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Tenderi TTmestgg edelleen ku7-

Toisenkin aineiston määrän
edeTTgttämäL7ä aikatauTulTa ja
sivumääräL7ä. EIi ainakin vie7ä osa ghdistgksen tiedotusta
t4utta
hol-detaan kir jeitse.
uskon vakaasti siihen, että
saarnme Tehden aikataulutettua
ell/xä jo tänä vuonna kahtena
numerona iTmestgväksi. Aineistoa saisi tulla enemmär*in,
mutta jo Tampereen pienoisrautatiepäiviLLä tuli muutamia
luparlrsia tulevista jutuista
ja mgös raitiovaunujuttua kehite7lään parhaiTlaan.
Omat ensi vuoden PR-Etäivämme
Lähestgvät mgös koko ajan.
Tänä vuonna PR-päivät järjestää l4ärklin CIub Helsingissä
valkoisessa salissa Tokakuun
24 ja 25 päivä.
Tj-Tasin Eero Laaksoselta iouTuahjaksi tuttavalTeni kzskoTiikennekalenterin. Eero hozti
asian todeTTa ripeästi, kalenteri tuJi joulun a77a postissa
parissa päivässä. Kalentereita
oli siJ.loj.n vieTä muutamia
jä7je77ä, joten ios et o7e ko
kalenteria harlfr.kinut ja haluat
sen, nj-in kgsgpä Eerolta.
Lainaussgsteemr on mgös käVnnistgngt. Siitä lisää toisaal7a tässä lehdessä.
Esa Lindros

Tenderi

Turun KiskoTiikenneketho tg :n
jäsenlehti
Toimitus
llika Rantala vastaava
O77i Save1a
Esa Lindros toimitussihteeri
0400-524 746

Postiosoite PL 57 20527 TURKU
?ax 02-469 2840

tiCoF muuttz

Märklin Club of FinTand
muuttanut ja uusi osoite on:
Kurenojantie

47

75540 VILLILHDE

Huru f,S:ssä

Joulrskuun 7opu77a oli Turun
Sanomj.ssa kuvaTTinen juttu
Bhutanin postimerkeistä, joissa ghdessä oli kuvattuna Huru.
Ko merkki,ä on tulossa mggntiin
mgös Suomeen mutta tä77ä het-

keITä ei ole tarkkaa tietoa
si.itä , miTToj.n ko merkki on
saataviTTa ia mikä sen hinta.
Jos olet kiinnostunut merkistä, niin iTmoita toimitussiäteeriTTe kiinnostuksesi. Saat
heti tiedot saatuamme itselTesi tiedon merkin hinnasta ja
ostopaikasta.

Jäserwtaksu 7998
Tämän Tenderin mt*ana

on

Pos-

titettu kuluvan vuoden jäsenmaksupankkrsiirrot. Muistathan
kägttää viitettä ja hoitaa
asian ajoissa.

Rautatze
sanastotutkimus

Arto Kirrin mielen/r-irntoisesta
Ra u t a t i esanas to tutk imukses t a
" ITmarisesta PendolinoorT" on
iTmestgngt viime vuonna toinen
Lisättg painos.

Kannert kuva
Vetureita

Räntämäessä

(kuva Mika nantala)

Kuskzn pukiTta
Vuodet vierivät ja vaihtuvat, mutta jotain pysyvääkin tuntuu sentään olevan.
Yhdissksemme toiminta vaikuttaa vakiintuneen varsin aktiiviselle tasolle. Eikä
ihmekään, sillä kiskoliikennettä voi hanastaa Turun seudulla monilla eri tavoilla.
Yhdissksemme kerho- ja pienoisrautatieilloissa hanastajat ovat voineet tavata
toisiaan ja vaihtaa tuoreimpia kuulumisia keskenään vaikkapa kalustohavainnoista.

Laskin juuritaannoin, että VR:n vetokalustosta Turussa voi nähdä ainakin yhdeksän
eri sarjamerkin edustajia, tosin tässä on sitten jo Pikkujumbo ja Kisko-Kallekin
mukana. Junalauftaliikenne vilkastuu Turussa lähitulevaisuudessa. Tämä lisää
kansainvälisen katuston määrää rataverkollamme. Tätä kifoitettaessa on tilattu juuri
uusia Pendolino-junia, kiskobussejakin tulee varmaan aikanaan, Sm 4 -junat ovat
tulossa, kaksikenoksiset lnterci§-vaunut esitellään piakkoin ja niin edelleen. Juuri
tältä hetkellä rautatiehanastus vaikuttaa varsin mielenkiintoiselta. VR:n rataverkolta
löytyy uutta ja vanhaa seurattavaa. Niin, muistakaapa myös seurata Alsthomien
viimeisia vaiheita. Näyttää siltä, että Turku-Tampere -väli jää näiden "Pikikimujen"
viimeiseksi sillanpääasemaksi, kunnes sitten sähköistys siirtää nämäkin työjuhdat

eläkkeelle.
Turun seudun hanastajilla on ollut jo pitkään mahdollisuus hanastamiseen "oikean"
nyt näyttää Turun
museokaluston parissa Jokioisten museorautatiellä
yhdis§ksen
hallitus on selvitellyt
päätään.
Lisäksi
nostavan
museoraitiotiehankekin
Rautatiemuseon
VR:n
mahdollisuutta saada Turkuun kunnostettavaksi
museokalustoa. Yhdis§ksemme pystyisi tarjoamaan apuaan lähinnä talkootyön
muodossa. Tilat ja varat pitäisi saada kyllä muulta taholta. Katsotaan nyt sitten, mitä
tuleman pitää!

ja

tai

Viimeisessä kappaleessa, mutta ei vähäisimpänä mainitsen yhdistyksemme
pienoisrautatietoiminnan. Uuden niin sanotun näyttelyradan suunnittelu on koko
ajan käynnissä ja hyviä ideoita onkin tullut. Mahdollisesti pääsemme tulevan kevään
aikana jo tarvikkeiden hankintavaiheeseen. Kunnianhimoisena haaveena olisi saada
rata jonkinlaiseen näyttelykuntoon syksyn -99 pienoisrautatiepäiville. Missä päivät
sitten järjestettäneenkään? (Puolalanmäen lukion joukkue veikkaa Turkua!?!?)
Mika, puh.joht.
P.S. "Kiskoliikennemiehet mustissa", jatketaan samaan malliin!

VR

tiTasi

Pendolinot
tieto

PendoKaun odotettu
Iinoista tuli viimein klurt YR
kahdeksan
77.72.97. tilasi
uutta Pendolinoa. Näiden kahdeksan junan on tarkoitus olla
Tiikenteessä vuoden 2002 loPpuun mennessä. Ensimmäinen
uusi Pendolino- juna Tj-ikerrn.öi
näi77ä näkgmin vuonna 2000
Helsingin ja Tamgereen väLil7ä. Pendolino junat tulevat
kaikiTTe pääreiteiLLe.
Ngt tiTattujen jurtien gksikköhinta on 77 niTioonaa markkaa.
Pendolinojen koeajo alkoi 27.
77.95. Turun ja HeTsingin vä7i77ä. Koelrikenteen aj.kana
ajettiin 3000 junavuoroa kahdeJ-7a koeli,i.knteessä o77ee77a
junagksiköIlä.
Ngt tiTatut junagksiköt va7tehtailTa
mistetaan Fiatin
Sav igl ianossa rtaliassa.
ttusiin jwtiin tulee joitakin
muutoksia verrattwta kahteen
ensrmmäiseen esisarjan junagksikköön. Toisen Tuokan osastot
ja
muuttuvat nelirivisiksi
vain ensimmäiseen Tuokkaan iää
2+7 penkitgs. VR:n tekninen
johtaja lTkka Pusa kettoi,
että sininen kalusto kotvataan
aikaa mgöten Pendolino-kalusto77a ja kunhan ratavetkko
saadaan kuntoon nrin matkaajat nopeutuvat.
Rautaruukkr Og ei Päässgt oPsoPimukseen
tiosopimuksesta
Fiatin kanssa. Rautaruttkki Og
on edeTTeen mukana VR:n SR-2
vetutien valmistt*sessa sveitsiläis-suomalaisen konsortion
Adtranz / SLI{ alihankkij ana. Lisäksi Rautaruukin Otanmäen
tehtaaTTa valmistetaan VR:J.1e
Inter-Citg
kaksikerroksisia
Näiden soPimus ten
vawruj a.
optio-osista Päätettäneen tämän vuoden aikana.

Kiskobussit
Kuten tiedotusväTineet ovat
kertoneet VR putki

GEC Alsthom

kiskobussikaupan marraskuussa,
koska Suomeen toimitetut kiskobussit eivät tägttäneet sovittuja vaatimr*sia.
VR Osakeghtiö on kägnnistängt
El,J-7ainsäädännön mr*aisen hankintamenettelgn uusista kisko.busseista. Vr or7. Pggtängt valTransporten kanssa tehdgn

kiinnostwteita
gritgksiä i,J,moittautulrl.aan tammrkuun alkuun mennessä. Tämän
jäLkeen Lähetetään tarjouspggnnöt 72-20 kiskobussista.
KiskobusseJa on swnniteltu
ensj.,mmäisessä vaiheessa seuraaviTle rataosiTTe: IisalmiYlivieska, Parikkala-Savonlinna, Joensuu-Nurmes, AlurmesKontiomäki, HaaPamäen kolmio
eli rataosat HaaPamäeltä Seinäjoelle, Jgväskg7ään ja Tampereelle sekä Kariaa-Harld<oLiikenne näi77ä rataosiTla
veturijatkuu toistaiseksi
junakalustoTTa. VR:n mttkaan
alkuviivaTTe Palautuminen merkitsee harfr'keelle noin 2 ,5
vuoden viivästgmistä.
mistuksesta

Hinrtankorotus
hinnat nousivat

Junamatkojen
vuod.en alussa keskimäärin viisi prosenttia. S99nä hinnar*orotuksiin on jor*koliikenteen
arvonlisäverokantrtan nousu kuudesta kahdeksaan Prosenttiin
sekä rautatieTiikenteen muiden
kustannusten nousu. Pikajunan
istumapaikkaliPPujen hinnat
matkan mukaanporrastettiin
l,Igös Tunissa ostetuista kattkoTiikenteen liPuista ja Lisämaksuista Petittg 70 markan
palvelumaksu nousi 75 markkaan. PendoTino- jurtissa vastaava maksu on mgös entinen
eli 30mk.

UIG-PATSTA
Rns

AAE

+

NORDWAGGON

+

SeaReil

(O§) Turun satamassa näkee, l«rten on jo aikaisernmin tullut todetuksi, "eksoottisempiakinn tavaravaunuja(Tenderi 111996 kertoi). Oheisissakuvissa, jotkaonotettu 17.6.1997 Turunjunalauttasatarnassa, on Ahaus Alstätter Eisenbahn GnrbH:n omistama avonainen 4-akselinen yleiwaunu Rns.
Ensin kuitenkin vtihiin taustatietoa Ahaus Alstätter Eisenbahn GmbH:sta.
Ahaus Alstatter Eisenbatrn GmbH (AAE) on Saksassa, tarkemmin sanoen Nordrhein-Westfalenin
osavaltiossa, toimiva yksityinen rautatieyhtiö, jolla on vain 9,3 km pitkä oma rataosuus Ahausin ja
Alstätten vfilla. Aikaisemmin rata ulottui Enschedeen puolelle Alankomaihin. Rataosuus AhausEnschede kuului vuonna 1903 perustetulle Atraus-Enscheder Eisenbahn4esellschaftille (AEE), joka
kuljetti ennen kaikkea kivihiiltå Rutrin alueelta Enschedeen.
Vuonna 1966 hiilikuljetukset kuitenkin vtihenivät voimakkaasti, koska Alankomaat siirtyi yhii
enemmän maakaasun kiiyttoOn. Nåiin ollen AEE joutui taloudellisiin vaikeuksiiq ja25. kesåikuuta
1966 lakkautettiin tappiollinen henkilöliikenne radalla. Toukokuun l. piiivåinii 1967 lakkautettiin
sitten tavaraliikenne Alstätten ja Enscheden välillåi joten jäljelle jä vain ratao$rus Alstättestä
Ahatrsiin. Radalla oli vielä tåimiin järlkeen apulantakuljetuksia sekä ammuskuljetuksia Bundeswehrin
varikolle LtintenifuL mutta kuljetukset våihenivät laritenkin joka wosi. Lisiiksi eri vaununvuokrausyhtiot kuten EVA Transu,aggon ja Cargowaggon käyttivät AEE:n raiteita vaunujensa stiilytyspaikkan4 maksua vastaan tietysti.
Helmikuun 2. påiivåinä 1989 osti Bentheimer Eisenbahn AG (BE) AEE:n rautatiet ja sanun
lorukauden 24. piiviinä perustettiin Ahaus Alstätter Eisenbatrn GmbH (AAE). AAE:n omistaa
Bentheimer Verkehrsmittel Gmbtl, joka taas on Ahaus-Alstätter Eisenbahn Holding AG:n - kotipaikkana Zug Sveitsissä - omaisuutta. Omistussuhteet eivät voisi olla monimutkaisempia.
Samana wonna (1989) tuli sekä AAE:stä ettii BE:stä UIC:n jiiseniä ja ne saivat nåiin ollen tietysti
oman UlC-numeron, joka on 68.
Vaikka AAE:llä on edelleen tavarakuljetuksia radallaan, sen varsinainen toiminta on tavaravaunujen
wokraaminen eri rautatiehallinnoille, kuten esim. Belgian rautateille SNCBNMBS:IIe, Ruotsin
rautateille SJ:lle tai sitten muille vaununvuokrursyhtiöille kuten esim. ruotsalaiselle NORDWAGGONille. NORDWAGGON on muuten Euroopan toiseksi zuurin tavaravaunujen vuokraaja,
sen vaunukanta käsittåiä tätä ny§ä 2800 vaunua ja vuodenvaihteessa se lienee nouszut jo 3000:eor
Suurin on sveitsiläs-saksalainen Transwaggoq jolla on tavaravaunuja siinä 7000 kpl.
Suurin osa AAE:n vaunuista liikkuu eri puolilla Euroopan rataverkkoa kliymtittä koskaan omalla
radalla.

Kuvissa olevan AAE:n Rns-vaunun 33 68 3517 853-2 on rakentanut t§ekkoslovakialainen
(nyttemmin slovakialainen) Vagönka Poprad. Alunperin sen littera oli Rens, mutta erinästen muutostöiden jåilkeen, mm vaunusta poistettiin alaskiiiinnettävät sirnrlaidat, sen litteraksi tuli Rns.
AAE on rnrokranrut vaunun NORDWACTGONiUe, ja yhteensä nliiui AAE:ltii vuokrattuja Rnsvaunuja NORDW.GGONiIIa on 70 kpl. Ia NORDWACTGON on sitten wokrannut vaunun edelleen
SeaRailille. Jos on AAE:n omisnrssuhteet monimutkaiset, niin yhta monimutkaisia tuntuvat olevan
rautatie- ja vaunuyhtiöiden väisa rnrokraussopimukset.
Mutta niin ovat sitten numeromerkinnåtkin kaikkea muuta luin johdonmukaiset. UIC:n mukainen
numerosarjatran on l2-numeroineq jossa ensimmäinen 2-numeroinen luku ilmaisee §seisen vaunun
ns. vaihtomenettelyn eli siis kuuluuko vaunu RfV-, PPW- vai NV/PPW-sopimukseerl kuuluuko se
edellisten listiksi vielä EUROP-, OPW- vai lF-vaunuihin, vai johonkin muuhun erikoissopimukseeir
sekii onko §seisessä vaunus a erilliset pyöriikerrat vai onko se telivaunu (ensimmilnen numero).
Toinen nrmero ilmaisee taas, onko vaunussa kiinteät vai vaihdettavat pyöräkerrat/telit sekii lnruluuko
vaunu jollekin rautatiehallinnolle, onko se yksityinen vaunu @-vaunu) vai onko se vuokrattu vaunu.

Kuvassa olevan Rns-vaunun vaihtomenettelynumero on 33, mikli tarkoittaa sitii" että se on RIVsopimuksen alainen yksityinen kiintdtefinen tavaf,avaunu. Nåiin siita huolimatta, että
sseessä on
rnrokrattu vaunu. Mikii sitten on syynii siiheq että AAE:n wokraamia Rns-vaunuja ei äle merki§
wol«ratuiksi, niin se on kai niitii asioita" joita on erittåin vaikea selvittåiii. Ehkii oikean vaihtomenettelynumeron merkintä on vain jtiitnyt tekemiitta. Kaiken jfien mukaan vaihtomenettelynumeron pittiisi kuitenkin olla 35, kuten on AAE:n SNCBNMBS:IIe vuokraamissa Habinscaitavaravaunuissa, jotka muuten kulkevat NORDWAGGONin alaisuudessa. Pienenii erikoizuutena
niiissä vaunuissa on sekä B-CARGOn että NoRDwAGGoNin logo. Nätii kun niikisi
suomenkin
radoilla, mutta silloin niiden vaihtomenettelynumeron pitäsikin ouä ro.

Lyhenteiden ja merkkien seliskset

EVA = Eisenbahn Verkehrsmittel AG

EUROP: Saksar\

Ranskan, Tanskaq Alankomaideq Luxemburgin, Belgiaa Itävallaq Italianja

Sveitsin rautateiden yhteinen tavaravaunupooli

IF = INTERERIGO (Rautateiden kansainvåilinen kylmähiljetusyhtio)

OPW:

Ob§t§ij Park gruzovych Vagonov (Yhteinen tavaravagnukalusto); sosialististen maiden
yhteinen tavaravaunupooli, vastaa EUROp-poolia

PPW = Pravila Polzovanija Vagonami (Måiiiräykset vaunujen käytöstä (kansainvtilisessä henkilöja tavaraliikenteessii)); sosialististen maiden rautateiden RJV:Iä vastaava sopimus; ppW:n
alaiset vaunut on merkitty kirjainyhdistelmiillä MC

RIV = Regolamento Internazionale Veicoli (Sopimus tavaravaunujen keskiniiisestä kiiytöstii
kansainviilisessä liikenteessåi)
SJ

= Statens Jåirnvägar

SNCB/NMBS:

Societe Nationale des Chemins de fer Belges/tlationale Maatschappij der

Belgische Spoonregen

littera

laiitunnus

Rns/Rens

R

kaksi 2-akselista teliii avonaine,n yleiwaunu
alasktilinnettävät påiärylaidat ja pylvtiåt
kuormauspituus l8 m - alle 22rr\ kantarnrus 50 t - 60

lisätunnus
e

n
§

alasktiåinnettävät siwlaidat
kantawus yli 60 t (akselipaino22,5 t)
suurin nopeus 100 km/h

t

Iittera
lqiitunnus
Habins H

2-akselinen katettu erikoisvaunu, kuormauspituus 9 m - alle 12 r+
kantawus 25 t - 28 t

lisätunnus

a
b
i
n
s

Låihteet:

kaksi 2-akselista teliä (olloin kuormauspituus 15 m - alle 18 m ja
kantawus 50 t - 60 t)
2-akseliset vaunut: kuormauspituus 12 m - alle 14 mja kuormaustilavuus 70 uf tai enemmåin
telivaunut: kuormauspituus 18 m- alle22m
avattavat sivuseiniit
2-akseliset vaunut: kantavuus yli 28 t (akselipaino 22,5 t)
telivaunut (2-akseliset telit): kantavuus yli 60 t (akselipaino 22,5 t)
zuurin nopeus l00lur/h
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5th Place on the Fast Growing Comnany's list in Sweden. NEWs Bulletin 2-97.
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Turun junalauitasatama 1i, 6. 1997

Kuvat ja teksti O77i SaYela

Uutissi "Räntä" rara tlenlialt

Vuas 1999 on taas ens vua tahä aikka
vuareverra likempän. Ja jos kaik muistava, ni meijä yhristys lupas sillo orkanisoira
pianoisrautatiäpäivät tääl Turuus. Ja sitä
varte me olla vähä jo sillai niinku sovittu,
et yritettäs siähe mennes saara yhristyksel hiukka jottai uutta esil pistettävää. Ja
kaisse uus pianoisrautatiä olis varmaste
kaikkist paras. Ja sit aika komia ja reilunkokkone kans.

Rarast o 1o tullu Jottai ehrotuksiki. sitä
lopullist ei viäl o tullu... Misä liä vlipyy???
Mut näist mitä mää ny ole kuullu, ni mu
nriälest päälmäiseks olsis noussu semnrone ajatus, ett yhtenä (ja kunsei rara
ainoanaki) liikennepaikkan voisis olla tää
nreijä kaikkitte tuntema Räntämäki. Aikakautena olisis vaik 50-60-luku Ei kellä
nritta vanhoi kartoi tai valokuvi ol täst
Fläntsyn nurkilt? Saa olla kyl muualtki. On
riist ai appu ku mallaa taloi ja vaik vanhoi
paskahuussei. Joku voisis vaik muistaa
kummone esimerkiks toi romuvarasto
nriljöö oli joskus 50-luvul. Noin niinku
suunnittelun tueks.

Mallaamista Räntsynki ympäristös piisaa kyl iha tarpeeks. Mittasuhteit pittää
kummiski jonkuv verrar rukata, ettei raran
kcko ryästäyry käsist.
Raran muaroks on esitetty keskelt aukinaist melko suurt soikiot (ulkomitaj jottai
2 5 x 4.5m), josa "julki"puali olisis mallattuu Räntämäkkee ja "seinänpuali" vähemmäm mallattuu "Mikä-Mikä-Maan"
ratapihhaa Ratapihan yhteyteen (omalle
ratapalallens) vois mum miälest tehrä
vaik esimerkiks veturitalli-kokonaisuuren
kääntöpöytinens (Saa olla Turustki, jos
joku vaa viittii... )
lsokokone soikio sinälläns o suhteellise
yvä yleismuato, ei tul semmossi likimai
kcko ympyroi raran päihi; ja vähä reilu
kcko ja sisusta aukinaisuus auttaa taas
srihe, ettei koko kokonaisuus näytä nii
r nkulalt. Päätykappalakki vois olla mum
l-

miälest vaik iha kapioi siivui. Ai enampi
hukkuisis se rinkulan näkö siit poijes.

Rakentelu noi yleensä voitasis orkanisoira simmottos, ett rataosaj ja kiskotukses sähköstyksines tehtäsis kerhol
valmiiks ja rataositte jatkojalostus tapahtuisis sit vaik ite kunki koton. Näin saatasis kummiski urakkaa eres hiukka
enämpi jaetuks usseemmal tekijä|. Tiätyste yhtenäisyyre vuaks kaikkitte piräsis
käyttää samoi maastosirotteit ja färei ainaski liitoskohris, mut se on vaa semmo-

ne

järjestelykysymys. Liitoskohritte
maastojutut jourutaj joka tapaukses so-

vittama yhte.

Noi ylipäätäns ne rara rakentet piräisis
suunnitella simmottos, et ko joskus myähemmi tulee joku hauska lisäys miäleen,
niin ei tartte ku tehrä sil oma palans ja
liittä se nykyse kylkke. Tää meijä tänhetkinenki rata voisis olla osa uutta, sovituspala vaa rakko. Tiätyste semmose lisäosa
voisis olla vaik pelkki maisemakokonaisuuksi ilman mittä ratta, jollo yhteensovittamine ei o likikä nii nuukaa ko kiskotte
kans.

Olis kiva kuulla kui moni olis halukas
ruppema ratatalkoissi ja mitä kaikkee kukakin voisisis tehrä? Toistaseks taitava
halukkaa mahtuu kahren pään korvii, 1a
se ei ole viäl kauhian monta...

Vappaaehtoset! Kaks askelt etteenpäin! Mars!
Terveissi Turuust ja hyvaa uutta vuotta

",

Rplkt

Et simmossi!! Lukekas muuton seuraava
sivu sit kans.. . siäl o hiukka lissä asja.

10
Ehdotus putkiru ngoksi

:

Aineena olisi 20x20mm nelikulmainen huonekaluputki 1,5mm seinämävahvuudella. Paino
0,840 kg/m.
Yhden 700

x

1E00 x 200 osan putkirungon pai-

no olisi siis -11,8k9 (-14 metriä putkea).

Maasto- ja sivulevyjen sekä rata-alustojen yms.
paino tulee tielysti lisäksi, mutta yksi osa jää silti
alle 20 kilon (vrt kaljakoril. Em. kokoinen osa
on todennäköisesti suurin mitä rataan tulee...

- 9,5 kg
- 7,8 kg

300x'1500x200

Ratapohjana voisi olla -1Omm vanerista sahattu
suikale, mutta vain kiskotuksen alla. Tietysti rakennustenkin alla voi levyä käyttää, mutta omina
paloinaan. Näin saataisiin vanerin taipumisen ja
kuivumisen aiheuttamat rakoilut mahdollisimman pieniksi. Yhden rataosan vaneripenkan ei

tarvitse olla koko osan pituinen, vaan se kannattaa tehdä pätkistä, jolloin yksittäiset kuivumisraot pysyvät melko pieninä.

Erikokoisia runkoja:

400x1500x200

Kuljettamista varten on joka tapauksessa tehtävä omat yksilölliset telinesysteemit joilla rataosat
saadaan jonkin verran pinotuksi keskenään.

Muu maasto voitaisiin sitten rakentaa mistä

Putkirungon etuna saadaan melkoinen vääntöjäykkyys joka suuntaan ja siten pöydän jalkarakenne ei ole niin kriittinen suoruuden ja vahvuu-

den suhteen. (vrt. löylymäen ristikkorakenteet,
tietysti se kuuluisa "huojuminen" pitää saada
pois...). Rungon korkeuden lisääminen lisää

vain, styrofoamista, uretaanilevystä, paperimassasta ja kanaverkosta jne. Ehkei sentään kipsisysteemeitä painon
murtumaherkkyyden

ja

vuoksr.

samalla myös jäykkyyttä, vaan ei vaikuta paljoa-

kaan kokonaispainoon. Optimikorkeus
tarkkaan harkita. Ehkä 20

-

pitää
30 cm on sopiva.

Runko roisi ollit vrtilili,apit tiinriinniiliiiistii lianra:r.
'l'iissii rurtgon liolio ort lJll(h701)12(|0
Sit ulcr r I lrit:tStoil rttrrklt:trt. P:iaid\
ointu'l (hclDpo r cliiii iohclot )

t

rur

Pr str

-.jlr poikittuistrrki:r Iilt'pccn

rttrrkitlut.

Oltitrrrt sL'rrnlr\ lul osiur vitrlcn

Vaan eiköhän siinä taas tullut jaariteltua yhdeksi kerraksi ihan tarpeeksi. Joka tapauksessa: kannanottoja
vastaanotetaan, ja jos oikein hyviä the juttuja tulee. niin ehkä we can käyttää niitä in jossain myöhemmässä jaksossa...Vaan nyt otetaan uusivuosi vastaan ja jatketaan The Radan suunnittelua taas ensi vuonna.
Ja sillee...
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Kuten tiedotusväfineet ovat kertoneet, on kaupunginhaTTitttkselle
luovutettu vetoomus viime sgksgnä. JuTkaisemme veloomustekstin
tässä. Vetomuus Tritteineen on Tainattayissa ghd.istgksen arkistosta. TiedotusväTineet ovat käsiteTTeet asiaa määrä771sestr paljon.

"

Vetoomus Turun koupunginhollitu kselle"

- .l972 söilynyt kolusto, 12 roitiovounuo, museobussi
sekö söilynyt iohtoienkoriousouto tulee söilyrnisen tokoomiseksi siirtÖÖ

Turun sohköroitioteide+r 1908

söilytettövöksi Turun entisiin roitiovounuholleihin, Kcikki koupungin omisto{'n}3t
vounut tulee siirtöö Mcokuntomuseon hollintoon io yksityisessö omistuksesso
olevot vounut honkkio koupungin omistukseen,

Roitiovounuien entistömiseen on onnettovo tilot, moteriooleio io moÖrÖrohojo,
Suuri oso entistomisestö voidoon tehdö vopooehtois- io oppilostoinÖ, mutto
työn ohioorniseen torvitoon polkottu ohiocrio, Entistömispoioksi sopii hyvin lurun
roitiovounuhollien rnooloomo
Entistetyt roitiorrounut tuleeasettoo noytteitte, fnsirnmöinen +ibpöi§nöyttety tulisi
pitöö vuonno 1998 Turun koupungin liikenneloitoksen 90-vuotisjuhliin liittyen, Kun
entistömistyöt ovot edenneet torpeeksi pitkölle, tulee roitiovounuholleille ovo'to
pysyvö nöyttely, Turun roitiovounumuseo

Roitiovounuien entistomisen edettyö torpeeksi pitkölle on mohdollisto
köynnistöö museoroitiotieliikenne Turusso, ensin rcitiovounumusecn yhteyteen
rokennettovollo nöytösrodollo, Ioimivo museoroitiotielinio olisi vonhon linion I
oSUuS Sotomo - Linnonkotu - Kouppotori - Puutori, Keskuston
kehittömissuunnitelmosso on tehtövö tilovoroukset museoroitiotielle,
Museoroitiotie olisi erinomoinen turistihoukutin: se yhdistöisi Turun linnon,
Meri kesku ksen, Soto rno n io mu ut jo kivo rren motkoilu kohteet keskustoo n,
Museoroitiotie voidoon loojentoc Turun joukkoliikenteen törkeimmot runkoreitit
kottorroksi nykyoikoiseksi pikoroitiotieksi, Pikoroitiotiereitit tulee suunnitello Turun

looCittovosso yleiskoovossc 2O2O
lii

ken neiö rjestel rnösu

un

io siihen liittyvCsso Turun seudun

nitelmosso,

Meidön Turku ry - VÖrt ÅOo rf
Turun kououngin liikenneloitos
Turun kiskoliikennekerho
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VR UUDISTAA

VR:n kaTustoa on uudi.stettu 90-7uvu77a ja uudrstetaan ede7Leen,
Sinisen kaukojwtakaluston osalta uudistgkset maksavat noin 729
miTjoonaa markkaa ja lähijunien osalta 200 miTjoonaa markkaa.
Kar:/xojunien uudistustgöt on tehtg pääasiassa VR:n Turun konepajaT7a ja 7ähijunien VR:n Hgvinkään konepajaTTa.
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Kaikkiaan 34 sinrseen kaTustoon kuuTuvaa ensimmäisen Tuokan vaunua
saadaan uusitui.ksi vuod.en 7998 Topputn mennessä. Vaunuja on kahd.entggppisiä. Toinen vaunu on kokonaan ensimmäistä Tuokkaa ja toisessa vaunutggpissä on puoTet ensimmäistä ja puoTet toista luokkaa. Uusiminen maksaa ghteensä noin 25 miTjoonaa matkkaa. Vawrujen
sisustussuunnit te-l us ta yas taa sisus tus arkkiteht i P entti Hietanen.
Seikein muutos on s€, että hgttien ti7a77e on tehtg avo-osasto,
olerzassa
Jossa istuinratkaisu on 2+7. Kokonaan ensimmäistä Tuokkaa
yaunussa
on
yaunussa on 46 paikkaa, joista 34 on avo-osastossa.
joka
kägtänAt
on
erotettu
saTonki,
72-paikkainen
mgös ed.e77een
västä l.asiseznä77ä. ?oisessa vaunutggpissä on 23 ensimmäisen
Tuokan paikkaa, jotka karkki ovat avo-osastossaVaunujen ensimmäisen luokan matkustajaosastojen karkkr sisäpinnat

on uusittu. Uutta ovat mgös istuimet, PC-pistokkeet vaunun
keskeTTä, istuinkohtaiset seTkänojrsta Taskeutuvat pögdät sekä
ayo-osastojen päädgissä oTevat eriTTiset vaatteiden säi7gtgsti7at,
istuinnumerot on ensrmmäistä kertaa tehtg mgös sokeainkirjoitt*sella. Sisustuksen päävärr on harmaa, piristgstä antaa keTtainen
väri muurl muassa rzeråoissa. EntisenTaista vaunuissa ovat WC:t ja
Kummassakin vaunutggpissä on kaksi puheTinkoppia,
eteiset.
toisessa on gleisöpu.he7in ja toinen on tarkoitettu matkapuheTinten
kägttäji77e. Molempiin vaunutggppeihin asennetaan toistimet, jotka
par antav at matkapuhel inten kuu-7. uvuutta -
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RavintoTavartnuja uusitaan kaikkiaan 72 kappaTetta tämän
Toppuwt mennessä. tlusittavat vaunut otettiin

vuod.en

kägttöön 7970-luvun

puolivä7rssä. Ilusituissa ravintolatzaunuissa on arkaisempaa enemmän
asrakaspaikkoja, monipuoTisempi tuotevarikoima ja
paremmat
tgöskentelgtiTat. uudistetut ravintolavawtut paTvelevat matkustaj ia pitkien matkoj en päiväpikaTunissa.
Junien ravintolapalveTujen uudrstaminen kägnnistgi htthti.kuussa
7997 kttrt ensimmäinen baarivaunu otettiin
liikenteeseen . Ngt
Tiikenteessä on seitsemän baarivaunua. Baarivaurtut palvelevät
matkusta j ia Tghgiden matkojen päiväpikaTunissa.
Lasten putitavanrnut Sinrseen vatznukaTustoon tehtgjä puuhavaunuja on
uusrttu vuosina 7990-93. Liikenteessä on 77 puuiarzaunua. vaunui.ssa
on vauvanhoitohuone, tuttipuTTon 7ämmitgsmahdolLisuuksineen.
Leikkiosastossa on 7e7uja, lehtiä, lit*.umäki ja teikkiveturi.
Invavantnut LiikuntarajoitteisiTTe on päivittäin vähintään gksi
edestakainen junaghtegs kaikiTTa pääreiteiTl-ä. rnvavaunut on tehtg
srniseen vaunu.kalustoon 7990-95. Kägtössä on 74 invavaunua.

Lenni-kkiosastot Lemmikkiosastolla vaunuj a on ka:-kissa kaukoliikenteen Junl-ssa. Päivävaunujen Temmikkiosastoissa on neljä paikkaa
isojen koirien ja 76 paikkaa pienten Temmikkien kanssa kulkeville.
Näitä vaunuja on kägtössä 39.
Entrsrstä tupakkaosastorsta tehtiin vuosina 7995-96 lemmikkiosastoja. Nrrssä on isojen koirren kanssa matkustaville varattu kaksi
paikkaa ja pienten Temmikkien kanssa kulkeville kgmmenen pa1kkaa.
L:-säksi osastoissa on tupakoij:-en pistägtgmistila. vaunuja on zg.
Itakuttvawruhgttien 7t:/rcot Vuoden 7993 7opu77a makuuhgttien oviin
asennettrn reikäkorttiTt*ot.
Srsä1. täpäin hgtin voi lt*ita
mgös
turvaketjuTTa. Liikenteessä on 172 makuuvaunua.
AJ-Tergiapaikat A77ergikoi77e soveltuvia vaunuja on kaikissa
kauko junl-ssa. Srnzseen vawtukalustoon tehd.gt aTlergiavaunut
tulivat Tiikenteeseen vuosina 7993-94. ATTergiapaikkoja on 723
raunussa. ATTergiapaikat ovat toisen Tuokan avo-osaston keskeTlä.
Paikkoja on kahdeksan, rstuimnet on pääTTgstettg aTTergiatestatui77a mater iaaTe i77a -
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Sinisten vaunujen sisätilat Kat*oTiinteen srnisen vaunt*aluston
sisätiToja on uusrttu viime vuosina. Osa penkeistä uusj-ttiin ja
istuimet saivat uuden verhoiTun. l,Igös ikkwtaverhot uusittrzn.
Liikenteessä on 462 sinzstä päivävaunua. Vaunun portaiden alaaskelmaa on Tevennettg, jotta uusi korkea Taituri on samalla
tasoTTa alemman portaan kanssa. Ensrmmäiset sinisen vattnt*aTuston
vaunut tuTivat Tiikenteeseen vuonna 7964.
InterCitg- juni.en isftfimsf InterCitg-vaunut saivat uud.et istuimet
vuoden 7994 arkana. rsuimet uusittiin matkustajien toivomusten
perusteeTTa ja uudet istuimet kaTTistuvat entiszä istuimia
enemmän. MatkustajaväIjggttä toisessa -Z.uokassa on 7isättg poistama77a neljä istumapazkkaa. Ensimmäiset InterCitg-junat aToittivat
Tiikenteen eTokuussa 7988 vaasasta ja rmatralta Hersinkiin.
TupaT<oiji.en pfstägtgmishgtit Kat*ojunien sinrsrin vaunuihin on
Iäpikuljettavien tupakkaosastoTen ti7a77e tu77ut pistägtgmishgtit
tupakoijiTTe. Pistägtgmishytit ovat vuonna 7995 voimaan astuneen

tupakkalain mukazset. Kazkissa kaukojunr.ssa on vähintään gksi
tupakointitiTa.
Ensimmäinen tupakkahgtiTTä varustettu vaunu
aToitti liikenteen marraskuussa TgB5.Tupakkahgteissä on seisomapaikat kahdeksaTTe henkiTölle , kääntöisturn , no j aiTukaid.e j a
tuhkakupit. Hgtin ovi on itsestään suTkeutuva. Alipaineistettu
ilmanvaihto estää tupakansavun leviämisesn vaunulrn.

Lähijunat Pääkaupunkrseudun 700 7ähijwagksiköstä uusitaan puolet
vuoden 2007 Toppuun mennessä. Loput 50 junagksikköä uusitaan
vuosina 2007-2005. Ensimmäinen uusittu gksikkö aToitti Tiikenteen
tammrkuussa 7996. Tä77ä hetkeTTä (78.17.97) Tirkenteessä on 27
uusrttua junagksikköä. SrsustttksiTtaan ja teknisiTtä ominaisut*sil.taan lähes kokonaan uusittu jwta voi palveTTa LähiTiikenteessä
vieTä ainakin 75 vuotta. Ensimmäinen 7ähijunagksikkö otettin

kägttöön kesäkuussa 7968.

Junien kuurutr'< jiirjestelmä Kar_kr_ssa kauko- ja 1ährTunrssa on
automaattinen kuulutusjärjesteTmä. Kuulutukset ovat cd Tevgllä
digitaaTisessa muodossa. Lähijunlssa järjesteTmä otettiin kägttöön
vuoden 7996 a-7.ussa ja kaukoTunissa kesätlä 7996.
Kuulutuksissa kerrotaan pysähdgspaikat sekä vaihtoghtegdet.
Kuul.utukset tulevat pääkaupunkzseudun JähiTunissa suomeksi ja
ruotsiksi. Kaukojumssa kuulutetaan kesäarkana mgös engTanniksi.
KuuLutus järjesteTmä kägttää GSP-sateTTiittipaikannusta. KuuLutus
kägnnistgg automaattrsestr ennalta määrätgzssä paikoissa. Kondt*tööri sgöttää 7ähtöasema-L-La Lartteeseen junan numeron ja tämän
jä7keen toiminta jatkuu automaattisestr. Junan kuTjettaja ja
kond:uktööri hoitavat kuuTutukset ed.e17een muun muassa Tiikennehäiriötil.anteissa.
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zelaozsr autat iepäivät

iidennettoista valtakunnal]-ipienoisrautatiepäivät
set
järjestettiin
Tampereella
KaTevan Lr*ion viihtgisissä
til.oissa Tokakuwt 25 ja 26
pa)-va.
P äiv iä
isännörn
pirkanmaan
tamperelainen
Rautatieharrastajien
kerho
PIRAKE rg.
PIRAKE rg on ghdistgs, johon
nimestään huoTimatta kuuluu
rautatieharrastajien
Lisäksz
pienoisautojen
useita
keräilijöitä
ja varmasti osaLtaan
tästä sggstä nägtteTgssä oti
paTjon nähtävää rautatieaiheiden lisäksi.
rtse
ihaiTin
"ulkopuoTisista "
aihersta
paToautokokoeTmaa,
j oka
käs:tti useita kgmmeniä autoja
eri vuosikgmmeniTtä.
NägtteTgstä oli
Aamutehdessä
pieni iTmoitus ja Aamulehd.en
viikkoliitteen
14inne mennäänpalstaTTa oli muiden menojen
kohdaTTa maininta prenoisrautatienägtteTgstä.
Ehkä
porteiTTe
kouTun
oTisin
kaivannut isompia mainoksia
mutta
toisaaLta
varmasti
V

paikkakwttaLarset

omat kouiunsa

ja

tuntenevat

osannevat kgsgä tietä
7e.

vieraat

paikaT-

Kaikkiaan nägttelyssä
oli
koTmisenkgmmentä nägtteilleasettajaa
ja
kävijöitä
kaikki mukaan 7t*ien kahden
päivän aikana reiTut 2500.
Suurimpana miinttksena oli
tä9srn järjestä7rstä johtumaton moka kun AamulehdeTTä o7i
oTlut
taittovuorossa lukutaidoton Tatoja ja sunnuntain
Aamulehdessä oli
nägttelgn
aTkamisa j aksi
itmoitettu
tuntia aikaisempi e7i kelTo

T5

kgmmenen. TiTanne o7i harmilTinen kun ulkona pikku pakka-

sessa o7i kymmeniä perheitä
odottamassa sisään pääsgä ja
toisaalta nägtteTgosastot olivat miehittämättä. Mutta kärsivä77isesti iämiset odottivat
ja sisään päästgään innostuneina hajaantuivat pitkin
nägttelgä nauttimaan upei.sta
osastoista.
Suurimpana puutteena koin :_tse
sen, ettei nägtteTgssä ollut
gTeisö77e Jaossa nägttelgl.uette7oa, ei edes ghtä aanelosta,
joka oTisi kertonut kaikki
nägtteiTleasettTat ja äezdän
sijaintipaikkansa. Tosin ngt
nägtteTgn sisätiTojen opastus
o7i sel.keästi hoidettu varmasti suurin osa kävijöistä kävi
kaikiTTa osastoiLl.a tai ainakin ohitti ne näköetäisggd.e7tä. E7i Lahden 91-päiviin verrattuna opastus srsäl.Lä o7i
kglTä maTTikkaasr hodettu. Ja
järjesteTghommia
kun näitä
kuitenkin gleensä aika pienel7ä port*alla joudutaan hoitamaan niin si:_äen nähden järjesteTgt sujuivat todeTTa malTikkaasti.
TarjoTTa oli
kohtuuhintaan
kumpanakin päivänä ainakin
kahta eri ruokailuvaihtoehtoa
kouTun keTTarikerroksessa ja
kelTarikerroksen nägttetyravintoTan lrsäksi ol_i sisääntu-i.oau-Zassa

kevgempi kahvinmggn-

tipiste.
aupalTiset osastot olivat se-?.keästi omana rghmänään a7aau-i.assa ja muut nägttelgosastot kerroksissa. Olosuhteet
huomioiden kägtettäyzssä ol_evat tiTat olivat miel.estäni

hgödgnnettg hgvin.

d,

ti
)

{1
Yhdistyksemme omalla

osastolla

oli

taas paljon upeata katseltavaa.

NägtteTgn tiedotusväTineissä
saama Tulkisuus oli mahtavaa.
Strnnuntain Aamulehdessä o7i
lähes kaksi upein värikuvin
varustettua sivua harrastr*sestamme. PaikaTTa o7i mgös
LLTV 3, joka sunnuntain uutisten Toppupätkänä nägtti Tghgen
pienorsrautakoosteen
Lghgeen pätkään
tiepäivi7tä.
oli koottu nopea gTeiskuva ja
asiantuntevasti vä7ähdgs alkoi
Räntämäen asema-Lta. Tämän ju7kisuusa'sran oli nägtteTgtiimi
Krmmo T Lumirakeen johdoTTa
hoitanut Toistavastr. Muutenkin Kimmo oli kaikkien kiireidensä keskeTTä aina auTiisti kertomassa mgös Tenderin toimituksel.l.e kaipaamiamme
asroita.
JuhlasaLissa oli oma osastomme
sijoitettu saiin päähän toisen
sisäänk ägnnin

Läheisggteen.

Pögtiä ja tuoleja oli riittävästi ja Toput hoidimme oma77a
rekvisiitaTTa. Osastomme oli
totuttuun tapaan taas gksi
parhaimmrsta kokonaisuuksista.

Kokonaiskuvaan er- varmasti
vähiten vaikuttanut ghtenäisen

kerhosolmion

antama viimeinen

sz-Zaus.

KaupaTTisiTla osastoiTTa oli
runsaastr autoja ja melko paLjon rakennuksia mutta vaunuja
oli hgvin vähän kaupan. Laaksosen pojat möi taas kaTenteriaan ja eduTTista postikorttisar j aa.
Suomen Rautatiemuseon osastoTTa kaupan oli
eriTaista rekvisiittaa ja kirjaTTisuutta. Suomen kieleTTä
kir j oitettuj en rautatieaihersten kirjojen määrä kasvaa tasazsesti.

Pienoisrautatiepäivi77ä järjestettin ensimmäiset veturien
tunnistuskiTpaiTut, joista toisaalia Lehdessämme.
Nägttelgn gleisin veturi oli
SR 2. Kahvion munkrt olivat
mahtavia, 7ämpimiä ja maukkaita.

Yleisö tuntui erittäin tggtgväiseltä näkemäänsä ja rtse
nautin
ilmapiirrstä
kahden
loistavan päivän ajan.
Pienoisrautatiepäivät on tapahtuma, jota ei voi jättää
vä7iin.
Esa Lindros
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. V altakutvtaTTiset vetur in
tunrtis tuskiTpaiTut

ieno isra ut at i e p ä iv ien
yhteydessä järjestettiin
7ValtakunnaTTiset veturintlu.rtnis t usk i7 p a i Lut . K i 7 p ai Tuun
osaTTistui 70 kaksj-her:dr-istä
joukkuetta, jotka edustivat
P

pienoisrautieaTan merkittävimpiä ghteisöjä.
Kilpailussa

oli kaksi osuutta, suoma]aisten veturitggppien tunnistuspieniä gksitgiskohtia esittävistä dioista ja nägttei77ä
olevien pienoisrautatieveturien valmistajien tunnistaminen.
KiTpaiTun voitti Pienoisrauta-

PRK: n
t:.ekerhon jot*kue.
asiantuntijat olivat pistämättömiä ja haksahtivat vain
muutamassa tehtävässä. Ilgvänä
kakkosena tuTi
Jgväskg7än
KiskoTri,kennekerhon joukkue
mgös erinomaisella suorituksel.J,a. Kolmanneksi tuTi Turun
KiskoTiikennekerhon jot*kue,
jor*a suorituksen arvoa nostaa
se, että he eivät alentuneet
arvaiTemaan veturitggppejä
peräti neljä
vaan jättivät
Niukasti
kohtaa tghjiksi.
palkinrtotta jäivät Hgvinkään
jotka
PienoisrautatieTäiset,
tunnistivat Pienoisrautatieveturit kaikkein parhaiten (vain
?uloksen
kaksi
väärin! ).
piJ. asi
huono
kuitenkin
tunnistus.
oikeiden vetureiden

saivat
Palkirtoksi voittajat
ETS:n, J. Jokipiin ja Ristegsaseman Tahjoittamia tavarapalkintoja.
Vaikeiksi paToiksi
oikeiden veturien puolella
osoittautui OTSO
7-pienveturi, jonka katolta
otettua kuvaa ei tunnistanut
kt*aan.
Toinen vaikea pala
o7i Dv75-veturin TaipanvoiteTulaitteen kägttökampi. Tämän
osan tunni.sti ainoastaan l{useorautatreghdistgksen ioul<kue.
Pienoisrautatieveturien
puoleTTa vaikea paTa oli Rocon
valmistama 8R220-dieselveturi.

Veturin harvinaisempi turkoosibeige-väritgs ja kgtkinten puuttuminen harhauttivat
kaikkia paitsi kahta jot*kuetMgös TRIxin 227-Tuokan
ta.
dieseTveturi jäi tunnistamatta
muiTta kuin Hgvinkään PienoisHämmästgtrautatieTäisi7tä.
tävän hgvin jor*kueet tunnistivat N-mittakaavaisia vetureita ja niinkin harvinainen
merkkr kuin HAG tuntui olevan
kaikiTTe tuttu.
Turwt kiskoTiikennekerhon mitaTi jor*kueen muodostivat Mika
Rantala ja O77i Savela. Onnittelut hienosta suoritr*sesta.

T9

Pakan pojan

Hannu T Pulkkinen

ja

ratikat

upea raitiovaunukokoeima Tampereen

Hannu T PuTkkinen sgntgi Tu-

russa viitiser*gmmentä vuotta
sitten melkein raitiovaunussa.
Kun HarTnurt o7i aika tu77a maaiTmaan ei Hannun isä saannut
heti taksra ja alkumatka 7aitokseTTe tehtiin raitiovawtuT7a. Kgrwnenvuotiaana Hannu a7koi veistelTä puisia ratikoiden pienoismaTTeja, joita ään
saikin tehtgä seitsemär*gmmen*
tä. Llutta Hannuurt ol.l.essa 75vuotias tuhosi tuTipaTo ratikat. SiTToin Hannu päätti,
että kerran vieTä hän tekee
uudet pienoismaTTit Turun ratikoista.
l,Iuutettuaan kahdeks ankgmmentä7uvu77a Porvooseen alkoi Hannu
suunnitteTemaan raitovawtujen
rakentamista. Hannu ensimmäiset vaunut, vaunu 75 ja perävaunu 707, vaTmistuivat jouLuksi 7987 ja viimernen vaunu
valmistui heTmikuun 73 päivä
vuonna 7996 k7o 5.75.
Hanni.n vawtujen mittakaava on
7:67. Suurimpia ongeTmia on
o77ut s€, että kaikki osat on
kägtännössä o77ut tehtävä itse. Eniten on rakentamisessa
hgödgnnettg MärkTinin osia.
Aika ison osan osista Hannu on
joutunut suunnitteTemaan ja
tekemään itse.
Ensimmäiset vaunut Hannu Lahjoitti
vuonna 7997 Porvoon
ru*kemuseoon. l4uutamia vaunuja

pienoisrautatiepäivillä

1997,

hän on mggngt ja joitakin

hän

on Tahjoittanut gstävi77een
mutta tä77ä hetkeTTä kokoelma
käsittää pienoismaTTit kaikista Turun 702 raitiovaunuista.
Osasta vaunuja ei o77ut saatavana piirustuksia ja niinpä
Har:l;:u teki itse vaTokuvia ja
raitiovanmun osia apuna kägttäen piirustt*set
vaunuj aan
varten.

Kaikista vattnuistaan Hannu
pitää tarkkaa ajopäiväkirjaa,
joihin merkitään kaikki vaunun
tapahtumat, kägttötunnit gms
aivan kuten oikerssakin kulkuneurzoissa. Uusia vaunuj a ei
Hannu enää suunnitteTe rakentavansa, si77ä g7i sadan vaunun kunnossapito vie oman aikansa. Uusia ja tarkempia osia
hän vaihtaa vaunuihinsa eli
pienoismaTTien hoito on vähintään ghtä tgö7ästä kurn oikeiden kulkuneuvojen.
Hannun raitiovaunut näädåän
toivon mukaan Turun pienoisrautatiepäivi77ä ensi vuoden
sgksgTTä, joTToin kaikiTTa
turkulaisiTTa olisi mahdoTTisuus tutustua HarTnlurrt upeisiin
käsitgön tuToksiin.
teksti ja kuva E.Lindros
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INTER RAIL
rnter

uusiutui
Rail-kortti
vuoden alussa. Aikui-sten eLi
gli 26-vuotiaiden Inter RaiTkortiTTa voi matkustaa Lähes
kaikissa Euroopan maissa. uusina maina tulivat mukaan Be7gia, Ranska, Italia, Espanja,
PortugaTi, Sveitsi ja Marokko.
uutta on mgös s€, että alle
72-vuotiaiTle TapsiTle tulee
oma kortti. rnter Rail-kortil7a voi matkustaa 29 maassa.
Inter Raj-T-kortti tuli kägttöön vuonna L972. Alt*si se
oli suunniteltu vain a77e 27vuotiaiTTe ja mukana oLi 22
maata. Vuonrta 7976 ikäraja
nousi 23 vuoteen ja kolme

Ruotsalazsta
Ruotsin SJ on juJ-kaisut upean
monivärisen 48-sivuisen "EtJropa med tå9" -viltkosen, jossa
Taajasti esiteTTään junamatkaiTumahdol.J.isuuksia Eutoopassa.

Lögtgg mgös ghdistgksen arkistosta,

Arkzstomme
järjestelg on edenngt vihdoir*in niin PitkäL7e,
että lainaussgsteemit on 7uotu. Räntämäen "keittiön" puo7e77a on tghjiä Tomakkeita ja
Arkistomme

Tainausohjeet. Systeemi astuu
voimaan seuraavasta kethoj'Tlasta Lähtien.

vuotta

Copg Shop

noin 2500 nuorten lR-korttia,
GLoba7-kortin Iisäksi suosituin oli kolmen vgöhgkkeen
B+C+E-kortti. Aikuisten fRkortteja mggtiin vuonna 7996
gli 7000 kappaletta. VR.'n uusittu "Koko EuroopPa jttrtaTTa" esite vaTmistuu matkamessuil.Le

Tägden paTvelwt koPioPalvelu
Copg Shop on Lemminkäiserl/r.atu
1g:ssa Datacitgn katutasolla.
Yhdistgksen toimintaan Tiittgvät kopiot voi ottaa kuittausta vastaan. Kgsg lisää atksiCoPg ShoPista
tonhoitajalta.
saa mgös värikopioita eli tägden kopiointipalvelwt.

mgöhemmin 26 vuoteen.
Vuonrta 7995 Suomessa mggtiin

tammikuussa tänä vuonna.

Räntänäessä tapahtuu (kuva Mika Rantala)

Toiniatasuunnit elna 1998

Yhdistgksen sääntömääräisenä
tehtävänä on o77a rautateitä,
nj-iden historiaa ja pienoisrautateitä sekä gleensä kiskoTiikennettä harrastavien ghdgsside. Yhdistgksen tehtävänä
on mgös edistää rautateiden
perinteiden säilgttäimistä sekä
pienoisrautateiden suunnitte7u- ja rakentamistaitoa.
Yhdistgksen tehtävien toteutt-

tamiseksi järjestetään vuoden
7988 aikana entiseen tapaan
kerhoiltoja noin kahdesti kuukaudessa 7t*uunottamatta kesäkur:/xausia, joTToin kokoonnutaan eri määrägksestä. KerhoiTtojen teemat pgritään jakamaan sopivasti harrastuksen
eri osa-a-Lueiden mukaan.
Yhdistgksen tiedotus hoidetaan
aiempien vuosien tapaan kerhotiedotteeTTa, joka iTmestgg
noin 3-4 kertaa yuodessa. Jos
tiedotteeseen todetaan tulevan
juTkaisukelpoista
tarpeeksi
aineistoa, voidaan kerhotiedotteen sijasta juTkaista ghdistgksen oma Tenderi-Iehti,
Tenderiin voi kir joittaa kt*a
taäansa
kiskoTiikenteestä
kiinnostwtut herl/r.i7ö. Tenderin
toimrtus pidättää itseTTeen
oikeuden päättää J.ehdessä ju7kaistuista artikkeTeista. Yhdistgksen puitterssa on mgös
mahdoTTista kägttää juTkaisutoorumina Museorautratieghdistys rg:n julkaiseman ResiinaTehden ghdistgksellemme varaa-

maa kerhopalstaa, joka ju7kaistaan tarvittaessa. Aiempien vuosien tapaan ghdistgksemme jäsenet saavat Resiina-7ehden jäsenetwta.

Kerhoiltojen lisäksi. tehdään
jåsenistön kiinnostuksen mukaan tutustumismatkoja rautatieaiheisiin tai murhin gädistgksen sopivaksi katsomiin
kohteisiin. Yhdistgksen Haapamäellä olevan "kummiveturin"
n3o 7074 ja mahdoTTisesti mgös
jonkin muun veturin ruostesuojausta ja osittaista ktu.rtnostusta tulTaan jatkamaan.
Haapamäel7e järjestetään vetureiden kunnostusmatka, joka on
samalla ghdistgksen kevätretki.
t4uuta normaTTikokoista
rautatiekalustoa voidaan kturtnostaa ghdisgksen harkinnan
mt*aan, mutta tässä ghtegdesså
tulee tarkasti selvittää ensin
mahdoTTisten kunnostettavien
veturien tai vaunujen säilgtgksestä koituv at vuokrakuTut .
Yhdistgksen edustajat osallistuvat sopiuassa määrin rauta-

tiehistoriaan ja -harrastt*seen Tiittgviin valtakunnaTTisiin kokot*sij.n. Yhdistgs pitää näin ja sopivaksi katsotussa Iaajuudessa muutenkin
ghtegttä aTan muihin ghdistgksiin maassaamme. Rautatieharnägtterastukseen Tiittgviin
Tgihin, kuten esimerkiksi pienoisrautatiepäivi77e ghdistgs
osaTTistuu, jos näin ghdistgksen keskuuudessa päätetään.

Yhdistgs jatkaa edeTTeen Räntämäen aemaTTa sijaitsevan
kerhotiTan vuokraamista VR:7tä
, e77ei tähän jostain sggstä
todeta estettä VR:n taholta.

KerhotiTassa tuTTaan jatkamaan

pienoisrautatien eli
nrinsanotun nägtteTgradan takenosin.
tamista soveltuviTta
I[gös uuden radan eli niin sanoturt kerhoradan jo alkanutta
suunnitte Tutgöt ä j atketaan.
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Yhdistgs pitää mgös museovetu- Mj.käLi tarvetta ilmenee, voi-

rinsa Tk 3 n:o 77OB asianmukaisessa kunnossa ja veturi
voidaan tarvittaessa siirtää
Tghgtaikaista esittelgä varten
esimerkiksi Turun aemalle,
Yhdistgksen haTTitus selvittää
mgös mahdoTTisuuksia saada
ede77ämainutuTle veturiTTe
arvonsa ja siihen kägtetgn
talkootgön edellgttämä sijoituspaikka. Äsiasta on jo olemassa aTustavia sur.mnitelmia
VR:n taholta. Toistaiseksi
veturi on sijoitettuna Turun
veturitaTTiin. Veturia pgri-

vat Turun Kiskoliikennekerho
rg:n jäsenet toimia haluamassaan määrin erinäisten historiaTTisten tai kaupaTTisten
kiskoliikenneharr as tukseen
Tiittgvien hankkeiden, kuten
esi,merkikksi Turun museoraitiotie, parissa ja antaa siten
alan harrastr*seen Tiittgvää
tietotaitoa kyseesä olevilTe
hankkeiTTe parhaalTa mahdollise77a tavaL7a.

tään esitteiemään mgös kunnostustgötä rahaTTisesti avustanei77e henkiTöi7Le ja tarvit-

taessa mgös muille asiasta
kiil;-:rtostunei,TTe.
TALOUSARVIO 7998
TUOTOT
Jåisennaksutulot (60 x 120

mk)

Korkotulot

7.200,500,-

7.700,-

KI.JLUT

Vuokrakulut (12 x

150

mk)

1.800,-

Resiina-lehden tilausmaksut
4 numeroairuosi

2.300,-

Tenderi-lehden ja jasentiedotteiden kulut
seka postituskulut

2.000,-

Kerhoradan tårvikkeet

1.000,-

Pankkikulut
Matkakulut

Muut kulut

200,1.700,-

400,-

9.400,-

n
SeDöthauDen
Ti

13.01.9E

1998 offe[mc

klo

18.00

Räntämäki

Kertroilta

MRY:n qrysretken 1997
larvasatoa

Ti

27.01.98

klo

18.00 Rtutämäki PRT-ilta

Ti

10.02.98

klo

18.00 Rtutämäki Kerlroilta

Ti

24.O2.98

klo

18.0O

Ti

10.03.98

klo

18.00 Rtutämtiki

Ti

24.03.98

Ho

18.00 Rtutrimäki KEvÅTKoKoUs

Ti

07.04.9E

Ho

18.0O

Ti

21.04.98

Ho

18.00 Räntlimtiki PRT-ilta

Ti

05.05.98

klo

18.00 Rtutiimtiki Kerhoilta

I-a

16.05.98

Yhdistetty kwätretki ja ruostezuojausmatka Haapamåelle. Tarkempi ajurkohta
ilmoitetaan myöhemmin. I{alukkaat ottakoot jo nyt yhteyttä puheenjohtajaan tai
sihteeriin.

Ti

19.05.98

klo

1E.00

Kerhoradan srunnittelua

Räntåimäki PRT-ilta

Räntämäki

Räntämäki

Kerhoilta
Lisåiksi PRT-ilta

Kerhoilta

Kevätsiivoustalkoot

PRT-ilta

Kevään 1998 aikana on tarkoitus sekä kerho- että PRT-iltoina keskittyti uuden kerhoradan
zuunnitteluun ja rakentamisesn. Ohessa katsotaan tietysti myös uusinta diakuvasatoa ja videoita.

§umn Sisnoliihenreh wtto t\n,oltitut ruonna 1998
pj
lpj
j
j
j.
siht.

Mika Rantala
Jarkkolehtonen
Kalevi Patronen
Pekka Rantala
Tapani Vuorio
Olli Savela

Lankakatu 5 A2
Maallikontie 36
Atrnelantie 7
Bergeninkatu 2D 38
Suovantie 32
Tikankatu 21K79

20660 LITTOINEN
20660 LITTOINEN
2O2IO TI.JRKU
20320 TI]RKU
20360 TURKU
20610 TI.'RKU

(02)246 ts00
(02)246 1400
(02)230 9s62
(02)23e 0378
(02)23820Oe
(02)2442420

tIf,

TEXDERI

Pt 6t
20521

TURXU

Slrttu §umn fiSholtt[erneherfo r!:n 8[turtiimöfiröiteer
hetöt[oBou[teen
Turun Kiskoliikennekerho ry:n säiintömiiäåiinen kwätkokous pidAaiin Turussa ltiintåimiien asemalla,
os. Heikki Huhtamäen katu 3, tiistaina 24.3.1998 alkaen klo 18.00.
Kokouksessa klisitelltilin yhdistyksen stiiintOjen 12 §:n måiåiråiåimät asiat.
Tervetuloa!

TKLK ry:n hallituksen puolesta
}vfikaRantala
puheenjohtaja

Olli Savela
sihteeri

ESITYSLISTA

l.

Avataan kokous.
2. Kokouksen jiirj estaytyminen
2. l. Valitaan kokouksen puheenjohtaja.
2.2. Y ahtaat kokouksen sihteeri.
2.3 . Y alitaan kaksi pöytffi an tarkistajaa.
3. Todetaan kokouksen påiätöwaltaisuus.
4. Hryiiksyttiiin kokouksen menettelytavat.
5. Hpåiksytåiiin kokouksen §öjfi estys.
6. Esitettitin vuoden 1997 toimintakertomus.
7. Esitetiiiin vuoden 1997 tilinpåiätös ja piUtetään sen vahvistamisesta.
8. Ptiätetåiiin vastuuvapauden myöntåimisestä yhdistyksen hallitukselle.
9. Klisitelltiiin muut esille tulevat asiat.
I 0. Piiåitetiiiin kokous.
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