2

UIC - palsta
Kokousaikataulu

2 4 2002

)

2002

2

Tenderi tulee

Sisältöä

Syksy lähestyy ja kesä alkaa olta
auttamattomasti historiaa. Toivottavasti se on
ollut kaikille virkistymisen ja latautumasen

3. Kuskin pukitta
4. UIC palsta
9. Kutsu syyskokoukseen

aikaa.

11. Kokousaikataulu

Syksyn kirjamessuilla Turussa

olemme
mukana omalla pienellä osastolla, jonka
helmenä ovat Hannun upeat raitiovaunut.

Huomasittehan kaikki
ratikoista Turkulaisessa.

jutun Hannusta ia

12 Hallitus

Tenderi

Tenderi on Turun Kiskoliikennekerho ry:n
Muistakaa antaa aina-aikaa myös itsellenne. jäsenlehti.
Me olemme kuitenkin kaikki !äheisillemme
korvaamattomia.
Lehden osoite:PL 61 20i21TURKU

Samalla haluan tässä yhteydessä kiittää

Fax (02) 254 2243
e.mail lindros@netti.fi

kaikkia merkkipäivääni muistaneita.
Omasta puolestani harrastusrakasta

syksyä.

Tenderimäisin terveisin
Esa Lindros
toimitussihteeri

Toimitus:
Päätoimittaja: llmo Kajala (vastaava)
Toimittajat: MikaRantala
Olli Savela
Esa Lindros 0400{24146

Toimitus pidättää oikeuden valita julkaistavat
kirjoitukset ja valokuvat noudattaen hyvää
Iehtimiestapaa

Kannen kuva
2174 2457 o2s-7 Hbbiilns 842
9.5.2002.

Linnanaukko Kaivataan

Foto: Olli Savela

Seuraava Tenderi

Edelleen toimitus kaipaa lisää aineistoa. Jutun
ei tarvitse olla pitkä. Se voi olla pieni havainto
jostain kiinnostavasta näkymästä vaikka
lomamatkalla tai yksittäinen valokuva.

Seuraava Tenderi ilmestyy ensi vuoden alussa
Siihen tuleva aineisto on oltava toimituksetla
joulukuun puoliväliin mennessä Tierankadulle ei
enää voi jättäri Tenderiin tarkoitettua postia mutta
Brahe Centerin Keräilyn Maailman postitaatikkoa

voi käyttäii" Sopii

mainiosti käydessä es.
Askartelukeskuksessa Pyöröovesta sisään ja
oikealle. Ruokavarasto palvelee ma-la7-23 ja su 923 ja iltaisin ja aamuisin on yleensä hyvrn
pysäköintitilaa

MTUDERI

Kuskin pukilta

8.8.2002

Tervetuloa vanhat ja uudet kerhomme jäsenet sankoin joukoin aloittamaan uutta
toimintakautta. Aivan etsimättä tulee mieleen, että merkittävä vuosi 2003 on nyt
lähempänä kuin koskaan aikaisemmin, mikä asettaa kerhomme toiminnalle erinäisiä
haasteita. Tuleva vuosihan on kerhomme 2O-wotisen toiminnan juhlawosi, joka
huipentuu pienoisrautatiepäiviin Turussa. Turun PR-päivien järjestäminen
onnistuneeksi tilaisuudeksi on kerhollemme kunnia-asia, siksi ei liene pahitteeksi
ryhtyä miettimään asian vaatimia suunnittelutoimenpiteita jo nyt. Oman imagomme
kannalta olisi tietysti etua, jos kerhoratamme maisemointi edistyisi esittelykuntoiselle
tasolle - vaikkapa vain joiltain osin. Raitiotiesektoria pitää niinikaan kehittaa
kiinteämmän ja maisemoidumman radan suuntaan, esimerkiksi moduulityyppisin
ratkaisuin (mm. Kauppatorin vaihtoasema). Etrkäpä kerhomme 20-vuotista taivalta
voisi vuoden mittaan juhlistaa myös muilla tavoin, tilaisuuksin tai tapahtumin,
julkisesti tai sisäpiirin puitteissa; itse kukin miettiköön hyvia tai vielä parempia ideoita
asian tiimoilta!
Vuosi 2OO3 saattaa myös merkitä kerhoveturillemme häätöä VR:n tiloista. Orastavaa
kiinnostusta veturia kohtaan on ilmennyt merikeskus Forum Marinumin taholta; jokin
tuon kaltainen ratkaisu - olosuhteiden mukaan - voisikin olla ihanteellinen.
Museaalisen raitiotiekaluston kohtaloa pohtineen työryhmän lausunto on viela
muotoiluvaiheessa, mutta tullee julki syksyn kuluessa. Kiskoliikennettä Turussa
tulevaisuuden liikennemuotona koskeva selvityshän on jo julkistettu. Kummallekin
hankkeelle on syytä toivoa myönteistä kehitystä Turun pitamiseksi ajan hermolla etelämpänä Euroopassa raitioteiden kehittamis- ja uudelleen elvyttämissuunnitelmat
kun ovat viime aikoina alkaneet saawttaa suosiota myös Turun kokoisissa, 100.n 200: n tuhannen asukkaan kaupungeissa.

Railship-junalauttaliikennettä uhannut lopettaminen ei sitten toteutunut. Saamme
edelleenkin nauttia kansainvälisen liikenteen ilmapiiristä ja sen nähtävyyksistä
kerhomme naapurissa.

Hyviiä syyskautta kaikille - harrastakaamme!

Ilmo Kajala
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UIG:n mukoiren litterojörjertelmön ovoin
(OS) Koska UIC:n mukaisten litteroiden (UIC:n määrelehti 438-2) selityksiä näkee ylen harvoin
suomenkielellä, on varmaankin aiheellista korjata tämä puute. UIC on muuttanut ja tiiydentänyt
litteroiden eli sarjamerkkien lisätunnuksia (= pienet kirjaimet) ainakin jo pari kertaa siitä lähUen,
kun kansainväliset litterat tulivat voimaan vuonna 1960, niin että Alameren/Hovin kirjan Rautatiet
ia oienoisrautatiet litteroiden selitykset eivät ole enää kaikin osin ajan tasalla. Kirjan julkaisun
aikoihin ei esim. nivelvaunuja ja vaunuyksiköitä ollut luokiteltu omaksi kategoriakseen.
Tenderijulkaisee tässä numerossa E-vaunujen eli korkealaitaisten yleisvaunujen* littera-avaimen.
Seuraavassa numerossa on vuorossa F-vaunujen eli korkealaitaisten erikoisvaunujen littera-avain.

lähteet:

Merkblat Nr. 438-2, Kennzeichnuno der GlArwagen + Anlage 3 Einheidiche numerische
Kennzeichnung der G1@rwagen
UIC Leaflet N. 438-2, Identification markino for freight rolling stock + Appndix 3 lJniform
numerical marking of freight wagons
Wofgang Diener: Anstrich und Bezeichnuno von Giiterwagen Das äuBere Erscheinungsbild
deuBcher Gtiterwagen von 1864 bis heute. Abend, Stufigart 1992
Mikko Alameri ja llkka Hovi: Rautatiet ja pienoisrautatiet. Kustannusosakeyhtiö Tammi,
Helsinki 1984
UIC

x En käytä termiä 'korkealaitainen avovaunu" kuten Alameri/Hovija VR tekevät koska mielestäni
korkealaitaisen merkitykseen sisältyy jo valmiina se, että vaunu on avonainen. Käsitteiden on
oltava mahdollisimman lyhyitii ja ytimekkäitåi. Tosin eivät saksalaiset, englanUlaiset ja ranskalaiset
termitkään aina ole aivan tarkkoja. Mutta loppujen lopuksihan kyse on kuitenkin keskinäisestii
sopi m u ksesta, m itä term ejä eri va u n u lajeista käytetiiä n.
Korkealaitainen yleisvaunu = Offener Wagen der Regelbauart, Open high-sided wagon of ordinary
§pe, Wagon tombereaux de type courant

ffiilulRl
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LajitunrUS: E
Korkea la ita inen yleisva unu
Litteranumerot' 500 0 - 599 9

Vaunun perusomi naisuudet
sivu- ja päätykipattava

tasainen lattia

2-akselinen:
4-akselinen:
vähintään

Gakselinen:

m
m
m

kuormauspituus > 7,70
kuormauspituus > 12
kuormauspituus > 12

Lisätunnukset
4 akselia
vähintään 6 akselia
lattialuukut
2-akselinen: kuorma < 20 t
4-akselinen: kuorma < 40 t
vähintään &akselinen: kuorma < 50
kk

t

2-akselinen: 20 t < kuorma < 25 t
4-akselinen: 40 t < kuorma < S0 t
vähintään Gakselinen: 50 t < kuorma < 60

t

ei sivukipattava
m

2-akselinen: kuormauspituus < 7,7O m
vähintåän 4-akselinen: kuormauspituus < 12 m
2-akselinen: kuorma > 30 t
4-akselinen: kuorma > 60 t
våhintään Sakselinen: kuorma > 75
ei pää§kipattava

t

25 t < kuorma < 30 t
50 t < kuorma < 60 t
60 t < kuorma < 7s t
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TRVRRRVRU0UIC0 numcRotnTr

ja kesän aikana on Turussa voinut taas nähdä Baltian ja IW-maiden
tavaravaunuja. Tutumpien SFAT-säiliövaunujen ja Vok-vaunujen lisäksi on nä§nyt EVR:n
(OS) Vuoden 2002 kevään

alaisuuteen rekisteröityjä VKG:n (Viru Keemia Grupp) säiliövaunuja, EUROSIB Spb:n täysin uusi
vihreäkeltainen katettu tavaravaunu (kuva 1) ja valkovenäläisiä katettuja tavaravaunuja (kuva 2),
kazakstanilaisia säiliövaunuja, joista eräissä oli omistajatunnuksena kasakinkielinen KT)K
(= Kozokston Ternir Zoly) ja toisissa taas venäjänkjelinen KXA (= Kozocfrskojo Zeteznojo
DorogoKozodrsGons6e lelellrrye Dorogi).
Olipa vielä yksi moldovalainenkin katettu tavaravaunu Turun tavara-aseman lähellä. Viimeisimpänä
havaintona ovat LUKOIL-TMNSIn säiliövaunut Pansion satamassa 1 1.8.2002.
Kaikille näille vaunuille on yhteistii numerokoodi, joka koostuu kahdeksasta numerosta. Baltian ja
IW-maiden vaunuissahan ei ole ollenkaan UIC:n mukaista sarjamerkki- eli litterajärjestelmää, vaan
tiedot vaunun ominaisuuksista on koodattu tiihän 8-numeroiseen tunnukseen (UIC:n mukaisessa
jä rjestel m ässä itteran isä ksi 1 2-nu meroiseen tu n nu kseen).
8-numeroisen koodin ensimmäinen numero ilmaisee vaunulajin (2 = katettu vaunu, 4 = ävoVäUflu,
I

I

§=yksi§isvaUoU,6=korkealaitainenvaunu,T=säiliövaunu,8=jäähdrysvaunu,3jag=

erikoisvaunut). Seuraavaan kaavioon olen koonnut vain 2:lla, 4:lla ja 6:lla alkavat vaunutyypi!
muiden vaunulajien ominaisuuksien selvittely on vielä kesken. Yksisiwaunujen, joihin kuuluvat
kaikki mahdolliset vaunulajit, ominaisuuksista en ole toistaiseksi löytiinyt tietoja.
lähde:
htfr. : / /www. 1 520m m. com

/

52612454 t20IEUROSIB SPb Turun asema 28.4.2002 Foto: Olli Savela
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numero-

1. numero
vaunulaji

2.

2

u

ja perusomi naisuuder
+aKsettnen, tilavuus alle 120 mJ

1-

4-aksel inen,

3

taienemmän

4-

4-aksetinen, titavuus 1 2OET

7

:aienemmän, leveämpi
+akselinen, kuormaus.
pituus alle 13,4 m
+a,(sellnen, kuormau+
pilqus 13,4 m taienemmän

katettu vaunu

4

0

avovaunu

z6

5

korkealaitainen
vaunu

3. numero

aksel imäärä

ti

lavuus

i2O;3

0- #akselinen, lattialuukut ja
cää§ovet
4- +akselinen, lattial uukut
7
ilman päätyovia
8
+akselinen, kiinteät iäidatla
kiinteä lattia
2

9

lisäominaisuudet
0
9

ö-aKSeltnen

eivät ilmaise mitään ominaisuuksia

0- eivät ilmaise mitään

I

omi naisuuxsr-a

0- eivä ilmaise mitään ominaisuuksia
9

0-

aivätilmaisemitaaffi

9
u

I

ervat ttmaise mitään ominaisuuksia

0-

eivät ilmaise m

0-

aivät itmaise mitåEn

ominäiffiiä

0-

eivät ilmaise mnaän

ominä'iffiiä

I

I
I
D

z-

amatuukut ja pääsovet
lattialuukut, itman pää§wiä

D
B

Klnteer taidat ja kiinteä tattiä

4., 5. ja 6. numero ovat vaunun järjestysnumero.

7' numeron luku 9 merkitsee sitä, että vaunussa
on ylikutkusilta (tavallisesti käsijarruila
varustettu).
8. numero on vaunun tarkistusnumero.

ni

i,
i+,

2117871121 BC Turun asema 2g.04.2002
Foto: OIIi Savela
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Matti Soini in memortam
Kerhomme jasen Matti Soini kuoli 28.4.2002 vakavan sairauden murtamana.
Matti kuului kerhomme jäseniin sen alkuajoista saakka. Kiskoliikenneharrastuksessaan Matti oli
monipuolinen, häntä kiinnostivat rautatiet ja niiden aikataulut sekä kotimaassa että ulkomailla niin
käyttäjänä kuin dokumentoijanakin; ahkeran interreilaajan lähes jokakesäisten Euroopan-matkojen
ja keväisten lapinmatkojen kuvasadosta saatiin nauttia lukuisissa kerhoilloissa. Erityisen
kiinnostuksen kohteena Matilla olivat raitiotiet; hän kuului niihin harvalukuisiin harrastajiin, jotka
tunsivat ja muistivat Turun raitioteiden jokaisen vaunun yksilöllisiä erityispiirteitä myöten; tätä
perimätietoa Matti myös välitti eteenpäin pienoisrautatiepäivien ja erilaisten messutapahtumien
yhteydessä. Kerhomme ohella Matti osallistui aktiivisesti myös museorautatien ja Suomen
raitiotieseuran toimintaan.
Säilltämme Matin muistoissamme kiitollisina hänen panoksestaan kerhomme toiminnassa.

Ilmo Kajala

Muistojani Matista
Mattiin tutustuin tullessani mukaan i'hdisq'ksemme toimintaan. Aika pian selvisi. että olinune asuneet sautassa
asunnossa osoitteessa Martinkatu 15. Matin perhe osti asunnon talon vahnistuttua ja asui siinä l§,mmenisen tuotta. Sen
.iälkeen htuten isiinszi veli hetken siinä asuttuaan myi asunnon vanhemrnilleni. Eli polkunune melkein kohtasivat jo
kauan sitten. Matti jaksoi aina olla ar,ulias. Kun niikötilanteeni oli huonona ja halusin Tukholmaan niin Matti lupautui
oitis rnatkaoppaaksi. Mirui puolestani tilasin faksilla Matille ulkolaisia raitiovaunulehtiä. Nuo tilaukset poikivat
vaivansa. sillä Matin lehtimåiiriin kas,aessa pääsin mlymään hiinelle arkistokotelot. Matti jaksoi olla monessa mukana.
Yksi vanna kohtauspaikka oli joka ker'äiset Matka- messut Helsingissä. Siellä Matin tapasi takuuvarmasti Jokioisten
museorautatien osastolta. Tiedlin. että lisåikseni Mania
Esa Lindros

jäi kaipaamaan laaja 1'slär,äjoukko.
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Kutru TKIK rgsn rööntömööröireen
tgytkokoulrreeo
Turun Kiskoliikennekerho ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetåiän
Turussa pansion satamassa,
os. Pansiontie 48-52, rakennus 5255, tiistaina zi.to.zoo2 alkaen
kto 1g.oo.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11
§:n määräämät asiat.
Tarjolla kahvia ja pulläa.
Tervetuloal
TKLK ry:n hallituksen puolesta

Ilmo Kajala
puheenjohtaja

Olli Savela
sihteeri

ESITYSUSTA
1. Avataan kokous.

2. Kokouksen järjestiiytyminen
2.1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja.
2.2. Valitaan kokouksen sihteeri.
2. 3. Va itaa n ka ksi pöytiiki rjan ta rkistajaa.
3. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
a. HWäksytiiän kokouksen työjärjestys.
5. Esitetiiän toimintasuunnitelma vuodeksi 2003 ja päätetiiän sen vahvistamisesta.
6. Määrätiiän yhdistyksen jäsenmaksun suuruus vuodeksi 2003.
Hallituken esitp: Jäsenmaksu pidetiiän ennallaan eli 30 €:ssa.
7. Esitetiiän tulo- ja menoarvio vuodeksi 2003 ja päätetiiän sen vahvistamisesta.
8. Valitaan yhdistyksen hallihrksen puheenjohtaja ja muut jäsenet vuodeksi 2003.
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä yksi varatilinlarkastaj-a vuodeksi 2003.
I

10. Päätetiiän kokous.
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tghgitö tiedotteito
Finnlines
(os) Finnlines on ilmoittanut lehdistG ja prirssiuedotteessaa
n 7.g.2002m1ryneensä Railship
vaunukalustonsa ulkomaiselle sUoittajaryÅmälle.
nrirc uira sijoittajaryhrä'ritt n oikein on, sitä ei
tiedotteessa jostaln syystii ollenkaan mainita.
Mutta koska vaunukålustoa manageroi hampurilainen
l(/G Kesselwagen vermietgesellschaft.mul, roiri
ät ji änra orra ameri[rairin.n GATX corporauon
(mutta tämä on vain pelkkä aryaus, joka
eiirinmån åG kassisen u.Jontaritvrcen kiteereitii)l
Mielenkiintoista on myös se, haviaä[ri vaunuista
nmsitp-togo, ja:ou-Äårijä, mitii turee tirale ja

mitii omistajamerkinnöissä lukee.

n

Eesti Raudtee (Et R)
(os,) Jos haluaa nähdä road switchereitä,
ei taMtse välttiimättii matkustaa USA:han tai Kanadaan.
Niitii pääsee helpommin ja halvemmalla näkemaan,
run ma*ustaa viroon. xrt , Resiina 2lzo02 on
uuusoinut sivuilla 50 ja 51, ovat ensiml_ai:gt veturit
su.prreet jo Tallinnaan toukokuun lopulla,
tarkemmin sanoen Annegret-laivalla 29.5. Veh.rrit
or.t-ärn."t
aivan uudenlaisen karmiininpunakeltaisen maalauksen sekä Eesti
Raudteen uuden togon, joka poikkeaa tiipin
ex-neuvosto
liittolaiskaluston vanhasta logosta. EVR:n.uusi]ooo
on tie-tvsåriin
il;ifkalaismainen,
kuinkas
muuten' Näiden road switchereiden toimitus piuiisi
otta saåtettu paatokseen vuoden 2002 loppuun
mennessä.

hffi

Ennen kuin Eesti Raudteen suurin omistaja Baltic
Rail services (BRS) pääsi kunnolla aloittamaan
toimintansa, osti EVR:n johto vielä Ukainasta t-ugansrin
veturitehtaäita zreiro-linjavetureita. Tämän
se teki vastoin BRS:n johdon suunnitelmia korvatä
neuvostoaikainen vehrrikalusto amerikkataisilla

vetureilla.

m

lähteet:

ItF. : //yv,rwr. evr. ee/ pages/ ph p/ O 1 O 103, 2g2
ht@://www.railorama...dl</news/news_2oo2i.han
& 2oo2ii.htn (John Bjenegaard)
hW : / /www. sjk.se/ bd/ N. htn (Ben gt Dahtberg)
Transport)ourn al en 3/ 200 I

ffiM
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Iggrlrouden 200, ohjelmo
Ke

u.@.02

klo 18.00

Pansio

RaiUoaunuilta

Ti

10.09.02

klo 18.fi)

Fansio

Kefioilta

Ti

24.@.02

klo 18.00

Pansio

Kerhoilta

Ke

02.10.02

klo 18.00

Parsio

Raitioaunuilta

T]

08.10.02

klo 18.00

Pansio

Kerhoilta

T'

22.,,:0.O2

klo

Pansio

SYYSKOKOUS

T]

0s.11.02

klo 18.00

Pansio

Kerfpilta

Ke

06.11.02

klo 18.00

Pansio

Raitioaunuilta

18.(l

la

16.11.02

L7.tt.o2

klo 10.00 - 17.00
Ho 10.(l- 17.00

Pienoigautatiepäidt la hdessa

Su
T]

19.11.02

klo 18.00

Pansio

Kerhoilta

Ti

03.12.02

klo 18.00

Fansio

Pikkujorlu

Ke

u.12.02

klo 18.00

Pansio

RaiUoaunuilta

Kerhorataa rakennetaan varsinaisesU tiistaisin (myös muina tiistaina kuin kerhopäivinä) ja
la ua nta isi n. Ra kentam isesta kii n nostu n eet otta koot yhteyttii
Kalevi Patroseen
ZSO 9562, GSM O5O 3459327
Pekka Rantalaan
z:g 0379, GSM 0500 877 7og

I
t
Timo Heiskariin t

zEo 7937, GSM 040 568 4518

Koska yhdistyksen kerhoUlat ovat satama-alueella, joka on valvottua aluetta, ei kerhotiloihin pääse enää
yhtii helposU kuin Räntämäen asemalle. Pansion sataman portti on arkisin avoinna klo 19.00 saakka,
mutta rakennuksen 5255 ovet ovat aina kiinni (avaimia on vain hryin rajallinen määrä), joten hrlkaa
kokouksiin mahdollisimman täsmällisesti (klo 18.00). Tosin joku käy vielä 18.30 katsomassa alaovella,

onko mattimyöhäisiä tulossa kerhoiltaan. TietysU voi soittaa myris johonkin seuraavista
kännykkänumeroista:
Timo Heiskari
040 s68 4s18
Ilmo Kajala
0s0 336 04s4
Jarkko Lehtonen 050 339 3048
Kalevi Patronen 0503459327
Pekka Rantala
0500 877 708
TapaniVuorio
040 820 9396
Joku heistä on varmasU paikalla ja ovi tullaan Uetysti avaamaan.

lÄu. TENDERI
PL 61

20521 TURKU

Turun Kirkoliikennekerho ru3o hollitur
Puheenjohtaja

Ilnrc Kajala
Lanatie 5 D 109
20540 TURKU
(02)237 6349
GSM 050 336 0454

M)
TapaniVuorio
Suovantie 32
20360 TURKU
(02) 238 2009
GSM O40 820 9396
Jäsen (K &

Varapuheenjohtaja
Jarkko Lehtonen
Maallikontie 36
20660 LITTOINEN

Jäsen (PrW)
Kalevi Patrcnen
2O2LO TURKU

Mika Rantala
Uirnarinpolku 2 B 3
20660 LITTOINEN

(02) 246 L4O0
GSM 0s0 339 3048

(02) 2309s62
GSM 0s0 34s9327

GSM 0500 82 1s00

Aunelantie 7

Jäsen

(02) 246 Ls00

Sihteeri
Olli Savda
T'ikankatu 2LK79

20610 TURKU
(02)2442420
sähköpcti: olli.sarcla@pp.inet.fi

Prtv = Pienoisrautatisrastaava
& M = Kuljetulsesta ja rnajcitulaesta vastaava

K

Yhdistylsen kerhohuonevastaavana trimii Pekka Rantala, os. Bergeninkatu 2 D 3& 20320 TURKU,
(02) 239 0378ja GSM 0s00 8n 7W

