Uusimmat päivitykset ovat päällimmäisenä:
2022.0924 kansioon
Kulkuaikamittaukset ja koeajot
- 1948 VR:n kulkuaikalaskelmat E-Suomi (oma kansio, täydentyy ajan kanssa) 
- selitykset kulkuaikalaskelmiin
- Hki-Turku Hv1-Hv2-Hv3 1950-55
- Turku-Hki Hv1-Hv2-Hv3 1950-55

2022.0922 kansioihin
Asemat ja rataosat
Uusi kansio: Luovutetun alueen rataosat
- Ratojen kuljetuskyky
- Simpele-Elisenvaara.pdf (sisältää liikennepaikat ja sillat)

Vaunut ja vaunukierrot
HUOM: tiedostonimet alkavat vuosimerkinnällä
- Helsingfors-Tavastehus Jernväg kalusto 31.12.1861
- Helsingfors-Tavastehus Jernväg vaunut 1864
- Helsingfors-Tavastehus Jernväg uudet vaunut 1864
- Helsingfors-Tavastehus Jernväg uudet vaunut 1865
- Helsingfors-Tavastehus Jernväg kalusto 1.1.1868
- Raahan rautatien kalusto otettu VR:n kirjoille 24.2.1927 (sarjakohtaiset lukumäärät kirjanpitoarvoineen )

Kulkuaikamittaukset ja koeajot
- 1948 VR:n kulkuaikalaskelmat P-Suomi (oma kansio, täydentyy ajan kanssa)
     - Ol-Kon Hv4
     - Kon-Ol Hv4 
     - Ol-Kon Tk3
     - Kon-Ol Tk3
     - Kon-Nrm Hv4
     - Nrm-Kon Hv4
     - Kon-Nrm Tk3
     - Nrm-Kon Tk3
Suuresta lukumäärästä johtuen ajattelin sijoittaa nämä kolmeen eri kansioon, jonka rajat (P-, K- ja E-Suomi ovat vaikka Ylivieska-Iisalmi-Nurmes ja Pori-Tampere-Pieksämäki-Parikkala.
Näissä taulukoissa on kulkuajat laskettu eri perusnopeuksille Vp, joita vastaavat suurimmat junapaiunot Q on listattu. Ajat ovat läpiajaville junille. Jos juna pysähtyy, lisätään matka-aikaa aseman tyypin (I, II tai III) mukaan, missä on huomioitu pitkät vaihdekujat ja mahdollinen vasta- tai myötämäki. Minuutti on jaettu 6 sek jaksoihin, eli esin 12.8 = 12 min 48 sek
Sarakkeet ovat: välimatka kilometreissä kolmella desimaalilla, nimi, liikennepaikan luokka (esim. as, lv, v), aseman tyyppi (ks. yllä), kulkuaikasarakkeet (useita)

Kuvia
- Niirala-Parikkala, 1. läpiajava juna Neuvostoliiton kautta 1957.01.14
     (Vuoden uutistapahtumat kuvina 1957)
- Outokumpu 25v, Suomen Kuvalehti 1935:12 kansikuva
- Hr1 1004, Helsinki 1954, kuva Bill Godwin
- H9 640, BMAG tehdaskuva

Nämä kuvat olen julkaissut aiemmin vorgissa tai FB:ssä, mutta tässä ne ovat skannaamassani koossa (kumpikin em. rajoittaa kuvien kokoa)


2022.0907 kansioon
Asemat ja rataosat
- Itä-Karjalan radat: Syväri-Vaaseni satamarata (1 s. PDF)
- Syväri raidekaavio
- Syväri-Vaaseni peitepiirros 1:20000 karttaan

2022.0905 kansioon
Asemat ja rataosat
- Itä-Karjalan radat: Pokra-Veka 10,2 km haararata (1 s. PDF)
- Itä-Karjala raidekaaviot: Niiniselkä, Pokra, Pokra-Veka (2 kpl)

2022.0902 kansioon
Asemat ja rataosat
- Luovutetun alueen radat: Valkjärvi-Rautu rautatierakennus (2 s. PDF)
- Valkjärvi-Hampaala.jpg

2022.0901 kansioon
Asemat ja rataosat
- Itä-Karjalan radat: Jandeba-Syväri-Äänislinna (2 s. PDF)
- Sepelimäki raidekaavio (IMG_5151 R17 Sepelimäki.jpg

2022.08.31 kansioon
Vaunut ja vaunukierrot
- Tiivistelmä Helsingin-Hämeenlinnan-Pietarin vuoden 1879 vaunuinventaarin henkilövaunuosiosta (2 s. PDF)

Asemat ja rataosat
Itä-Karjalan radat: Suolusmäki-Suojärvi (1 s. PDF)

2022.02.01 kansioon 
Veturisarjat, alakansio L1-Vr1
- Pasilaan sijoitettujen Vr1 vetureiden kk-kilometrit 1962-1963 (1 s. PDF)
- Pasilaan sijoitettujen Vr5 vetureiden kk-kilometrit 1962  (1 s. PDF)

2022.01.19 kansioihin
Vaunut ja vaunukierrot
- 1862 välinekirja = luettelo Helsingin-Hämeenlinnan Rautatien kalustosta 1862 vuoden alussa-muutokset-vuoden lopulla = 14 sivua

Veturisarjat
alakansio A1
- Kaikkien vetureiden kuukausittaiset ajovirstat vuosina 1862-1863 = 6 sivua.
Listoilta näkee myös vetureiden Woima ja Pohja (myöhemmin n:ot 5 ja 6) käyttöönottokuukaudet. Vetureinen nimien kirjoitusasusta voi esittää kommentteja. Minustä Lämminkainen on ruotsinkielisen kirjurin väärä tulkinta, mutta Woima on niin kuin se minusta on pitänyt kirjoittaa, vaikken aiemmin ole nähnyt tätä muotoa.



2021.04.12 kansioon
VR rata-autot ja työkoneet
- VR nosturit ja kaivinkoneet C (6-sivuinen PDF). Vanhaan B-versioon nähden tein vain muutaman pikakorjauksen, mutta jos sinulla on alkuperäinen tai B-versio, niin korvaa ne tällä, koska tässä on vähemmän virheitä tai puutteita.

2021.04.10 kansioihin
Vaunuluettelot ja vaunukierrot
- 1956 vaunuihin liittyvää (10 sivua, aiheet BGo, CEm, Geoab, Ggb, Go, KDik, KEi, 
		Po, Sri, taaramerkintä, vaunujen numeromerkintä (2 sivua)
- 1956 vaunujen hylkäys ja muutokset kuukausittain (27 sivua)

Yhteenvetoja
- vaunujen maalausohjeet 1936-1938 (15 sivua, ohjeet vaunulajeittain)

2021.03.21 kansioihin
Veturisarjat
- uusi Alakansio "Tenderien muutokset" 
- - 1953 höyrynostureille varatut tenderit. Samassa dokumentissa on mielenkiintoinen tieto vetureista Vk6 70 ja 71.

Yhteenvetoja
- 1937 Locomotive 541-280-282 VR.pdf = The Locomotive lehden n:o 541 artikkeli Suomen vetureista (3s PDF)

2021.03.04 kansioihin 
VR rata-autot ja työkoneet
- Lokomo 6-1935 (2 s PDF) =Lokomon tarjouskirje Rautatierakennusosastolle koskien kapearaiteista moottoriveturia (tomitettu n:o 6, syyskuussa 1935)
- Sisun rata-autotyypit (oma lista)
Sisun rakenneselostukset vaihtotyöratakuorma-autoista (kukin 5-6 s PDF)
- JA-7SP
- JA-7BP
- JA-7BP/II
- JA-7BP/III
- JA-7BP/IV

Vaihtovetureiden sijainti
- Tka-Lko uusien (15 kpl) sijoitus 1970. Sijoitussuunnitelma.

Vetureiden sijoituslistat
- 1975-1977 Höyryveturit varastointi (4 s PDF). = Oma kirjanpito varastoiduista höyryvetureista 1975-1977. Asuin silloin Ruotsissa, joten pysyin tilanteen tasalla tällaisen apulistan kanssa. Tästä puuttuu Rulla-Ristot ja Hr1. Muutan dokumenttia, jos joskus löydän puuttuvan sivun.

Veturikierrot ja vakinaiset junat
- Sorajunat Hpj 1961. Kuonan ja Pitkäkankaan sorakuopan välinen liikenne.

2021.01.24 kansioon
Junahavainnot vuosittain - - 1969
1969.0504 Hyvinkään konepaja (SRHS:n konepajavierailu)

Kuvat
- 635 Tv2, Kemi 1960 (Kokoelma EPö, nettiostos)

Veturisarjat
- Alakansio F1
- - F1 kilometrit 1934-35 ja vetureiden sijoitus
- Alakansio K4-Tv2
- - K4 kilometrit ja sijoitus 1919-11 ja 1919-12

2021.01.19 kansioon
Vetureiden sijoituslistat
1871 SVR vetureiden sijoituslista
1881 SVR vetureiden sijoituslista
1921.02 SVR sijoituslista

2021.01.17 kansioihin 
Yhteenvetoja
1921.01-12 SVR vetokaluston muutokset

Vetureiden sijoituslistat
1921.01 SVR sijoituslista

Veturisarjat (uusi kansio sarjakohtaisia tietoja varten)
- Alakansio F2 
- kattilatiedot Joensuun veturitallin lämmityskattilana

- Alakansio H7-Hv4
- - Tapani Kilpisen junahavaintokirjan 131 liitteitä (jos ostit sen kopion, niin nämä ovat myös siinä muiden vastaavien mukana):
- - Hv4 742 Pasilassa
- - Hv4 742-745 käyttö aikataulukausi 131:  6.1964-11.1964
