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Kansi: Tv 1 n:o b72 miehistöineen Loima11a. Kuvassa vasemmalla veturinkuljettaja Eskil Rosman ja veturinlämmittäjä O11i Vartlainen. Kuva: O.

Vart iainen .
Kannen tunnuskuvio: Tellervo Kostet.

-3TENDERI

TURUN KISKOLIIKENNEKERHO Ty.

Tenderi on Turun Kiskoliikennekerhon
jäsenlehti, jossa julkaistaan rauEat 1e- j a ratt iot ieaihe is ia sekä pierolsrautatieh arrastukse sta kertovla
kirj o ituks 1a.
Lehdessä julkaistaan myös alan
ritysten ilmoituks ia j a mainoks ia.
Lehti pyritään julkaisemaan kaksi
Kertaa vuodessä, keväisin ia syksyisin.
Lehden toimi-tus:
Ilmo Kaja1-a Ja Juhani Kostet
Lehden julkaisija:
Turun Kiskoliikennekerho ry.
Tuureporinkatu 12 B 20
20110 Turku 11

Turun Kiskol i ikennekerho ry : n tavoitteena on edistää rautatle- Ja
rai-t iot iehistoriall ista sekä pienoisrautat ieh ar?astusta j ulkaise-

kirj oituksia ja levittämä11ä muutenkin informaatioa harrastusta koskevista asioista. Kerho
kokoontuu kerhoiltoihinsa jokaLsen kuukauden ensimmäisenä tiistaina k1o 1B-20 VR:n kerhotalolla Köydenpunoj ankatu L2 .
Kerhon hallitus:
Puheenj ohtaJa:
Ilmo Kaj ala
Varapuheenj ohtaia: Karl Paananen
Sihteeri:
Juhani Kostet
Rahastonhoit aja:
Mika Rantala
Jäsenet:
Esko Maasalo
ma11a
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Vä1

imäki

KUSKIN PUKILTA

Yhdistystä on tänä ankeana syksynä
ilahduttanut maassamme virinnyt kiinnostus höyryvetureiden säi1yttämistä
kohtaan. Vaikuttavin tämän alheplirin
uutinen tuli tässä taannoin Haapamäen
suunnal td , j onne kaavaillaan siirrett äväks i huom attavaa osaa j ä1 j e11 ä o1evista höyryvetureistamme. MTV: n uutisten ilmoittamasta sadan veturin veturipuistosta hanke lienee kuitenkin
i o suplstunut noin puoleen . Viime is in
tieto on 7O veturin siirto Haapamäe11e. Osa vetureista tulta:-siin kunnostamaan ajokuntoon museoliikennettä
varten. Myös VR kunnostanee 1isää vetureita omia tarkoituksiaan varten.
Myos Rautatiemuseo , h arrast ajapiirit
ia eräät kaupungit ovat 1iikkee11ä
tässä tatkoituksessa. Melkoinen ilmapiirln muutos parin vuoden sisä11ä,
mutta o1i tietysti jo aikakin.
Nyt säilytetään j-nnol1a nel j än veturlsarjan eri yksilöitä, paljon muuta
kun ei enää o1e Rautatiemuseon kokoelmia lukuunottamatta. Lähestyvä L25vuotisjuhla lienee osaltaan 1isännyt
VR: n kiinnostusta vanhan kaluston

kunnostukseen. Hyvä näin, vaikkei
aivan SJ : n 125-vuot is j uhlak avalkadin monimuotoisuuteen y1lettäisikään.

Yhdenkln veturin kunnostaminen on
niin suuri hanke, että VR: n asiantuntemus ja tekniset resurssit ovat
tällaisissa hankkeissa ainakin j ossain määrin vä1ttämättömia. Myös
Haapamäel1e kaavaillun veLuripuiston toteutuminen on suuressa määrin
riippuvalnen VR: n myötävaikutuksesta.
Toivottavasti nämä kaavailut eivät kokonaan sulje pois aJatusta
plenemmistä paikallisista säilytyshankkeista. Eihän kaikilla kaluston säilytyksestä kiinnostuneilla
o1e mahdollisuuksia 1ähteä esim.
Haapamäe11e talkolsiin . Lalminlyömä11ä "etäispesäkkeeL" syyllistyttäisiin voimavarojen tuhlaukseen.
Pa:-kallisproj ektit tarj oaisivat
useilla paikkakunnilla mahdollisuuden yhdessä VR: n kanssa j ärj es tää
mm. höyryaj eluj a. Tämä tuskin vähentäisi Haapamenkään merkitystä.
Pekka

Vä1

imäki

VIIMEINEN NAANTALIIN
Pimeä syysiltz, sataa tihkuttaa. Kävelen kohti asemaa. Raide 7 . Siinä se
oD , kuten alna ennenkin. Porkkana.
Pystytän kameran jalustoineen laitu-

tä tutusti-, \'aunu keinahtelee verkkalsesti. Kaikki on ennallaan vie1ä hetken... Tulee mleleen aikaLsemmat Naantalin matkat ; puuvaunussä, 1ätässä, hurun vetämässä pikajunassa. Niistä ei paljon jäänyt
j ä1 j e11e . . . If uutama val okuva sentään. Eipä o1e pal.joa jä1je11ä

nen.

porkkanas t ak aan .
"Saavumme Naantal

ri11e ja alan tähtäi11ä.
"Mitäs nyt taas kuvataao", kuuluu
äänl kaukana selän takana. "Ne vissiin lopettaa noi junat", vastaa toi-

Otan kuvan ja kerään kamppeeni. f stun odotushall iin , odottamaan. S aavaL

kiireiset lippunsa ensin. Seitsemän
nninuuttia 1äntöön. Lippuluukulla on
hiljaista. Paras mennä. "Yks meno
Naantalln sat amaan" . Seitsemän markkaa kiitos".
Eikö pientäkään vlhj austa siitz,
että huornenna ei enää matkaa voisi
tehdä, ajattelin itseksenl. "Pitääkö
paikkansa, että Naantalin junat jäävät poi s , "kysyn arasti . "Ky11ä, huomisesta alkaen liikenne hoidetaan

bussei11a".
Otan vielä yhden kuvan Ja astun sisä11e junaan. Päätän rnennä viimeiseen
vaunuun ja sen takapäähän, viirneiseksi ! Tungosta ei o1e, voin vapaasti
va1 ita paikkani . Konnari kuulut taa
junan 1ähtevän. Moottori alkaa hyris-

in sat amaäD,
Tervetuloa uudestaan" MilloinkahäD,
rnietin ltsekseni.
Astun alas laituril-1e. Otan vi-e1ä yhden kuvätr, pitkä11ä valctr-rsaJal 1a. Ei onnistu, juna 1i-1kklru.
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vllmelnen matkalippu

lurusta

Naantarr

Sinne meni. Jäi vain valojuova fiIm1lle. Niin siinä aina käy, €i a:-kaa
voi pysäyt täät
01i muuten ensimmäinen ja vilmelnen kertd, kun 1ähden viimeiselle
ajo11e. Melkein tu1i, että matkal1e ... Spesialistit hoitakoot homman.

Juna oli muuten

Dm9

n:o 5LO9r 5605,

5110.

Mika Rantala
Dr 12 n:o 221 6 Naantalin satamassa
Kuva: M. Ra n t a la

VIIONEN ENTIS0IDAAN
lopetettiin ra:-tiotieliikenne 197 0-1uvun alussa, siirrettiin käytöstä poistettuj a vaunuj a
lasten lelkkipaikoiksi. Osa vietiin
romuttamoille . Mutta Turun maakuntajo v.
museon kokoelmiin siirrettiin
196T vaunu n:o 5 ja se sijoitettiin
säilytettäväksi kaupungille silloin
kuuluneen Nautelan kartonon vaj aan.
Mainittu vaunu on harvoista j ä1 j e1 1 ä
olevlsta turkulaisista raitiovaunuista vanhin ja tyyppinsä ainoa edustaj a. Se kuuluu ensimmäiseen sähkörait ioteille
toimitettuun 1 1 vaunun sarj aan , j onka rakensi ruot salainen toiKrrn Turussa

minimi ASEA Västeråsissa v. 1908.
Sähkö1 a:-tteet vaunuihln toimitti
saksalainen AEG. Säännö11inen liikenne
sähköra:.,tiotiellä alkoi uudella ka1usto11a joulukuun '2?. päivänä 1908.
Vaunu n: o 5 on laterniinikatto j-nen
ja alunperin puol iavoimine päätys il toineen se edustaa vuosisadan ensimmäisen vuosikymmenen tyypilllstä
eurooppalalsta, tässä tapauksessa etenkin ruotsalaista mal1ia, josta Suomenkin rattloteille
tul1 tuona aikana leimaa ant ava vaunutyyppi. He1singin ja Viipurln sekä useimpien
Ruotsin kaupunkien raitioteiden vas-

-6 taavlin vaunuihin nähden Turun vaunut
o1 ivat j oittenkin yksityiskoht iensä ,
mm. ikkunaj aon suhteen j ossain määrin
omaleimaisia.
Ensimmäisen sarjan vaunut n:o 1-11

olivat säännollisessä henkilölilkenteessä 1950-1uvun alkuun asti. Osa
näistä vaunuista muutettiin tuolloin
j älkivaunuiksi , osa siirrettiin
muihin tehtäviin. Vaunu n: o 5 otettiin
tiettävästi v. 1952 työvaunuksi ja se
j äi liikennelaitoksen sisäiseen käyttöön tolmi-en mm. hallivaununa järjestelytehtävissä 1-1inj an muutokseen v.
L967 saakka. Sen j ä1keen vaunu siirrettiin historialllsen museon kokoelmiin ja sijoitettiin
varastoon Liedon
Nautel aan.

Loppuaikoina pääasiassa sisätiloissa tapahtuneen säilytyksen ansiosta
vaunu n:o 5 o1i museon kokoelmiin
siirrettäessä sisustusta lukuunottamatta varsin täydellisessä ja hyvässä kunnossa. Pitkäaikaisen varastoinnin seuraukset ovat nyt nähtävissä
vaunun ulkoisessa kunnossa, ffiutta rakenteellisia esteitä täyde11ise11ekään
ent isöinni1 1e e i o1e .
Koska hevosraitiotien aikaista kalustoa ei Turussa tiettävästi koko tämän vuosisadan puo1e11a enää o1e o1lut
jäljellä, on vaunu n:o 5 tärkeä muistomerkki kaupunkimme julkisen liikenteen kehityksen alkuajoilta. Kun He1s ingin rait iote iden vas taava museovaunu on muutamia vuosia nuorempl Ja 1isäksl vähemmän alkuperälsenä säilynyt,
on Turun vaunu tä11ä hetkellä vanhin
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kaupunki 1 i ikent een s ähkör a:-t iov aunu .
Entlsöintiä silmä11ä pitäen vaunu n: o

5 on siten tärkeä kohde , jol1a on myös
valtakunnall ista merkitystä.
Sekä Turun kaupungin museolautakunta että Turun maakuntamuseo ovat useaan otteeseen kiirehtineet vaunun entisöintiä Ja sen siirtämistä asianmukaisiin säilytystiloihln.
Entisöinti
on kiireellinen myös siksi, että ikänsä raitovaunu j en parissa työskennel.leet asentajat ovat siirtymässä 1ähivuosina eläkkeel1e.
I lmo

Ka

j ala

Kuvat: Ilmo KajaIa

-7ASEMALAI TUR ILTA SEURATTUA
EPÖ

-TI

EDOTE

Asiantunt ii atahoi en ilmalsema
kanta oD, että EPö-TIEDOTTEEN uusi
harvennettu ilmestymisaikataulu vähentäA tuntuvastl sen aiankohtaisuusarvoa. Tai j ospa Kust i ei po1 i e ?

LEMPINIMIÄ

Kaikkihan tiedämme, että Hv 2 n:o
7TT o1i lempinimeltää "Kolmen kirveen kone " numeros taan i ohtuen.
Vain häve1iäisyytemme estää meitä
kertomasta tässä yhteydessä veturi
n:o 780:n hyväilynimeä. Sulo KarP
taisi kirjassaan paliastaa vasta
j äävuoren huipun.

HURUT HÄVIÄVÄT

Hurut

( Or

L2) ovat poistuneet

1ähes

kokonaan pikaiunien keulasta. Talvi-

Jonkinlainen karu hellyydenosoitus
lienee kyseessä
ta:- sltten ei
annetuismyös Dr 13 -veturisarialle
lempinimissä:
sa
"nakkikioski ia myy-

pakkasien aikana ne olivat kuitenkin
kuvassa mukana Dr 13 -kaluston iäätymisen vuoksi . Joskus hurui a on näkynyt mä1 äaut o tt .
Turun sataman ja rautatieaseman vä1i11ä vetämässä matkustaiaiunarunkoa ase- ROMUTUS KOKEI LU
ma11e, jossa keulaan on siirtynyt nyVR on kokeilu luontoisesti päättäkyisin tavanomaisempi Dr 1 3 .
nyt romuttaa kaksi höyryveturia.
Tarkoituksena on selvittää tä11aisen
KIRJA PIENOISRAUTATEISTÄ
toimenpiteen kannattavuus ia kannatRautatiehall ituksen t iedot taia Mikko tamattomus . Toimenpiteen onnistumlAlameri Ja rautat ieh ar?ast aJa I lkka
nen ratkaissee pitkä1tl höyryvetuHovi ovat julkaisseet rautateitä ja
rlen kohtalon. Tuleeko niistä romua
rautatieharrastusta sekä pienoisrauta- vai museoesineitä. Aika mielenkiinteltä käsittelevän kirj an , j oka on o1- toinen rinnastus, vai mitä.
1ut odotettu 1isä al-an harrastekirial-

isuudessa. Kirj a on j ulkaistu Tammen
harrastekirj asarj assa ia sen hinta on
noin 130 mk.
1

TENDERIN TULEVAISUUS

Turun Kiskoliikennekerho ry: n ha1tus on kokouksessaan pohtinut yhdistyksen julkaisu- ja tiedotustoiminDm 7 KORJAUKSILLA
nan tulevaisuutta. Tenderin toimitVR Turun konepaialla kunnostetaan
Laminen kuvitettun ia näin laai ana
parhaillaan ensimmäistä Dm 7-s arian
painoksena on suhteettoman raskasta
moottorivaunua museoitavaksi . Vaunu on pienelle yhdistykselle taloudellitiettävästi tarkoitus entlsöinnin i ä1- sest i rasitt avaa.
keen slirtää rautatiemuseon kokoelmiin
Hallitus on päättänyt tiedottaa
Hyvink ääl-1e . Ko . vaunun numero on 4020. kerhoilloista Ja kokouksista eri11ise11ä kirj ee11ä. Tenderi tulee i1JUNAT
mestymään tämän j ä1keen kerran vuoJunat -lehden ensimmäinen vuosikerta dessä, j oulun a11a, laaiana kuviteton onnellisesti valmis. Tenderin toi- tuna painoksena i a kolme kertaa vuomitus kiittää saavutuksesta ja toivot- dessa A5-kokoisena pienenä tiedotteetaa menestystä jatkossaki-n. Kritiikilna. Toivottavasti tämä tyydyttää
j äsenistön tiedon tarvetta ia toivotlekin 1öytyy tietysti sijansa, mutta
palstallehden
oma11a
se esitettäköön
tavasti onnistumme tehtävässämme .
La.
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Turkulaisia "Jumboja" oiivat 6046i7. YIhääliä ,l urnboja tauolla Turussa surnuisena päivärrä, rTrrn. 609.
Vas. Tv 1 n:o 616 Aurassa. Viereiseliä sivulla Tv I n:o 61? ja kul.jettajansa t,uJpaikal 1a. Veturinkur l.jet+.ajana Eskil Rosman. Huomaa
jalleen kerran taustapej li aitoon
turkulaiseen tyylirr', . Oikealla a1h.-laI Ia vr-:tur-inl;imrnittäjä O. Vart iainen tyossään r-äS'v,oamassa vetur i.rlsa iaakereita.
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