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Tenderi tulee
Toisen jo kerran tänä vuonna ja ensi kuussa
vielä kolmannenkin kerran.

Tämän vuoden merkittävin tapahtuma meidän
harrastusrintamallamme on eittämättä tämän
vuoden syksyllä Turussa järjestettävät
pienoisrautatiepäivät. Toivottavasti päivistä
tulee kaikille mukaantulijoille, niin osanottajille
kuin järjestäjille positiivisesti unohtumattomat
pienoisrautatiepäivät.

llmoittautuminen PR-päiville on käynnistynyt
ja myös ensimmäiset tiedotteet ovat postitetut
tiedotusvälineille.

Seuraava Tenderi eli numero 3-99 tulee
painosta näyttelyn aattona ja jäsenet saavat
omansa PR-päiviltä. Jos joku eijostain ihmeen
ja kumman syystä voi tutustua näyttelyyn, niin
hänelle lähetetään lehti näyttelyä seuraavalla
viikolla eli marraskuun alkupäivinä.

Edelleen toimitus odottaa myös uusilta
tekijöiltä juttuja ja kuvia. Jutut voivat olla millä
tahansa luettavalla tavalla tehtyjä, toisin
sanoen myös käsinkirjoitetut jutut ja
jutunpätkät otetaan kiitollisina vastaan. Myös
kaikki uudet ja vanhat valokuvat otetaan aina
vastaan.

Jokainen varmasti kerhoilloissa käydessään
on havainnut aseman seudun muuttuneet
liikennejärjestelyt. Kaupungin asettamia
merkkejä noudatettaessa on ajettava vieressä
olevan naapurin pihan kautta. Kesäkuun
alussa oli Turun poliisilla hyväksyttävänä
ehdotus, jonka mukaan Leafin puoleista
merkkiä siirrettäisiin riittävän kauaksi
eteenpäin, ettei tarvitsisi rikkoa sääntöjä, kun
saapuu autolla kerhoiltaan. Syksyn edetessä
kaupunki ehkä muilta kiireiltään ehtii hoitaa
merkin siirron sopivammalle paikalle.

Tenderimäisin terveisin

Esa Lindros
toimitussihteeri

Kannen kuva
Katoavaa infrastruktuuria P103 21.05.81. (Kuva
M.Rantalan kokoelma)

Sisältö
3. Kuskin pukilta
4. Uudet kaupunkijunat
7. Merkkipäivätapahtumia
8, UIC-palsta

1 7. Aikataulumuutoksia
18. SL-kuulumisia
19. Vanha valokuva kertoo
20. Auto junaan
22. Vanha valokuva kertoo
23. Kokousaikataulu ja yhteystietoja

Jäsenmaksu 1999
Lehden mukana on postitettiin kaikille
arvoisan yhdistyksemme jäsenille pankkisiirto
jäsenmaksun suoritusta varten. Muistithan
merkitä viitenumeron maksaessasi
kotimikrolla tai automaatilla. Niille, joilla ei
ollut tilaisuutta olla läsnä syyskokouksessa,
kerrottakoon pienen korotuksen johtuvan siitä,
että joudumme jatkossa kustantamaan
kerhotilojen lämmityksen itse.

Tenderi
Tenderi on Turun Kiskoliikennekerho ry:n
jäsenlehti.

Lehden osoite:PL 61 20521TURKU

Toimitus:
Päätoimittaja: Mika Rantala (vastaava)
Toimittajat: OlliSavela

Esa Lindros 0400-524146

Toimitus llidiittiiii oilicudcn vllita julli:ristavirt
liir.joitulisct ja vlloliulat noudilttflcn hlviiii
lchtilnicstu;lll.



Kuskin pukilta - puheeniohtajan palsta

Pienoisrautatiepäivät tulevat - oletko valmis?

Pienoisrautatiepäivät 1999 järjestetään Turussa 30.-31.10.99 ja yhdistyksemme vastaa
päivien järjestelyistä. Kuten monet muistavat, olemme järjestäneet aiemmin

Pienoisrautatiepäivät vuosina 1989 ja 1993 hyvällä menestyksellä. Jopa niin hyvällä, että
jotkut aiemmitle Turun Pienoisrautatiepäiville osallistuneet ovat sanoneet ehdottomasti
tulevansa Turkuun, kun päivät taas järjestetään täällä. Huomaan, että olemme asettaneet
itsellemme paineita tulevien päivien suhteen. Uskon kylläkin, että onnistumme järjestelyissä

aiempaan tapaan, kunhan vain saamme taas talkooporukan kokoon. Pienikin §öpanos
oikealla hetkellä voi olla tosi arvokas. Tärkeimmåt järjestelyt ovat luonnollisesti
yhdissksemme hallituksen vastuulla, mutta muita tehtäviä voidaan jakaa halukkaille
jäsenille. Aikanaan tullaan tarvitsemaan näyttelyn käsiohjelman mainostilan myyjiå,
julisteiden levittäjiä, pääsylipun myyjiä ja niin edelleen. Suosittelen jäsenille käyntejä
syyskauden kokouksissa, joissa sitten selviää, minkälaista toimintaa olisi kulloinkin tarjolla.

Jos jokainen jäsen hankkii yhden mainoksen käsiohjelmaan, saamme siihen 55 mainosta...

Tehdään tulevista Pienoisrautatiepäivistä taas jälleen kenan "hyvät Turun päivät"!

ffiuDERl



VR:N UUDET KAUPUNKIJUNAT LIIKENTEESEEN SYKSYLLÄ

VR:n 10 uutta kaupunkijunaa tulevat pääkaupunkiseudun lähilii-
kenteeseen syksyliä. Marraskuusta alkaen junat kulkevat aika-
taulun mukaan påäasiassa P- ja l-junina kaupunkiradalla Helsin-
gin ja Hiekkaharjun välillä, Tätä ennen junat ovat satunnaisesti
muillakin reiteillä.

Junat tilattiin vuonna 1996 Fiat Ferroviarialta. Kaupan arvo on
noin 300 miljoonaa markkaa, ja sopimukseen sisältyy optio 40:stä
junasta, Kaupunkijuinien tyyppitestit alkoivat keväällå Suomessa,
ja ne päättyvät heinäkuun puolivälissä. Testiajoja tehtiin päåosin
rantaradalla ja Pohjanmaalla. Junia testataan vielä ensi talvena
kaksi viikkoa.

Väljyyttä eteistiloi hin

Kaupunkrjunan kehittelyssä on sovellettu VR:n lähiliikenteessä ke-
räämiä kokemuksia ja maikustajilta saatua palautetta Uusissa ju-
nissa on leveät ovet ja väljät eteiset, mtkä nopeuttaa junaan as-
tumista ja junasta poistumista. Väljä eteinen on suunniteltu eten-
kin päivittäisiä ruuhka-aikoja varten. Yhcjessä junayksikössä on
kaksi vaunua 1a 184 istumapaikkaa sekå 8 klaffi-istuinta. Seiso-
rnapaikkoja on noin sata.

Lastenvaunujen, pyörätuolin ja polkupyörän kuljettaminen junaan
helpottuu, koska sisäänkäynti ja eteisten välinen matkustaja-
osasto ovat samalla tasolla kuin korotetut laiturit. Kaupunkiradalla
joka asernalta voi astua junaan laituritasolta. Päätyosastoissa is-
turnapaikat ovat muutaman ponaan matalalattiaosastoa 1a eteis-
titoja ylempänä.

Uutuutena ilmastointi ja infomonitorit

Muita matkustusmukavuutta lisääviä asioita ovat junien ilmastoin-
ti, tilat lastenvaunuille ja polkupyÖrille junan molemmissa päissä,
pyörätuoiipaikka matalalattiaosastossa ja inva-WC. Kuulutusten
apuna vaunuissa toimivat infomonitorii, joista näkee esimerkiksi
sen, mille asemalle ollaan tulossa ja onko vaunussa lipunmyyntiä.
Monitoreihin voidaan myös lisätä tietoa liikenteen poikkeusjärjes-
telyistä. Turvallisuutta lisäämään juniin on asennettu valvontaka-
meroita.



P i e n o is rautati e pä ivät
Konserttitalo Turku
30. 31. 10. 1999

Energiaa sääs§Y

Uudetjunatsäästävätenergiaa.iarrutusenergiantakaisinsyÖtÖn
ansiosta. Tällä ..äoä.n noi-n 25 proseniin säästö energiankulu-

tukseen.

Junillaonedessään35-40käyttövuotta'sentakianeonsuunni.
teltu vastaamaan ny[yaian jaiulevaisuudenkin vaatimuksia' Kau-

punkijunan nuippuriåäir; dÄ reo krn/h, jota voidaan nryöhemmin

hyödyntää taaiamäiu;it=; mm'..Hel singih ja T3T.P-"1""n väii llå'

p ääkaupun t<i s"uåiä urf.oprof ell a kulkävi ll a reiteil lä junat pääsevät

tiikkumaan nopeammin kuin lähiliikenteessä'

Käyttöehdotus hy!ä§itle 2700-sarian Deevereille: Ruotsinlaival

Aki M Ranta-ala



KAUeuNKIJUNAN (sM4) TÄRKEIMMÄI rtroor

Junayksikön kokoonPano
lstumapaikkojen lukumäärä
Ylösnousevia istuimia
Seisomapaikkoja
lstuinasetelma
Suurin nopeus
Suurin kiihtyvyys
Junayksikön pituus Puskimineen
Korin ulkoleveys
Junayksikön korkeus
Lattiakorkeus PäätYosastoissa
Lattiakorkeus m atal a lsttiaosastos$a
M atkustajaosaston korkeus
Paino ajokunnossa
Moottoriteho (atkuva)
Korin materiaali
Jarrujärjestelmä

Kaksi yhteen kytkettyä moottorivaunua
184
8
100
2+3
160 km/h
1,0 m/s2
54 370 mm
3 200 mm
4 400 mrn
1 210 mm
580 mm
2 200 mm
114 t
1 200 kw
Al umiin isuu rProfiilit
Levyjarrut, kiskojanut,
verkkoon syöttävä sähköjarru

Palvelutilat - paikka yhdelle lastenvaunulle jokaisessa eteisessä
- paikka kolmelle polkupyörälle kummassakin vaunussa
- paikka puhelimelle
- tila yhdelle pyörätuolille matalalattiaosastossa
- inva-WC

Muut laitteet - ilmastointi
.matkustajainfonnaatiomyöslitteillävideotauluilla
- automaattinen kuulutus
- lipunleimauslaitteet myös etäkortille

Valmistajat Fiat Ferroviaria (ltalia)
Panzzi (ltalia)
FiarSlG (Sveitsi)
CAF (Espanja)
Stone (Espanja)
Temoinsa (Espanla)
Faiveley (Espanja)
IFE (ltävalta)
H0bner (Saksa)
lnstrumentointi Oy
Riihimäen Metallikaluste cy
Securitas Tekniikka OY

Junien toimittaja
Sähkökäytöt
Telit
Junien suunnittelu ja kokoonPano
llmastointi ja lämmitYs
WC-moduuli
Automaattiset sisåovet
Ulko-ovet
Ylikulkutunnelit
I nforma atiojärje stel rnåt
lstuimet
Vid eovalvontajårjestelmä



7
llle ftki pö ivö to po htu m io
Tammikuun 16. päivänä 1999 viettiyhdis§ksemme jäsen Paul Erik Luoto TGvuotispäiviään.
Turun Kiskoliikennekerhon puolesta olivat onnitelukäynillä varapuheenjohtaja Jarkko Lehtonen,
sihteeri Olli Savela ja hallituksen jäsen Pekka Rantala.H

.*--,.*+änw!***.I.*

*****.å*'-;ä'it*rasr'"' iiiil"lrtt

paul-Erik Luodon 70-vuotispäivillä. Vasemmalta Pekka Rantala, Kaarina Rantala ja

itse juhlakalu P-E Luoto. (kuva Olli Savela)

P i e n o is rautatie pä ivät
Konserttitalo Turku
30. r 31, 10. 1999



Teksti: Olli Savela

UlGpolrto
Tavaravaunujen UIC:n mukainen numeromerkintä
(OS)Tarbrtulseni on tåssä aftikkelissa selvittää, mitä kaikkea kiitkeytyy tavanvaunujen numeromerkinnän taakse.
Suomalaisten tavarawunujen nurneroinnissa, ulkomaille meneviä vaunuja lukuunottamatta, käytetään omaa
kansallista nunrerornerkintää, eikå se aiheen otsilon vuoksi kuulu tämän artikkdin piiriin.
UIC:n mukainen, kansainvälisessä liikenteessä palollinen, tavaravaunun nurnero on l2-numeroinen sarja,
joka loostuu viidestä casta (koodinunrerosta). ftttakoon esimerkeiksivaild<apa seuraavat viisiraunua: DB:n
Shimmnsro 36 80 ,+67 0 302-2 El, Nordwaggonin LaaiseL 2474 435 9 2560 E p Habins*l 35 88 278 2 88O'9 E,
RENFEn Habiss 3271285-O-44ilgja Q VR Rata Ab:n äs-krecoottivaunu 83 10 7850103-6 E. rcikki eddlä
mainitut vaunut on havaitu SeaRailin telin-vaihbasemalla ja Pansion junalauttasatamassa.

1. ja 2. nurrcro ilmaisevat tavaravaunun ns. vaihtomenettelyn. Tästii l@odinumerosta käy ilmi, kuuluuko vaunu
RlV*opimuksen/RlV- ja PM-sofimuksen piiriin vai ei, onko \aunu yhteiskiiWisråi (kuuluuko vaunu EUROP-
pooliin) vai ei, onlo vaunussa y,lsittiiiset alselit vai telit, onlo vaunu jonkin rautatien oma vaunu vai onlo se
yksityinen vaunu (P-vaunu) vailrnkin rautaUen jollekin yritylaelle vuokraama vaunu ja onko vaunussa kiinteät vai
va i hdettavat pyöräkernVtelit,
Shimmns-vaunun koodi 36 rnerkitsee, että vaunu on RlVsopimulsen piiriin kuuluva vuokrattu (Uia*i tapaulsessa
DB:n Raibhifllle vuokraama) vaihdettavilla Eleillä varustettu tavaravaunu. Laais-vaunun kohdalla koodi 24 taas
tarkoitba RlV+ofimuksen piiriin kuuluvaa vaihdettavilla pyöökenoilla varustettua P-raunua.
Nordwaggonin HaUs$t onhn sitten jo sui generis. Kyseisen vaunun on Belgian rautaUet SN@/NMBS vuokannut
Ahaus Alstiitter Eisenbahnilta (AAE) "omaksi" vaunuksija kcka B{argo on valinnut Nordwaggonin yhteis§ö-
kumppanilseen, se woknsi tämän rraunusarjan edelleen Nordwaggonille (kuw 1). Vaihtomenettelyloodi 35
tarkoittaa siis, että kyseinen vaunu on RlVroflmulsen alainen hinteil!ä teleillä varusEttu vuokattu vaunu.

H:Hffi:ja 
yleensåi myrb vuoknttuien vaunujen 12. numeron perässä on lisäksi ylsityistii vaunua merkiBevä

Kuva 1 Sea Railin telinvaihtoasema 9.4.1999 (Kuva Olli Savela)
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P ie n o is rautatie pä ivät
Konserttitalo Turku
30. - 31r ',i.o. lggg
Habiss-launun 32 merki6ee, että kyseessä on RlV-sopimulseen piiriin kuuluva oma vaunu (tiissä tapaulaessa

tieffi RENFEn omistama), joka on varustettu vaihdettavilla teleillä.
äs-kreosoottivaunun gE iåås merkiEee, 

"tU 
fyt"in"n vaihdettavilla teleillä varustettu P-vaunu ei kuulu RIV-

sopimulsen piiriin, mutta se on tartoiteftu ulkomaanliikenteeseen.
Koodinumeron perässä taisen alapuolella on tavallisesti myo kirjaimin ilmaistu tunnus (ruV, Q-E-U.ROP, 

MC RIV

tai RIV-IF). miffiiti fooOinunpro alkaa 4:lla tai 8:lla, ei sen perasså oE mitään merkinöä (kuwt 2,3 ia 4)'

Kaavio vai htomenettelynnrki n nöistä on tä mä n a rtikkel i n lopussa l iitteenä.
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Kuva 2 Pansion junalauttasatama 11.6.1999 (Kuva Olli Savela)
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Kuva 3 Pansion junalauttasatama 20.4.1999 (Kuva Olli Savela)

Kuva 4 Pansion junalauttasatama 20.4.1999 (Kuva Olli Savela)
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Kuva 5 Turku, Sea Railin junalauttasatama 26.11.1994 (Kuva Olli Savela)
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Kuva 6 Pansion junalauttasatama 21.7.1998 (Kuva Olli Savela)

3' ja 4. nulnero ilmaisevat vaunun omisbvan nubtien tai, jc k)6eessä on p-vaunu, sen rautatien, joka onrekistenii nyt kyseisen vau n un.
shimmns-vaunun kmdi 80 tarkcittaa salsan rautateitä DB:ä, Laais-vaunun loodi 74 tarkoittaa Ruobin rautateiä

fl;?Jrffi,"|ffi'glåiffiH3*:L.f#lllfltJlgånus, 
Habiss-Jaunun Tr tarr@itraa espanlrn ,",,t tiiu nrnF*i ja

My(ts omistajan ilmaiseman koodinunreron jälkeen taisen alapuoletla on rastaava tunnus kirjaimin (kurat 3, 5 ja5).
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Kuva 7 Turku, Sea Railin junalauttasatama 15.4.1990 (Kuva Olli Savela)

Kun vaunun numero on merkitty alas vaunun runkoon tai runkopalld<iin, on kiriaimin ilmaistu vaihtomnettely- ia

omistajatunnus tilan kapeuden vuoksi usein'merkftty Jmatte riville vaunun nurneron eteen tai sitten ne on iåitetry

pois (kuvat 7 ia 8).
lll u rt er tooppa ta iiten ra utateiden loodi nu merot ia kiriai ntu n nu kset ovat

20 = RZD (Venäjä)
21 = BC (Valko-Venäjä)
22 = UZ (Uknina)
23 = CFM (Moldwa)
24 = LG (Liettua)
25 = LDZ (Lawia)
26 = F/R Mro)
41 = HSH (Albania)
51 = PKP (Puola)
52 = BDZ (Bulgaria)

53 = CFR (Romania)

54 = CD Cr§ekki)
55 = MAV (Unkari)

56 = ZSR (Slorakia)
65 = MZ (Makedonia)
70 = BR (IsoBritannia)
72 = JZ (lugclavia)
73 = CH (Kreil&)
76 = NSB (Norja)
78 = HZ (Kroatia)

79 = 9 (SloYenia)

81 = ÖAg (Itiivatta)
82 = CFL (Luxemburg)
83 = FS (Italia)
84 = NS (Alankomaat)
85 = SBB (SveiBi)
86 = DSB (Ianska)
87 = SNCF (Ranska)

89 = ZBH (Bosnia-Hezegorina)
94 = CP (Portugali)
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Kuva 8 Turun asema 8.4.1999 (Kuva Olli Savela)
1
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Vuoden 1993 loppuun saakka oli kiytdssåi vielä loodinumero 50, joka oli DDR:n rautateiden DR:n tunnusluku.
Yksi§israutateistä mainittakoon tässä vain Euroopan suurimpiin vaununvuokaajiin kuuluva AAE (Ahaus Alstätter
Eisenbahn), jonka loodinumero on 58 ja unkarilais-itävaltalainen GySB#RÖEE (Gyrtr-sopron-Ebenfurti Vas0V
Raa bdden bu rg-Ebenfu rter Eisen ba h n ), jon ka koodi n u mero on 43.

Vaunun varsinaisen nurneron muodctavat nurnerot 5. - 11. Tämä numero jakaantuu lohteen osaan:
litteranumeroon (nurnerot 5. - 8.) ja järjesbpnurner@n (numerot 9. - 11.).
Nurnerot 5. - 8. (tavallisesti 7. ja 8. nurnercn välissåi on tyhjä tila) ilmaisevat vaunutyytrin. Tämä koodinumero
vastaa kirjaimilla ilmaistua sarjamerkkiä eli littena, Fka koctuu lajitunnulsesta (bo kirjain) ja yhdeståi tai
useammasta lisätunnulaesta (fienet kirjaimet). Tämä ei kuitenkaan tarbata sitä, että yhtå littena vastaisi aina yksi

litteranumero. Esimerkiksi Res-vaunuilla voi litteranurnerona olla 393 6, 393 7 ,394 1 ja 399 7 , vain muutamia
rnainitalseni. Eas-vaunuilla voi litteranumeroina olla esim. 312 t,542 5, 595 0 tai 594 7. Tämä seli§nee suurilla ja
pitki n a i kaväli n val mistussa rjoil la sekii eri laisi lla ra ken ne-eroilla.
5. ja 6. numerosta rci kuitenkin aina pEiätellä lajitunnuksen, kun taas 7. ja 8. nunrcrosta ei suoraan voi lukea
lisätunnusta/lisätunnuksia, kcka näiden numeroiden mrki§a on riippuvainen 5. ja 6. nunrercsta. Sama asiahan
koskee nrytis lifreroita, irissa lisätunnusten rnerkitp riippuu kulloisestakin lajitunnulsesta.
P-vaunuilla litteramrkintä ei de pakollinen, mutta numeromerkintä on UIC:n määrämä.
Alla on luettelo litteranumeroista ja niitä wstaavista vaunutyypei:ståi.

0000-0999 =T-vaunut1000-1999 =G-vaunut2000-2999 =H-rraunut3000-3r+99 =K-vaunut
350 0 - 369 9, 380 0 - 399 9 = R-vaunut
3700-3799 =O-vaunut4000-,+,+99 =L_vaunut
4500 -49D9 = S-vaunut
500 0 - 559 9, 590 0 - 599 9 = Eraunut
5500-5899 =T-raunut(31.12.1995saak1o)
6000-6999 =F-vaunut7000-7999 =Z-vaunut
8000-8999 =I-vaunut
9m 0 - 999 9 = U-wunut sekä yleensäkin loikki muut tavaravaunut kuten

vi rkata rveva u n ut ja tava raj u n ien matkatava rava u n ut

Viimdnen väliviivan erottama 12. numero on vaunun tarkistusnumero, jonka avulla widaan tarkistaa, että vaunun
koko nurnero on oikein qötetty tietokoneen uurneniin.
Vaunun tarkistusnumeron laskeminen on hdppoa §okainen vaunujen harrastajahan o6aa laskea sen), mutta jos
joku ei tiedä, kuinka se Ehdään, niin tässä tulee esimerkkisiitii. Otetaan vaikka DB:n Shimmns 36 80 467 0302.
Vaunun 11 numeroa kenotaan vuordellen 2:lla, 1:llä, 2:!!a, 1:llä jne. Tämän iälkeen lasketaan tulojen yksittåiiset
nurnerot yhteen (kaksinumeroiset tulot katsotaan kahdeksi yksinurnerciseksi luvuksi).
Summaksi saadaan 48, iosta otetaan viirneinen nunrcro 8. Tämä luku (8) vähennetään 10:stä, jollclin saadaan yllä
mainitun Shimmns-vaunun tarkistusnutnero, joka on 2.

36 80 467 0 302 vaununnunero
2l 2L 2t 2 t 212 keftoimet
5 6 16 0 8 6 14 0 6 0 4 = 48 tuloista saatu yksittäisten lukujen poikittaissumrna

I poikittaissummanviimeinennurnero
2 tarkistusnumero (10 - 8)

Jos poikittaissumman viirneinen numero on 0, on myris tarkistusnurnero 0. Bimerkkinä dloon yllä mainittu Laais-
vaunu, jonka numerosta 24 74 435 9 255 kertohskun jälkeen saatu poikitbissumma on 50.

Vaihtoehkfnen laskutapa: Poikittalssummaa !ähinnä seuraa\rasta suuremrnasta tal yhtii suurcsta Eydestii
§mmenluvusta Ghennetään keftolaskun jälkeen saatu poikittaissumma. Shimmns-vaunun kohdalla tiimä olisi siis
50 - ,+8 = 2 ia Laais-vaunun koMalla 50 - 50 = 0. Miö tad<istusnurneron laskemistapaan tulee, iokainen tehkön
'makkara n" mieleisekseen.
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DB:n tavaravaunujen litteroiden jälj§*i oleva hieman ylemmäs rnerkis kolminumeroinen luku (esim. SammsT@)
on ns. tyypflnunrero (Bauartnummer), joka ilmaisee kpeisen vaunun rakenneominaisuuksia erotuksena muista
vaunutlrypeistä, joilla on sama littera. Vastaavasti ruotsalaisten tavaravaunujen titEroiden jäljessä on samanlainen
kolminurneroinen §rypflnurnero (esim. Laaiset), jonlo kalsi ensimmäistå numercp ilmaisee vaunun suunnittelu-
vuoden, tiissä tapauksesa 92 = 1992. Kolmas numeno on järjes§6numero.
Kummatkaan näistå tyyppinumeroista eivät de UIC:n määräämiä, vaan ne ovat petkästään DB:n ja SJ:n omia
§ryppimerkinkijä.tS

Liitteessä olsrat lyhenteet:

EUR = EUROP (Salsan, Ranskan, Tanskan, Alankomaiden, Luxemburgin, Belgian, Itävallan,
Ita lia n ja Sveitsin ra utateiden yhtei nen tava rava u n u pooli )

IF = INTERFRIGO ( Ra utateiden ka nsai nvä li nen lq/ mä ku ljetusyhtiö)

PPW = Pravila Polzwanija Vagonami (Määräylset vaunujen kåiytt sfii [kansainvälisessåi henkilö- ja
tavaraliikenteessäl); entisten sosialististen maiden rautateiden RIV:tä vastaava sopimus
PPW:n alaiset vaunut on merkitty kirjainyhdistelmiil!ä MC

RIV = Regolanrento Intemazionale Veicoli (Sopimus tavararraunujen kekinäisestä kiiytdsfii
ka nsa i nväl isessä li ikenteessä )

Transfesa = Transportes Ferroviaric Especiale S.A. (Rautateiden erikcliskuljetulset)

Uihteet Carstens, SEfan: Die Giiterwagen der DB AG. Zahlen, FaKen, Entwicldungen, Fobs.
Stand 1998
MIBA-Verlag GmbH, NUrnberg 1998

Diener, Wolfgang: Anstrich und Bezedchnung von Giiterwagen. Das äuBere Erscheinungsbild
deutscher GUterwagen von 1864 bis heute.
Abend, Stuttgart 1992

Relsezug- und Giiterwagen
AutorenkolleKiv unter Leitung von Ing. Ing.-Päd. Werner prausner
3., unveränderte Auflage. Berlin 1988

ögB-ttandbuö 1995, zusammengesteltt von Alfted Hom
Bohmann Druck und Verlag Gesellschaft mbH & Co. KG, Wien 1995

Lundstrom, Jan: Många ollka typer hos stor vagnägare I. TÅG 3t97 . S. 2O-ZS. Stockhdm

Rauhala, Jorma: Tavaravaunun tarklstusnumercn laskenta. REStrNA 3/88. S. 30. Helsinki

Ansdtriften und Zeiöen an Giiterwagen
(Valolopbt DR: n julloisusta)

Identlfication martlng for fnfght rolllng sbck
UIC leaflet 438 - 2. 1987 - 1993

Itlärkning på godsyagnar. SJ @DS Kundcenter
http://www2.sjgods.g.se/godwagnar/ma*n. htmt

Nielsen, Per Topp: InternaUonales Gllterwagenarrhlv (IGA)
DOS-pohjainen ti&kanta tavaravaunuista
@ 199l dantech DK4990
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VR:ltJ KAUKOLTIKENTEEN AtKATAULU!HtN MUuroKStA 16.8.

VR:n kaukoliikenteen aikataulut muuttuvat i6.g.1 g9g alkaen. Helsin-
gistä klo 6.58 ouluun rähtevä ja oulusta kro 15.52 Helsinkiin rahteväpikajuna muuttuvat lnterCrty-juniksi.

Uusien lntercity-junien lähtö- ja saapumisasema on oulu, kun ai-
emmin pikajunat jatkoivat matkaansa Rovaniemelte. Rovåniemen
yhteys ei kuitenkaan häviå, vaan Rovaniemen yhteydet uusille lnter-
city-junille hoituvat pikajuniila p gr4ja p 973. ttrtattlstalile uudetjärlestelyt merkitsevät junan vaihtoa öulussa. Junien iåafumis-;a
lähtöajat Rovaniemeltä säilyvät ennallaan.

Pikajuna P 974 Rovaniemen ja Kajaanin väliltä liikennöi kaikkina päi-
yi!ä P:rilntaisin ja sunnuntaisin se jatkaa Kuopioon. Fir,.1un, p 973
liikennöi Kuopiosta Rovaniemelle maanantaisin ja lauantaisin sekä
muina päivinä Kajaanista Rovaniemelle.

16.8. alkaen l''lelsingin ja Tu'un väliltä liikennöijälleen kaksi pendoli-
no-junaa. Kesän aikana liikenteessä oti vain yksi eenoolino-juna ker-
rallaan ovien korjaustöiden takia.

A.amun ensimmäinen pendolino-juna lähtee Turusta klo 6.40 maa-
nantaisla perjantaihin, lauantaisin ja sunnuntaisin låhtöaika on
klo 6.35. Klo 11.00 rähtevä pendolino liikennöi maanantåista tauan_
taihin, ja sunnuntaisin vuoro ajetaan pikajunana, lltapäivälåhdöt Tu-
rusta Helsinkiin ovat päivittäin klo 13.10 ja 19.00.

Helsingistä Turkuun pendolino-junat lähtevät klo g.06, 1 s.3g, 1l.ozja 21.30. Klo 17.02|ähtevä juna ei kulje sunnuntaisin.

Kesän uudet lntercity-yhteydet jäävät voimaan. Hetsingistä klo 19.30
lähteneen junan lähtöaika muutiuu neljä rninuuttia myoiemmäksi.
Intercity-junat lähtevät Hetsingistä kio 13.06 ja 1g.3i, Turusta klo
7.30 ja 15.50. Helsingistä klo 19.34 tähtevä vuoro ei kulje lauantaisin.
Vastaavasti rurusta aamuila klo 7.30 låhter,ä juna ei lii(ennöi sun-
nuntaisin.

Turusta klo 16.55 Helsinkiin lähtevä pikajuna kutkee 16.g. alkaen jo-
ka päivä.

Lisätietoja aikatauluista saa asemilta. VR:n palvelunumeroista, lnter-
netistä osoitteesta: vrnnnlr.vr,fi ja teksti-Tv:stä sivulta 434.

€ilEnDrRi
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SL.KUULUMISIA
Tidtabell . Sommar

Tunnelbana Röda linien
Fruä n ge n/N o rs bo rg-M örby/Ro pste n

From 28 juni tom 15 augusti 1999

Stockholms Lokaltrafik esitteli tämän kesän kesäaikataulujensa kansissa vanhoja
valokuvia 1900-luvun linjaliikenteestä Tukholman läänissä. Kuvassamme on A2-
tyyppinen Asean 1904-06 valmistama moottorivaunu. Kuva on otettu Ropstenilla
1910-luvulla. Vaunu liikennöi silloin linjalla 5 reittiä Karlberg-Tegelbacken-
Norrmalmstorg-Sturegatan-Ropsten. Vuosien 1909-1914 aikana kuljetettiin linja 5:n
vaunut lisäksi lautalla Lidingöön, jossa ne jatkoivat Kyrkvikeniin Pohjois-
Lidingössä. (Foto: Spårvägsmuseets arkiv). Verratkaapa vain paikallisiin tai
helsinkiläisiin kuiviin ja hankalasti luettaviin aikataulukirjoihin. Tarttiskos tehrä
jottai? Uutta vaunu 2000:ta on jo runsaasti liikenteessä. Parhaimmillaan näimme
elokuussa kolme vaunua vihreällä linjalla, kun vaihdomme junasta toiseen ja
vastakkaisesta suunnasta tuli juna asemalle.

Esa Lindros
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Teksti ja kuvat TaPani Vuorio

funaan " Suomi kuorma-auto"

Mistä saan pienoisrautatielle suomalaisen 4060 luvun kuorma-auton. Kuvan 1.

Magirus kuorma-auto ei oikein näytä suomalaiselta. Takapyörien päällä olevat
pyöreät pyörän mukaiset kurasuojat eivät oikein anna oikeaa vaikutelmaa , sillä
ne olivat melko harvinaisia siihen aikaan, samoin suistolistan puuttuminen
lavan reunasta häiritsee. Ensin siis pyöreä kurasuoja pois, ota ne veistämällä
tai sahaamalla jos ne eivät ole irto osana. Suistolista tai suistorauta tehdään
lavan ala reunasta vähän ylös. Ohuesta styreeni suirosta sen saa kätevästi,
suistoraudan taas 0,3mm:n messinki ym. langasta. Vielä pyörän taakse
roiskeläpät esim. paperista tai ohuesta metalli levystä. Vaikutelma kuvassa 2
on selvästi toinen. Merkistä riippuen puskurin päihin voi vielä tehdä oja nuolet .

Tosin se oli enemmän merkkija malli kohtaista. Rakennus aineeksi sopii myös
0,3mm:n lanka. Mallin kuorma-autossa on myös kiinteä pressu ioka myÖs oli
melko harvinaista,
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F 3123 Pieksamäen ratapihalla romujonossa kesäkuu 82 (Kuva M.Rantata)

P 127 tulossa Turun asemalle 2.6.81. (Kuva M.Rantala)



Iggrkouden I !D!D? ohjelmo
07.09.99

21.09.99

05.10.99

19.10.99

Ti 09.11.99 kto 18.00 Räntämäki Kerhoitb

Ti 23.11.99 kro 18.00 Riintiimäki SyysKoKous

TI 07.12.99 kto 18.00 Råntämäki pikkujoutu

Sekii kerho- efrä PRT{llat ennen PIENoISMurATrepirwtÄ kulunwat pienoisrautatiepäivien valmisteluun.

(02) 246 1s00
(02)216l10o
(02) 230 9s62
(02) 239 0378
(02) 238 2009
(02)2#2420
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Ti

Ti

Ti

Ti

klo 18.00

klo 18.00

ldo 18.00

klo 18.00

Riinömåiki

Riintimiiki

Riintåimäki

Riintiimåki

Kerhoilta

PRT-ilta

Kerhoilta

PRT-ilta

ETEililRI

Mil«a Rantah
Jarkko Lehtonen
Kale^ri Patonen
Pekka Rantala
TapaniVuorio
OlliSavda

Uimadnpolku 2 B 3
MaallikonUe 35
Aunelantie 7
Bergeninlotu 2 D 3g
Suownth 32
Tikankatu 27 K7g

20660 LITTOINEN
206@ TITTOINEN
20210 TURKU
20320 TURKU
20360 TURKU
20610 TURKU

Kesäkauden
diakuvasatoa

Lisåiksi PRT-ilta

Harrastajakuvia

La

Su

30.10.99

31.10.99

klo 12.00 - Turun tGnserttitalo
klo 18.00
klo 11.00 -
klo 17.00

Turun Kirkoliikenoekerho ru3n hollitur
Puheenjohtaja
Vanpuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Sihteeri



LÄH. TENDERI
PL 61
20521 TURKU

KUT'U TKIK RYI O If, f, NröMf, f, Nf, !'GGO'TY'KOKOU KTGGN

Turun Kiskoliikennekerho ry:n såiäntömäåäinen sypkolous pidetriåin Turussa Räntämäen asernalla,
os. Heildd Huhtamäen kah, 3, tiistaina 8.1f.1999 alkaen kto 1g.OO.
Kokoulsessa kåbitellän yhdistyksen såiäntijen 11 §:n määräämät asiat.

Kokouken jälkeen on pieroisrautaUeilta.

Tervetuloa!

TKIK ry:n hallitulaen puolesta

Mika Rantala
puheenjohtaja

ESITYSUSTA

1. Avataan kokons.
2. Kokoulsen järjeståiytyminen

2.1. Valitaan koloulsen puheenjohtaja.
2.2. Valiban kokoulsen sihteeri.
2.3. Valiban lGksi pö!/tikirjan tarkjstalra.

3. Todetaan kokouksen pääbsvaltaisuus.
,1. l-iMilcytiän bkoutsen Mtjärjessrc.
5. Bitetään toimintasuunnitelma vuodeksi 2000 ja fEiiteEiän sen rahvistamisesta.
6. MäääUiän yhdis§lsen jäsenrnaksun suuruus woOelsi ZOOO.

_ Halliuksen esitys: Jäsenmaksu pidetriän ennaltaan etion siis lso,-.
7. EsiEEiän htlo-ia mnoarvio wodelsi2000 ja pääEtäåin sen vahvistamlse$a.
!. lglitaan yhdstytsen haflituksen puheenjohaja ja muut jäsenet vuodetsi 2ooo.
9. valiban loksi tilintarlostajaa sekä näiden varaånne wotlela;i 2000.

10. Päätetiiän kolous.

OlliSavela
sihteeri


