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* Metroasiaa
* UIC-PaIsta
* Kaksikerroksiset lC-vaunut

Tenderi tulee
Vuoden toinen tenderi tulee sopivasti kesän
lopussa kertomaan, että rautieharrastuskausi
on taas sateisen kesän jalkeen alkanut.

Kulunut kesä on sateineen kohta jo muisto
vain. Toivottavasti kaikilla on kesä sujunut
suotuisissa merkeisssä.. Tänä kesänä oli
Turussa kaksi tapahtumaa, joissa molemmissa
yhdistyksemme edustettuna sekä itse
tapahtumia järjestämässä että ennenkaikkea
antamassa tärkeää tietämystään.

oli

Turun ratikoiden 9O-vuotis näyttely sekä
Aurajoen Höyrytreflit, joista molemmista

Tässä numerossa mm

UlC-palsta
Metro

s. 5

asiaa

Aurajoen

s9

hö)'rJ'treffit

sl5
s22

Uudet postikortit

enemmän toisaalla lehdessämme.

Tenderi toivoo edelleen aktiivisuutta

jäsenistöltä, jotta lehden teko ei jäisi liian
pienelln joukon tehtavaksi ja muodostuisi
rasitukseksi. Toistaiseksi aktiivisuus on ollut
kiitettavaa ja toivon mukaan vain lisääntyy.
Pelkäståän yksi hyvä valokuva ja muutama
sana tekstia kertoo jo paljon. Hyvällä
tarkoitan tässä mielenkiintoista kuvaa tai
kuvaa uutuudesta. Myös tarinat siitä, mitä itse
kukin keräilee rautatieharrastuksekseen tai
sen lisäksi ovat mielenkiintoista luettavaa.
Teksti voi olla aivan yhta hyvin
käsinkirjoitettua tai koneellisesti tulostettua
kunhan sitä vain on.

Turun Pussi- ja kirjekuoritehdas on omalta

osaltaan osallistunut

yhdistyksemme
ki rj ekuoria.
la
meille
toimintaan lahjoittamal

Näissä merkeissä toivotan kaikille hyvää ja
mielta piristävää harrastuskautta koko
toimituksen puolesta
Esa Lindros

Tenderi
Tenderi on Turun Kiskoliikennekerho ry:n jäsenleltti
Lehden osoite PL

61 20521TURKU

Fax 02-469 28-10

Päätoimittaja Mika Rantala (vastaava)

Toimitus: Olli Savela
Esa Lindros 0400-524 146

Kannen kuva
Ukko-Pekka I 00 9 poi stuu Aurajoen Höyrytreffei ltä
15.8.98. (kuva E.Lindros)

Kuskin pukilta
Kesä

-

puheenjohtajan palsta

- ios kulunutta kesää voi sellaiseksi kutsua - on takanapäin ja

tarkat
kiskoliikennekatseemme huomaavat syksyn pääopastimen näyttävän vihreää valoa. On
aika tarttua hanastuksemme tehonsäätöpyörään ja naksautella tehot päälle. Suomeksi
sanottuna: Kyllä turkulaisessa kiskoliikennehanastuksässa tehtävää riittää. Uuden kerho- ja
näyttelyratamme toteutus on päässyt alkuunsa. Muun muassa radan alusrakenteiden
materiaalivalinnat on tehty. Lisäksi kiskot ja vaihteet on jo hankittu ratasuunnitelman
mukaisesti. Radan teemasta ja esikuvasta kuulet lisää syksyn kerhoilloissa, joissa on
tarkoituksena tulevana syyskautena pakertaa tämän uuden radan parissa varsin
ponnekkaasti. Tervetuloa kaikki mukaan!

Tämän syksyn pienoisrautatiepäivät järjestetään Helsingissä. Otamme osaa päiville
vanhalla radallamme ja jo tutuksi tulleella näyttelyosastotlamme. Jos Sinulla on ideoita
osastomme ilmeen uudistamiseksi, otamme ilomielin niitä vastaan.

Kirjoitan tätä palstaa juuri Aurajoen Höyrytreffien aikaan, jossa myös yhdissksemme Tk 3
N:o 1108 on näytteillä. Veturi voideltiin hinauskuntoon Pekka Rantalan-johOolla ja liukkaasti
tuntuikin vanha rouva seuraavan hinaavaa päivys§sveturia satamaån. Matkalla ei tullut
mitään erityisiä ongelmia esille. Veturimme on herättänyt katsojien keskuudessa ansaittua
huomiota ja kiitoksia on sadellut veturin komeasta ulkoasusia. Onpa veturia jo kysel§
seuraavaksikin kesäksi näytteille samaan paikkaan. Saa nyt sitten nähdä, miten -asiai
edistyvät.
Eipä tässä muuta! Hanastakaa!

pj Mika

P.S. Kaikki mukaan kerhoiltoihin. Kefioiltaan lähdetään komennolla: "Kerhoiltaan - lähde!"
Komennon valmistavalla osalla "kerhoiltaan" asettaudutaan kerhoiltaanlähtemisasentoon ja
komennon suoritusosan "lähde" kajahtaessa lähdetään kerhoiltaan vasemmalla jalalia
aloittaen. Helppoa, mutta tofta. Eikö vain?
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ratikat 90-vuotisnäyttely
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Tiinr:i sornrrritelnu kul jctta.lasta .ja ralustu jasla toi cliiviist i
rtricleen onul koultraikaisct nratkani (r()-lurln alussa
Uudcnuraankadulta Martin kouluun koluroscrt ratikalla.

Tuntn ratikoidcn 90-urotistaipalccn kunniaksi oli Turku-seuran Förituplran koottu nä\Iteh Turun eri

kansalaisjlir.iestÖjen vhtcist\'önä. Nä\ltclvssii oli esillri runs.tasti valoktn'ia Tunrn ratikoiclen taipaleelta sekii Hannu
Pulkkisen upcita pienoimalle.fa. \tlenä hallitscvana tekijrinii oli Mikko Laaksoscn ehdorus pikåmitioriestä Turkuun.

Paikalh oli mielipidcklselr'. Inutla chk:i joku pieni uroniste urnkaan oteilavaksi olisi saarutut paikalla k,ilnneel
Ittiettirntiiin svr iillisemmin ratikoiden srirslcttolnuutta.ja sopivuuila TurLln kaupLrnkikuvaan.
Teksti ta kur a Esa Lindros

UIC.PALSTA
Ulhomcrisia tavcrrcrvctunuia Rcrilshipin
rcrtcrpihcrllcr Pansion scrtcrmcrsscr
(OS/JL)Kuten kaikki valveutuneet rautatieharrastajat tietävät, aloitti Railship kesän 1998 alussa
junalauttaliikenteen Turun Pansion satamaan. Kuluneen kesän aikana siellä on voinut havaita
-Ruitrtipin
omien vaunujen ohella melkoisen mäårän ulkomaisia tavaravaunuj4 joita kaikkia ei tosin
viedä Pansion sataman ratapihaa pitemmälle, vaan vaunut siirtokuormataan.
joissa
Lähes jokapäiväisiä vieraita ovat Espanjan rautateiden RENFE:n Habiss-vaunut (ks. kuvat),
tuodaan kaakeleita edelleen Venäjåille kuljetettavaksi. Naista vaunuista on useampia värivariantteja'
ja
On vaunuja, joissa on alumiininväriset (tosin enimmäkseen jo reissussa rähjääntyneet) siirtoseinät
ruskeat påådyt ja katto, on vihreäpåiätyisiä ja -kattoisia sekä myös kokovihreita vaunuja. Yhteista
kaikille on kuitenkin siirtoseiniin maalattu oranssinkeltainen viiva, joka kulkee koko vaunun pituudelta vasemmasta yläkulmasta oikeaan alakulmaan. Kaikissa tähåin saakka nfidyissä RENFE:n
Habiss-vaunuissa on Y 25+elit.

pienoismallipuolella on Electrotrenillä oma Habiss-vaunu (nro 5517K), tosin siinä on vain kuusi
siirtoseinää, kun taas Railshipin ratapihalla nähtävissä vaunuissa niita on kahdeksan. Mutta muuten
Electrotrenin malli vastaa riittavasti esikuvaans4 varsinkin jos ei ole niin nokon nuuka yksityiskohtien vastaavuudessa. Sitapaitsi Electrotrenin mallissa on Y 25-telit, kuten esikuvillaankin.
Muita kesän aikana "spotattuja" vaunuja ovat esim. Belgian rautateiden SNCB/NMBS.n Res-vaunu,
nro I I 88 393 6 /||-l,Italian rautateiden FS:n Salmmp, nro 3l 83 482 3 006'7 ja Saksan rautateiden DB.n Samms, nro 3l 80 486 3 265-3. SNCBATMBS:n ja FS:n vaunut eivät ole telinvaihtokelpoisi4 minka seikan osoittavat numerosarjan ensimmäiset luvut I I ja 3l (ns. vaihtosopimusmenetielyn tunnusluku). RENFE:n vast&tva luku 32 taas merkitsee sitä, että vaunu on telinvaihtokelpoir.q mutta vaunun äärimmåiisenä oikella olevaan siirtoseinään merkitty pelkkä E (ilman kehystiV
Lehyksia) merkitsee sitti, etta vaunu on tarkoitettu kulkemaan vain 1668 mm:n ja 1435 mm:n
levyisillä raiteilla.
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Ferrl Reinhohn on juuri todemut. ettii VTG:n buladieenin kuljetusvaunu ruo
Turun rautatieasema 2.8 1998. Kuva Olli Savela
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Savela
0'146-8 Pansion jutralauttasatallrassa 21 7 98' kuva:Olli

Keskiviikkona 5.8. seisoi ratapihan Turun puoleisessa päässä kolme Luxemburgin rautateiden CFL:n
Kps-vaunua (mot 2182 339 5 155-51265-2119l-0).
Tavaravaunujen mastodonteista voisi mainita Varäjän rautateiden RZD:n 8-akseliset laidattomat
avovaunut, joita on nähs vedettävän junalauttasatamasta Turun asemalle. Valitettavasti venäläisissä
vaunuissa ei vain ole UIC:n mukaisia litteroita eikä myöskään LIIC:n mukaista numerointia.
g
Lisäksi on nähs ITG Transportmittel GmbH:n säiliövaunujq esim. nro 34 80 792 935-3 E] seisoi
I 1.6. Turun rautatieaseman ratapihalla. Kyseessä on siis yksityinen eli P-vaunu, joka on rekisterÖity
DB:n alaisuuteen (numerosarjan toinen luku 80: DB AG). Ja yhä enemmän näkee myÖs erilaisia
VTG.n säiliövaunuj4 esimerkkinä vaikkapa aurinkosuojalla varustettu 4-akselinen kaasunkuljetusvaunu (ks. kuva). Vaunun merkintäkilvessä ei ole litteraa, eikä myöskdån kehyksessåi koska litteran
merkitseminen ei ole yksityisvaunuissa pakollinen. Mutta jos littera olisi merkit§, se olisi mitä todenniiköisimminZagns. Rocon nro 46792 vastannee aika hyvin §seistä Z-vaunva.
Uuden junalauttasataman myötä tulee "wagonspotting" s:mmaan aivan uutta sisiiltoa tavaravaunujen
rakastaj ien keskuudessa.
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RENFE.N Habiss nro 32

f :

',.., :ll#1.;;:ii";,;i:

1,,,'i.r'[,$§1i]i

if:::::..fi'd[]i'
i:

,

t

iil:l:l

7

RENFE.N Habiss ruo 32
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285 0 452-6 Pansion junalauttasararnassa 12.6.98. kur.a:

Olli

Sayela

Merkkien selisl«set

littera
Habiss

lqiitunnus

H
lisätunnus
a
b

I
s§

2-akselinen katettu erikoisvaunu
kuormauspituus 9 m - alle 12 nq kantawus 25 t - Zg t
4 pyöråikertaa (kaksi 2-akselista teliä), jolloin kuormauspituus 15 m alle 18 m ja kantawus 50 t - 60 t
kuormauspituus 12 m - alle 14 m ja kuormaustila\ruus 70 m3 tai
enemmän (2 py öriikertaa)
kuormauspituus 18 m - alle 22 m(4 pyöriikertaa tai enemmiin)
avattavat siwseinät
suurin nopeus l20kmlh

littera
Kps

lqiitunnus

K

2-akselinen avonainen yleisvaunu, alaskäännettävät laidat ja lyhyet
pylvåiåt
kuormauspituus 12 m tai enemmäq kantawus 25 t '30 t

lisätunnus

p
s
littera

ilman laitoja
suurin nopeus 100 km/h

t4itunnus

Salmmp/ S

Samms

avonainen erikoisvaunu, 4 pyöräkertaa (kaksi 2-akselista teliä)
kuormauspituus l8 m tai enemmän, kantanrus 50 t - 60 t;

lisätunnus

a
I
mm
p
s
littera
Zagns

6 pyöråikertaa (kaksi 3-akselista teliä), jolloin kuormauspituus 22 m tai
enernmärq kantarnrus 60 t - 75 t
ilman pylvätä
kuormauspituus lyhempi kuin 15 m (4 pyöriikertaa)
kuormauspituus lyhempi kuin 18 m (6 pyöråikertaa tai enemmiin)
ilman laitoja
suurin nopeus 100 km/h

l4itunrlus

Z

2- tai 3-akselinen säliövaunu, metallinen säiliö nesteiden tai kaasujen
kuljetukseen
kantavuus 25 t - 30 t (2 pyöråikertaa)
kantavuus 25 t - 40 t (3 pyörtikertaa)

lisätunnus

a
g

n
s

4 pyöråikertaa (kaksi 2-akselista telia), jolloin kantawus 50 t - 60 t
tihennettyjen, nesteytettyjen tai paineen alaisena liuotettujen kaazujen
kuljetukseen
kantavuus yli 30 t (2 pyöriikertaa)
kantavuus yli 40 t (3 pyörtikertaa)
kantavuus yli 60 t (4 pyöråikertaa)
suurin nopeus 100 km/h

METROT
Metroja on maailmalla lukernaton

määrä.

joissa liikenne
on todella tukkoista. Metrojuna koostuu 2-8

Pääasiassa suurkaupungeissa,

vaunusta, joissa jokaisessa

on

tasavirtamoottori. Maailman ensimmäinen
metrojuna lähti liikkeelle Lontoon tunneleihin
10.1.1863, mistä myöhemmin lisää. Eniten
asemia, eli 467, on New Yorkin metrossa.
Maailman vilkasliikenteisin metroverkko on
Moskovassa, jota käyttää päivittain lähes 7
mi ljoonaa matkustajaa.

Lotttoort Metro
Lontoon metro on maailman vanhin sekä
laajin. Ensimmäinen metrojuna kolisteli
Lontoon tunneleissa 10. 1 . 1863 linjalla
Paddington-Farringdon Street. Lontoon
metrossa on yhteensä 17 päälinjaa. Verkon
pituus on 408 km, josta n. 241 km:ä on maan
päällä Aluksi Lontoon metro kulki
höyryvetoisen veturin vetämänä, jonka
perässä oli 2-4 puista vaunua. Metro
muutettiin sähkökäyttöiseksi wonna 1 890.

Asemia on 273, joista 26:ssa on hissi, sekä
69:ssä liukuportaat. Pisimmät liukuportaat
ovat Leicester Squaren asemalla (49,6 m).

Syvimmällä oleva asema

on Hampstead

(58,52 m). Syvin tunnelikohta on n. 60 metrin
syvyydessä. Lontoon metron vuotuinen
matkustajamäärä on n. 769 milj.

Poriisin metro
Se

otettiin kayttoon vuonna 1900.

Metron
rakentamispäätös tehtiin v.1897 ja
ensimmäinen linja avattiin 1900 välillä Porte
De Vincennes-Porte Maillot. Metroa

laajennettiin tasaisesti

ensimmäiserr

maailmansodan aiheuttamaa keskeytystä
lukuunottamatta. Nykyiseen laajuuteensa se
saatiin v. 1939.

on

Pariisin metroa on viime aikoina täydennetty
ns. pikametrolla, joka muodostuu syvälle

tehdyistä uusista tunneliradoista

sekä

pintaradoista, jotka ovat useissa tapauksissa
olleet Ranskan valtion kaytossä olleita ratoja.
Uusilla radoilla junien huippunopeudet ovat
100 km/h ja ne ottavat jopa 2500 matkustajaa.
Junavälit ovat tiheimmillaan 2,5 minuuttia.

Moskovan nretro

Moskovan metro on

maailman

vilkasliikenteisin. Sita kayttaä päivittäin yli 6
nriljoonaa nratkustajaa Metro avattiin v. 1935
ja nykyäån sen pituus on 198 km. Asenria orr
123, josta vaihtoasemia 15. Metroa alettiin
rakentaa v. 1900 ja se tyollisti yhteensä
ennätykselliset 750 000 henkeä. Jotkut
asemista ovat jopa 72 metrin syvyydessä
(esim. Kirovskaya).

Moskovan metroa pidetään maailman
kauniimpana hienoine asemineen sekä
asemien sisällä paljon käytetty marmori.

Tukltoltrtutl ,netro
Tukholrnan metro on, kuten monen muunkin
kaupungin metro, rakennettu raitiotien tilalle.
Ensimmäinen metro aloitti kulkunsa wonna
1933 linjalla Slussen-Skanstull. Radan pituus

on 13 I km, josta n. 45 km tunneleissa.

Pariisin metro on maailman vanhimpia.

Verkon pituus

lahes kokonaan nlaan alla. Vain n. l5
kilometriä ou maanpäällä. Pariisin metroa
käyttää vuosittain yli 1.2 mrd. matkustajaa.

lähes 200 kilometriä.

Pariisin metro on siitä erikoinen. että se on

Asernia on 98, josta vaihtoasemia toiseen
linjaan 8. Maanalaisia asemia on 23.

Vilkkain asema on tietenkin

T-Central.

Tukholman metroa käy'ttää paivittain yli
miljoona matkustajaa Vanhin asema on Södra

Bantorget, nyk

Medborgarplatsen.

Tukholman metron tunnusmerkkinä voidaan
pitaa asemien seinissä olevia maalauksia,
jotka ovat moderneja ja tyyli on sama kaikissa
maalauksissa.

ro
Tukholmassa

on tänä wonna

otettu

koekäyttöön uudet Vagn 2000 -metrojunat
(kuva alhaalla). Junien penkkijärjestys on
l+3, eli tilaa on enemmän kuin vanhoissa.
Kaikki, jotka ovat Tukholman metrolla
liikkuneet ovat varmaan todenneet,

että ruuhka-aikoina junasta poistuminen on
hankalaa. Ainakin SL lupaa esitteissään

Itse en ole viela
matkustanut tällä junalla, mutta ainakin isäni

tilavampaa junaa.
mielestä muutosta

on

tapahtunut entiseen

verrattuna

Hässelbyn juna juuri saapumassa Gullmarsplan.n asemalle

Uusi vagn 2000 koeajossa Tukholtnassa
ker'äällä 1998. Kuva SL arkisto'
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Alvik:n juna saapumassa Gamla Stanille slussenilta

Vaunu 2000 on juuri tullut Medborgaplats:n asernalle

ll

r2

lnteriör frän Vagn 2000.

Uudet vagn 2000 sa{an vaunut ovat aloittaneet liikerutöiruu
linjalla. Vähitellen niitii tulee rn1'ös muille linjoille' Vartnut

r3

Toukokuussa 1998 Tukottttan nraanalaisen vilueällä
rvat tilavia ja tnatkustustnukaruus huippuluokkaa'
r

l4

Vaunu 2()(X) on tilava ja valoisa.
Teksti Jan Lindros Kur,at Jan ja Esl Lindros ja SL-arkisto

r5
Aurajoen Höyrytreffit

olivat ontr I 108:mme ja
Elokuui puoli'aliså jårjestettiin Turun sataurassa Hö)'r.\lrcffit. Päi'ien kaksi letonaulaa
Yielä paikalla kun presidctttti Matrno
ruotsalaincn hö1.r1jäämriurraja sankt Erik. ValitettaYaiti el oma veturinune ollut
lulttsltttttilss:t
i:iiiruntrrt:riaan.
Koivisto ,.ur,,ein""n kavi pliivai cmen ava.iaisi:t
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Sarfkt erik lngftarnassa lääta \11OSISaOä1 axgptl6lellA. §U\'ä I Lurrulrrdrr
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Indententti Bodil Sundström ja satlnmtnestari Kari fuutta komentosillalla'

I6

Veturilrune TK 3 nro I108 oli jatkuvassa ihailijoiden rist-rtulessa. Kuvat esa Lindros
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MUSEOIÅTVAI
Vagmu.seon vietEssl

Galårvrweg Diu4årdert

Tukholsa

Jä=rriilncl.la §ankt

EdI

Buosin ensimrnlineo racril«lyttOöa slunnitelnr i[änraunaia AkenneriinFinoboda
platiyisi
VaIf-IGbf€Ih f leslseniin vesillc f915. Tulöolnan kauplnki arviui iäInmuttei'a' iota
pidmåiin keuFnliin lrhtevzr seeristorÄylA avoimina'

SelbHå

192l'
Kyltninä nlvine plnmunaiae leimaiin ra[iolle, [rka sei ensiromliscn iäånmucepnsa
Tlllöin lain arnrsti 6rer€!il§il}ul tnrD. Pohianlehdells ts Skoonco ranniLolla
E,lb poi*etriin ldystö8l Lgn vsc on loininul rnnseoleivzna wo'de*a

lso

wrb

outre nirai Euurcqiin nroilm 195E rehdyn uudlsr$yöa
pcäeiesca F
yhIGydG§- Tdlöio Loocntosilta ralcenrrcAiin sisltil.li§i, niin eAcikap6cnin'
nykyaikaisclla redioleiueiaielristön arrrinn'r seistä ulkom paf,tsscssa- Leiva rrenrstcuin iaros
TaotltcarsäIitPiEai€l
$o[1ia utkalla. Hqrq/lc{dld nuureaiin safitalla öliy&ayaöön rcpiviksi,

Alulcsi lair.zn nimi oli'Isbrytaren

II.

Eten Ehes lqlcsinkeneisir.qi
§t'en' ctrI se

grrb

E lh on tyylil:åiin L:lassinen itll,mecnilumurt:1ia. Ker.rla on muoloilnl
Kantassa on porlnrri' !o&e
hukuraaan ilån p6älte ja ourrslcaaoaen piin laivrn painolla ia volraallr.
PylsEtnf

laiven runku v{hiln6l iIZn PaineUa
vöffeå veril ia lurrurstrla hn,en kylkil pi&in PyösisteEty
siwilla olaricn
hilzn rrLil nsren. fuib EilHa ott unirnspriesrclnz, lonh evulla laivan pB
girrusuururassa'
iäl ei Aro'rlri
säiliöiden välilE voidaen PultPall veUt-Jlll'nmgraia 'keinuu'
al^,stetl2ran
kåpetän
tairaan Ir iona nilo lerrerisi . i-ta mUoperässä on myös hanka, ioa
lzirrEn hinzamiseen-

teho on 280 hv ia se on
Sanb 51i4lldon keksi trolmesylinrcrixä höyrykoncrtå. Perällä oleuan
Ruosin srurh Soirnive mcrihöyrykona

Keulaoprolelien höyrykoncen seho on 12@ hv'

Tl€d.!
piurr:s 60 m

lweys 17 m
slvays 6,5 m
mietristo n.30 henkcä
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Kesäisin: päivitdiin 12-17
Talvisin: lauanteisin &
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Ka ksi kerro ksiset In terCity-va

un

ut lii kenteeseen

Tämiin vuotlen hciniiliuun alusta aloittivat Euroopan lilksi cnsimmiiistii lialisilierroksista InterCity-r'lunuir
liikentccn Hclsingin ja Vaasan viilillil
InterCitr'-palvclu paranee ruoden kaksitululla loppuun rneluressä kun Rautanurkin Transtechilta tilatut .12 toisen luokan
vauntn s.taditatt liikenteeseen kaikillc kahdcksallc Intercit\'-reilille.Vaunut ovat toisen luokan vaunuja ja kaksitoista
niist:i olt palveluvautru.ya. Heiniikuun alussa k:irItöön oteluisla launuista toinen on palvelu ja toinen matkusta.iaraunu.
Kaupan kokonaishinta on 500 rniljoonaa nrarkka ja vaunuien kotintaisuusastc on 70 prosenttia.
Uusissa InterCi§'-r'aunuissa on ihnastointi. Matkusta.iilla on rnahdollisuus kuunnella radiota kuulokkeista. Jokaisen
kiintcän pö1'dän alla on kaksi PC-pistoketta. jotka sopivat svlirnikrolle tai matkapuhelimen lataukseen. Asiakkaiden
kärtössä on urvös eri kokoisia panttilukolla varusteilrliä nratkatavaralokeroita.

Vaunuien alatasolla on vahvistin. joka parantaa matkapuhelimen kuuluruuila. Alhaalla on rnr,ös 1'leisöpuhelin. Ylätason
pultelinkoppi on \raratlu tnatkapuhelinta kä\11ä\'ille lrlatkusta.iille. Yliitasolla ei ole läpikulkua vaunusta toiseen. jolen
paikat soveltuvat raulullista vnlpiiristöä etsir,ille asiakkai llc.

Kaksikerroksisen InterCitr'-palveluvaunurl lestaus klir,nnissä Helsingin rautatieasenulla s:lteisena tiistaina 18.8.98.
Kuva: Esa Lindros

La p s ipe rh eet

ja

va m m a i

set

h u o m io

itu

p a lv e I uv a u n u n s u u n n

itte/ussa

Palveluvaunujen suunnittehrsssa on ajatelnr erirfisesti lapsiperheitiiia liikuntarajoitteisia.

Vaurun tilat on suunniteltu pr'öråtuolin kanss:r matkustavalle. Vaunun alatasolla on kaksi inva-paikkaa. in.r,a-ll'c ja
1'leisöpultelin sopivalla korkeudella pr'örätuolimatkustajalle. h'örätuolimalkustaja päiisee itsenäisesti t,aunuun niillä
asernilla.

joilla on korkea laituri.

t9
InterCitr'-reiteillä llaiturit on korotettu Hclsingin. Pasilln. Tikkurilan. Hiimccnlinrurn. Jn':iskt'l:in. Parkanon. Vanrrrurhn
.ja Kokemäen asemilla. Ratahallintokeskus koroltla laiturcita mtlpihojen uusirniscn vhleldcss:i niin. cttä r'uotccn 2005
nreruressä kaikilta InterCih-reittien asenrilta voi nousll rrurtahlattiaiscen vaurluun suoraan laiturilta.

Palr,eluvaunun alataso sopii rnt'ös heikkokuuloisille nralkustaiillc. koska kuulolaitteiden toirnintaa on tehostcttu Tsilmukalla.
Lapsiperheitä varten palr,eluvaunussa on perheh)1tija lasten leikkitila sekä ornal säilrtvspaikat lastenvaunuille.
Vaunuissa on m1'ös tilaa kolmelle polkupr'örälle. Polkupvöräpaikat varataaan etukäleen. Talvella tilassa voi kuljett:ur
suksia.
Palveluvaunussa on yhteensä 83 isturnapaikkaa ja kaksi pr'örätuolipaikkaa.

Palveluvaunu ilunisten ihailtavana Helsingin ascmalla ltt.tt.98. Kuva Esr Lindros.

Matku stajava u n ussa hytit

a I le

rg iko i I le

Matkustajavaunussa on kahdessa tasossa r,hteensä I l3 istumapaikkaa. Allegikoille on nmvkustajavaunussa kaksi
hrttiä..toinen neljälle ja toinen kahdelle hengelle. M1'ös allergiahrteissä on PC-pistokkeet.

InterCitr'-junan l,ksikerroksista toisen luokan vaunuista lö1r11'
pistä1,t1,mishy'tti tupakoij

thltti leurmikkien

kanssa matkustaville sekä

i I le.

Kaksikerroksisten vaunujen rakenteellinen huippunopeus on 200 kilometriä tumissa. Tällä hetkellli InterCity-junilla
liikeruröidiiän 1.10 krlometrin tuntinopeudella. mutta nopeuila r,oidaan nostaa lulevaisuudessa ratarerkon kehitqrnisen
tahdissa. N1'kf isen kaluston huippunopeus on 160 kilornetrili tunnissa.
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Uudet postikortit
Yhtlistl'liscntme uudct postikortit ovitt valnristuncct ja ovlt ostettavissa licrhoilloissa.
Mviis Rautatiemuseollit on liorttcjrnrme nr1'lnnissii. Kortticmmc lisiiltsi muscolla on liuusitoista uutta
rlutatieaihcista liorttia mlvnnissä.

Turku asema Foto Mika Rantala 13.5.1984

ffi

Turku veturitallit Foto Jarkko Lehtonen 7.12.1997

2l

Turku Portsa Foto Mika Rantala 24.5.1981

XgI

PDNOISRAWIIVÅT

IIDI§INGI§SÅ
?,4.AO. - 2r5.l0.l99A

Helsingin pienoisrautatiepäivät, joiden jfiestäjiinä toimii Miirklin Club of Finland ry., pidetåiiin
lauanteina 24.lL.ja sunnuntaina 25.10 Valkoisessa Salissa, os. Aleksanterinkatu f GlE.
Näyttely on avoinna kumpanakin ptiivänä klo 11.00 - 18.00. Osastojen pys§rtysaika on perjantaina
23.1O. klo 18.00 -24.00 jalauantaina 24.10. klo 7.00 - 10.30. Yleisö pääsee sis?ille 10.30 alkaen.
Mkäli olet halukas liihterniiiin PRT-påiiville pystyttiimiiiin osastoamme sekä tietysti edustamaan siellä
Turun Kiskoliikennekerho4 ilmoittaudu sihteerille viimeistään sunnuntaina 13.9. Ilmoita sama[4,

aiotko osallistua lauantaina jfi estettävåiiin illanviettoon.
jotta
Ne, jotka haluavat hotellimajoituksen, itmoiuautukoot sihteerille viimeistf,än perjantaina 25.9.,
huonevaraukset saadaan tehdyksi tarpeeksi ajoissa, sillä Helsingin hotellitilanne ei ole erityisen hyvä.
Hotelli lienee nriilla nti§min Eurohostel Katajanokalla (ttimlinhetkiset hintatiedot ovat I trlr/yö 175 mh
26hlyö 230 mk lisävuode 120 mk). Eikii sitten mitåirin soutamista ja huopaamista, kiitos. Sihteeri ja
påiiimajoitusmestari julmistuvat moisesta menettelystä. Mutta itsekin saa varata hotellihuoneeq mistä
ikinii haluaa.

TKLK ry:n hallituksen puolesta
Olli Savela
sihteeri

E§ tozl z44z4zo
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SUOMEN RAUTATIEMUSEO

KEISARIN JTINA
Bomanovit rautateillö
§uornen Bautatiemuseon satavuofisjultto nöyttely
Näyttely avataan 29.5.1998 jo se iathru aina rtuoden 1999
loppuun soolcko.
Suornen fioutofrernuseon keisqrlilm en iuna on tehty keisori
Aleksontert II varten. Suornen rautateillä ovat motkustoneet seko
Alehsanteri. fi, hänen poikonsa Aleksanteri III ja Venäjan vtimeinen
keison Ntkolai II.

Suomen Rautatiemuseon Rolmtvaunuinen ketsorillinen iuna on
ainutlaatuinen nalfiaqrys. Vuoruru 1898 perustetun Inuseon
juhlanayttelysso kerrotaan Venäion keisariperheen matkoista
Suomen rautateillö.
Suomen suurirufttinoskunto offt oino loistol<Raosti vostaan
hollitsyon sa. Köynnökstn, Iflku? jo ltpuut kortstetut
asemarakennukset, juhlavaloistut Raupungit i a hturaavat
olomatset esitelloän l?}-rruotisnäyttelyssö, ioka antaa myös uuffo
fietoo Venajän keisorien, keisorinnojen ja monien suuriruhtinotden
junamatkoisto Suomen routoteillci.

Suomen Rautatiemuseo

Hyvinkäänkatu 9
O58OO Hyvinkää
lipunmyynti l0l9l 456 4241
museonjohtaja (0191 456 4243
faksi t0l9l 456 4240
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Sggskauden fllllA ohielma
0r.09.98

klo

18.00 Riinttimiiki Kerhoilta

22.09.98

klo

18.00 Riintamiiki

pRT-ilta

06.10.98

klo

18.00 Riintämiiki

Kerhoilta

Ti

20.10.98

klo

18.00

La
Su

24.10.98
25.10.98

klo 1 1.00 - Helsinki, PIENOISRAUTATIEklo 18.00 Valkoinen SaliPAIVÄT

Ti

03. t 1.98

klo

18.00 Riintämäki Kerhoilta

Ti

17.11.98

klo

18.00 Räntiimiiki SYYSKOKOUS

Liihtöaj ankoht a perj antana23.10.98 ilmoitetaan myöhemmin
Vanhoja dioja (Mka
Rantda)
Lisäksi PRT-ilta

Ti

01.12.98

klo

18.00 Riintiimtiki Pikkujoulu

Harrastajakuvia

Kesiin 1998 diakuvasatoa
Kerhoradan
suunnittelua
Videofilmejä

Riintaimiiki pRT-ilta

Syksyn 1998 aikana on tarkoitus PRT-iltoina keskittya uuden kerhoradan suunnitteluun ja rakentamiseen.
ja videoita.

Ohessa voidaan katsoa myös diakuvia

Turun Kiskoliikennekertro
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jåisert
Jåisen

Jrisen

Sihteeri

Mka Rantala
Jarkko Lehtonen
Kalevi Patronen
Pekka Rantda
Tapani Vuorio
Olli Savela

qrn hollifus yuonno l gg}

Lankakatu 5 A2
Maallikontie 36
Aunelantie 7
Bergeninkatu 2D 38
Suovantie 32
Tikankatu 2l K79

20660 LITTOINEN
20660 LITTOINEN
2O2IO TURKU
20320 TURKU
20360 TURKU
20610 TURKU

(02)246 ts00
(02)246 1400
(02)230 es62
(02)23e 0378
(02) 238 2o0e
(02) 244 2420

KUT5U TKLK RY=N SÄÄIUTöMÄÄNÄIsEEN 5YY5KOKOUK5EEN
Turun Kiskoliikennekerho ry:n sääntömiiäräinen syyskokous pidetiiiin Turussa Räntämäen asemalla,
os. Heikki Huhtamäen katu 3, tiistaina 17.11.1998 alkaen klo 18.00.
Kokouksessa kiisitellaan yhdistyksen siiiintöjen I I §:n måäråiämät asiat.
Kokouksen jiilkeen on pienoisrautatieilta.
Tervetuloa!

TKLK ry:n hallituksen puolesta

Mka Rantala

Olli Savela

puheenjohtaja

sihteeri

ESITYSLISTA

l.

Avataan kokous.
2. Kokouksen jfi estäytyminen
2. I . Valitaan kokouksen puheenjohtaja.
2.2. Yalitam kokouksen sihteeri.
2. 3 . Valitaan kaksi poyttikirjan tarkistajaa.
3. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytåiån kokouksen työjiirjestys.
5. Esitetiiiin toimintasuunnitelma vuodeksi 1999 japåiätetåiiin sen vahvistamisesta.
6. Miiiirättiiin yhdistyksen jasenmaksun suuruus vuodeksi 1999.
Hallituksen esitys: Jäsenmaksu pidettiiin ennallaan eli on siis 120,-.
7. Esitetåiåin tulo- ja menoarvio vuodeksi 19991apiiätetiiän sen vahvistamisesta.
8. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet vuodeksi 1999.
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa seka näden varamiehet vuodeksi 1999.
1 0. Påiätetiiiin kokous.

