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Historiallisella  
rataosuudella
Ukko Pekka vetää 28. maaliskuuta 
perinnevaunuja historiallista reittiä 
Luumäeltä kohti Helsinkiä. Tasan 
sata vuotta aiemmin rataosuudella 
matkustivat riemukulussa Siperias-
ta palanneet Pehr Evind ja Ellen 
Svinhufvud kohti suuria valtiollisia 
tehtäviä.

Kolmisen viikkoa myöhemmin, 
15. – 16. huhtikuuta 1917 samalla 
rataosuudella kulki toinen aate-
lismies, Vladimir Uljanov, salani-
meltään Lenin. Hän palasi Saksan 
rahoittamana Pietariin nostaakseen 
siellä bolševikkikumouksen. Näin 
tapahtuikin.

Kahden junamatkan rinnastami-
nen korostaa Suomen kohtaloiden 
liittymistä suuriin kansainvälisiin 
tapahtumiin – niin 1808, 1917 kuin 
1939. Maamme itsenäistyminen ei 
silti ollut suora seuraus Venäjän 
keisarikunnan romahtamisesta. 
Tarvittiin päättäjiä, jotka uskalsi-
vat syöksyä historiaan revenneestä 
aukosta ennen sen sulkeutumista. 
Edes Ruotsissa ei vielä joulukuussa 
1917 uskottu Suomen itsenäistymi-
sen pysyvyyteen.

Tarvittava rohkea päättäjä oli 
P.E. Svinhufvud, joka senaatin pu-
heenjohtajana esitti Suomen itse-
näisyysjulistuksen eduskunnalle 
6. joulukuuta 1917. Epäröijiä riitti 
vielä silloinkin – samoin niitä, jot-
ka taktikoivat bolševikkien tuella. 
Svinhufvud jyräsi linjansa lävitse.

Seuraavan kerran Svinhufvud 
liikkui tällä rataosuudella joulu-
kuun lopulla 1917 – nyt hakemassa 
itsenäisyydelle Venäjän tunnustus-
ta. Sen hän sai Leniniltä Pietarin 
Smolnassa. Svinhufvud odotti tosin 
tunnustusta Venäjän kansallisko-
koukselta, joka oli valittu demo-
kraattisesti marraskuun lopulla. Le-
nin hajotti sen kuitenkin pistimillä 
18.1.1918 ja heti sen jälkeen alettiin 
Pietarissa lastata suurta asejunaa 
Suomen punaisten tueksi.

Suomen itsenäistymisessä on 
monta, myös traagista vaihetta. 
Svinhufvudin päättäväisyys irtau-
tua Venäjästä ja varmistaa maan 
vapaus oli lopulta ratkaiseva edel-
lytys itsenäisen Suomen synnylle. 
Presidenttinä 1930-luvun alussa 
hän joutui vielä pelastamaan kan-
sanvallan uudelta kapinalta. P.E. 
Svinhufvud on itsenäistymisen juh-
lavuoden tärkeä merkkihenkilö.

 
Jyrki Vesikansa 

 

Svinhufvudien paluu Siperiasta                                                               

PEHR EVIND SVINHUFVUD 
oli näkyvin oikeustaistelija ve-
näläistämiskaudella 1900-luvun 
alussa. Hänet oli erotettu Turun 
hovioikeudesta tiukan laillisuus-
kantansa takia 1903. Ja hänet valit-
tiin laillisuusmiehenä eduskunnan 
puhemieheksi 1907–1913, vaikka 
hän oli vasta kolmanneksi suurim-
man puolueen, nuorsuomalaisten, 
kansanedustaja.

Syksyllä 1914 Svinhufvud kiel-
täytyi noudattamasta venäläisen 
prokuraattorin eli oikeuskansle-
rin pyyntöä pitäen tätä laittomasti 
virkaansa nimitettynä. Maa oli ju-
listettu sotatilaan maailmansodan 
alettua. Kenraalikuvernööri erotti 
Svinhufvudin Lappeen tuomiokun-
nan tuomarin virasta kesken Luu-
mäen käräjäistunnon ja karkotti 
hänet Siperiaan, Tomskin kuverne-
menttiin, ”niin pitkäksi aikaa kuin 
sotatila kestää”. Svinhufvud ei ollut 
vanki, vaan saattoi asua vapaasti 
karkotuspaikassaan Kolyvanissa. 

Ellen Svinhufvud matkusti mie-
hensä luokse helmikuussa 1917. 
Eräänä maaliskuun päivänä, kun 
Ellenin matkalaukut oli jo pakattu 
paluumatkaa varten, ovi aukeni ja 
sieltä kuului riemuhuuto: ”Revo-
lutsija! Vallankumous!” Svinhufvud 
muistelee: ”Koko kaupunki joutui 
aivan haltioihinsa, vaikka saksa-
laiset samoinkuin minäkin olimme 
aluksi epätietoisia, tulisiko ’revolut-
sijasta’ meille mitään hyvää.”

”Nyt minä lähden takaisin 
kotiin”
Kolyvaniin kiiri tieto keisari Niko-
lai II:n vallasta luopumisesta, ruh-
tinas Lvovin johtaman väliaikai-
sen hallituksen muodostamisesta 
ja vallankumouksen leviämisestä 
Suomeenkin. 

Venäjän väliaikainen hallitus an-
toi määräyksen Suomen kenraa-
likuvernööri A. F. Seynin pidättä-
misestä aamuyöllä 16. maaliskuuta 
1917. Svinhufvud: ”Seyn oli otettu 
kiinni ja lähetetty Pietariin. Niin 
pian kuin tämä tieto tuli, menin 
heti poliisikamariin ja sanoin: ’Hy-

Kerenskiä ja ulkoministeriä Pavel 
Miljukovia. Svinhufvud kiitti heitä 
Suomen oikeuksien palauttamises-
ta ja Kerenskiä omasta vapauttami-
sestaan. Illalla Pietarin suomalaiset 
järjestivät Svinhufvudille kahden-
sadan hengen juhlan Grand-hotel-
lissa. 

Seuraavana aamuna 28.3. Svin-
hufvudin oli määrä lähteä junalla 
kohti Suomea. Sankan saattojoukon 
keskellä hänet kannettiin tuolissa 
junaan eläköön-huutojen kaikues-
sa. Yleisö lauloi Jos sydän sulla puh-
das on ja Maamme. Svinhufvudin 
kiitospuheen jälkeen yleisö lauloi 
vielä Savolaisen laulun ja Karjalaisten 
laulun ja kohotti eläköön-huudon.

Matkan edetessä Svinhufvudeja 
tervehdittiin laulutervehdyksin ja 
puhein Ollilan, Kuokkalan ja Kel-
lomäen asemilla. Terijoella tuhat-
päinen yleisö viritti Suomen laulun. 
Juhlavat vastaanotot jatkuivat Rai-
volassa, Uudellakirkolla, Perkjär-
vellä ja Säiniöllä. ”Olihan suloinen 
tunne tulla kotiin, mutta toiselta 
puolen ei tiennyt, miksi olot muut-
tuisivat. Kaikki oli hataraa ja hämä-
rää, ja tulevaisuus näytti epätietoi-
selta.”

Suomen ensimmäinen mies
Viipurin asema oli täynnä vas-
taanottajia, jälleen kuultiin lauluja 
ja puheita. Svinhufvudit kannet-
tiin tuoleissa Kauppatorin kautta 
Pohjoispankin taloon Johannes 
Lundsonin luo, joka sanoi: ”Lausun 
tervetulleeksi Pekka Svinhufvu-
din, Suomen ensimmäisen miehen. 
Hän on meidän suomalaisten en-
simmäinen mies sen vuoksi, että 
hänen ihanteenaan on ollut oi-
keuksiemme puolustaminen, ja sen 
sitkeyden vuoksi, jolla hän on niitä 
puolustanut.”

Kiitospuheensa päätteeksi Svin-
hufvud kohotti kolminkertaisen 
eläköön-huudon vapaudelle ja oi-
keudelle maailmassa ja erittäinkin 
Suomessa. Juhlapäivälliset nautit-
tiin hotelli Andreassa. Samana ilta-
na Svinhufvudit jatkoivat ylimääräi-
sellä junalla Luumäelle, jossa heidät 

vät herrat, se, joka minut tänne lä-
hetti, on vangittu. Nyt minä lähden 
takaisin kotiin!’”

Seuraavana päivänä tuli viral-
linen tieto, että Svinhufvud saa 
lähteä ja että hänet on toimitettava 
kotiin valtion kyydillä. ”Sitä minä 
en kuitenkaan jäänyt odottamaan, 
vaan kiitin onneani, että pääsin läh-
temään rauhassa.”

Nopeasti Svinhufvudit myivät ja 
lahjoittivat tavaransa, hyvästeli-
vät ystävänsä, nousivat rekeen ja 
ajoivat Novonikolajevskiin. Siellä 
juhlittiin vallankumousta, ja Svin-
hufvudia pyydettiin kirjoittamaan 
jotakin muistokirjaan. ”Ei siinä ollut 
aikaa miettimiseen, ja niin kirjoitin 
suomeksi: ’Jokainen kansa on oman 
onnensa seppä!’”

Hotellissa vietetyn yön jälkeen he 
nousivat täpötäyteen junaan. Jeka-
terinburgissa Svinhufvudia juhlittiin 
vapaustaistelijana ja sosialistina, mi-
hin hänen täytyi vastata: ”Selitin pu-
hujalle, etten ollut mikään sosialis-
ti.” Jokaisella asemalla oli punaisia 
nauhoja, puheita ja hurraahuutoja.

Lähempänä Pietaria junaan nou-
sivat Kostromaan karkotetut Suo-
men Gummitehtaan toimitusjohtaja 
Eduard Polón ja Valtionrautatei-
den Viipurin piiripäällikkö Adolf 
Backberg.

Lopulta juna saapui Pietariin 
myöhään illalla 26. maaliskuuta.

Tapaamisia Pietarissa,  
juhlia, puheita
Pietarissa Svinhufvud tapasi Ant-
ti Hackzellin ja sai täyden tiedon 
Suomen valtiollisen aseman muu-
toksesta. Ruhtinas Lvovin johtama 
Venäjän väliaikainen hallitus oli 
antanut 20.3. niin sanotun maalis-
kuun manifestin, jolla se kumosi 
sortokauden säädökset.

Suomelle oli nimitetty uusi poliit-
tinen hallitus 26.3. Sitä johti sosiaa-
lidemokraatti Oskari Tokoi.

Svinhufvud kävi Hackzellin 
kanssa Suomen ministerivaltio-
sihteerin virastossa sekä tervehti-
mässä Venäjän väliaikaisen halli-
tuksen oikeusministeriä Aleksandr 
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toivotettiin tervetulleiksi puhein, 
lauluin ja kukkatervehdyksin. Ti-
lanhoitaja Reetu Virtasen ohjastama 
reki vei isäntäperheen Kotkanie-
meen, mutta kotona heillä oli aikaa 
vain muutama tunti, kun reki jo vei 
heidät takaisin Luumäen asemalle 
yöjunaan.

Aamukymmeneltä 29. maaliskuu-
ta 1917 Helsingin rautatieasemalla 
Svinhufvudeja oli vastassa suuri 
väkijoukko. Kaupunginvaltuus-
ton puheenjohtaja Alfred Norr- 
mén lausui ”vapaan Suomen en-
simmäisen pojan, pääkaupungin 
nimessä tervetulleeksi”. Sitten pu-
huivat yliopiston rehtori Walde-
mar Ruin ja ylioppilaskunnan pu-
heenjohtaja Yrjö Kajava. Laulujen 
ja eläköön-huutojen jälkeen Svin-
hufvud vastasi puhuen taistelusta 
oikeuden, totuuden ja vapauden 
puolesta sortovaltaa vastaan. Tä-
män jälkeen Svinhufvudit kuljetet-
tiin Mikonkadulle eri osakuntien 
ylioppilaiden vetämissä vaunuissa. 
Kärjessä kulkivat Ylioppilaskun-
nan Laulajat ja Akademiska Sång-
föreningen lippuineen ja perässä 
osakunnat. Kämpissä Svinhufvudit 
ottivat vastaan tervehdyksiä, haas-
tattelijoita ja valokuvaajia.

* * *
Kansalaisjuhla pidettiin Pörssita-
lon juhlasalissa lauantaina 31.maa-
liskuuta. Läsnä oli noin viisisataa 
henkeä. Svinhufvudin oikealla 
puolella istui kansanedustaja Dag-
mar Neovius, RKP:n ensimmäinen 
naiskansanedustaja ja johtavia vas-
tarinnan organisoijia. Vasemmalla 
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Svinhufvudia 
juhlittiin kan-
sallissankarina 
hänen palates-
saan Siperiasta. 
Kuvassa hän 
on saapunut 
Viipurin asemal-
le. Svinhufvud 
näkyy lipun 
vasemmalla 
puolella.

Ukko-Pekka – henkilöliikenteen 
voimakkain höyryveturi

Suomessa on jäljel-
lä kaksi toimivaa 
Ukko-Pekka-junaa. 
Numero 1009 
valmistetiin Tampe-
reella 1948.

Lehden julkaisija:  
P. E. Svinhufvudin Muistosäätiö, 
28.3.2017
Toimitus: Marko Paavilainen ja 
Maarit Tyrkkö 
Ulkoasu: Laura Rahinantti
Painos: 400 kappaletta
Painopaikka: Bofori, Helsinki

Junan ravintoloissa 
tarjolla tänään:

Lohikiusausta
 maustekurkkua

 ruisleipää, voita 
karjalanpiirakka, munavoita
ruokajuomana vesi, kotikalja

* * *
Kahvi/tee ja rusinapullaa 

Ruokailu ja kahvittelu  
sisältyvät matkan hintaan

* * *
Myynnissä lisäksi 
 virvoitusjuomia  

ja vichyä

Tervetuloa!
Juhlapalvelu  

Tarja Härkönen
Juva

VALTION RAUTATIET sai käyt- 
töönsä 1937 uuden pikajunavetu-
rityypin, jota alettiin kutsua silloi-
sen presidentin P. E. Svinhufvudin 
mukaan Ukko-Pekaksi. Suuriko-
koisia, 93 tonnia raskaita vetureita 
valmistivat Lokomon ja Tampel-
lan konepajat.

Ukko-Pekkoja rakennettiin yh-
teensä 22 – vanhimmat viisi jo 
ennen sotia, sotavuosina yksi ja 
niiden jälkeen 16. Nykyisin vetu-

Tue Kotkaniemeä!
Kotkaniemi-säätiö kerää varoja 
Presidentti P. E. Svinhufvudin ko-
timuseon ja sen näyttelytoimintojen 
ylläpitämiseen. Kerättävillä varoilla 
katetaan näyttelytoimintojen suun-
nittelu- ja toteutuskuluja vuosina 
2017–2018. Varoilla on tarkoitus 
kustantaa mm. näyttelyn pääsuun-
nittelijan ja oppaiden palkkakuluja, 
museoesineiden konservointikuluja 
sekä vitriinien, opasteiden ja esit-
teiden hankintoja.

Kotkaniemeä voi tukea lahjoituksella 
Kotkaniemi-säätiön tilille FI33 5453 
0620 0448 92, OKOYFIHH.

Rahankeräyslupa RA/2016/542 
(29.9.2016), saaja: Kotkaniemi-säätiö 
sr, myöntäjä: Poliisihallitus, keräyk-
sen toimeenpanoaika: 29.9.2016–
28.9.2017, toimeenpanoalue: koko 
Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Lisää tietoa saa Kotkaniemi-säätiön 
asiamieheltä tai kotkaniemi.fi 
-sivustolta.

Mari Kurkan
Kotkaniemi-säätiön asiamies
mari.kurkan@otsakorpi.fi
p. 044-2135813

Kotkaniemi  
tarvitsee  
edelleen tukea 
P.E. JA ELLEN SVINHUFVUDIN 
symbolisesti tärkeä kotitalo Kot-
kaniemi onnistuttiin pelastamaan 
huutokaupalta viime tingassa – 
kiitos etenkin ministereille Sanni 
Grahn-Laasonen ja Anu Vehviläi-
nen. Sen tulevaisuuden turvaami-
seen tarvitaan silti edelleen niin 
myötätuntoa, talkoohenkeä kuin 
rahaa.

Valtion kiinteistöyhtiö Senaatti 
kunnostaa parhaillaan jugend-hu-
vilaa arkkitehti Hanna Lyytisen 
suunnitelman mukaisesti ja Kotka-
niemi avataan uudelleen 18.5.2018, 
jolloin on kulunut sata vuotta P.E. 
Svinhufvudin valitsemisesta Suo-
men valtionhoitajaksi. Kotimuseo 
entistetään lähinnä 1930-luvun 
asuun aidoin kalustein. Taloon tu-
lee myös itsenäistymisen erikois-
näyttely.

Vierailijoita palvelee tilava 
kahvila, jonka keittiössä voidaan 
valmistaa aterioita vaativiinkin 
perhejuhliin tai vaikka yritysten 
tilaisuuksiin. Lisätilaa saa juhla-
teltasta. Yläkerrassa on mukavia 
neuvotteluhuoneita – ja ympärillä 
kaunis miljöö Kivijärven rannalla. 

Valtio kustantaa peruskorjauk-
sen, mutta näyttelyjen rakenta-
minen, monet hankinnat sekä 
toiminnan ylläpitäminen ovat Luu-
mäen kunnan ja P.E. Svinhufvudin 
muistosäätiön perustaman Kotka-
niemi-säätiön vastuulla. Se tarvit-
see tukea jatkuvasti, mutta ennen 
muuta nykyisessä peruskorjaus-
vaiheessa. 

puolella istui naisliikkeiden aktiivi 
rouva Minette Donner. Samassa 
pöydässä istuivat myös senaatin ta-
lousosaston uusi varapuheenjohta-
ja eli pääministeri Oskari Tokoi ja 
oikeusosaston uusi varapuheenjoh-
taja August Nybergh. Ohjelmassa 
oli voimakkaita isänmaallisia pu-
heita, joissa Svinhufvudia kuvat-
tiin ”parhaimman, ydinterveen ja 
vankkumattoman lujuuden periku-
vana”.

Martti Häikiö

* * *

EINO LEINO kirjoitti 31. maa-
liskuuta 1917 runon Pekka Svin-
hufvud, jonka kaksi ensimmäistä 
säkeistöä kuuluvat:

Hän tuomaripöydästä vietiin pois –
hän, kansan mies,
joka oikeutta säätää ja muillekin jakaa 
ties,
ja oli kuin Suomesta sortunut ois
lujin turva lain,
väkivalta ja vääryys jäljelle jäänehet 
vain.

Hän tuomaripöytähän istuu taas –
mut hallitsemaan,
hän, oikeuden vartija, kalpa nyt 
kansan ja maan,
hän valvovi siinä kuin harmaja paas,
vakavarma niin,
teräskatse kantava myrskyihin 
kaukaisiin.

* * *

reista on jäljellä kaksi, joista tä-
nään matkaamme numerolla 1009. 
Sen valmisti Lokomo 1948. 

Viimeiset Ukko-Pekat poistettiin 
matkustajaliikenteestä 1970-luvun 
puolivälissä. Ukko-Pekka 1009 
hyväksyttiin uudelleen rautatielii-
kennekäyttöön 1993. Sen kotipilt-
tuu on Kouvolan varikolla. Junan 
salonki- ja ravintolavaunut on 
kunnostettu 1990-luvulla Englan-
nissa.
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Uutuuskirja myynnissä  
kirjakaupoissa.

www.hoyryveturimatkat1009.fi


