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Turun Kiskoliikennekerho ry:n
20-vuotisjuhlanäyttely ja valtakunnalliset
XXI pienoisrautatiepäivät
Nähtävänä toimivia pienoisrautateitä ja Turun
raitioteiden liikkuvia malleja, myynnissä
pienoisrautatiealan tarvikkeita. Kahvio.
Avoinna La 12-18 ja Su 10-16
liput 6 € / 2 €

Turun uusi kerhorata
Kerhoradan runko valmistui syksyllä 1999. Radan kokoaminen aloitettiin vanhassa kerhotilassa Räntämäen asemarakennuksessa. Radan runko pyrittiin tekemään mahdollisimman kevyeksi ja vahvaksi. Pöydän runko on tehty neliskanttisesta kalusteputkesta. Kokonaisuus on
moduulirakenteinen muodostuen 8:sta erillisestä osasta. Osat kiinnittyvät toisiinsa putkijalkojen avulla. Lisäksi radan osien kiinnittyminen on varmistettu pulteilla, jotka kiristetään siipimuttereilla. Putkirungon päällä on 4 mm:n fanerilevy. Tämän päällä on sitten polyuretaanivaahtolevy. Ratapenkka on valmistettu fanerilevystä, joka on ruuvattu ja liimattu pohjaan kiinni. Pöydän ulkomitat ovat 5,4 x 2,5 metriä ja radan korkeus lattiasta 105 cm.

Pekka ja Jarkko rakennuspuuhissa Räntämäen asemalla, kuva Timo Heiskari 12.2.2000
Kiskomateriaaliksi valittiin Pecon 2,5 mm:n kiskoprofiili. Tämä koko valittiin sen vuoksi, että
kaupallinen sekä vanhempi kalusto soveltuisi tällä radalla ajettavaksi. Koska radan pohjana
oli paksu uretaanilevy, rakentajat kehittivät oman vaihteen kääntömekanismin. Vaihdereleen
sijaitessa radan pohjalevyssä releen kääntövoima välitetään pitkällä tangolla itse vaihteeseen.

Vaihde ja vaihderele, kuva Timo Heiskari 21.10.2003

Radan sähköistyksen keskus. Sen sisään sijoitettu kaikki radan virtalähteet ja Lenzin digitaaliohjauslaitteisto. Ohjauspöydästä lähtevät kaapelit jokaiselle moduulille. Kaapelointi on toteutettu 25-napaisilla standardi jatkokaapeleilla. Täten kaikki välikaapelit ovat samanlaisia, ainoastaan pituus vaihtelee. Rataosat ovat jaettu lohkoihin, jotka ovat galvaanisesti toisistaan
eristettyjä. Täten radalla voidaan operoida samaan aikaan sekä digitaali- että tasavirtakalustolla. Myös kääntöpöydän ja valaistuksen ohjaukset sijaitsee ohjauspulpetissa. Pulpettiin kuuluu myös kansi kuljetusta varten. Ratakaaviossa on virran kulkusuuntaa ja vaihteiden asentoa
osoittavat ledit. Valot vaihtuu, vaikka vaihde käännettäisiin käsin. Kääntöpöydän kulkua voidaan ohjata portaattomasti kumpaankin suuntaan. Suunnitelmissa on tehdä kääntöpöytään
automaattinen pysäytyskohdan tunnistus optisilla antureilla käytön helpottamiseksi.

Ohjauspöytä, vasemmalla digitaaliohjauksen koodauskisko, kuva Timo Heiskari 21.10.2003

Sama sisäpuolelta, oikealla apuvirtalähteitä, edessä digitaali- ja analogia-ajovirta. Vaihteille
on erillinen impulssivirtalähde, jotta vaihdereleet ja kytkimet eivät tuhoutuisi, samalla kompensoidaan kaapeleissa tapahtuva tehohäviö. Vasemmalta lähtevät kaapeloinnit ratamoduuleille sekä oikealla järjestelmän tuulettimet, kuva Timo Heiskari 21.10.2003

Radan rakennelmista näyttävin on veturitalli kääntöpöytineen. Tätä käsiteltiin jo edellisessä
Tenderissä (2/2003). Kuva tästä löytyy myös näyttelyn julisteesta. Julisteen kuva on Olli Savelan kuvaama ja Juliste on Kalevi Patrosen muokkaama. Veturitallin kupeelta kannattaa
huomioida dieselvetureiden tankkauspaikka. Veturitallin ympäristön maisemointi on vielä kesken kuten muukin maisemointi.
Radalla on kaksi isompaa siltaa. Toinen Salojoen ylittävän rautatiesillan mukaan tehty rakennelma. Siltaa on jouduttu typistämään alkuperäisestä, jotta se olisi suhteessa ympäristöön.
Sillasta on hyvä kuva Markku Nummelinin kirjassa: Juna eurooppalaisessa maisemassa s.15.

Kuva Salojoen ylittävästä sillasta, kuva Timo Heiskari 21.10.2003
Toinen silta on radan ylittävä ykköstien silta Salon Turun puoleisessa päässä. Kuva on kuvattu ”Turun suunnasta”, pienoisrautatiellä Räntämäen suunnasta. Oikealla häämöttää vihellysmerkki ja taustalla radanvartian piharakennus.

Kuva Timo Heiskari 21.10.2003
Seuraavassa numerossa on tarkoitus käsitellä radan eri rakennuksia.

Tapiolan kerholaiset Turussa
Tapiolan seurakunnan pienoisrautatiekerholaiset vierailivat Turun kiskoliikennekerhon vieraana vuoden 2003 aikana kaksi kertaa. Ensimmäisen kerran 01.02.03 ja toisen kerran
heinäkuussa. Kerholaiset ovat tulleet tuoneet mukanaan omaa ajokuntoista kalustoa kerhoradalla ajettavaksi. Samalla on esitelty omia aikaansaannoksia ja vaihdettu kokemuksia
sekä vinkkejä mallirakentamisen alalta. Heinäkuussa Tapiolalaiset tutustuivat Turun
Tk3:seen VR:n veturitalleilla. Kerhorataan ja meidän kerhotiloihin ovat tervetulleita kaikki
rautatieharrastajat aina, kun Turussa tulee liikuttua. Kerhoradan rakentajat kokoontuvat
joka tiistai. Myös lauantaisin kokoonnutaan, jos tarve vaatii. Toivotaan, että meidän kerhosta löytyy myös aktiivisuutta lähteä myös tutustumaan muiden kerhojen toimintaan.

Tapiolan kerholaiset Turun asemalla 1.2.2003, kuva Timo Heiskari

Kuva tutustumiskäynniltä 2.2. 2002, kuva Antti Louko

UIC:n mukaisen litterajärjestelmän avain
(OS) Nyt on vuorossa H-tavaravaunujen eli katettujen erikoisvaunujen littera-avain. Seuraavassa
Tenderissä (1/2004) julkaistaan I-vaunujen eli jäähdytysvaunujen ominaisuudet.

lähteet:
UIC Merkblatt Nr. 438-2, Kennzeichnung der Güterwagen + Anlage 3 Einheitliche numerische
Kennzeichnung der Güterwagen
UIC Leaflet N. 438-2, Identification marking for freight rolling stock + Appendix 3 Uniform
numerical marking of freight wagons
Wofgang Diener: Anstrich und Bezeichnung von Güterwagen Das äußere Erscheinungsbild
deutscher Güterwagen von 1864 bis heute, Abend, Stuttgart 1992
Mikko Alameri ja Ilkka Hovi: Rautatiet ja pienoisrautatiet, Kustannusosakeyhtiö Tammi,
Helsinki 1984

Lajitunnus: H
Katettu erikoisvaunu
Litteranumerot: 200 0 - 299 9
Vaunun perusominaisuudet
2-akselinen:
4-akselinen:
vähintään 6-akselinen:

9 m ≤ kuormauspituus < 12 m
15 m ≤ kuormauspituus < 18 m
15 m ≤ kuormauspituus < 18 m

nivelvaunu tai vaunuyksikkö:

erilliset akselit, 2 elementtiä
22 m ≤ kuormauspituus < 27 m

25 t ≤ kuorma ≤ 28 t
50 t ≤ kuorma ≤ 60 t
60 t ≤ kuorma ≤ 75 t

Lisätunnukset
a

4 akselia
nivelvaunu tai vaunuyksikkö: telit

aa

vähintään 6 akselia (1)

b

2-akselinen: 12 m ≤ kuormauspituus < 14 m ja tilavuus ≥ 70 m3 (1) (2)
vähintään 4 akselia: 18 m ≤ kuormauspituus < 22 m

bb

2-akselinen: kuormauspituus ≥ 14 m (1)
vähintään 4 akselia: kuormauspituus ≥ 22 m

H
c

päätyovet

cc

päätyovet ja varustus autojen kuljetusta varten

d

lattialuukut

e

kaksi lattiaa
nivelvaunu tai vaunuyksikkö: 3 elementtiä

ee

vähintään kolme lattiaa
nivelvaunu tai vaunuyksikkö: vähintään 4 elementtiä

f

soveltuu Ison-Britannian liikenteeseen, junalautalla tai Kanaalin tunnelin kautta (2)

ff

soveltuu Ison-Britannian liikenteeseen, vain Kanaalin tunnelin kautta

fff

soveltuu Ison-Britannian liikenteeseen, vain junalautalla (2)

g

viljan kuljetusta varten (1)

h

hedelmien ja vihannesten kuljetusta varten, lisäilmanvaihtoaukot lattiatasolla (1)

i

avattavat sivuseinät

k

2-akselinen: kuorma < 20 t (1)
4-akselinen: kuorma < 40 t
vähintään 6-akselinen: kuorma < 50 t

kk

2-akselinen: 20 t ≤ kuorma < 25 t (1)
4-akselinen: 40 t ≤ kuorma < 50 t
vähintään 6-akselinen: 50 t ≤ kuorma < 60 t

l

siirrettävät väliseinät (3)

ll

siirrettävät ja lukittavat väliseinät (3)

m

2-akselinen: kuormauspituus < 9 m
vähintään 4 akselia: kuormauspituus < 15 m
2-elementtinen nivelvaunu tai vaunuyksikkö: kuormauspituus ≥ 27 m

mm

2-elementtinen nivelvaunu tai vaunuyksikkö: kuormauspituus < 22m

n

2-akselinen: kuorma > 28 t (1)
4-akselinen: kuorma > 60 t
vähintään 6-akselinen: kuorma > 75 t

o

2-akselinen: kuormauspituus < 12 m ja tilavuus ≥ 70 m3 (1)

r

nivelvaunu

rr

vaunuyksikkö

H

(1)

Lisätunnuksia "aa", "b", "bb", "g", "k", "kk", "n" ja "o" ei merkitä nivelvaunuihin eikä
vaunuyksiköihin.

(2)

2-akselisten vaunujen, joihin on merkitty lisätunnus "f" tai "fff", tilavuus voi olla pienempi
kuin 70 m3.

(3)

P-vaunuista voidaan siirrettävät väliseinät poistaa väliaikaisesti.

DB Hbbillns305 01 80 245 7 324-0 SeaRailin junalauttasatama 6.4.2002
Kuva: Olli Savela

TURUN KISKOLIIKENNEKERHO RY.
20 vuotta
Turun Kiskoliikennekerho ry. perustettiin vuonna 1983 yhdistämään kaikki Turun alueella asuvat
rautatie- ja raitiotieharrastajat. Yhdistyksen toiminnassa ovat edustettuina kaikki kiskoliikenteen
osa-alueet, niin pienoisrautatiet kuin normaalikokoinen kalusto sekä rautatie- ja raitiotiehistoria.
Yhdistyksen kerhotilat ovat Pansion satamassa Laten (Laivateollisuuden) entisessä toimistorakennuksessa, os. Pansiontie 48-52, rakennus 5255. Kerhoiltojen lisäksi toimintoihin kuuluu
pienoisrautatien rakentaminen, normaalikokoisen rautatiekaluston kunnostaminen sekä erilaiset
tutustumis- ja talkooretket.
Yhdistyksen jäsenet ovat kunnostaneet ulkoisesti tavarajunaveturin Tk 3 nro 1108:n, joka toistaiseksi
on Turun aseman veturitallissa.
Yhdistys pyrkii myös yhteistyössä muiden rautatiealan harrastusyhdistysten kanssa kunnostamaan
museaalisesti arvokasta rautatiekalustoa.
Kaikki rautatie- ja raitioteistä kiinnostuneet ovat tervetulleita Turun Kiskoliikennekerhoon.
Voit liittyä Turun Kiskoliikennekerho ry:n jäseneksi yhdistyksemme osastolla. Jäsenmaksuun, joka on
30 €, sisältyy vähintään kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä tiedotuslehtemme TENDERI. Tämän lisäksi
saat myös alan valtakunnallisen lehden RESIINAn, joka ilmestyy vähintään neljä kertaa vuodessa.

TERVETULOA MUKAAN TURUN KISKOLIIKENNEKERHO RY:N TOIMINTAAN!
Yhteyshenkilö:
Olli Savela Tikankatu 21 K 79

20610 TURKU

( (02) 244 2420

s-posti: olli.savela@pp.inet.fi

