.
112 ”Rautatiehallituksen entiset pääjohtajat muistelevat” Rautatieliikenne no. 3. 1962.
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maan hyväksi kuroivat hetkeksi umpeen tätä jakoa, mutta vaaran vuosina, kommu-
nistien yrittäessä kasvattaa valtaansa rautateillä epäluuloisuus puolin ja toisin alkoi 
kasvaa uudelleen.

Pääjohtaja Roos otti tehtäväkseen kuroa umpeen tämän hajottavan voiman. Hän 
pyrki lisäämään eri työntekijäryhmien välistä yhteistyötä hienovaraisesti tukemalla 
mm. urheilua ja muuta vapaa-ajan toimintaa, joita rautatieläisjärjestöissä harrastettiin. 
Vielä 1940-luvulla rautatieläisten joukko oli jakaantunut lukuisaan määrään pieniä 
ammattiyhdistyksiä, jotka edustivat yksittäisiä toimialoja tai paikkakuntia. Järjestöjen 
edustajat muodostivat sekalaisen joukon, jonka kanssa neuvottelu oli vaikeaa. Roos 
alkoikin työskennellä myös järjestökentän keskittämiseksi tarkoituksenaan edistää 
henkilökunnan ja johdon välistä vuorovaikutusta.113

Roos asetti sodan vielä kestäessä, vuoden 1944 alussa ”yhteishyvän toimikun-
nan”, jonka tehtävä oli luoda järjestöjen välinen neuvotteluyhteys ja samalla innostaa 
työntekijöitä työtehtävästä riippumatta liittymään Suomen Rautatieläisten Liittoon 
(SRL). Yhteishyvän toimikuntaan kuului myös vapaa-ajan yhdistyksiä kuten VR-Ur-
heilu ja Rautatieläisten Kristillinen Yhdistys, joiden mukana olo teki neuvotteluista 
vähemmän virallisia. Samalla tämänkaltaiset yhdistykset kokosivat eri ammattiryh-
mien edustajia tasavertaiseen yhteistyöhön.114

Viljo Miettinen, huoltopäällikön adjutantti, nimitettiin sodan jälkeen pääjohta-
jan sihteeriksi. Lisäksi hänet nimitettiin perustetun yhteistyötoimikunnan sihteeriksi. 
Miettinen, ja hänen taustallaan tietysti Roos itse, olikin tärkeä vaikuttaja, kun toimi-
kunta laati mietintöä rautatieläisliittojen yhteistyöstä.115 Toimikunnan tavoite onnis-
tui erinomaisesti. Vuonna 1944 Rautatieläisten liiton osastojen määrä oli vielä alle 60, 
mutta jo vuoteen 1950 mennessä määrä oli noussut 130:een ja vastaavasti Valtionrau-
tatieläisten Keskusjärjestön toiminta oli lähes loppunut.116

Yhteishenkeä lisäämällä ja yhdistystoimintaa keskittämällä Roosin onnistui purkaa 
työehtosopimusneuvotteluissa syntyvää painetta: kun osapuolet olivat puheväleissä, 
neuvottelu sujui paremmin ja kun yhdistysten määrä väheni, ei neuvotteluosapuolia 
ollut niin paljon. Käytännössä neuvotteluosapuoliksi rautatiehallituksen kanssa jäivät 
”kolme suurta” Rautatievirkamiesliitto, Veturimiesten yhdistys ja Rautatieläisten liitto.

Toisaalta kyseessä ei ollut mikään lopullinen patenttiratkaisu. Vaikka työehtosopi-
mukset vakiintuivat alalle, täytyi työnantajan koko ajan tasapainoilla valtioneuvoston 
rautatiehallitukselle asettaman tiukan ja niukan budjetin sekä työläisten palkkavaati-
musten ja lakkouhkausten välillä. Esimerkiksi Rautatieläisten liiton kanssa työehto-

113 Kettunen 1976, 238.
114 Kuusela 2005, 9.
115 Hentilä 1975, 66–67; Kuusela 2005, 15.
116 Hentilä 1975, 61–62, 65–66.
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sopimukset neuvoteltiin uudestaan vuosittain.117 Lakkoilusta tuli sotia seuranneena 
aikakautena niin yleinen tapa, että se alkoi kääntyä jo työntekijöitä itseäänkin vastaan. 
Esimerkiksi vuonna 1951 veturimiehet menivät ns. samettilakkoon, kun alle kym-
menen vuotta junaa kuljettaneiden oikeus toisen luokan vapaisiin istumapaikkoi-
hin alennettiin kolmanneksi luokaksi, siis samettipenkeiltä puupenkeille. Erityisesti 
SKDL osoitti tukeaan lakolle, joka muodostui ammattiyhdistykselle lopulta hieman 
vaivaannuttavaksi, koska sen syytä pidettiin yleisesti vähäpätöisenä.118

Harald Roos ihmisjohtajana

Harald Roos oli rautateillä poikkeusajan johtaja. Tosin myös Valtionrautateiden 
ensimmäiset pääjohtajat tsaarinvallan aikana olivat olleet upseeritaustaisia, mutta 
Roosin edeltäjät 1900-luvulla, Anders Ahonen, Bernhard Wuolle ja Jalmar Castrén 

117 Hentilä 1975, 215–216. 
118 Kettunen 1976, 278–279.

Roosin aikana rautateillä alettiin edistää henkilökunnan työtyytyväisyyttä. Pääjohtaja ja joulupukki ovat 
jalkautuneet Helsingin asemalle aatonaattona vuonna 1952. Junaemännät tarjoilevat kahvia veturinkul-
jettajille. Kuvaaja tuntematon. Rautatiehallituksen koneteknillinen toimisto: Suomen Rautatiemuseon 
kuvakokoelma.
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olivat rakennus- ja sähköalan insinöörejä, samoin Roosin seuraaja Erkki Aalto.119 So-
dan aikana Roosin valinta pääjohtajaksi oli perusteltua, koska rautatiet näyttelivät 
oleellista osaa sodan kuljetusjärjestelmässä. Sodan jälkeinen jatkokausi oli todennä-
köisesti pitkälti Paasikiven ansiota; hän katsoi, että Roos isänmaallisena miehenä ja 
vanhan yhteiskuntajärjestelmän edustajana oli turvallinen valinta, jotta kommunistien 
valtausyritykset saataisiin torjuttua ja rautatiet saateltua jälleen normaaliaikaan.

Roos ei kuitenkaan tyytynyt pelkkään siirtymäajan johtajan virkaan. Vielä työs-
kennellessään huoltopäällikkönä hän omaksui uuden pääjohtajan roolinsa ja otti 
tavoitteikseen rautateiden kilpailukyvyn, nopeuden ja varmuuden kasvattamisen. Lu-
kuisissa toimikunnissa tapahtuvien suurten linjojen kehittelyn lisäksi hänellä riitti 
huomiota myös pienten yksityiskohtien parantamiseen. Usein nämä pienet asiat oli-
vat niitä, jotka näkyivät selvimmin niin rautateiden asiakkaiden kuin työntekijöiden 
elämässä.

Hyvän työilmapiirin edistäminen oli pehmeä keino tehostaa laitoksen toimintaa. 
Roos kiinnitti työntekijöiden huomion siihen, että jokaisen tehtävä organisaatiossa oli 
tärkeä kokonaisuuden toiminnan kannalta ja siksi jaottelu parempiin ja huonompiin 
töihin oli tarpeeton:

”Kaikilla meillä on osuutemme niissä luvuissa, jotka ilmaisevat miten rautatiet ovat 
suorittaneet kuljetustehtävänsä. Jos yksikin ketjun renkaista pettää tai ei kykene 
samassa määrin kuin toiset kestämään sen osaksi tulevaa rasitusta, on tuloksena 
kokonaisuuden kärsiminen. - - Kaiken tämän pitäisi olla omiaan kasvattamaan yhä 
voimakkaampaa yhteenkuuluvaisuuden henkeä rautatieläisten keskuudessa.”120

Luottamuksellista suhdetta henkilökuntaan hän alkoi kasvattaa niin ikään pienillä 
teoilla. Aiemmin Valtionrautatiet oli ollut jyrkän hierarkkinen laitos, eikä rautatiehal-
lituksen korkeiden ovien takana istuva pääjohtaja ollut tavalliselle työläiselle juuri sen 
tutumpi kuin tsaari alamaisilleen. Roos muutti tämän linjan kertaheitolla, hän vieraili 
eri työpisteissä ja osallistui henkilökohtaisesti eri yhdistysten ja liittojen tapahtumiin. 
Kaikissa julkisissa puheenvuoroissa hän muisti osoittaa kiitoksensa käytännön työstä 
vastanneille rautatieläisille. Uudet tavat pantiin ilolla merkille. Veturimies-lehti totesi, 
että Roosin osallistuminen veturimiesten juhlapäivällisille vuonna 1943 oli todennä-
köisesti ensimmäinen kerta kun pääjohtaja osallistui tämän kaltaiseen tilaisuuteen.121

Roosin poikkeukselliset johtajantaidot olivat tulleet näkyviin jo huoltopäällikön 
esikunnassa, eikä ole liioiteltua sanoa, että rautateille hän toi kokonaan uuden joh-

119 Ranta 1962.
120 ”Kunniamerkkien jako Helsingin konepajalla” Veturimies no.3. 1944.
121 esim. ”Juhlahetki rh:n ravintolassa” Veturimies no.3, 1944; Veturimies no.7., 1943; Kuusela 2005, 9.
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tamiskulttuurin. Roosin nimikkosäätiön historiikissa häntä onkin osuvasti nimitetty 
”ihmisjohtajaksi”.122

Lähestymistapa heijastui myös laitoksen ulkopuolelle. Roos ymmärsi asiakastyyty-
väisyyden merkityksen johtamansa laitoksen menestykselle jo kauan ennen kuin asia-
kaspalvelusta alettiin yleisesti puhua. Oppia hänelle antoivat sota-ajan kokemukset: 
jatkosodan kuljetuskriisin aikana siviilien tyytymättömyys kangertelevia kuljetuksia ja 
kuljetuslaitoksen byrokraattisuutta kohtaan näkyi jo Valtion Tiedotuslaitoksen mie-
lialakatsauksissa. Koska ongelmaa ei tuolloin voitu ratkaista kalustoa lisäämällä, otti 
Roos asiaan psykologisemman lähestymistavan ja antoi paikallisille liikennetoimis-
toille käskyn hyvän asiakaspalvelun periaatteista. Asiakkaiden valitukset ja palaute kä-
siteltiin vastedes viipymättä, lisäksi kuljetuksia koskevassa neuvonnassa otettiin käyt-
töön yhden palvelupisteen periaate. Vaikutus oli selvä, yksinkertaisilla teoilla, kuten 
informaation selkeyttämisellä, kohteliaalla ja rauhallisella palvelulla sekä turhan byro-
kratian vähentämisellä onnistuttiin näkyvästi kohentamaan siviilien tyytyväisyyttä.123

122 Kuusela 2005.
123 Iskanius 2006.

Johtajana Roos ei viihtynyt pelkästään toimistossa, vaan halusi tutustua alaistensa työnkuvaan myös käy-
tännössä. Helmikuussa 1944 pääjohtaja ja kenraalimajuri valvoi henkilökohtaisesti evakuoimista Helsingin 
asemalla. Kuvaaja sot. virkailija Aavikko: SA-kuva. 
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Samat periaatteet otettiin pian käyttöön myös rautateillä. Roos muistutti, että so-
tatilasta huolimatta rautatieläiset työskentelivät palveluammatissa. Hän uskoi vakaasti 
rauhan tuloon ja varautui jo siihen, että rautatiet joutuisivat tuolloin osallistumaan 
taloudelliseen kilpailuun muiden liikennevälineiden kanssa: ”silloin ei meidän kannal-
tamme ole suinkaan yhdentekevää, minkälainen mieliala väestön keskuudessa vallit-
see rautateitä kohtaan.”124

Sodan jälkeen Valtionrautateillä alettiinkin kiinnittää uudenlaista huomiota asia-
kaslähtöisyyteen. Asiakas- eli neuvottelupäivillä rautateiden käyttäjät saivat tutustua 
VR:n tarjoamiin kuljetusmahdollisuuksiin ja esittää sille toiveitaan. Asiakaspäiviä jär-
jestettiin myös maakunnissa, jotta eri alueiden erikoispiirteet ja tarpeet tulisivat mah-
dollisimman hyvin huomioiduiksi.125

Rautateiden toiminnan tehostaminen tarkoitti kuitenkin myös kulujen karsimista. 
Keskustelu henkilöstön vähentämisestä ja leikkauksista tulikin tutuksi jo 1950-luvun 
alussa. Sodan jälkeen työntekijöiden määrä oli kasvanut runsaasti. Ratojen kuntoon 
saattaminen vaati tilapäistä työvoimaa, mutta toisaalta myös liikenneturvallisuuden 
parantaminen edellytti uusien työntekijöiden palkkaamista. Pääjohtaja Roos ei kan-
nattanut helpointa ratkaisua, eli äkillisiä leikkauksia tai joukkoirtisanomisia, vaan pyr-
ki kustannusten vähentämiseen ja työn tehostamiseen pitkäjänteisesti työn rationali-
soinnin ja koneistamisen kautta.126

”On tutkittava, mitä mahdollisuuksia on ottaa käytäntöön työvoimaa säästäviä ja 
työtulosta parantavia teknillisiä välineitä. Tähän liittyvät välittömästi henkilö-
kunnan ammattitason ylläpitäminen ja kohottaminen sekä ne olosuhteet, joissa työtä 
suoritetaan, sillä ne, ynnä töiden yleinen järjestely, ovat edellytyksenä henkilökun-
nalle suorittaa tehtävänsä mahdollisimman tehokkaasti. Samaan ryhmään kuuluu 
myöskin huolenpito henkilökunnan viihtyisyydestä ja hyvinvoinnista, toiminta, jota 
yhteisellä nimellä voidaan kutsua sosiaaliseksi huolloksi. Se on omiaan kohottamaan 
henkilökunnan työhalua ja työtahtoa, mistä kaikesta hyöty lopulta koituu rautatien 
käyttäjille – ja sen kautta koko yhteiskunnalle – paremman palvelun muodossa.” 
totesi Roos Vaasan radan 60-vuotisjuhlapuheessaan vuonna 1943.127

124 ”Rautatielaitoksessa vallitsee uudistamisen henki” Veturimies no. 4, 1944.  
125 ”Rautatiehallituksen entiset pääjohtajat muistelevat” Rautatieliikenne no. 3. 1962; ”Neljä mielenkiintoista esitelmää   
 rautatiehallituksen neuvottelupäivillä” Etelä-Suomen Sanomat 1.11.1952; ”Rautatiehallituksella laitoksen modernisoimista  
 koskeva 5-vuotissuunnitelma” Länsi-Savo 21.2.1952.
126 ”Määrärahojen avulla voidaan vähentää Vr:n henkilökuntaa” Etelä-Suomen Sanomat 4.8.1950; ”Talousarvio ja   
 säästäväisyys” Etelä-Suomen Sanomat 6.8.1950.
127 ”Pääjohtajan puhe Vaasan radan 60-vuotisjuhlassa” Veturimies no. 10. 1943.
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Rationalisointia sodan ja rauhan aikana

Työn tehostaminen oli eräs Roosin suurista kiinnostuksenkohteista. Tässä hän oli 
aiemman pääjohtajan, Bernhard Wuolteen seuraaja. Wuolle oli jo 1920-luvun alussa 
ollut kiinnostunut rationalisoinnista ja hänen aikanaan rautateillä oli otettu käyttöön 
mm. ”psykotekniikka” veturimiesten soveltuvuuskokeen osana. Hänen seuraajansa Jal-
mar Castrén sen sijaan oli kiinnostuneempi rakennustekniikasta kuin psykologiasta. 
Wuolteen lisäksi myös Roosin tuttu N.A. Osara oli innokas rationalisoinnin harras-
taja.

Työntutkimus aloitettiin Suomessa 1930-luvulla ja varsinaiseen tarpeeseen ratio-
nalisointi tuli sota-aikana, jolloin voimavaroja ei ollut hukattavaksi ja jolloin koko 
maan sotaponnistelut ja tulevaisuus olivat osaltaan riippuvaiset siitä kuinka tehok-
kaasti kansa saatiin työskentelemään. Tutkimusala kiinnitti tuolloin myös Roosin 
huomion. Huolto- ja kuljetusorganisaatio oli monimutkainen kokonaisuus, jonka 
työlle jokaisen rattaan tehokas toiminta oli välttämätöntä. Toiminnan tehostaminen 
tuotti suoraa hyötyä taistelevalle rintamalle ja auttoi jopa säästämään ihmishenkiä, 
kun huoltotarvikkeet saapuivat ajallaan ja esimerkiksi haavoittuneet saatiin kuljetet-
tua ajoissa hoitoon. Sotamateriaalien tuottaminen puolestaan vaati kotirintamalta ja 
teollisuuslaitoksilta äärimmäistä tehokkuutta. Roos työskenteli Työtehovaltuuskun-
nan jäsenenä lähes koko sota-ajan sekä sotien jälkeen.128

Päämajassa aloitettiin jo sodan aikana työntutkijoiden kouluttaminen ja sodan 
jälkeen käytäntö yleistyi muuallakin yhteiskunnassa. Tammikuussa 1942 huoltopääl-
likön esikuntaan perustettiin Työntutkimustoimisto, joka keskittyi erityisesti kulje-
tusalan toiminnan tehostamiseen. Kun työntutkimus tuotti kuljetusalalla positiivisia 
tuloksia, laajennettiin sitä myös teollisuuslaitoksiin, jotka tuona aikana työskentelivät 
sotateollisuuden hyväksi.129 Samana vuonna päämaja perusti yhdessä Suomen teolli-
suusliiton kanssa Teollisuuden Työteholiiton (vuodesta 1948 RASTOR), jonka teh-
tävänä oli tutkia ja edistää työn rationalisointia, standardisointia ja organisointia. Työ-
teholiitto oli alkulaukaus sille laajalle työntutkimustoiminnalle, joka Suomessa 
kehittyi sotien jälkeen.

Myös jälleenrakennusaikana työtehon ja työn rationalisoinnin kehittämiselle oli 
tarvetta, jotta kansakunta kykeni suorittamaan mittavat sotakorvaukset sovitussa ai-
kataulussa. Tilanteen teki erityisen haasteelliseksi se, että sodan jälkeen maassa val-
litsi useita vuosia ankara työvoimapula. Roosin esikunnassa työskenteli miehiä, jotka 
rauhanaikana palvelivat merkittävissä teollisuuden tehtävissä ja saattoivat siellä hyö-

128 Kuusela 2005, 7.
129 Kauppinen 1962, 678; Iskanius 2004, 331.
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dyntää sota-aikana omaksumiaan oppeja. Merkittäviä seurauksia työntutkimuksen 
aloittamisesta oli Työterveyslaitoksen perustaminen vuonna 1945 ja työpsykologian 
professuurin saaminen Teknilliseen korkeakouluun 1950-luvun alussa.130 Kuten 
monissa muissakin tehtävissään, myös työntutkimuksessa Roos toimi hiljaisena 
taustavaikuttajana, jonka laaja kiinnostuneisuus ja ennakkoluulottomuus 
mahdollistivat uusien ajatusmallien leviämisen.

Aloitettuaan pääjohtajana Roos pani toimeen työntutkimuksen myös valtionrauta-
teillä, päiväkäskyllä 15.9.1943. Ensi alkuun rationalisointi herätti epäilystä rautatieläi-
sissä, jotka tietysti arvelivat, että tavoitteena oli teettää heillä entistä enemmän työtä 
entistä vähemmässä ajassa. Rautatielaitoksen tuottavuuden kohottaminen kuuluikin 
rationalisoinnin tarkoituksiin, mutta lisäksi siihen kuuluivat työturvallisuuden ja työ-
mukavuuden edistäminen. Sodan jälkeen työntutkimuksesta vastaamaan rautateille

130 Kettunen 1999, 249.

Huoltopäällikön esikunnassa tutkittiin kuinka armeijan kalustoa pystyttäisiin hyödyntämään mahdolli-
simman tehokkaasti. Viestipataljoona 16. joukkue testaa hiilikäyttöisen Opel-kuorma-auton lavan 
tilavutta. Kuvaaja sot. virkailija T.  Norjovirta: SA-kuva.
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perustettiin vuonna 1945 työntutkimustoimisto. Työntutkimuksen rinnalla aloitettiin 
myös aloitetoiminta palkintoineen vuonna 1947.131

Työturvallisuus rautateillä

Työntutkimus ei tarkoittanut yksinomaan tehokkuuden lisäämistä ja työnantajan 
yksipuolista hyötymistä, vaan sen rinnalla kulki myös työntekijöiden hyvinvoinnin 
lisääminen. Vuosisadan alussa Yhdysvalloissa tehtailla sai alkunsa safety first -toiminta, 
joka tuotiin Suomeen 1920-luvulla. Sen tavoitteisiin kuului työturvallisuuden, työte-
hon ja työrauhan edistäminen. Suomessa liikkeen aikaansaannoksia oli mm. Tapa-
turmantorjuntayhdistyksen perustaminen. Yhdistyksen seuraaja on nykyinen Työter-
veyslaitos.132

Työntekijäosapuoli suhtautui uudistuksiin ensi alkuun epäilevästi kuten aina ja ar-
veli, että työsuojelu hyödytti lopulta eniten työnantajaa työtehon kasvamisen kautta. 
Tämä epäily sai ammattiyhdistykset kehittämään omaa ratkaisuaan työolojen kohen-
tamiseksi. Tuloksena olivat työehtosopimukset, jotka rautateillä otettiin käyttöön so-
dan jälkeen.

Suomessa työnantajan vastuuseen työturvallisuudesta on kiinnitetty huomiota suh-
teellisen varhain. Jo 1800-luvun lopulla työnantaja velvoitettiin korvausvastuulliseksi 
työntekijää kohdanneissa ruumiinvammoissa tietyillä vaaralliseksi katsotuilla aloilla 
ja 1922 alkaen työnantajan tuli järjestää työolot työntekijän terveyttä riskeeraamatta. 
Lain vaikutus laajeni kuitenkin vain vähitellen alalta toiselle ja saavutti esimerkiksi 
vasta vuonna 1959 virkasuhteessa olevat rautatieläiset.

Harald Roos oli kiinnittänyt huomiota rautateiden työturvallisuuteen jo sota-ai-
kana ja pysyvämmässä mielessä asiasta tehtiin vakituinen osa rautateiden toimintaa 
kun VR:lle palkattiin vuonna 1952 työturvallisuusinsinööri133. Tehtävään valittu Ensi 
V. Tervapuro toimi sittemmin myös Pääjohtaja H. Roosin säätiön pitkäaikaisena sih-
teeri-taloudenhoitajana134. Bernhard Wuolteen aloittama psykoteknillinen tutkimus 
kehittyi niin ikään edelleen Roosin pääjohtajakaudella ja työn vaikutus säteili myös 
ympäröivään yhteiskuntaan. Ei ole sattumaa, että esimerkiksi Työterveyslaitoksen 
psykologian osaston ensimmäinen johtaja Ohto Oksala työskenteli aiemmin VR:n 
psykoteknillisen laboratorion johtajana.

131 Kauppinen 1962, 679–680.
132 Kettunen 1999, 240–242.
133 Ollilainen 1962, 767.
134 Kuusela 2005, 19.
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Sota-aika oli ollut kaikkien alojen työntekijöille raskasta niin fyysisesti kuin hen-
kisestikin. Sotakorvausten ja jälleenrakennuksen luomassa paineessa töitä jouduttiin 
tekemään sodanjälkeisinä vuosina usein yli inhimillisen kestokyvyn. Esimerkiksi ve-
turimiehet olivat sodan jälkeen tiukoilla, sillä sotakorvausten ja jälleenrakennustarvik-
keiden kuljetukset edellyttivät junaliikenteen ympärivuorokautista toimintaa. Samaan 
aikaan niin raiteet kuin junakalusto olivat loppuun kulutetut. Työn rasitus ja erilaisten 
työtapaturmien määrä kohosivat huolestuttavasti. Ankarat työolot olivat yksi vaikutin 
vuoden 1945 lakolle, joka murrettiin palvelukseenastumismääräyksellä.

Jatkuvan rasituksen seuraukset alkoivat näkyä erityisesti raskasta ruumiillista työtä 
tekevien parissa: 1950-luvulla kokonaiskuolleisuus kääntyi nousuun ja työperäisten 
sairauksien määrä kasvoi hälyttävästi. Vasta toimintansa käynnistänyt Työterveyslaitos 
alkoi tutkia ongelmia ja kehittää niihin ratkaisuja. Moni mies ehti kuitenkin kaa-
tua työnsä ääreen ennen kuin viimeinen sotakorvausjuna syksyllä 1952 ylitti Suomen 
rajan. Perheen elättäjän menehtyminen tai työkyvyttömyys saattoi usein vaimot ja 
lapset taloudellisiin ongelmiin, joiden ratkaisemiseksi oli kehitettävä niin lakisääteistä 
kuin vapaaehtoista sosiaaliturvaa.

Pääjohtaja H. Roosin säätiö

Suuret yritykset tarjosivat perinteisesti henkilökunnalleen erilaisia virkaetuja, joi-
hin kuuluivat myös sosiaaliavustukset erilaisten leski- ja orpokassojen sekä varhaisten 
vakuutuskassojen muodossa. Aina 1920-luvulle asti Valtiorautatiet ylläpitivät henki-
lökuntaansa ja heidän perheitään varten jopa omia kansakouluja ja papistoa. Yhteis-
kunnan vaurastuessa ja lainsäädännön kehittyessä monet työterveys- ja työhyvinvoin-
titehtävät siirtyivät valtion lainsäädännöllisiksi vastuiksi.

Rautateillä vapaaehtoinen sosiaalityö oli perinteikästä ja se säilytti pitkään 
asemansa virallisten järjestelmien rinnalla. Tähän kuului esimerkiksi työntekijöiden 
asunto-olojen kohentaminen asuntopulan aikana135. Rautatiet tukivat myös työnte-
kijöitään välttämättömien päivittäistavaroiden hankinnassa. Henkilöstön vapaa-ajan 
harrastuksiakin tuettiin. Urheilumies Roosin pääjohtajakaudella perustettiin ensin 
Valtionrautateiden urheilutoimikunta (1946) ja sitten urheilutoiminnan edistämiseksi 
Rautateiden Urheilun Tuki-säätiö (1953).136

Vuonna 1960 Valtionrautateillä ja rautatieläisyhdistyksillä oli toiminnassa yh-
teensä 26 erilaista avustuskassaa ja säätiötä. Osa yhdistyksistä oli keskittynyt alu-

135 ”Asunnottomia rautatieläisperheitä on 1.369” Veturimies no.11. 1944.
136 Ollilainen 1962, 769–771.
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eelliseen toimintaan tai tiettyjen ammattiryhmien kuten konepajatyöntekijöiden, 
konduktöörien tai veturimiesten tukemiseen. Suurin oli vuonna 1906 perustettu 
Suomen Rautatieläisten Liitto r.y.:n sairaus- ja hautausapu, jolla oli 15 600 jäsentä. 
Avustuskassat, Seinäjoen rautatieläisten leski- ja orpokassaa sekä Pääjohtaja H. Roo-
sin säätiötä lukuun ottamatta, toimivatkin yhdistysperiaatteella, eli avunhakijan oli 
ensiksi kuuluttava kyseiseen yhdistykseen ja maksettava sille jäsenmaksuja, voidakseen 
tarvittaessa anoa avustusta.137 Pääjohtaja H. Roosin säätiö tarjosi poikkeuksellisesti 
avustuksia harkinnanvaraisesti kaikille rautatieläisperheille.

Roosin nimikkosäätiön säädekirja hyväksyttiin oikeusministeriössä 23. heinäkuu-
ta 1955. Toiminnan peruspääoma muodostui vuonna 1955 Roosin 60-vuotispäiväksi 
rautateillä toteutetun ”markka mieheen”-keräyksen tuotoista, jotka nousivat yllättäen 
yli 700 000 markkaan. Säätiön hallituksen tekemän päätöksen (12.3.1966) mukaan 
säätiön perustamispäivänä on pidettävä 8. heinäkuuta 1955, jolloin Harald Roosille 
luovutettiin hänen 60-vuotislahjansa.138

137 Lehtonen & Einola 1962, 821.
138 Yksityiskohtainen kuvaus säätiön vaiheista: Kuusela 2005.

Rautateiden perinteisiin kuului työntekijöiden elinoloista huolehtiminen. Pääjohtaja Roos tutustumassa 
veturinlämmittäjä Onni Immosen keittiöön Hyvinkäällä vuonna 1954. Kuvaaja tuntematon. Suomen Rau-
tatiemuseon kuvakokoelma.
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Roosin tahdosta säätiö keskittyi työtapaturman johdosta perheen pääasiallisen 
huoltajan menettäneiden tai poikkeuksellisesti muista syistä ahdinkotilaan joutunei-
den rautatieläisperheiden tukemiseen. Perustamisvuoden aikana toimikunnan käsitel-
täväksi ehti tulla kaksi avustushakemusta, joista toiseen voitiin vastata myönteisesti. 
Vuonna 1956 hakemuksia käsiteltiin jo 23, joista 20:lle myönnettiin avustusta.

Tyypillisiä korvaustapauksia olivat ratapihalla tapahtuneet inhimillisestä ereh-
dyksestä johtuneet vakavaan vammautumiseen tai kuolemaan johtaneet työtapatur-
mat. Myös vapaa-ajalla sattuneista onnettomuuksista maksettiin korvausta. Avustus 
myönnettiin ensisijaisesti silloin, jos vainaja oli jättänyt jälkeensä perheen, mutta asiaa 
voitiin harkita myös mikäli osoittautui, että vainajalla oli muita omaisia, esimerkiksi 
iäkkäitä vanhempia, jotka olivat riippuvaisia hänen tuloistaan.

Säätiön työkenttä tuli valitettavan selvästi näkyviin pian Roosin eläkkeelle jäämisen 
jälkeen talvella 1957 sattuneessa Kuurilan junaonnettomuudessa. Suomen rauhanajan 
tuhoisin junaonnettomuus kertoi, että rautateiden turvallisuuskysymyksiin oli käytävä 
kiireesti käsiksi. Liikenneonnettomuudessa menehtyneiden viiden virantoimitukses-
sa olleen rautatieläisen perheille myönnettiin avustusta. Vielä saman vuoden marras-
kuussa sattui Kyttälässä tavarajunan ja järjestelyjunan törmäys, jossa kuoli veturin-
kuljettaja ja loukkaantui viisi muuta rautatieläistä. Säätiön hallitus kiinnitti huomiota 
siihen, että työtapaturmien määrä oli huomattavasti kasvanut.139

Säätiö sai runsaasti positiivista huomiota rautatieläisten keskuudessa. Suuret ja 
pienet VR:n järjestöt tekivät lahjoituksia. Esimerkiksi Rautatieläisten Kristillinen Yh-
distys oli säätiön monivuotinen tukija. Säätiö teki yhteistyötä VR Urheilun, -kirjalli-
sen liiton ja -taideliiton kanssa. Jälkimmäisen toimesta järjestetyn adressikilpailun tu-
loksena valittiin mm. säätiön tunnus, jonka on suunnitellut maalari Armas Mykkänen 
Pasilan konepajalta. Kiitos- ja muistoadresseja myytiin risteysasemilla ja päävarikolla 
säätiön avustustoiminnan hyväksi.

Varallisuus karttui lisäksi erilaisten illanviettojen ja rautatieläisten kirkkopyhien 
aikana kerätyillä tuotoilla. Rahaa saatiin myös ulkomailta, USIC:n (Kansainvälisen 
rautatieläisten urheiluliiton) puheenjohtajan lahjoituksena. Kestilän Pukimo Oy lah-
joitti säätiölle työvaatteita myytäväksi rautatieläisille ja Oriveden kenkätehtaan kanssa 
sovittiin säätiön mukaan nimettyjen kenkien myynnistä. Myös Roosin seuraaja pää-
johtaja Erkki Aalto lahjoitti 60-vuotiskeräyksensä tuoton säätiön käyttöön. Lahjoi-
tusten ja säätiön nimissä järjestetyn rahankeräyksen avulla se onnistui pian monin-
kertaistamaan perustuspääomansa, mikä mahdollisti avustussummien kasvattamisen.

139 Pääjohtaja H. Roosin säätiön avustusasiat 1955–1964. Säätiön arkisto.
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Heikoimpiin asemiin joutuneille perheille säätiö lähetti vuodesta 1961 alkaen myös 
ylimääräisiä joululahja-avustuksia.140

Harald Roos jätti säätiön puheenjohtajan tehtävät toukokuussa 1968 ja hankin-
ta-osaston johtaja Viljo Miettinen jatkoi hänen seuraajanaan.

Roos urheiluvaikuttajana

Eläkevuosinaan Roos luopui vähitellen luottamustehtävistään, nimikkosäätiönsä 
puheenjohtajuutta lukuun ottamatta. Hän keskittyi erityisesti urheiluharrastuksiinsa, 
jotka kiireisten työvuosien aikana olivat jääneet kovin vähälle. Tosin sota-ajan haas-
tattelussa Roosin harrastuksiksi mainittiin postimerkkien keräileminen sekä jalkapal-
loilu. Hän ehti myös perustaa huoltopäällikön esikuntaan pienen urheiluseuran 
”Sotaveikot”.141

Luottamustehtävät suomalaisen urheilun saralla muodostuivat myös varsin mit-
taviksi. Roos toimi vuosina 1947–1952 Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtajana. 
Vuonna 1929 perustettu jääkiekkoliitto oli vuodesta 1937 asti ollut Suomen voimis-
telu- ja urheiluliiton (SVUL) erikoisliitto. Jääkiekkoharrastus oli kasvanut Suomessa 
1930-luvun lopulla ja sodan jälkeen se pääsi uudelleen vireeseen.142

Roosin puheenjohtajakauden aluksi järjestettiin Helsingissä mittavat Suurkisat 
(1947), joihin myös jääkiekkoliitto osallistui. Maajoukkueen oli tarkoitus osallistua 
myös St. Morizin talvikisoihin vuonna 1948. Ruoka oli tuolloin kortilla ja joukkueen 
jäsenille oli saatu neuvoteltua kansanhuollosta raskaimman työn tekijäin annokset. 
Lopulta matka kuitenkin peruuntui tiukan taloudellisen tilanteen takia. Roos itse 
matkusti silti St. Moriziin kisojen tarkkailijaksi ja tästä sai alkunsa Suomen jääkiekon 
kansainvälistyminen, sillä jo vuoden kuluttua maajoukkue teki menestyksekkään ot-
teluvierailun Tshekkoslovakiaan.143

Roosin puheenjohtajakauden tärkeimpänä tavoitteena oli kilpailukykyisen maa-
joukkueen kasvattaminen vuoden 1952 olympialaisia varten. Tuloksena olikin Suo-
men jääkiekkoilijoiden ensimmäinen olympiatasoinen otteluvoitto Norjaa vastaan 
käydyssä pelissä.144 Roosin aikana joukkue sai myös tunnetuimman symbolinsa, kun 
sen pelipaitoihin vaihdettiin maan lipun tilalle Suomen leijonavaakuna.

1950-luvun aikana SVUL nousi yhdeksi maan suurimmista vapaaehtoistoimintaan 
perustuvista järjestöistä. Roos oli jääkiekkoliiton edustajana SVUL:n liittohallitukses-

140 Pääjohtaja H.Roosin säätiön pöytäkirjat 1955-1986. Säätiön arkisto.
141 ”Armeijan huolto ja sen johtaja” Etelä-Suomen sanomat no 227, 1941. Kuusela 2005, 8.
142 Halila 1960, 448–450.
143 Mennander ja Mennander 2003, 60–62, 85–86.
144 Mennander ja Mennander 2003, 93–94.
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sa. Liittohallituksen varapuheenjohtajana hän vastasi osaltaan vuoden 1952 Helsingin 
olympialaisten järjestelyistä. Yli puolet kisojen toimitsijoista ja lukuisat valmisteluteh-
täviin osallistuneet olivat SVUL:n kouluttamia.145 VR:n pääjohtajana Roos puoles-
taan huolehti kisojen kuljetusten onnistumisesta.

Helsingin olympialaiset olivat sodasta toipuvalla Suomelle tärkeä itsetunnon ko-
hottaja. Oli maan kunnia-asia, että kisojen järjestelyt sujuivat moitteettomasti. Kulje-
tusasiantuntijana ja urheilumiehenä Roos oli olympialaisten liikennepäätoimikunnan 
itseoikeutettu puheenjohtaja (1949–1952)146. Nyt hän sai käyttää kuljetusten johta-
misesta hankkimaansa kokemusta poikkeuksellisen positiivisissa olosuhteissa. Kaikki 
sujui jälleen hyvin ja kuljetusjärjestelyt saivat maailmanlaajuiset kiitokset. Roos, joka 
aina muisti huomioida käytännön työn tehneet alaisensa välitti tämän tunnustuksen 
kaikille rautatieläisille.147

Jääkiekkoliiton puheenjohtajuus ja SVUL:n tehtävät olivat kuitenkin lopulta 
varsin tyypillisiä luottamustehtäviä, joihin mielellään pyydettiin Roosin kaltaisia 
laajasti verkostoituneita ja vaikutusvaltaisia henkilöitä, jotka toivat samalla arvovaltaa 
edustamalleen yhdistykselle. Mikäli huhu Roosin ja Tahko Pihkalan sodan jälkeisestä 
Oslon matkasta pitää paikkansa, osoittaa se, että urheilupiireissä edistettiin myös 
varsin merkittäviä yhteiskunnallisia asioita.

Tietysti on selvää, että tämänkaltaiset vapaa-ajan luottamustehtävät tarjosivat 
merkkihenkilöille oivallisen tilaisuuden epävirallisiin keskusteluihin ja mielipiteiden 
vaihtoon. Näihin liittyvät tapahtumat ovat synnyttäneet monta värikästä anekdoottia.

Päätoimittaja Martti Huhtamäki kertoo muistelmissaan, kuinka oli 
urheilutoimittaja-aikanaan seurannut Suomen palloliiton puheenjohtajan, Juuso 
Waldenin ja palloliiton tiedotussihteeri Jaakko Kahilan keskustelua Esplanadin 
kappelissa. Vuorineuvos Waldenille, Roosin sodanaikaisen työtoverin kenraali 
Rudolf Waldenin pojalle selvisi, että junien tiukat aikataulut aiheuttivat ongelmia 
vierasotteluiden järjestelyissä. Siitä paikasta Walden tilasi puhelun Roosille, jonka 
sihteeri nouti vastaamaan kesken rautatiehallituksen kokouksen: ”’Ne sinun junasi 
Vaasasta lähtevät sunnuntaisin liian varhain. Kahila, moneltako niiden pitäisi lähteä?’ 
’Puoli yhdeksältä. Silloin pelaajat voisivat tulla peliasuissa junaan ja vaihtaa vaatteet 
junassa.’” – Jalkapallon syyskierros alkoi seuraavana sunnuntaina ja tiettävästi jo 
keskiviikon lehdissä oli ilmoitus tarkistetusta rautatieaikataulusta.148

Urheilu tarjosi myös mahdollisuuden edistää myös Roosin sosiaalisen elämän-
katsomuksen mukaisia päämääriä. Urheilullisuus ja terveet elämäntavat olivat tulleet

145 Sirmeikkö 1960, 591-593; ”SVUL:n liittohallitus” Länsi-Savo 5.5.1954.
146 Kuusela 2005, 7.
147 ”Rautatieläisille kiitosta” Länsi-Savo n.193 1952.
148 Huhtamäki 2013, 338–341.
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hänelle itselleen tutuiksi jo armeijan palveluksessa vietettyinä vuosina. Kuntourhei-
lun käsitettä ei vielä yleisesti tunnettu kansan keskuudessa. Talonpoikaiskulttuurissa 
työt olivat jo itsessään niin raskaita, että vähäisellä vapaa-ajalla mieluummin levättiin. 
Maaseudulla ja kaupungeissakin urheilulla tarkoitettiin lähinnä urheiluseuroissa ta-
pahtuvaa kilpailuihin tähtäävää harjoittelua tai kuntoilua suojeluskunnissa maanpuo-
lustuksellisten tavoitteiden nimissä. Yhteiskunnan nopeasti teollistuessa sodan jälkeen 
havaittiin kuitenkin, että kansanterveydellisistä syistä suomalaiset oli totutettava liik-
kumaan.

Suomen Latu ry oli perustettu vuonna 1937 jatkamaan suojeluskuntien aloittamaa 
hiihtoperinnettä. Hiihtoliitto keskittyi tuolloin kilpahiihdon edistämiseen ja Suo-
men Ladun tehtäväksi tuli kansan valistaminen urheiluasioissa. Roos kuului Suomen 
Ladun neuvottelukuntaan vuosina 1945–1957 ja toimi yhdistyksen puheenjohtajana 
1954–1959.149 Tuolloin alettiin Tahko Pihkalan ideoimana edistää kansanurheilua 
erilaisten tapahtumien, kuten kansanhiihtojen avulla. Suomen Latu järjesti 
hiihtokursseja, hiihtoretkiä ja ylläpiti retkeilymajoja. Viesti saavutti suomalaiset, sillä 
lähes jokaiseen kuntaan tehtiin yleinen hiihtolatu ja lomamatkoilla suunnattiin usein 
kotimaisiin retkeilykohteisiin. Hiihtämisestä ja muusta kuntoilusta tuli todellista kan-
sanurheilua.150

Harald Roos oli itse innokas kuntourheilija ja tätä innostusta hän pääsi levittä-
mään myös rautateillä. Häntä onkin mainittu rautatieläisurheilun isäksi. Urheilutoi-
minta palveli Roosin korkeampia tavoitteita rautatieläisjärjestöjen yhteishengen ko-
hottamisesta sekä henkilökunnan ja johtoportaan välisten suhteiden kehittämisestä. 
Fyysisestikin raskaan sodan jälkeen työpaikkaurheilulla oli myös merkitystä henkilö-
kunnan työhyvinvoinnin edistämisessä. Työnantajalle tämä tietysti merkitsi vähenty-
viä sairaspäiviä sekä parempaa työtehoa.

Rautatieläisurheilulla on Suomessa lähes yhtä pitkät perinteet kuin koko rauta-
tielaitoksella ja 1900-luvun alkupuoliskon aikana rautatieläisten paikallisista urheilu-
seuroista nousi koko joukko aina olympiatasolle yltäneitä urheilijoita. Sodan jälkeen 
nämä paikalliset tahot päätettiin yhdistää kokoavan organisaation alle ja vuonna 1946 
aloitti toimintansa Harald Roosin nimittämä VR:n Urheilutoimikunta (VRU), jo-
ka koostui aluksi niin rautatiehallituksen, SVUL:n, TUL:n kuin SAK:n edustajista. 
Lisäksi rautateille palkattiin huoltopäällikkö, jonka tehtävänä oli edistää urheilu- ja 
virkistystoimintaa.151 VR Urheilun tavoitteena oli kilpaurheilun sijaan pyrkiä kun-
tourheilun kautta kohentamaan työntekijöiden yleiskuntoa ja kohottamaan yhteis-
henkeä. Kehityksen lähdettyä liikkeelle Roos jättäytyi tapansa mukaan taka-alalle.

149 Valleala 1987.
150 Halila 1960, 407; ”Suomen ladun neuvottelupäivät ja vuosikokous Vierumäellä” Länsi-Savo 2.12.1953. 
151 Eljanko 1970, 87–88; 215.
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Vielä eläkkeelle jäätyäänkin hän saattoi kuitenkin seurata toimikunnan työtä, sillä 
vuodesta 1959 VRU:n puheenjohtajana toimi Roosin luottomies Viljo Miettinen152.

Rautatiehallitus tuki alusta saakka VRU:ta taloudellisesti ja jotta toimintaa voi-
tiin laajentaa kaikkien työntekijäryhmien ulottuville, päätettiin perustaa Rautateiden 
Urheilun Tuki-säätiö. VRU:n puheenjohtajan liikenneosaston johtaja V.J. Tervon 
ja huoltopäällikkö Viljo Miettisen ideoimana Suomen Rautatieläisten liitto ilmoit-
ti pääjohtajalle olevansa valmis tekemään miljoonan markan lahjoituksen säätiön 
peruspääomaksi. Rautateiden Urheilun Tuki -säätiö perustettiin vuonna 1953.153 
Rautatieläisten liiton tekemä lahjoitus turvasi rautatieläisurheilun tilan vuosiksi 
eteenpäin ja se selittää myös osaltaan sitä miksi Roos päätti luoda oman syntymäpäi-
väkeräyksensä tuotolla toisenlaiseen toimintaan keskittyvän säätiön.

Roosin tuki ja myötämielisyys niin rautateiden urheilutoimikuntaa kuin sen tu-
kisäätiötä perustettaessa olivat olennaisia niiden toiminnan aktiiviselle käynnistymi-
selle. Roosille myönnettiin kiitokseksi VRU:n ensimmäinen kultainen ansioplaketti 
vuonna 1957.

Eläkevuosinaan Harald Roos katseli tätä rautatieläisten yhteishenkeä ja aktiivi-
suutta lämmöllä:

”Suurella tyydytyksellä muistelen vireyttä mikä syntyi vapaitten harrastusten pii-
rissä. Musiikki ja urheilu, vain nämä kaksi mainiten, ovat hyviä voimanlähteitä 
monen niin vastuunalaisessa ja uuvuttavassa työssä. Hyvien harrastusten kautta 
hankittu mielen- ja ruumiinterveys on rautatierakennustyötä sekin, se luo parem-
man työn ilon.”

152 Eljanko 1970, 216.
153 Eljanko 1970, 106–107.
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Jälkisanat

Harald Roos ei koskaan korostanut persoonaansa julkisissa tehtävissään vaan viih-
tyi pikemminkin taka-alalla. Hän ei myöskään jättänyt jälkeensä henkilökohtaista 
arkistoa, joka valaisisi tämän lukuisissa toimissa palvelleen miehen luonnetta.

Oman perheensä piirissäkin Harald Roosista muodostui kunnioitusta herättävä 
hahmo, jota vain vaimo sinutteli. Perheen kotikieli oli suomi, sillä puoliso Impi Roos 
(o.s. Lindholm) oli talonpoikaista sukua. Siskonsa kanssa Harald Roos puhui 
ruotsia. Perheen lapset Kai ja Ulla (myöh. Scheinin) viettivät paljon aikaa uskollisen 
lastenhoitajan hoivissa, sillä äiti hoiti päivätyötään hammaslääkärinä ja isän ajan 
veivät lukuisat työt ja luottamustehtävät niin tarkasti, että hänen oli jopa 
ulkoistettava joululahjojen ostaminen luottomiehelleen Viljo Miettiselle.

Jäätyään eläkkeelle ja luovuttuaan useimmista toimistaan Harald Roos viihtyi 
Vihdissä perheen kesämökillä, jossa hän istui verivaahteran varjossa lukemassa 
dekkareita tai seuraamassa luontoa ja lastenlasten kasvamista. Kesäpaikan puutarha 
hiekkakäytävineen, ruusupensaineen ja palloiksi leikattuine orapihlajineen muistutti 
rautatieasemien puutarhoja ja mökkipäiväkirjoihin merkittiin sotilaallisen tarkasti 
lämpötilat, pilvien liikkeet, kalastussaaliit ja päivittäiset työt.

Roos piti loppuun saakka huolta nimikkosäätiönsä toiminnasta. Päämajan aikai-
sista ystävyyssuhteista läheisimmiksi muodostuivat kenraalit Aksel Airo ja Lennart 
Oesch perheineen. Airot, Oeschit ja Roosit muodostivat ”sisäpiirin”, joka kokoontui 
illallisille ja keskustelemaan vielä 1960-luvulla. Harald Roos kuoli Helsingissä 6. tou-
kokuuta 1969.
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Perhealbumista

”Se kuuluisa Porkkalan matka tammik. 1956.” Harald ja Impi Roos salonkivaunussa 
matkalla palautetulle Porkkalan alueelle.

”Lintukirjaa katsellaan Urpulassa lastenlasten kanssa 1956.”

”Omenapuuta tuetaan Urpulassa 1956.”
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Matrikkelitietoja154

Harald Vilhelm Roos S 8.7.1895 Turku, K 6.5.1969 Helsinki. V rovasti Samuel 
Wilhelm Roos ja Betty Järnefelt. P 1925 - hammaslääkäri Impi Julia Lindholm, PV 
maanviljelijä Karl Herman Lindholm ja Maria Aliina Salminen. Lapset: Ulla (Schei-
nin) S 1926; Kai S 1927.

URA. Ylioppilas 1913; opintoja yliopiston historiallis-filologisessa osastossa 1913–
1917; Kadettikoulun kurssi 1921; Sotakorkeakoulu 1925 - 1927.

Osallistunut vapaussotaan, Satakunnan Ryhmän komentajan kenraali Linderin 
esikunnan lähettiupseeri, Etelä-Lohjan suojeluskunnan päällikkö 1918; Itämeren jal-
kaväkirykmentin nuorempi upseeri 1918; reservin vänrikki 1918; reservin luutnantti 
1919; komppanianpäällikkö Tampereen rykmentissä 1919–1920, 1922–1927, ryk-
mentin adjutantti 1920–1922; luutnantti 1920; kapteeni 1921; Kadettikoulun taktii-
kan opettaja 1927–1928; majuri 1927; yleisesikunnan toimistoupseeri 1928 - 1931; 
everstiluutnantti 1931; Sotakorkeakoulun huolto- ja esikuntapalvelun opettaja 1931–
1937, johtajan apulainen 1937; Reserviupseerikoulun johtaja 1937–1940; päämajan 
huolto-osaston päällikkö 1939–1940; eversti 1940; pääesikunnan huolto-osaston 
päällikkö 1940–1941; päämajan huoltopäällikkö 1941–1944; kenraalimajuri 1943; 
Rautatiehallituksen pääjohtaja 1943–1956.

Sotatieteellisen seuran johtokunnan jäsen 1933–1937. Upseeriliiton johtokun-
nan jäsen 1932–1933. Helsingin ev. lut. seurakunnan kirkkovaltuuston jäsen 1935. 
Suomen sotilaskotiliiton toimeenpanevan hallituksen varapuheenjohtaja 1940–1946.  
Kuljetusasiain neuvottelukunnan asiantuntijajäsen 1941. Kansantaloudellisen neu-
vottelukunnan jäsen 1942. Työtehovaltuuskunnan jäsen 1942–1948. Kuljetusasiain 
keskusjohdon puheenjohtaja, valtioneuvoston apulaisesittelijä ja valtakunnan kulje-
tuspäällikkö 1945–1948. Oy Pohjolan Liikenne Ab:n johtokunnan jäsen 1940–1946 
ja puheenjohtaja 1949–1951. VAPON johtokunnan jäsen 1945. Metsäliikennetoimi-
kunnan jäsen 1945–1949. Virastoasiain neuvottelukunnan varapuheenjohtaja 1946–
1947. Teollisuuden Polttoöljy Oy:n johtokunnan puheenjohtaja. Jokioisten Rautatie 
Oy:n johtokunnan jäsen 1946–1957. Pohjoismaiden Yhdyspankin tilintarkastaja 
1946, hallintoneuvoston jäsen 1946–1959. Vakuutus Oy Fennia hallintoneuvoston 
jäsen 1947–1960. Helsingin olympiakisojen liikennepäätoimikunnan puheenjohtaja 
1949–1952. Pääjohtaja H. Roosin säätiön puheenjohtaja 1955–1967.

Suomen Matkailijayhdistyksen hallituksen ja työvaliokunnan jäsen 1946–1948. 
Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtaja 1947–1952; Suomen Voimistelu- ja Urheilu-
liiton varapuheenjohtaja 1949–1953; Suomen Ladun puheenjohtaja 1954–1959.

154 Kuusela 2005; Seppinen 2006; Sippola 1962.
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Kunnianosoitukset: Vapaudenristi (VR) 1 rtmk.; VR 2 mk.; VR 3 mk.; VR 4 mk.; 
Suomen Leijonan K I; Suomen Olympialainen ar. 1; Suomen Valkoisen Ruusun R I; 
Suomen Urheilun kult. ar.; Väestönsuojelun am. 1; Suojeluskuntain ar.; Norjan Pyhän 
Olavin K 1; Ruotsin Miekka-r. R 1; Ruotsin Vaasa-r. K 1; Tanskan Dannebrogin K 1.
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Rautatieliikenne
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Muut
Pääjohtaja H.Roosin säätiön pöytäkirjat 1955-1986. Säätiön arkisto.
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Lisäksi taustamateriaalina on käytetty Harald Roosin pojantyttären Leena von
Hertzenin (o.s. Roos) haastattelua 6.6.2013.




