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\IR Pendolino aikaAn
Ulkomaisia tavaravaunuja Suomen rautateitlä ja pienosrautateillä

Tenderi tulee

\rR uusii henkilöIiikenteen
mlyntiiärjestelmän

Uusi rmosi on alkanut ja Tenderi tulee

vR

taas. Tässä lehdessä on sirruja kaksi kertaa
enemmän kuin edellisessä numerossa.
Tarkoitus
ole kuitenkaan kasvattaa
jatkuvasti,
sirnrmäardä
vaan sirruja tullaan
käyttämään kulloisenkin tarpeen mukaan.
Tässä numerossa on jälleen mukana uusia
"tekijöitä" ja seuraaviinkin numeroihin on
jo luvattu kirjoituksia. Jutun ei tarvitse olla

ei

pitkä eikä edes koneellisesti

tuotettua
tekstiä. Myös valokuvat voivat olla värikuvia tai dioja, toimitus tekee niistä mustavalkovedokset.
Yhteistyo. VR tiedotuksen kanssa on lähtenyt myös hyvin käyntiin ja toimituksen
fa,xiin tulee tietoa tapahtuvasta ja tapahtuneesta.

uusi henkilöliikenteen myntrjärjestel-

män rruoden L997 loppuun mennessä. Uusi

järjestelmä nopeuttaa asioimista palvelupisteissä.

Tulevaisuudessa lippuja on mahdollista
ostaa myös puhelimitse ja verkkojen kautta. Samoin entistä yksilöllisempien matkakokonaisuuksien ostaminen on mahdollista.

Uusi myyntijärjestelmä korvaa 1,6 nykyisr.ä
järjestelmää, mm lipunmyynnin, tiliryksen
ja laskutuksen.

Uusia hintoja ja aikatauluja
Junamatkojen hinnat nousivat rruoden
alussa keskimäärin 7,9Vo.

Edelleen toistetaan, että jutun ei tarvitse
olla pitkä. Jo yksi valolarva ja pari riviä
tekstiä voi kertoa muille melkoisesti.

Turun ja Joensuun väliset yojunat alkavat
pysähtyä myös Lievestuoreella ja Hankasalmella.

Esa Lindros

toimitussihteeri

Tenderi
Turun Kiskoliikennekerho ryn jäsenlehti
Toimitus
Mika Rantala vastaava

Olli Savela

Pohj ois-suomen Rautatie
Yhtio tarjoaa osakkeitaan 100 mk:n kappalehintaan. Lisätiedot ja varaukset joko puh
9693-626158 tai os I'ohjois-Suomen Kaivosrautatieosakeyhtiö
99695 Tankavaara

Esa Lindros toimitussihteeri
949-524 L46 tai 15.1.96 lähtien 92L-4692666

Casagrande muutti

Postiosoite PL 61 2052L TURKU
Fa,x 15. L.96 lähtien 92L-4692840

Tunnettu Märklin myyJä leluliike Casagrande muutti uusiin, upeisiin tiloihin

Kannen Kuva
Pendolino S 220 odottaa 27 .1 1.95 Turussa
klo 13.05. lähtöään toiselle aikataulunmukaiselle \^rorolleen Helsinkiin. (kuva Mika
Rantala)

pari§mmentä metriä satamaan päin.

Risteysasema muutti
Risteysasema muutti ja palvelee L6.01.
alkaen Pirkkalassa osoitteessa Turkkirata
28 33960 Pirkkala ja rrusi puhelinnumero
on 93L-368 3757

Kuskin pukilta -

puheenjohtajan

palsta
Tapahtumarikas ja varsinkin Turun seudulle merkittävä kiskoliikennevuosi 1995 alkaa
olla takanapäin. Vaihtunut nuosi toi mukanaan vakituisen sähkojunaliikenteen rantaradalle ja loppuvuodesta pääsimme näkemään jo kauan odotetun Pendolinon Turussa. Onpa muutama kerholainen päässyt
jo kokeilemaan "Pendtsykän" menoa jo
henkilökohtaisestikin. (Huh huh, mikä
sana! Tulipahan avattua samantien lempinimikilpailukin.) Turun Kiskoliikenne-

kerhossa olemme puolestaan päässeet
kuluneen vuoden aikana varastoraiteelta
uudelleen käyttöön haetun Tenderin kyytiin. Mahdollisuus Tenderin kyytiin aiotaan
tarjota jatkossakin, siitä on osoituksena nyt
ilmest) /ä toinen uusi Tenderi.

Harrastustoiminta Turun Kiskoliikennekerhossa on sujunut entiseen tahtiin, kerhoilloissa on ollut kävijöitä ja Pie,noisrauta-

eli

-messuillakin tuli käytyä.
Yhdistyksemme näyttelyosastoa pidettiin
jälleen kerran yhtenä päivien parhaista,
saavutimmehan kolmannen sijan äänes-

tiepäivillä

tyksessä parhaasta messuosastosta. Annankin tässä kiitokset kaikille messuosastolla

toimineille kerholaisille vielä kerran. Yhdistyksemme yhteishenkeä on ihailtu jo
pitkään muiden harrastajien keskuudessa.
Voimme olla siitä hyvällä syyllä ylpeitä.

Jotta yhdistyksemme voisi tarjota jäsenilleen jotain sellaista, mikä ei ole välttämättä kaikille yksittäisille harrastajille mahdollista, pyrkii hallitus järjestämään normaalin
kerhoiltatoiminnan lisäksi myös kevätretken. Kevät tuntuisi sopivan retken ajankohdaksi parhaiten, sillä kesällä monet
jäsenistämme harrastavat Minkiöllä kapearaiteista ja syksyllä puolestaan on laajalti osanottoa keräävä Museorautatieyhdistyksen syysretki. Näin vältämme harrastajia kiinnostavien tapahtumien harmillista
päällekkäisyyttä. Retkelle lähdetään joko
tilausvaunulla tai -linja-autolla.

Retkijärjestelyistä kuulette lisää kevään
aikana. Heti alkuvuodesta pyritään puolestaan järjestämään jonkinlainen Pendolinomatka tai muu asiaan liittryä retki yhdistyksen puitteissa. Riippuu pitkälti VR:n
suhtautumisesta missä laajuudessa voimme
Pendolinoon syrällisemmin tutustua. Tästäkin asiasta tiedotetaan kevään aikana.
Harrastakaa!

Kaarinassa 27.L2.95
Mika Rant ala, puheenjoh taja

P.S. Edelleenkin toimitus ottaa vastaan
Tenderiin tarkoitettuja juttuja - joko pieniä
tai suuria, kaikki kelpaa.

\IR Pendolino aikaan

Talvisella Turun asemalla Pendolino odottaa lähtöään
toiselle aikataulunmukaiselle vuorolleen Turusta
I{elsinkiin (kuva Matti Soini)

Iinsi matkani Pendolinolla
27

.[ 1.I995.

Koska olin jäänyt museorautatieyhdistyksen
kokouksen jälkeen yöksi Vantaalle niin
rninulla oli tilaisuus seu rata junan vastaanottovalmisteluja Helsingin asemalla. Riihi-

mäen rautatieiäisten soittokunta viritteli

scittimiaan asemahallissa, oli sen verran
kylmä , ettei soitto käynyt ulkosalla. Muutamat ohikulkijat ihmettelivät ääneen, mitä
oikein oli tapahturrrassa, kun tervapadat oli
sytytetty laiturille ja soittajat virittelivl,r
soittimiaan, joten kerroin sen heille,
Tasan kello 8.30 Pendolino saapui laituriin
sctittokunnan sävelten kaikuessa ja tuttuja
ihrnisiä purkautui junasta. Kovasti ihmeteltiin ja ihasteltiin uutta kulkuneuvoa. Harrastajiakin oli todistamassa tapahtunutta ja
salamavalot välähtelivät. [Judenmaan läainin nraaherra Eeva-Riitta Siitonen piti
puheen tapahtuman kunniaksi.

vastaanottoseremonioiden jiirkeen oli aika
siirtyä jrnaan, jossa paikkani oli vaunun 5
paikka 1. Juna oli rietenkin melkein loppuunmyytv, vapaana oli vain yksi invapaikka. Ensi matka kului junaan tutustumisessa

sekä tuttujen

ja

tuntentattomien kanssa

jutellessa. Ensi matkan kunniaksi tarjottiin
paikalle kahvit, makeisia ja kuulokkeer.
vR muisri meitä my«is komealla cliplomilIa. Suurin nopeus, jonka monitorista totesin oli himpun päälle 162 knr. Isruin oli
mielestäni hieman kovahko. Maisemia
saattoi ihailla vain istuessaan paikalla,
liikkuessa ikkunat olivat liian piener ja
alhaalla. Kävin myös tutustumassa Bistron
antimiin, jotka totesin hyvin kohtuuhintaisiksi.

Hieman aikataulusta myöhässä tulimme
talviseen Turkuun laiturille 3. Ten,apadat
olivat tietysti täälläkin loistavina palamassa
ju hlan ku nniaksi.
Muistiin merkitsi Murri Soini.
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Tasavallan presidentti Martti Ahtisaari tutustui Pendcllinoon
ja Turun asemaan kutsuvierasmatkalla 16.10.95. (kuvat Esa Lindros)

Pendolino tekniikkaa
Allaolevat kuvat ja tiedot toimitus kokosi VR:n
Pendolino S 220 esitteestä.

JUltAyxslrrö
Pendolino-juna on sähköjuna, jossa vetovoimankäyttö on jaettu
useaan
vaunuun. Järjestelmän avulla on saavutettu koko junan pituudelle
tasaisesti

jakautunut alhainen akseripaino. Junassa on
kailistusmekanismi, jonka avula
vaununkoria voidaan kailistaa kaarteessa. Tämä tekee mahdolliseksi
35 %
tavallista lnterCity-1unaa (veturi + vaunut) nopeamman kaarreajon.

Pendolino-junat ovat olleet liikerrteessä ltalian rautateillä vuodesta
13Bg
lähtien Pendolino s 220-ja ETR 460-junat edustavat pendorino-tekniikan
kolmatla sukupolvear,
Toisen sukuporven Pendorino-junaan . ETR 450 - verrattuna pendorino
S 220 1a ETR 460 ovat uuden tekniikan tuotteita, joissa toteutuvat

POTKTTIATSJOUSTTUS
Telin poikittaisjousitusta ohjataan mikrcprosessorin avulla, minkä ansiosta

vuosien kokemukseen per:lstuvan kehitystyön tulokset.

matkustusmukavuus paran:e entisestään. Tämän

Junan sähkökäyttöiårJesternä koostuu GTo-konvertteri/invertterikäytöstä
1a asynkronimoottoreista. Korin kaIistusmekanismi on sijoitettu
kokor :-risuudessaan teliin, iolloin tilankäyflö eteisessii ia matkustamossa
on voitu suunniteila vapaammin matkustajien mukavuutta silmäilä pitäen.
Lisäksi telin ja korin yhteenkytkeminen on yksinkertainen.ia herppo
toteuttaa,

poikittaislousituksen avulla k( ri pysyy !(eskiasennossa nrvös kaarteessa
kallistuksen arkana, jolloin sivuiskunvaimenlimien toiminta tehostuu.
Jä4estetrnällä on suuri merkiVs matkustusmukavuudelle, j..' samalla se takaa
jousituKsen parhaan mahdollisen toiminnan aiettaessa suurella nopeude!la.

telin huorto herpottur: Kori on varmistettu suurista pursctetuista
alumiiniprofiileista, joiden ansiosta korin paino on alhainen, lul.rus-,jäykkyys_
la turvallisuusominaisuudet korkeat sekä tirankäyttö paras mahdoilinen.
6-vaunuinen junayksikkö muodostuu kahdesta 3-vaunuiresta vetoyksiköstä.

ns

aktiiv:sen

yoilloin

Kukin vetoyksikkö koostuu kahdesta moottorivaunustä, joissa on 4eC/

ACTIIVINEN KALLISTUSJÄRJESTELMÄ

invertteri ja 4 ajomoottc r'ia (yksi/teri). Vetoyksikköön kuuruu risåksi
'.,ärivaL:,ru.
lo-sa on virroitin ja muuntaja. Tornen junayksikön välivaunuista on varusteltu
ravintolavaunuksi (TTC)
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Kallistusjärjestelmän avulla on mahdollista saavuttaa suurempi
kaarrenopeus muuttamattå ole:nassa olevia ratoja matkustusmukavuuden
säilyessä kuitenkin korkealla iasolla.
Junan kompensoimaton sivuttaiskiihtyvyys on 2 m/sz. Kallistusmekanismin

avulla voidaan koria kallistaa maksimissaan 9., joka kompensoi
srvuttaiskiihtyvyyttä 1,35 m/sr, tällöin tehollinen sivuttaiskiihtyvyys, jonka
alaiseksi matkustaJat ioutuvat, on 0,65 m/sr.
Kaarleeseen a.iettaessa junan ensimmäinen vaunu kallistuu pienellä viir. eellä
kun taas seuraavat vaunut kallistuvat kaarteiden mukaisesti.

Kallistusmekanismin :iäynnistys- ja ohjausyksikkönä toimii MASTER/SLA_

VE-prosessori. Elektroninen keskusyksikkö MASTER saa tiedot
ensimmäisen vaunun etuteliln asennettujen anturien avulla ja laskee sekä
korin kallistuskulman etlä kallistg5ner"r6en. Kallistuskulmasignaali antaa
merkin hydrauliventtiileille, jotka puolestaan käynnistävät kallistussylinterit.

MASTER-yksikkö vätittää tarvittavat tiedot keski- ja päätyvaunuihin
asennetuille SLAVE-yksiköille, .ioissa nämä tiedot kåsitellään siten, ettå
jokaiselle vaunulle saadaan ohjattua oikea kallistuskulma oikealla hetkellä.
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Ulkomaisia tavaravaunuja Suomen
rautateillä ja pienoisrautateillä

Turun junalauttasatama

,1994

Suomalaiset tavarajunat alkavat olla yhä
mielenkiintoisempia, koska niiden vaunukalusto on ny§ään sanottakoon tämä
aivan myönteisessä mielessä todella kirjavaa. VR:n siniturkoosi-valko-mustien Sim-

ja

Hbikk-vaunujen ohella näkee paitsi
venäläisiä myös DB:n ja SJ:n alaisuuteen
rekisteröityjä tavaravaunuja. Kyseeseen
tulevat ennen kaikkea Railshipin, SeaRailin, VTG:n ja Nordwaggonin omistamat
vaunut, mutta Turun junalauttasatamassa
voi nähdä vähän eksoottisempiakin yksilöitä, joiden pyöräkertoja ja telejä ei vaihdetZ, vaan vaunut siirtokuormataan satamassa.

Ja koska ulkomaisia tavaravaunuja

voi
nähdä Suomen rautateillä, voi suomalaisen
esikuvan
mukaisilla pienoisrautateilläkin käyttää
mutatis mutandis eri pienoismallien valmistajien vastaavia vaunuja. Sopivia malleja on jo aika lailla saatavissa, esim. Rocolla ja Electrotrenillä.

ffiulDHl

Roco (nro 46284) Railship DB Shimrms (kuvassa
kuitenkin Shis)

On kuitenkin todettava, etteivät §seiset

mallit täytä tiukkapipoisen harrastajan
vaatimuksia, koska pienoismallivaunut
eivät tietystikään vastaa yksityiskohdiltaan
täysin esikuviaan, esim. telit ovat tavallisesti sellaisia, joita ei esiinny Suomen rautateillä. Samoin merkinnät vaunujen §ljissä
ja alustoissa, esim. merkintä vaunun vaihtokelpoisuudesta kansainvälisessä liikenteessä (- kaksitoistanumeroisen sarjanumeron kaksi ensimmäistä numeroa),
ovat usein sellaisia, että "tosi harrastaja"
kieltäytyisi liikennöimästä moisilla vehiikkeleillä tarkasteltuaan niitä vähän aikaa
suurennuslasilla. Mu tta illusionistihan ei
anna tällaisten pikkuseikkojen häiritä itseään, pienet puutteet voi aina korvata hyvällä mielikuvituksella.
Seuraavassa muutamia käyttökelpoisia
vaunuja, jotka soveltuvat hyvin suomalaiseen rautatiemaisemaall.

Rocon uusin versio neliakselisesta katetusta teräskelavaunusta (sarja Shimmns, aiemmin Shis, nro 46284) on varmastikin tässä

artikkelissa käsitellyistä tavaravaunuista

paras. Mallissa on LHB:n BA 652-telrt,
jotka muistuttavat kovasti K 16-telejä. Ja K
16-tylppiset telit ovat käytössä Shimmns-vaunujen alla näiden liikennöidessä suomalaisissa tavarajunissa. Paremmin eivät asiat
voisi olla, jos haluaa ajaa näillä suomalaisessa pienoisrautatiemaisemassa.

Lisäksi vaunussa on punainen DB:n "keksi", joka jäi Deutsche Bundesbahnin viimei-

seksi logoksi. Näine ominaisuuksineen
tämä Shimmns-vaunu muistuttaa lähes

täydellisesti Railshipin DB:ltä vuokraamaa
vaunutryppiä. Oikeastaan siitä puuttuu
vain kuomun oikeassa laidassa, kahden
suorakaiteen sisällä oleva E-kirjain, joka
merkitsee sitä, että §seisellä vaunulla voi
tiikennöidä Suomen rataverkolla. Railshipin teleskooppikuomuisia Shimmns-vaunuja on kahta tryppiä, toiseen on keskimmäiseen kuomuun kiinnitetty Railshipin teksti
ja toisessa on vain tiedot rruokraajasta

keskikuomun vasemmassa

alakulmassa,

kauempaa katsoen ei edes huomll, että
§seessä on Railshipin vaunu. Jos välttä-

mättä haluaa Railshipin tekstin

Rocon

vaunun §lkeer, niin asia järjesfyy helpoimmin oranssinvärisen valokopiopaperin
avulla.

Electrotren (nro 5523K) Railshin DB Hahis-6

10
Seuraava vaunutyyppi on Railshipin Habis6, josta Electrotrenillä on aika mukava
versio (nro
5523K). Vaunussa on molenrmilla puolilla
kolme avattavaa sivuseinää, joista keskimmäisessä on

Railshipin teksti oransilla pohjalla, joka
ulottuu seinän laitoihin saakka, kun taas
esikuvassa oranssin värinen nauha on jonkin verran lyhyempi. Mutta kokonaisvaikutelman kannalta tämä pieni "virhe" ei haittaa mitenkään, ei ainakaan minua. Telit
tässä Electrotrenin Habis-6:ssa ovat kylläkin sellaiset, ettei niitä näe muualla kuin

junalauttasatamassa, ja ilrneisesti
Hangossa. Kyseessä on BA 66l-telit (Minden-Siegen), ja tämä telityyppi on erittäin
yieinen Saksan rautateillä.
Tolsaalta olisi mukavaa, jos pienoismallienkirr 1--lejä voisi vaihtaa ilman sen kumnlempia konsteja, kyllä atomiaikana senkin
pitäisi olla mahdollista!
Electr(,tren on laskenut markkinoille myös
täysin sinisen Habis-vaunun, jossa otr Railshipin tunnus, mutta vaunu ei ole uskotta'./iln näkiiinen, koska se on Habis-6 ja ko-

Turun

kosinisiä Habis-6-vaunujahan Railshipillä
ei ole. Ainoat kokosiniset katetut tavaravaunut ovat tyyppiä Habis- 1, jota tässä on
ehkä yritetty jotenkin jäljitellä. Tätä Electrotrenin mallia en ole nähnyt muualla kuin
vuoden 1995 helmikuun ModellEisenbahner-lehdessä. Oranssi Railshipin nauha on

nyt kuitenkin oikean pituinen. Myös
VTG:n säiliövaunut, sekä kaksi- että

neliakseliset, ovat täysin käypää tavaraa suo-

malaisilla pienoisrautateillä, vaikka Rocon
mallit eivät ehkä täysin olekaan niitä t"vyppejä, joita näkee SuomessA. N{utta liberaali
täytyy olla tässäkin suhteessa. Merkinnöiltään Rocon kaksiakselinen \''TG-säiliör,aunu (nro 461,37) on hieman vanhentunut,
e,sim. säiliön oikeassa laidassa suorakaiteen
sisällä oleva Rlv-merkintä poistettiin
käytöstä vuonna 1977, samoin sarjelnurneron 5. luku 0, joka vuoden L9l9 loppuun
merkitsi, että §seessä on yksitf inen tavaravaunu eli rts. P-vaunu. Vuoden 1980
alusta lähtien kaikkien nestemäisten ja
kaasumaisten aineiden kuljetukse:n lläy'te-ttävien säiliövaunujen, siis myös P-vi,tunuje n,
sarjanumeron 5. iuku on 1 . \/astaavasti
iuku 9 on säiliövaunuilla, joita käytetaiin
jauhemaiste,t aineiden kuljettikseerr..los
jättää vielä pakkauksen mukana olevat
jarrumerkintää ilmbittavat siirtokuvat (n.';.

Eckstreifen) liimaamatta, vilstaa vaLl nu n
ull:oniikö enelrrtltän tämän päivän II.:e rsirttöjä. Nämä kulmaviivat poistettiin käyttistii

ninrittäin vuonna. 1977 lukri ullottant atta
yhtä valkoista viivaa, joka nlerkitse e :;itii.
että vaunussa on vain läpimenevii ilrnaloh.'
to, muttei paineilmajarruja. No. tänrli vtli
olla tärkeää sille, joka vältttimättä haltraa
pitävtyä kaikessa 80- ia 9O-lukuun.

Electrotren (nro 5522K) Nordwaggon SJ Flabins

11

Elektrotren (nro 5441K)

Iloco

Myös ruotsalaisen Nordwaggonin vaunuja
näkee melko usein kulkevan suomalaisissa
tavarajunissa. Vaunut ovat tyyppiä L^aais,
ts. ne ovat yhclistelmävautruja, joissa kaksi
2-akselista siirtokatevaullua on lvhyt§tkennällä kiinteästi liitetty toisiinsa yhdeksi
yksiköksi. Näiiä ei tosin ole saatavana
pienoismalleina, mutta ehkäpä asian korvaa jotenkin Electrotrenin Habins (nro
5522K), joka on yksi variantti Electrotrenin
muista Habis-vaunuista, mutta maalattu
Nor«lwaggor:in väreihin. E,n kylläkään
tiedä, onko Nordwaggonilla todella Habins-vaunuja, mutta sehän ei ole mikään
kynnyskysymys suurpiirteiselle pienoisrautatieharrastajalle. Tähän Electrotrenin
Habins-vaunuun on jopa merkitty yhden
suorakaiteen sisässä oleva E-kirjain, joka
tässä tapauksessa merkitsisi sitä, että vaunu
soveltuu liikenteeseen venäjän rautateillä.
Mahtaakohan Nordwaggonin vaunuja liikkua Venäjällä, mene tiedä. Vaihtomenettelykoodin tunnus on ainakin 34 RIV, mikä
tarkoittaa, että vaunun telit ovat vaihdettavat. Vaunussa on Y Zl-tyyppiset telit, joita
kyllä voi nähdä Turun satamassa, muttei
muualla Suomen rataverkolla.
Jos haluaa rakentaa junalauttasatamadioraamaa, niin siinä voi käyttää vaikkapa
Rocon valmistamia DB:n Kbs-vaunuja (nro
46306) ja Electrotrenin tekemiä saksalaisen

On Rail-yhtiön neliakselisia särlrövaunuJa
(nro 5441K). I\,iolempia vaunuja voi to§ellakin nähdä Turun satamassa, vaunut ovat
sellaisia, joiden pyöI äker :o.ia ja telejii ei
vaihdeta. Electrotrenin malli ei ole aivan
junalauttasatamassa olevien esikuvien
kaltainen, sitäpaitsi siinä on Minden-Siegen-telit, kun taas Satamassa näkemieni On
Rail-säiliövaunujen alla on Franco Belgen
valmistamat Y Zl-tyyppiset BA 839-telit.
Miten sattuikin juuri näin päin, mutta
sormistaan näppärä harrastaja pystly varmaankin vaihtamaan Nordu'aggonin Habins-vaunun ja On Rail-vaunun telit keske'
nään.

l-opuksi voisin mainita vielä ),hden vaunlln,
joka ei oikeastaan sovi tämän artikkelin
otsikon alle, §seessä kun on matkustajavaunu. Mutta mainitaan se kaiken uhallakin. Sachsenmodellen valmistama Neuvcstoliiton rautateiden RIC-kelpoinen makuuvaunu WLABm (nro 14328) sopii erittäin
hyvin suomalaisiin pienoisrautateihin,
näkeehän näitä kapearripi- ja matalampiprofiitisia vaunuja Suomessakin, leveämpien ja korkeampien joukossa.
Jos tavaraliikenne kiskoilla kasvaa EU:n
sisäIlä, niin kuka tietää, millaisia ulkomaisia tavaravaunuja saadaan nähdä kulkevan
Suomessa, ja niin ollen suomalaisilla pienoisrautateilläkin.

L2

Sachsenmodelle

Esilruva

(nto L4328) SZD WLABm

ja pienoismalli

Roco (nro 46306) DB Kbs

....t.

Turun junalauttasatamassa 1994
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Lyhenteiden ja merkkien selitykset

LHB

:

VTG

- Vereinigte

Linke-Hofmann-Busclt GnbH, Salzgitter-Watenstedt

RIV:
RIC

Tanklager und Transportmittel GnbH, Harnburg

Regolamento lnternazionale Veicoli (Sopirnus tavaravaunujen keskinäisestä kävtöstä
kansainvälisessä liikenteessä)

-

Regolamento Internazionale Carroze (Sopinrus nratkustaja- ja matkatavaravaurrujen
keskinäisestä käytöstä kansainvälisesä liikenteessä)

Sftimmns

lajiturutus

S
i

avonainen erikoisvaunu. kaksi 2-akselista teliä, kuortnauspituus
tai enetrunätr, katrtavuus 50 t - 60 t
teräskelojen kuljetus vaaka-asenllo§sa
siirrettävä kuormapeite ja kiinteat päätyseinät

n
s

kuortnauspituus alle 15 nr
kantawus yli 60 t (akselipaino 22,5 l'1
suurin nopeus 100 knVh

lisätunnush

nun

Habis/Habins lajitunnus

H

lisätunnus

a
b
i
n
s

Laais

trt

2-akselinen katettu erikoisvaunu, kuornlauspituus 9 m - alle 12 nr,
kantavuus 25 I - 28 t
kaksi 2-akselista teliä (olloin kuormauspituus 1 5 ur - alle l8 m ja
kantavuus 50 t - 60 t)
2-akseliset vaunut: kuorntauspituus 12 rn - alle I 4 tn ja kuorttraustilavuus 70 m3 tai enenunän
telivaunut: kuonnauspituus l8 m - alle 22 m
avattavat sivuseinät
kantavuus yli 60 t (akselipairrc 22,5 t\
suurin nopeus 100 kn/h

lajitunnus

L

avonainen erikoisvaunu, eriiliset akselit, kuorntauspituus
enetntnän, kantawus 25 t - 30 t

lisätunnus

aa

yhdistelmävaunu (kaksi 2-akselista kiinteästi lyhvtkvtkettyä rauttua'
jolloin kuonnauspituus 22 nr - alle 27 nt)
siirrettävä kuorntapeite ja kiinteät päätyseinät
suurin nopeus 100 kn/h

i
s
Kbs

l8

lajitunnus
lisätunnus

WLABTn WL

A
B
nl

K
b
s

l2

nr tai

2-akselinen avonainen yleisvaurtu, alaskäännettävät laidat ja lyhyet
pylväät, kuorntauspituus l2 trl tai eneurmän, kantavuus 25 t - 30 t

pitkät pylvåiät
suurin nopeus 100 kn/h

Wagon Lits (makuuvautru)
l. luokka
2. luokka
pituus puskintineen yli 24 nt

Lälrteet: UIC leaflet 138 -Z,Identification marking for freight rolling stock,6th edition, 0l-01-1987.
Wolfgang Diener, Anstrich und Bezeichnung vort Giiter-wagen, Stutt-eart 1992.

Kuvat kirjoittajan

Tku
OS

12.1995

L4
Pendolino Piloia

tt.los votTrAtgtMME
;..PENDOLIINOLLA.
'l-urun

Sanom

at

24.1 1.1995

U

KYLLA NE TULEE
ÄIOIru PUOLE LTA.

-O

e

Pressa tulee Pendolinolla 'l

Rittt nikkoseutu 20.70' 1 995

I\latkuan lehti joulukuu

1995

15
Mietteitä Räntäradan vaiheilta
Käytiin tuossa syksyllä Lahden pienoisrautatiemessuilla. Reissu meni ihan mukavasti, järjestelyt toimivat ja väkeäkin oli
ihan kohtuullisesti. Näyttelytilat olivat
sokkeloiset, niin kuin koulut yleensä. Uutta
nähtävää oli kuitenkin vähän, oikeastaan
vain [:.aksosen poikien osastolla oli uutta
rataa (tai sellaista mitä en ollut ennen
nähnyt). Voutilaisen Ilppon mallit olivat
hiton hienoja, niin kuin aina ennenkin.
Miten se pystyykin ihminen käsillään...
Olivat järjestäjät keksineet järjestää yleisöäänestyksenkin parhaasta näyttelyosastosta.
Meidän porukka tuli kuulemma kolmanneksi. Oma vaikutuksensa sijoitukseen taisi
olla meidän "pikku agenteilla", jotka huolehtivat ä?inestyslifpujen täyttelemisestä
muidenkin puolesta.... Ehkä enemmän
kuin yleisöäänestyksen kolmas tila, lämmitti mieltä, kun eräs vakavampi'alan harrastaja ohimennen totesi, että meidän osasto
oli jurrri sitä, mitä tällaisessa näyttelyssä
piti ollakin. Siisti ja asiallinen...

VIt on kuulemma saanut tuon Rantaradan
p;:rannustyön jonkinasteiseen valmiuteen.
Tuli siitä vaan mieleeni, että voitaisiin
rnekin aloittaa tuon "Räntäraclan" perusparannustyöt... Vai liekö siinä va.nhassa paljon parantamista. Taitais olla viisainta
tehdä kokcnaan uusi. Vanha voitaisiin
säilyttää sellaisenaan ja liittää vaikka yhdysraiteella uuteen tarpeen ja käytettävissä
olevan tilan sallimissa puitteissa. Radan
tiimoilta on jo tehty muutamia tarvikekyselyjäkin. Parilla tonnilla saadaan Pecon
raiteita ja vaihteita vähintäänkin riittävästi
(20 vaihdetta ia 40 m kiskoa 1 500 mk).
Vaixka taitaa varsinainen ratamateriaali
olla vain pieni murto-osa koko hankkeen
kustannuksista.

Ratapohjan rakentaminen on sitten oma
lukunsa, mutta uskoisin ,että jäsenistön
joukosta löytyy sen verran ammattimiehiä
ja talkooväkeä, että se kohtuuhintaan
onnistuisi. Aineet sinänsä eivät ylettömiä
maksaisi. Mielestäni radan runko saisi
nrittojen pysyvyyden takia olla metallia, esi-

merkiksi "tikapuurunko" 20x20 mm nelikulmaisesta huonekaluputkesta (hitsaria ja
vehkeitä tanitaan...). Pintalevynä kelpaa
varmaan 9- 10 mm:n vaneri tai vastaava.

Radan suunnittelu pitää kyttä toteuttaa
huolellisesti. Ei kannata lähteä suinpäin
tekemään uutta rataa, vaan pitaa ensin
tehdä tarkat suunnitelmat siitä mitä tehdään, miten tehdään, kuka tekee mitä,
koska tehdään mitä, missä tehdään, kussa
koska kuka mitä HÄH! . . jne. Asiassa on
monta vaihetta ja osatekijää, jotka pitää
selvittää ennen kuin varsinaiseen hommaan
päästään kiisiksi. Ehdottaisin, että valitaan

projektityöryhmä, joka saisi asiakseen
koordinoida hommat. Ainakin saataisiin
homma alkuun.

Ehdotuksia radan esikuvasta ja muodosta
kaivataan ensialkuun. Ihan hyvä olisi myös,
jos saataisii.n kerättyä kaikealaista rakentamiseen liittyvää tietoutta väirän niin kuin
yksiin kansiin. L-ehtijuttuja ja muita sellaisia. Sähköistys ja elektroniikkapuolen .iutut
Vaan sitten hiukan ehdotuksia;

Mielestäni rataan tulisi sisälrvä ainakin
kaksi ympäri ajettavaa lenkkiä. Yksiraiteisella on liikennöinti perin vaike'eta. Yritin
Lahdessa ajaa irahta junaa yhtä aikaa «Jigitaalivehkeillä. Taisi siinä pari -kolme kier.
rosta rnennä ennenkuin junansuoristajan
pasmat seko§ivat

ja

onnettomuus

oli

tosi-

asia.

Alla on pari ehdotusta radan perusmalliksi.

Perusideana on kaksi ympäri ajettavaa
lenkkiä. Niitä voi sitten yhdistellä vaihteilla
sieltä täältä. Toinen perusidea on se, että
ratamodulien ieveys olisi jossain rnäärin
vakio ja sopivan lev.vinen, ettei ta:vitse
maiseman yli kurkotella. Ehkä sellainen 40
- 60 cm olisi sopiva leveys.

Jos suunnitelmissa päädytään johonkin
esikuvaan, niin peruslenkkeihin ja perusmoduleihin voidaan lisätä vaikka minkä
muotoisia sivuosia tahansa tarpeen mukaan. Myös peruslenkkejä voi muotoilla,
kunhan saadaan pari suht itsenäistä lenkkiä jäämään. 40 cm leveällekin modulille

L6
mahtuu yllättäviin paljon maisemointia....
Maisemointitekniikka alkaa olla jo jollain
lailla kerhossamme "hanskassa", määrä
vaan hiukan hirvittää, satoja puita, §mmeniä? rakennuksia, useita neliönnetrejä
kaikenkarvaista maastoa jne....

Modutin leveys on myös kuljetus§symys.
Kai siitä näyttelyrata tehdään?? Samanlevyiset modulit saadaan kohtuullisella vaivalla pinotuksi kuljetuskelpoisilsi nipuiksi
(vaikkapa erillinen kuljetusteline, mahtuvat
ovista, keveys jne). Modulien pituus kannattaa valita ratajatkosten kannalta edulli-

simmista paikoista.

Modulirakenteesta
saadaan varmaan myös tehtyä pienempikin
kokonaisuus. Ts. ettei näyttelyyn välttämättä tarvitse kaikkia rataosia raahata.

Esikuvista tarvitaan ehdotuksia ja tietysti
hyvä olisi myös olla tietoja karttojen, piirustusten, valokuvien yms. perimätiedon
inuodossa. Esikuvista puheen ollen, onhan
tässä liihistölläkin jos jonkinmoista Littoista, Piikkiötä. ja mitä lie seisokkeja vielä
nyhyisinkin pystyssä. (On kuulemma ollut
joku Räntämäkikin jossain Turun liepeillä...)

on sitten oma tieteenhaaransa.
Oliskos porukassa yhtään sellaista, jolla
olis vähän niinku sähkösuunnittelijan tai
elektroniikkainsinöörin vikaa? (Ei kai siinä

Sähköistys

ihan inssi tarvii olla, mutta tiukka harrastaja kuitenkin....?) Sähköistys pitää suunnitella scllaiseksi, että myös ei-digitaalivehkeet
radalla toimivat, ja että kaikki kans joka
paikassa toimii... Piuhaa ja liittimiä tulee
varmasti olemaan liiankin kanssa..o Pelkkä
digitaali olis helppo, kun kaikki. Fris olla
yhtä virtapiiriä. Mutta kun kaikkrVehkeet
ei ole "rikitaaleja". "Junttilan" virtaa käyttäviä tulee olemaan vielä kauan. (Eikä kaikkiin laitteisiin "lutikka" edes mahdu.)

Etikkä noin yhteenvetona kaikki radan
rakentamisesta kiinnostuneet yhtykää!!!

Hommia riittäa §llä kaikille asiasta kiinnostuneille. Hommassa ei välttämättä
tarvita yleisesti vaadittavaa 20 vuoden
kokemusta ja alle 25 vuoden ikää. Innostus
riittää. Koulutusta annetaan niin paljon
kuin vaan osataan... (Ja voi olla, että hiu-

kan enämpikin...) Kerhoiltojakin

voisi

radanrakennuksen tiimoilla pitää vaikka
vähän useammilt.... (pakkokin se kai oL
jos jotain valmista aiotaan saada ).

Siinä vähän jutun juurta siitä asiasta, oli
mulla mielessä yks toinenkin. Nimittäin
nämä meitin kerhopaidat alkaa olla vähän
vanhoj a ja monta kertaa pyykissä käyneitä.
Taitais olla aika hommata uudet vetimet,
vaikka jotain ihan uutta kuosia. Kerhopaita
vois olla vaikka serrmonen pikkutakin
tyylinen asuste (ei ny mikkään rakki tai
mokki, mut ehkä jonkinmoinen "pleiseri").
Viininpunanen tai veturinvihree saattas
oila hyvä väri. Tai sitte jotain siltä väliltä.
Olis meinaan aika sikasiisti juttu noissa
yleisötilaisuuksissa; pleiseritakki ja kauluspielessä kerhomerkki. (Ja vaikka kerhomerkillä varustettu kravattineula siähen
tykö, jos oikein hianot juhlat on). Ei oo
meinaan missään alan bileissä viälä näkyny
vastaavia. Enpä uskoisi, että joku pikkutakin tyylinen riepu olis paljonkaan kalliimpi
kuin hyvälaatuinen collegepaita painatusten kanssa. Saattas olla vaikka monikäyttöisempikin (merkit piiloon ja markkinoille
ja sillee...). Pantaneen harkintaan. Ja voitaishan silti homm ata vaikka T-paita, noin
ninku kesäkäyttöön. Jos jollain on suhteita
valmistajiin niin §selkää ja kertokaa muillekin! Saisi olla nimenomaan valmistaja,
että olisi mahdollista hoitaa hankinnat
menekin mukaan. Ja voitaisiin tilata vaikka
myöhemmin lisää samanlaisi a??

Siinä niitä mietteitä taisi yhdelle kerralle
ollakin. Mielipiteitänne odotellen:
Hyvää Joulua
toivoo:

Kallu

ja alkavaa \ruotta kaikille
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Pi e n o i s raut ati e p äivät

Lahdessa 11'1 2.11. 1 995

Turun Kiskoliikennekerhon kerhorata (kuva Esa Lindros)

Viime syksyn pienoisrautatiepäivät järjesti
Topparoikka ry Lahdessa Salpausselän

koululla. Näyttelypaikka sinänsä oli tiloiltaan sopiva vaikka isommankin näyttelyn
pitämiseksi. Ennakkomainontaa varmasti
oli suoritettu. mutta kun itse saavuin perjantaina 10 päivä puolen päivän jälkeen
I^ahtee D, niin ainoa mainos, jonka koko
päivänä löysin, oli sisääntulotien risteyksessä lähellä Salpausselän koulua. Myöskään ko päivän paikallinen valtalehti Etelä-Suomen Sanomat ei noteeranut näyttelyä sanallakaan. Useampien paikkakuntalaisten kanssa keskustellessani kaikki kyllä
totesivat tietävänsä, että päivät ovat tåhdessa, ffiutta se, että ne olivat ko viikon-

loppuna

oli kaikille tuttavilleni yllätys.

Toivottavasti

kaikki halukkaat

löysivät paikalle.

kuitenkin

Näytteilleasettajia oli kaikkiaan i<olmisenky*mentä, siksi noin, koska joillain osastoilla oli useita näytteilleasettajia, mutta
mistään ei oil:ein selvinnyt keiiä kullakin
osastolla loppujen lopuksi oli. Osastojen
sijoittelu ei allekirjoittaneen mielestä ollut
paras mahdollinen. Osastrlt oli ripoteltu
sinne tänne taloa eli juhlasaliin ja kahteen
kerrokseen luokkahuoneisiin sekä porrasauloihin.
Itse opastuksessa koululla oli toivomisen
varaa. Osa vieraista löysi vain juhlasalin ja
osa taas luokkahuoneet. Asiaa olisi varmasti helpottanut joko selkeämmät ja
riittävät opaskilvet ja edes yksi A4 kokoinen paperi. jossa olisi mainittu kaikki
näytteilleasettajat. On maksavan yleisön
aliarviointia, että minkäänlaista läpyskää ei

ollut saatu näyttelyvieraille

jaettavaksi.
Sijoittelusta sen verran, että olisin itse
jättänyt juhlasalin väliin ja sijoittanut kaikke näytteilleasettajat ensimmäisen ja toisen
kerroksen luokkahuoneisiin, jolloin kulku
olisi sujunut helposti, koska molemmissa
päissä käytävää oli portaat.

Tavaraa oli paljon myynnissä ja kauppa
kävi. Ovathan nämä kuitenkin ainoa tilaisuus vuodessa, jossa yhden viikonlopun
aikana voi ostaa monenlaista sekä rautateihin että pienoisrautateihin liittyvää tavaraa
saman katon alta. Rautatiemuseon ja
Höyryraiteen osastoilla oli tavara selkeästi
esifie ja pengottavissa. Osalla kaupallisista
osastoista tuntui tavaraa olevan liikaa ja
sen tutkiminen

oli hank alaa ahtaudessa.

Kaikki osastot olivat omalla tavallaan hyviä
ja nä§i selvästi, että kaikki olivat paneutuneet parhaansa mukaan tavaroidensa esittelyyn. Oman osastomme lisäksi mieleeni
jaivat erikoisesti olutvaunujen ja muun
btutrekvisiitan yhdistelrnä sekä MuseorautatieyhclistYksen osasto.

Ostoksien luettelemisesta saisi ihan oman
Iehclen aikaan. paljon ja kaikkea tuntuivat
ainakain oman yhdistyksemme jäsenet
hankkivan llnsaista valikoimista.

Erittäin kiitettävästi koko n.'ryttelyn

ajan
pelasivat sekä buffetti että näytteilleasettaii.n ruokailu. Valikoimaa oli riittävästi,
t<airvi l-ri,1,55 ja hinnat kohtuullrset. Myös
sisaänpa;ri,hinnat (aik. 2A,-, lapset L0,- ja
alle I1v uit u;ster Irlukana. ilmriseksi) trlivat tapahtuman laatuun ja iaajuuteen nähden soPivaf,

Eniten jäin kaipaamaan VR Oy:n osastoa.
Alakerran aulassa oli tosin yksi pieni pöytä
ja seinällä t ahdesta lähtevien ja l-ahteen
tulevien junien aikataulut. Lauantai aamulla oli pöydällä kourallinen Pendolino esitteitä, mutta ne menivät heti. Kun ajattelee,
että lähivuosina VR:lle tulee valtavasti
uutta, olisin luullut, että tälläisessä rautateista kiinnostuneiden ihmisten kokoontumisessa olisi nähnyt VR:n osaston. Varsinkin kun kaikennäköisillä konttori- yms
messuilla VR on ollut esillä.
Koska nämä olivat ensimmäiset pienoisrautatiepäivät, joissa olin mukana muutakin kuin yleiSönä. en voi suorittaa vertailevaa kritiikkia aikaisempiin vastaaviin. Vuoden 1996 päivät järjestetään Helsingissä ja
;riiden jälkeen kirjoitan taas tuntojani ja
tuntemuksiani. Kaiken kaikkiaan on todettava, että tapahtuma oli kuitenkin mahtava
;a kritiikistäni huolimatta jäi erittäin paljon
miel lyttäviä muistoja.
Esa Lindros

ffi

Hannu Putkkisen upeat raitiovaunut toimivat katseen\;angitsijoina (kuva Pekka R;rntala)
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Näyttelyn pystytys on tarkkuutta vaativaa hommaa (kuvat E.Linclros)
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Vastaukset saa lähet tää Tenderin osoitteeseen tai tuoda kerhoiltaan toimitulselle
helmil«run -96 ensimmäiseen kerhoiltaan
mennessä. Oikein vastanneiden kesken

arvotaan hauska
Kiskokalustopähkinä
Eurooppa yhdis$,. niin rnyös veturit ja
rasxxkin Clrren urnaluirmst
seen on käytetty osia monesta eri veturista
tai vaunusta. Kysymys kuuluukirU monestako eri sarjamerkistä löytly kuvasta osla?
Kaikki t»rpit ovat VR:n käyttämiä, joko
aiemmin tai nykyisin.

sr 2 Turussa 8.9.1995. (kuva pekka Rantala)

kiskoliikenneaiheinen

yllätyspalkinto. Jos kuvan laatija itse ei
pysty ratkaisemaan tehtäv dd, palkinto
arvotaan kaikkien vastanneiden kesken.
Lisätehtävänä on laatia ko. 'köntsälle,,
sarjamerkintä (Ulc-kölpoisuus ei välrtämätön), pyörästön merkintäkaavio ja nimetä
myös laitteen käyttötarkoitus.

Aki M. Ranta-ala

23
trfevätkauden ohielma
Huomatkaa, että kevään 1996 kerho- ja prt-illat pidetään törstaisin eika tiistaipäivinä, kuten viime
vuosina on ollut l.apana.
Sekä ensilnnräisessä kerhoillassa että ensimmäisessä prt-illassa päätetään seuraavan kerhoillan ja prtillan teerna.
Muustaolrjelrnastatiedotetaanerikseenlähetettävälläjäsenkirjeellä.
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TKLK RY:n hallitus vuonna 1996

pj Mika Rantala
vpj larkko Lehtonen
j
Kalevi Patronen
j
Pekka Rantala
j
Tapani 'r'uorio
siht. Olli Savela
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^
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JUNAT, AUTOT, LAIVAT, LENTOKONEET,
KIRJAT YMS,

Martti Rinlrer Sirukatu 2, {5340 LAHTI
PUH: 9{8-7563 111 TAI 9400-715055
wff ttstaitt

IDE RI

LÄH

TE}IDER I

PL 61

20521

TURKU

I{UTSU TITLI( BY:N SÄÅruIÖMÄÄRIiISEEN I(EVÄII(OI(OUK§IEEN
Turun Kiskoliikennekerho ry:n såiäntörnääräinen kevätkokous pidetään Turussa Räntämäen asenulla
os. Heikki Huhtamäen katu 3, torstaina 14.3.1996 alkaen klo 18.00.
Kokouksessa kasitelltun yhdistyksen sääntöjen 12 §:n määräåimät asiat.

ESITYSLISTA

l. Avataan kokous.
2. Kokouksen järjestäytyminen
2. I . Y alitaan kokouksen puheenjohtaja.
2.2. Y alitaan kokouksen sihteeri.
2. 3 .' Valitaan kaksi pöytäkirj an tarkistajaa.
3. Todetaaan kokouksen päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytåiän kokouksen menettelytavat.
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
6. Esitetiiån vuoden 1995 toiminrakertomus.
7. Esitetään woden 1995 tilinpiiättis ja päätetärin sen vahvistamisesta.
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle.
9. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
10. Päätetiiän kokous.

