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KULOSAAREN RAITIOTIE
teksli

Toivo Niskanen

kuvat AsEA:n, Helsingin kaupunginarkiston ja kaupunginmuseon, I\ruseovirasion, sRs:n sekå yksilyiset arkistot

Kulosaaren Raitiotie oli 1900-luvun alun tunnetuimpien kaupunginsuunnitteluark'
kitehtien vastaus siihen, kuinka tariota patasta mahdollista iulkista liikennettä
uuden malliyhdysku nnan ja pääkaupungin välillå. Kulosaarta voidaan pitää Helsingin itäsuunnan ensimmäisenä toteutuneena esikaupunkina ia yksityisesti raken;ettua raitiotietå nykyisen metron esi-isänå. Kulosaaren Raitiotieyhtiön perusti
maanomistusyhtiö tietäen, että tontit myyvät paremmin kun on olemassä hyvät
kulkuyhteydet kaupunkiin. Yksityinen yhtiö oli 191o-luvun alussa luonnollinen,
sillä telsingin Raitiotieyhtiökin oli tuolloin yksityisten ihmisten hallinnassa' Kaksikymmentäluvun loppupuolella Kulosaaren liikennöioti katsotliin kuitenkin parhaimmaksi myydä siihen aikaan laaientumishaluiselle puolikunnalliseksi muuttunee e Hetsingin Haitiotieyhtiölle. Raitiovaunut jatkoivat kulkuaan pieniä katkoksia
lukuunottamatta viimeiseen liikennöintivuoteen 1951 saakka. Lopettaminen iohiui
vanhan la kapean puurakenteisen Kulosaarensillan heikkokuntoisuudesta' Kun
uusi sittå vatmistui, siinå oli kaistavaraukset itä-Helsingin pikaraitiotielle, iota ei
kuitenkaan koskaan tehty - haluttiin saada iotain suutkaupunkimaisempaa eli
meiro.
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saarcn puoleisella lauftasitlakkeelta. Aiojohto ulottuu veden päålle, shen
paasee
ajamaan vaunulla sähköl6. Ratasillakena voidaan säätäå vedenko*euden
1a taua1a
vaihteluidei nukisesii kahtapuolen olevitla våkipyöti å Kuva: Museoviasto'

Kulosaaten Ailovaunulautta
'ittaiiitalt"
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Höyrylauna KumneFvaunun kanssa saapumassa jääsohjossa Kulasaarcn lauttatantaan. Taustalla näW
fimäisten kaasu- ja öljysåiliöhä. Rannan uloimnabet ajojohtopylväåt ovat kwassa kahtapuolen näWisså.
Kuva: Museovirasto.
näisten Rantalien pohiojsp.ååssä
ön johtokunta päåfti 5. huhtikuutä
Kuluvan vuosisadan alussa ja
jo hieman aiemrninkin useat vaanoa
Helsinqin
kaupunqilta
olevalta
raulatien alikululta suun'
1908
perheet
paikkaa
niemeltä
aio
lautlalaiturille. Samalla
Sörnäisten
nitellulle
rakkaat helsinkiläiset
ha
ja
lukirakenleille
oikeutta
anottiin
oikeutta
rakentaa yksiraiirtautua
tiheåän
rakennelun
sillan
lusival
teinen såhkörailiotie Helsingin
saada käynåä tätä alueäa laivalai
tusla kaupunkimiljööstä ja suunRaitlotie- ja O mnibus-Osakeyhlurina sillan valmislumiseen saak'
nittelivat rauhanomaisempaa yhtiön (HRO) Sömäisten linjan pääka. Siltaa ei kritenkaan päästy rateisöå asemakaavoitetun alueen
lepisleestä "apteekin nurkalla"
kenlamaan Helsingin kielteisen
ulkopuolelle. Tämän luloksena
Itäisen Viertotien (nylqisen Häkannan vuoksi. Sen laskettiin håisyntyikin Helsingin ulkopuolelle
meentien) ja Vilhonvuorenkadun
uusia asutusalueita. kuten Kauniritsevän liiaksi Vanhankaupunginkulmasta Kulmavuorenkatua, Silahden silloista vilkasla laivaliikenainen, Haaga, Munkkiniemj,a Kubyl,ankatua (nykyinen Pååslqlän,
nettå. Kulosaarelaiset luopuivat
losaari. Viimeksimainitun alueen
rinne), Pääskylänkatua ja anottua
tällöin toistaiseksi siltahankkeesta
ostaneel henkilöt perustivat wonja
-nipääniväl
turvauiua hunaan.
ajotietä pilkin laLttalaiturille, jonne
na 1907 Ab Brändö Villastad
yhtiön
kyljessä
ol
rakennettaisiin lisåki pieni vartio,
meisesti Tukholman
misen
0atkossa = KulosaaLidingöstä
oli
saatu
ajalus
tupa.
Kaupunginvaltuusto hwåkleesla
ri-yhtiö) toteuflamaan alueen raja
yhdis
syi
tiukan keskustelun
oli
rakentaa
raitiotie
saarelle
anomukseo
kentamista. Yhtiön osakkaina
päätteeksi 16. slyskuula l909.
useita eturivin arkkitehteiä, ioiden
1äå se lauttaa apuna kli)4tåen Hel'
singin raitiotieverkkoon. Ajatusta
ansiosta työ eteni jouluisasli. YhKulosaad-yhtiö oli jo 25. touko
alettiin loteuftaa hankkimalla raiieydel silloisesta Helsingin maaleiskunlaen kuuluneesle Kulosaakuda 1909 låhettänyt sopimustiovaunun kulietlamiseen soveltuluonnoksen sisåltåneen kirjeen
va höyrylautta ja laituripaikat Söraesta Helsinkiin olivat alun alkaen
HBOlle ehdottaen newotteluja lii
esillå. (N4yöhemmin Kulosaaresla
näisten niemen koillisrannaha ia
kenteen hoidosla Kulosåareen.
Kuorekarinsalmen Kulosaaren
lehtiin oma kunta ia se liiteilin Hel
puoleiselta rannaltä. Krrlosaari-yh'
Newofl elujen tuloksena syntyi 24.
sinkiin vuonna 1 946.) Sillaa ajatel
heinäkuuta 1909 alleki4oileflu soliin rakennettavaksi joko suoraan
tiön iohtokunnan kokouksessa 19.
pimus. Siinå soviniin, ettå Kulo'
lokakuuta 1908 pääteniin viedå
tai mahdollisesli l\rustikkamaan
saari-yhtiö aakentaa. varustaa ja
asiaa eleenpåin anomalla raulakautla Sörnäislen puolelle. SykpiirustukHelsingin
kaupunhuoltaa ratansa H RO:n linjoja kostiehallitukselta,
syllä 1907 oli io teetetly
ja
ja
ginvaltuustolta
rahatoimikamakevien måäråysten mukaisesti.
set Sörnåisten niemen
KuoreJos
HRO:n verkoston rakennettå
rakentaa
ajolie
Sör
riha
oikeutta
karin välisestå låppäsillasta. Yhti

ll
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ffir'
Kunnervaunu nto 10 Kulosaarcn linjan påässä 1910'luvun alkupuolelh, oikealla Puiden suokssa sijaitsee
yksinkeftainen odotuskatos. Kuva: Museoviasto.
muutetaan, sitoutuu

tiö omalla

Kulosaa

Yh-

kustannuksellaan samoihin muutoksiin. Kulosaari- yhtiön on myös rakennenava linjanså
lisäksi niin, eftä HRO voi muutoksitta kalustollaan liikennöidä radalla. Kulosaaren edellytettiin hoitavän launaliikenteen såännöllisesti,
niin ettå matkustajat viivytyksenä

påäsevät Sörnäisten salmen yli.
Talviliikenteestå oli määräyksenä,
enä jos Kulosåari rakentaa jäålle
lauttaa korvaavan lalviradan, HRO
hoitaa liikenleen mikäli se voidaan
vaaratta jäieståä. HFIO puolestaan sitoutui iärie-ståmåån liikenteen Kulosaaresla ltåiselle Viertotielle kesäisin kåksi kenaa tunnissa kumpaankin suunlaan ,a talvisin kerran tunnissa samoin kumpaankin suuntaan. Kesåajaksi oli
mäårilelty huhlikuun 1. påivän ja
syyskuun 30. päivän välinen aikaSopimuksen tektöiden yhteisellä
påäldksellä pyrift iin mahdollisuuksie mukaan iåriestämään suoria

vaunuia Kauppatorilta Sörnäisten
niemelle lai Kulosåareen. Taksaksi mäåräniin 15 penniä Hämeentien ia lauflalaiturin vålisellä osuudella. Kulosaarella periniin 10 penniå matkalta. HRO:n alennus- ia

wosiliprrt olivat voimassa Kulo'
saaren vaunuissa Helsingin kaupungin alueella. Kulosaaren puolella HRO:n vuosilipun sai maksamalla 50 % lisämaksun.
Helsingin raitioteitå samaan ai-

kaan uusinul ASEA oli jo aiemmin
loukokuussa 1909 låhenänyt Kulosaari-yhtiön johtokunnalle tar-

jouksen raitiotien rakentamisesla
Itäisen Vienotien ia Vilhonvuorenkadun kulmasta Sörnäisten lautta-

laiturille. ASEA:n suunnittelema
reini poikkesi hieman aiemman lu'
van reitistä, siten että se kulki Hä-

meenli€,rå Påäslqlänkadun kul
maan ja sitten jålkimmåistä katua
pitkin alas raulatien alikululleja siitä eleenpäin aikaisemman luvan

mukaisesli. Tarjous sisälsi rnyös
Kulosaaressä olevan Kulosaarentien ralaosuuden. Tarjous hwåksyniin 26. heinäkuda 1909ja marraskuun lopulla vohiin jo sopia aiotien ja railioradan suunnasla Valtion Rautateiden ja Ab Sörnäs Snjckerin kanssa. Alotie tuli rakenneltavaksi mainittuien toiminimien
omistamien alueiden kaufla- Syk'
syllå'1909 radan rakenlaminen oli
jo tåydessä käynnissä. Sörnäisten
puolella työt keskeytyivåt tammikuun 1910 alussa talven ajaksi ja
niitä iatkettiin vasta kevään lullua.
Kulosaarella sensijaan töitå tehtiin
lalvenkin aikana. Syksyyn mennessA 1910 rata oli valmiina siinå
måärin, eflå 3. syyskuuta ASEA:n,
HRO:n ja Kulosaad-yhliön edustajien låsnåollessa voitiin suorittaa
radalla ensimmäinen koeajo. Hel
singin maistraatti myönsi 24. syyskuula liikennöimisluvan linjälle Hä'

-

meentie Sömåisten niemi ja jo
samana på ,änå liikennöitiin lällä
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osuudella kahdesti tunnissa molempiin suuntiin. Kulosaari-yhtiö
sovifli elokuussa Kone- ja Sillarakennus Oyllå tilaamansa höyrylautan kulun raitioliikenteese€n
sopivaksi. Kulosaären puolella jatkuivåt radan akennustyöt edel
leen ia vasta niiden valmistuttua
liikenne ulotettiin l9. mar€skuuta
1910 Kulosaaren päätepjsteeseen saaKa.
Tåssä yhteydesså Kulosaariyhtiö ehdotti, että ra,vialasta huoli-

matta aiettaisiin kerran tunni$a
Håmeentieltå Kulosaaren pätepisteeseen ja sen lisäksi kerran

tunnissa Sömäisten

niemelle.

Laulta kulkisi myös puolen lunnin
väliajoin kuljettaen joka toisella
vuorolla vaunun sälmen Yli- Muu-

tokseen

la

ittavan

lisåvaunun

kustannuksisla västaisi lapeen

niin vaaliessa

Kuiosaari-yhtiö.

HRO ei hyväksynyt lätå ehdotus"
ta. Kulosaari-yhliö loivoi nyt aikataulurnuutosla siten, etlä vaunun

lähtöaika olisi Hämeentieltä apteekin nurkaha 20 minuuttia vailie
täyden tunnin ia Kulosaaresla 15
minuuttia yli iäyden tunnin. HRO

hyväksyi tåmån toivornuksen ia ai-

kataulua noudatettiinkin seu€avaan kevääseen saäkka.

Sopimuksen mukaisesli HRO
hoiti liikennöimisen Kulosaari-yhtiön laskuun omalla kalustollaan ja
henkilöslöllåän. Linjalle HRO
asetli yhtiön vuodelta 1900 olevat
Kummer-vauntn, ioissa olitilaa 16

rnatkustajalle vaunun pitkitlåisillä
penkeillå ja 12 seisomapaikkaa

radälla oli pettänyt liikenteen vai-

kutuksesta useisså kohdin. Var
sinkin $måisten puolella joudrrtliin jo lokakuussa rataa vahvistamaan soastuksella. seuraavana
kesänå tehtiin samoia löitä Kulo'
saare$sa. Lisåksi kesållä 1911 ra-

kennettin launalaitureiden yhteyteen vaihteet ja aulomaattiset suo-

jalaineel onnettomuuksien vänämiseksi aienaessa vaunuia laituril-

ta hunaan ja päinvasloin.

vaunun silloilla. Kulosaare,aiset
olivat toivoneet jo ennen liikenteen
alkua uusimman tyyppisiä vaunuja
(AS EA-vaunuia vuodelta 1908),
mufia HFIO eivoinrlt toteuttaa tätå
toivetla siitä syystå, että lautta ei
sovehunul niiilen kuljetukseen.
Kulosaari-yhtiö toi esille myös aia-

jalkamisesta
Kauppalorille ja pisto- tai ohitusraiteen rakenlamisesta Kulosaaren vaunuille joko Kauppalorille tai
Senaatintorille. mutta sitåkäån ei
voitu lässå vaiheesså loteuttaa

tuksen liikenteen

uuden Pitkänsillan rakennustöiden ollessa vielå keskeneräisiä.

syksyn ja talven 19'1G11 kuluessa huomattiin, ettå ratapohja

Kulosaari-yhtiön vuoden 1911
vuosikertomus kertoo liike een
raitiotiellå sujuneen tåysin tyydyttävästi ja kesäliikenteen, kaksi
vuoroa lunnissa, jatkuneen vielå
syksyn saavunuakin samanlaisena vuoden loppuun saakka. Aikataulusta syntyi aluksi kiistaa. Kulosaari-yhliön ehdotus oli suunniteltu kahden vaunun kåytön varaan. HRO aikoi selviytyä yhden
vaunun käytöllä, joka låhtisi SöF
nåisten apteekilta sekå tåyden
tunnin etlä puolen tunnin aikaan ja
palaisi Kulosaaresta 15 minuunia
yli tåyden tunnin ia 15 minuuttia
vaille täyden tunnin. Lautlamatkaan Sörnåisten salmen yli lasket-

KunmeLvaunu nrc 8 Kulosaarcn fidalla lg|Gluvun alkupuolella. Valkoisessa kituessä lukee 'Salutoryet'.
Kuva: H elsingi n kaupungi nm useo.
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liin kuluvan keskimåärin viisi minuuttie Aamun ensimmåinen vuoro apteekilla oli klo 6.45 ja illan
viimeinen Kulosaaresta klo 22.15.
Kulosaari-yhiiö hyväksyi HRoin
aikataulun epäillen kuitenkin sen
loteutumisen mahdollisuutta. Yh
liötoivoi kuitenkin yhtä lisåystå aikatauluun. Ensimmäinen lähtö ap
leekin kulmaha olisi sen mukaan
kio 6.25 lautalle Sörnäisten niemelle, jofta ensimmäisen launavuoron Kulosaaresla tuomat ma!
kustaiat voitaisiin tuoda välinömästi apteekin kulmalle. Sinen
valrnu lähtisi klo 6.45 normaalille
vuorolleen.
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Vaunuien kuntoon kulosaareolivat tlytymåtlömiä. Esitel
väitteitä, että HRO olisiasettaliin
'aiset
nul Kulosaaren liikenteeseen huonoinmal vaununsa, jotka rikkou-

tuivåt ehtimiseen HRO kiisli vaslauksessaan väitleet ia lotesi
useimpien rikkoutumisten tapahluneen laskusillalla lautalle ajetta
essä lai lautalta poistrrttaessa. vahingot olivat alustan suojalauojen
rikkorJtumisia ja virroittimien tu
houtumisia. HRO vaali laskusiltojen parempaa huoltoa ja Kulosaari-yhtiö puolestaan vaali jårjestämåän raitiovaunujen alustan suo-

jalautoien korkeuden såätömahdollisuuden, ionka he kyllåkin lu-

Pääskyän nteen vefiattain jykkå ahiotie taustalkan juui valmistuneita
kiwmuutela vuonna 1928. Kwa: Helsingin kaupunginmuseo

pasival kustantaa. Laskusiltoja Kesällä 1s11 aiheuni vaikeuktarvittilnmerenpinnanluonnollisen sia myös lauttaliikenteen keskeytyminen. Launa vieliin 17. heinåkorkeusvarhtelun lakia"Tutistissa" vuonna
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kuda telakalle vuosjhuoltoon, ionka laskettiin kestävän kuusi päi
våå. Kulosaarelaiset vaativat siitä
huolimatta liikenteen jatkamista
saarellaan. HRO lupasi lqllä vaunun saarelle, mutta sillä ehdolla,
eftä vaunulle hankilaan lukittava
vesitiivis suoja ja että virroittimen,
jartujen, laakeipesien jne. päivittäisen huollon suorittajille oli jå.
iesletlåvä kuljetus saarelle. Lisävaunusta oli myös mak-setlava
korvaus. Sopimukseen kuitenkin
päåstiin. Seuraavina vuosina lois'
tui lautan vuosihuolto ja HRO sijoini ladan poissaolon aiaksi saarelle vaunun ilman mitään suurempia neuvotleluja.
Epåsopua syntyi ltåjsen Viertolien ja Pääslvlänkadun kulmaan

suunnitellusta pysåkislå, jola ku-

losaarelaiset pilivål ehdottoman

tärkeånä Kulosåaresta pohjoiseen
kohti Valiilaa aikovien malkustajien kannafta. Kulosaari-yhliö huomauni HFlOla my6s siitä, että
vaikkå Kulosaaren våunu ei enää

odola Sörnäisisså apteekin nu.
kalla 15 minuutlia aikaisemmin
Kauppatorilta låhtenyttå Sörnåisten vaunua. oli siinä yhå edelleen
esillä kilpi välittömästä jatkoyhteydeslä Kulosaareen. Erikoista ja

hankalaa oli maksun periminen.
Helsingin ja Kulosaaren vålillä
matkustettaessa maksu perittijn
kolmeen kedaan: ensin Helsingisså, sitten lautalla lauttamaksu ja
lopuksi Kulosaaressa. Samoin Ku-

losåaresta Helsinkiin matku$enaessa periniin maksu kolmesti.

li ." ,::',., -' 1;.-o

Tukholman - Lidingön Giliateiden höytylanat ja vaunut ovat olleet esikuvina Kulosaarcn liikenneoloja kehiteftåesså. Knen kuvastakin nähdäån,
Lidingön vaunut orat kuitenkin Wstin eilaisk kuin "iumbot'. Kuvassa
Södft Lidingön vaunu nro 5 vuodelta 1914, Malmköpingin museoftitiotie.
Kuva: Joma Bauhala 16.7.1977.

sävaunuia- Esitetliin perävaunu- aikataulun mukaisesti lai laadi
jen kåyttödnotlamista taivaihtoeh- taan uusi aikataulu, jossa vuorotoisesti kahta moottorivaunua, iol vålit ovat 10 ja 20 minuuttia- Kuloin voitaisiin järjestää 15 minuulin losaarelaisel valitsivat jälkimmåiliikenne. Lokakuun alusså oli jo sen.
Uudenmaan låänin kuvernöörikin
huomautlamas,sa Kulosaari-yh- Vuoden 1911 marras-joulutiölle pyhäpåivien liikenteen kur- kuun tienoilla odotelliin ilmeisesti
juudesta. HRO lupasi nyt kaksi li- kovaa runsaslurnista talvea. Sopisåvaunua ia esitti kaksi aikataulu- muksen mukainen talvella kerran
vaihtoehloa: joko käksi vaunua lunnissa tapahluva liikenne ei
låhlee yhtäaikaa voirnassa

railiovaunujen hankkimista.

Suunnitelmia ei kuitenkaan sellaisenaan toleutettu, mutla jonkin ajkaa iärjestettiin joitakin yövuoroia
autoilla Kauppatoriha sörnåisten
lauttaranlaan.

Kesästä 1911 alkaen kasvoi
sunnuntain liikenne niin voimakkaasti, ettå Kulosaari-yhtiön oli 28.

syyskuula pyydettåvå HRO:tta Ii-
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enäå riitlänyt silloisille rnatkuslaja-

Jalopuuseinåiset "jumbot" Koskekn hallin ntapihalh liikenteen loputtua.
Vaunut HKL 68 ja 69 nokat vaskkkain, jålkimmäisestä on nähtåviss,ä
yksisuuntaistanisen yhteydesså ummeftu seinä. Kwa: Okkola 26.8. 1 954.

Kulosaari-yhtiö halusi myös
yöliikenneflä. Koska HRO:lla ei ollul sellaista ja sähköåkåän ei raitioverkkoon jaettu yöaikaan, kulo
säarelaisel suunniiielivat omaa
yöliikennettä ja siinå tarkoituksessa joko bensiini- tai akkukåynöis-

len

olevan

E

Kulosaaren vastavalmistunut vaunu nrc

määrille. losin HRO oli jatl€nut
liikennettä puolitunneinain kesån
mentyåkin, mutta oli pelåflåvissä,
ettå mahdolliset jåå- ja lumiolosuhleet saanaisivat estäå näin laajan
liikenteen. Tåssä rnielesså Kulosåari-yhtiö teki ehdotuksen tållaisen esleen sattuessa noudalettavasta poikkeavasta aikataulusla.
Sen mukaan tasalunnein ajenaisiin Kulosaaren pååtepisteeseen
saakka ia puolitunneittain låhtevä
käåntyisi jo Sörnäisten lautlasatamasla takaisin apteekin nurkalle.
Nåin saataisiin matkustajien odotusaikaa vähennetyksi apteehn
kulmalla. Tarkemmal ohjeet puul
luivat siitä, rniten tälhinen este todelaan ja kuka a aa määräyksel
siitå, milloin poikkeava aikataulu
oletaan käyttöön. ohjeiden puuttuessa saanoi hyvin odottaa hankauksia liikenteen hoidosså. Niinpä jo lammikuussa 1 91 2 Kulosaari-yhliö sywi HROIa liikenleen laiminlyönneistä ja HRO vaslaavasti
Kulosaari-yhliötä ääräywallan
ylinämisistå. 8.. iden henki!östö ei totellul saari-yhtiön
määråyksiä. Kur *in yttiön

2 ASEA:n tehtaalla Våsteåsissa.

esimiesten kesken esiintyi katkoksia liedon vålityksessä.

Kulosaari-yhtiö tiedusleli kirieessäån 4. loulukuuta 1911
HROlta yhden tai kahden raitiovaunun säilytystallin vaatimia miltoja. Yhtiöllä oli meneillåän rakennustyö, johon tållainen lila voitais'in sijoittaa. Tarkoituksena oli saada sellainen tila. jossa voilaisiin
suodnaa myös pienempiä huoltoja korjaustöilå. HRO vastasi kirjee

seen L joulukuda ilmoittaen larvittaval mital. mutta huomautti lisäksi, ettå huolto- ia koialstdilä ei
voida suorinaa siellå koneiden ja
työkalulen puutuessa. Lopuksi
HRO liså6i, ettå jos yhiiöllåon larkoitus hankkia lumiaura ja suolatynnyrivaunu, olisi niitä varten
edullisempi rakentaa halvempi yksinkedainen vaia.

pyhåpäivien liikennefl ä lisäfl iin tarvittae-ssa neljäksi vuoroksi lunnissa ruuhkien välttåmiseksi. Huomauttamista yhtiöillä oli toinen toi'
silleen edelleen. Sitä osoitlakoon
pari tapausta keväåhä 1912. HRO

oli 15. toukckuuta ilmoinanut viimeisen puorivuoron (so. lautalta
apteekin nurkalle), jonka lähtöaika
apteekin nurkalta oli klo 23.00, jååvän pois ja vaunun jatkavan väitlömästi edelleen Kulosaaren päätepisteeseen, misså se yopyisi.
Kulosaarelaislen pettymykseksi
nåin ei kuitenkaan tapahtunut 19.

toukokuula, vaan sens{aan jo
edellinen klo 22.30:n vaunujäi Kulosaareen yöksi, vaikka sen olisi
pitänyt aikalaulun mukaan vielä
pahta klo 22.45 Helsinkiin. Toinen
tapals oli toukokuun 27. päiväftå,
iolloin erås vaunu oli törmännyt
Sömäisisså olevalla håtävaihteel
la kivikasaan, jolloin vaunun kiinni-

Vuonna 1912 jatkui liikenne enlisen aiJ..lraulun mukaisena. Parannusli iliikennöintiajankasvaminen y:.iellä lunnilla. Lisiåtunti si
joilettiin iltaliikenteeseen. Huomat-

tavasti kawanutta sunnuntai- ja

juuttuminen aiheulti yhden vuoron
poisjäärnisen. HRO:n korvausvaa-

timusten pelossa kulosaarelaisel
terotivat orn ille ryöntekiiöilleen håtävaihteiden merkitystå ja mååråsivål poistettavaksi niiden piiristå
RAtTtO 1 .1995

kaikki kivikasat, tukit ja suolavesivaunun. Vaihteiden kunloa tuli
velvoå huolellå

Useat sadat kulosaarelaiset
anoivat allekirioittamallaan kirjelmällä 5. joulukuula 1912 HROlta
suoran raitioliikenteen abinamista
lGuppatorin ja Kulosaaren päåtepisleiden välille ilman vaunun
vaihtoa Sörnäisisså. Anojat velosivat nyt siihen, eflä uusi Pitkåsiha,
ionka rakennustyöt olivat eståneet
aiempien anomusten hwäksymisen, oli nyt valmistunut. Tämän
johdosla H RO kn6ui vuoden 1 91 3
alkupävinä Kulosaari-yhtiön edust4at newottelemaan asiasta. Kun
oli päästy sopimukseen kyseisen
liikenteen mahdollisesti aiheunamien tappioiden korvauksista, lii-

Kulosaarcn vaunut saapumassa HelshVin etamaan kevääl6 1919.
Vaunun 1 l<oi on jo naissa, vaunu 2 on vieE laivan kannella.

kenne voiuin aloittaa I . helmikuutia
1913 koeluontoisem. Liikennöintiå ialkeltiin kokeiluna maaliskuue

Kulosaaren Raitiotien ja hitiovaunulinjan sijainti. Kafttaan on ne*itty
rcitti Kauppatoille saakka. Kulosaaten ja Sömåisten vålille on metuilty
sekå lautta- ettå siftaosuudet-

Herttonleml

Sörnäinen

Kufosaari

/'_-\\-F\
Kal.lio

o

O"
(ruunun-

Xorkeasaari

i

auppator

i

Kat aj an okk a

lkn

JR
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iatkamista Hermanniin, se ilmoini

halukkuutensa ostaa Kulosaariyhliön rataosuuden ltäiseltå Viertolieltå (Håmeentieltå) eli sen pie,
nen matkan rataa, jonka Kulosåari-yhtiö omisti apteekin nurkalla
Vilhonvuorenkadun kulnasla
Påäslqlånkad un kulmaan. Kulosaari-yhtiö päätti luopua radasta
sen rakentamiseen kulunutta lahasummaa vastaan tai vaihtoeh-

i

I

i

ioisesti pisto- tai ohilusraiteen
saamisella joko Kauppatorille lai
Senaatintorille. Tuloksena oli arvattavasti rahakauppa.

Yhteislyössä Kulosaari-yhtiön
HBO:n
kesken esiintyi edelleen
ia
kitkaa. Joulukuun 9. påivånå 1913
päivätyssa ki4eesså HRO valitti
lauttasatamien ilmajohdoi$a, jotka saattoivat vahingoinaa vaunu'
jen virroittimia !a Parkkisen kaupan kohdalla olevasta'/aihteesta,
jonka kunto saattaisi suistaa vaunun kiskoiha. Samalla muistutettiin Kulosaari-yhtiötä yleisesti heidån velvollisuudestaan pitä ratansa liikennöitävässå kunnossa.
Vuoden 1914 alussa 8. tammikuuKulosaari-yhtiö vuoroslaan

frg
<i

ta

sywi raitiotieyhtiötä ajamatta
neistä vuoroista

=t-<
-;ll

Kulogaarcn ykresvaunu koeahlla vuonna 1919 Sönåisten lauttasatamassa. Kwdhettävånä on Baitioti eyhtiön johtoa.
sa ensin pari viikkoa ja sinen kuun

pisteestå, sekä lGuppatodlta ettå

loppuun saakka. Senjålkeen jalko-

Kulosaaresta kello

tettiin koeliikennettå jäkaa loistaiseksi. Kerästå 1 91 3 låhtien oli taF
vinu jälleen lisävuoroja, varsinkin
pyhäpåivisin. Peråvaunuia kåytel
läessä, se jåtettiin Kulosaareen
mentäessä Sörnäislen apteekin
luona sivuraiteelle ia palattae-ssa
Kulosaaresta se j'älleen otetiiin
mul€an. Yöliikenne paräni, kun
15. elokuda 1915 pidennettiin liikenneaikaa siten, enä viimeinen
vaunu lähli kummastakin pääte-

10

i.åä-

loppuunkuluneiden vaunuien heikosta kunnosta. llmeisesti tåmån valituksen

-4

kokeilu päätettiin kuukausittain,
kunnes 28. lokakuuta lgls påå-

ja

1 .1

5.

Eräs yleisön laholta loivottu
parannus saatiin aikaan, kun 26.
syyskuuta 1913 Helsingin posli'
konttori saamiensa kyselyien perusteella tiedusleli, ettå eikö myös
KulosaaGn vaunuihin voitaisi
asetlaa kirjelaatikot, koska tuolloin
HRO:n muidenkin linjojen vaunuissa oli sellaiset. HRO lupasi
vaslauksessaan sallia poslilaatikot.

Syyslokakuus$ 1913 HRO:n
suunnitellessa Sö.nåisten linjan

tauslana olivat olleet s.äåolosuhteet. koska HRO ilmoitti vastauksessaan, etteivåt he pysty tuomaan Kulosaareen auravaunua,
ennenkuin raileet Helsingin puolella on saalu puhdistettua. Vaunuihin kohdistuneisiin valiluksiin
vastattiin, että vaikka vaunut ovat
vanhempaa tyyppiä, ne oval täysin kunnostefl uja ia liikennekelpoisia. Muislr.Jtettiin myös, että jo aikoja sinen Kulosaari-yhtiölle oli

kenottu, miksi uudempia vaunuja
ei voida kåytiåå Kulosaaren linjalla. HRO korostierilyisestisitä, että
Kulosaaren linjalle oli asetettu
suhteellisesti enemmån va€vaunuja kuin yhtiön omille linjoille.
Yhliöiden välisen kitkan poista-

miseksi pååtti Kulosaari-yhliön
johtokunta kokouksessaan .l4.

1914

helmikuuta
ehdottaa
HRO:lle newoneluja uuden keshnåisen sopimuksen aikaansaani-

seksi. Kulosaari-yhlrön valsinaiRAtTtO 1 .1995

nen yhlökokous 28. maaliskuuta
hyväksyi laaditun sopimusehdotuksen ja valtuutti edustajansa
neuvottelemaan siitä ja allekirjoittamaan mahdollisesti saatavan
sopimuksen. Neuvottelul onnistuivat ja HRO hyvåksyi30. heinäkuuta 1914 uuden sopimuksen, joka
allekkjoitettiin 1 8. elokuuta.
Påäpiineissään yhtiöiden vel'
vollisuudei ja kustannusten jako

noudattivat vanhaa sopimusta.
Kustannusten osaha jaettiin linja

maksuna HRO:lle, mutta jos pojs'
iååminen oli HRO:n syYå, mak-

seftiin sille ainoastaan todellisten
alokibmetien perusleella ia lisäksi HRO oli tässiå tapauksessa koF
vausvelvollinen Kulosåai-yhliölle

minen HRO:n edustäjan alaiseksi
vuorolistaa ja aikataulun noudattamisla koskevissa asioissa.

Kulosaai-yhtid måäräsi Kulo-

ajamattomisla vuoroista uskottu-

saarella tapahtwien matkojen
matkustajamaksut, samoinkuin

jen miesten arvioimalla summalla.
Kolmanneksi ios poisjäånnin syynå oli luonnonesle, sota tai joku
muu "force majeure" -tapaus, sai
HRO korvausta vain todella ajetuista kilometreistä. Merkittävä tarkennus oli lauttapäållystön alista-

lauttamaksut. Kummankin osapuolen siirtoliprlt olivat voimassa
keskinäisessä liikenteessä- Vuoden 1915 alusta HRO:n vuosilipul,
vapaaliput ia kuponkikortit eivål
enäå kelvanneet Kulosaaren vaunuissa. Poikkeukseksi jäivåt kui-

nyt kähteen osaan: Kulosaari-yhti-

ön omislamaan Päskylånkatu Kulosåari ia HROlle kuuluvaan
Kauppatori - ltäinen Viertotie -

Ykkösvaunu koeajolla Sönäisisså vuonna 1919.

osiin. Yhliöil!å tuli olemaan vastavuoroinen larkastusoikeus.alaa ja
radan liikennettå koskevissa lalousasioissa. Sopimukseen luli nyt
myös kohta peråvaunujen kåytös-

lä tarpeen niin vaatiessa.

a

.}.

Raitio-

tieyhliö vaslasi myös liikenteen aiheuttamasta vahingosta ulkopuoli-

selle koko linian pituudelta.
l\4ahdollisista ajovuorojen pois-

jäåmisistä oli seuraavia säännöksiä: jos Kulosaari-yhliö oli syyllinen
vuoron poisjäänliin, oli sen koNaitava poisjåånti aikataulun mukaisilla kilometrimäärillä kefiottuna
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Asian eteenpäin viemiseksi pe-

rustettiin Kulosaari-yhliön hallinnosla erillinen yhtiö, Brändö
Spårvägsäkriebolag, jolle Kulo
saari-yhliö luovutti 31. joulukuuta
1914 liikennelupansa ja -oikeulen
sa ja railiotien iaitteineen 300.000
markan hinnasta. mikä maksettiin

vaslaavan summan mååråisinå

osakkeina uudessa

yhtiösså.

Kauppaan kuului myös oikeus rakentaa silta Kulosaaren ja Kuorekarin välilie ja oikeudel jatkaa rai'
liotjelå lläistä Rengastielä la Nau'
rissåarentietä (nykyinen Rislo Bytin tie) pilkin Naurissaareen sekä
Kruunuvuorentietä (nykyinen Kalliokaivonmäki) pitkin nykyisten Wihurin aukion ja Valas-nimisen luo
don kautta Måntysaareen eli nykyiseen Honkaluotoon. Höyrylad

la

"Brändö"

ei sisältynyl

kaup'

paan, mutta uudella railioiieyhtiöllä oli edelleen ladan vapaa kåyttöoikeus. Launa sjirtyi vasla myöhemmin 2. joulukiuta 1915lehdyl

lä kaupalla Kulosaaren

railjolie-

osakeyhliön omistukseen.

Helsinhä kotipaikkanaan pitäneelle Bråndö Spårvägsakliebola-

gille oli annetlu yhtiöjärjestys
2. l 2. 1 91 4 ja senaatti hyväksyi sen
1 2.1.1915. Yhtiön ensimmåiseen
johlokuntaan kuuluival toimitus-

Vaunu

2 VåsteÅsin konepajan piha a. Kuten kiskoien monilukuisuudesta

nåhdään, valmistiAsEA kalustoa lukuisille
tenkin HRO:n hallituksen iåsenten

vuosilipul, jotka edelleenkin oi-

keunivat matkustamaan myös Kulosaaren vaunuissa.

Uuden sopimuksen voimassåolokausi sovittiin påätlyvän Kulo-

saari-yhtiön toimilupakauden lopussa elivuoden '1945 viimeisenä
päivånå.

Liikenneiäriesiel!'t Helsinkiin
olivat tuotlaneet yhtiölle vuosiftain

tappiota, lähinnä lautan suunen
käyttökustannusten osalta. Yhtiön
johtokunla nåki edelleen sillan rakentamisen Helsingin ja Kulosaa
ren välille parhaana ralkaisuna.
14

e

ftideleveyksi e.

låssä mielessä Kulosaari-yhtiö låhetti 24. syyskuuta 1914 Helsingin

kaupunginvaltuuteluille anomuksen, josså korosteniin sillan tarpeellisuufla ja ilmaistiin yhtiön val
mius loieuttaa Helsingin kaupungin ehdol sillan suhteen. Jos sil
lasta tulisi laivaliikenteelle todellista haittaa, jola ei voitaisi muulla
tavoin koryata, yhtiö olisi valmis
purkamaan larvitlavan osan sillasla, kun haitan tiedoksisaannisla
olisi vuosi kulunut. Helsingissä
anomusta itteleväl kauPungin
hallinloeii. suhtautuival anomukseen r elleisesti.

lohlajana insinööri Anders Kramer,
insinööri Harald Herlin !a arkkitehti
Oscåt Bomanson sekä varamiehinä vapaahena Roff Slandert-

skiöld-Nordenstam ia arkkilehli
Larc Sonck- lässä yhleydessä
voidaan mainila. että helmikuussa
1916 toimitusjohtajaksi vaihtui
pankiniohtaia Emil Schybergson,

mafiaskuussa 1918 insinööri
Ernst Löthner ia maaiiskuussa
1922 vapaahera Rolf Standert-

skjöld-Nordenslam.
Kulosaari-yhtiön ylimäåräises-

sä yhtiökokouksessa 22. helmikuda 1915 tehty kauppa hwäksWiin yksimielisesti.

Maaliskuu-huhtikuussa 1915
Kulosaari-yhtiö sai siirretyksi toi-

milupansa virällisesli

Brändö

Spårvägsakliebolag -yhtiölle, ion'
ka Vhtiöiåriestys on ruolsiksi iul
kaistu Raitiossa4-1988.
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Huhtikuun viimeisenä päivänå
1915 HBO hyvåksyi Brändö Vil,
lastadAb:n kanssa tekemänså sopimuksen siinon Brändö Spårvägsaldiebolagille ia ilmoini sen sitovan HROla.

Ensi töikseen Kulosaaren raitiolieyhtiö jätti senaalille 24. helmikuuta 1915 anomuksen, jolla se
anoi loimilupåa såhkökä)'ttöiselle
yhden metrin raideleveyksiselle
aaulatielle. Ratå alkaisi Kulosaaren kadanon Gnrasta Herllonieme.lä silloisessa Helsingin pitå'

xu

ÄTÄ

BR

uÄc

$illalipp

jåssä jatkuen Kulosåaren läpi Sörnåisten rantaan Helsing'ssä. Siliayhteydet rakennettaisiin Kulo-

saaren ja Sömåisten vålille ja
Hertloniemestå Naurissaareen,

josta lakennetlaisiin pengeryhteys
Kulosaareen. Rataa, joka oli lar-

koileltu elupåässå henkilökulje-
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tukseen, voitaisiin kåWää myös
tavarain, kulen esim. maataloustuotteiden kuljetukseen. Anomuksen perusteluina Kulosaaren laitiotieyhtiö esitti laulan wosittain
kuljettaman yli 3@.@0 matkustaian måärån ja radan awlla iiäänpåin suu autwan liikenteen helpottumisen.

Anomukseen suostuniin ja
vahvistus päivåttiin 22. kesäkuuta
1916 ja Kulosaaren raitiotieyhliö

sai oikeuden €keniaa Kulosaaron Raitiotisksi nirnetyn radan.
Sömäisten ja Kulosaaren välisestå Kuorekarin kautta rakennettavasla sillasta oli ioimilwassa annettu runsaasli måärayksiä. Maininakoon, ettå silta oli rakennettava kååntösihana, jonka vapaan lå-

pikulkuaukon leveyden
'l

tuli

olla

3,6 metrin levyinen ja että läpikul-

kuaukon yläpuolelle ei saanut
asentaa Gitiotien aiiotnoja eikå
muitakaan johtoja. Silta oli rakennettava siten, että väylän mahdol-

linen swentäminen myöhemmin
seitsemåån metriin ei tulisi vahin-

goinamaan sillan kantavia rakenteita. Sillan tuli toimia konevoimalla. Purjehduskauden aikana sillalla tuli olla jatkuva miehitys sillan
avaamiseksi, jofta vanhankaupunginlahden liikenne påäsisi es-

teettå ja viivylyksettå kulkemaan
kumpaankin suuntaan- Puriehduskauden aikana silta oli myös
pidettävå valaistuna håmårån laskeutum isesta auringon nousuun
saakka. Lopuksi olivielä mäåråys,
että jos laivavåylä tuhaisiin ruoP
paamaan seitsemån metrin syvyiseksi tai jos liikenne muuten näyttåisi vaativan siltaan leveämpäå
kulkuaukkoa, oli Kulosaaren raitiotieyhtiö velvollinen tekemäån
sen, ei kuitenkaan 18 melriå leveåmpånå aukkona.

Kuorekarin ja Kulosaaren välistä siltaa alettiin rakentaa huhtikuussa 1917, mutta rakennustyöt
keskeytyivåt naraskuussa suua
lakon ja seuaavan vuoden helmikuussa kansalaissodan johdosta.
Valkoisten ioukkojen voftenua sisållissodan ia taislelujen tauottua
kevåällä I 91 8, löitå iatkettiin ia sillan tåmä osa valmistui ennen vuo-

den loppua. Myös Helsingin puoleista osaa alettiin rakentaa kesäl-

lå 1918. Kääntösilta rakennetiin
heinåkuun ja syyskuun vålisenä
aikana. Bråndö SpårvågsaKiebolag oli pelånnyt, että käänösiltaa
ei olisi saatukaan ajolssa valmiiksi

aikana. Valmiin sillan ,askettiin

maailmansodan aiheuttaman sekasonon ja raaka€inepuhn takia
ja yhtiö oli senvuoksi lo hankkind
lilapåiselle läppäsillalle lwan, jota
ei sitlen kuitenkaan larvittu- Siita
valrnistui lopullisesti vuonna 1919
ja se avattiin liike e€lle 16. ioulukuuta. Sillasla on aiemmin julkaisru artikkeli Railiossa 1 -1 986.

keståvän paitsi raitiovaunun myös
Vafiion Rautateiden tavaravaunu n
painon.

Kulosaaren raitiotieyhtiö oli v
i916 anonut oikeutta jatkaa rataa

Silloisla ensimmäisene rakennettiin 72,3 m pitkä ja m leveä
Naudssaaren paalusilta syksyn
1916 ja kevättalven 1917välisenä

I

Vuoden 1g2g vro@aikataulfi Kutosaarcn &linia e HRO:n aikabulukiiasta' linia a
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Ylhäå å ja alavasennalla kuvia vaunun isosta osastosta,
alhaalla oikealla näkynå pienestå tupakolsiiaiden osastosta.

RAITIO 1 ' 1S95

17

Kulosaaren kartanofta (Herttonie
mestä) Puotilan kartanolle ja oli
saanut siihen luvankin tammi,

kuus$ 1917. Rataa ei kuitenkaan
koskaan ryhdytty rakentamaan.
Raitiossa 2"1985 on lyh!,l kuvaus
Puotilan €takokouksesla.

Vieiä ensimmäisen maailmansodan aikana ja aina vuoden 1919
lopulle saakka Kulosaaren linjaa
liikennöiliin edelleenkin Kummervaunuilla. Samoin valituksel vau
nujen huonosta kunnosla lalkuivat
kulosaarelaisten taholta.

"Junbon' maottoiteli, jossa kunmalhkin akselilk on oma ASEA:n
Bl 01/2 -tywpinen Etanoottoti eli pyötåstojålestykeksi tulee knsainvålisen esitystavan mukaisesti Bo'Bo'.

"Jumbon" ohjaano, jcssa ajokytkin eli konttu ei vasenmalh (mallia'kahviny y), keske ä ilnajarruventtiiliviheltimineen ja oikealk käsijarun pyöå. Mufia nåin hienossa vaunussa eitauita, ei edes kuliettakn btuina.

Tammikuussa 19'18 Kulosaa'
ren raitaoliikenne keskeytettijn pu-

nakapinan aleltua. Kulosaarclaiset eivåt alistuneet vallan omiin
käsiinså otlaneen kansanvaltuuskunnan vaatimuksiin liikenteen
ialkamisesta. Raitioliikenteen korvikkeena yritettiin aikaansaada

hevosomnibussi Kulosaaren ja
Helsingin vålille. I\ronet saaren
asukkaat kulkivat kuitenkin matkansa jalkapalika$sa iååtyneen
meren yli. Vasta sen jålkeen, kun
taislelut huhtikuussa olivat pååttyneet, railiovaunut aloittival jälleen
kulkunsa Kulosaareen 12. toukokuuta 1918. Erityinen yöpikaworo, joka lähli Kulosaaresta klo
23.15, alkoi liikennöidå L syyskuuta 1918 alkaen. Yöpikaworo
Iopelettiin lannattamattomana
vasta 1. huhtikuuta 1927.
Vuoden 1919 aikana muistu,
teniin henkilöstöä useaan otte€seen siitå. ettå ketkä saivat matkustaa Kulosäaren vaunuissa ja
ketkä eivät såaneet. Helmikuussa

muistdettiin, että HRO:n virkalipun haltijat saival matkustaa. Tou-

kokuussa taas huonautetliin että

-4F1:
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poliisit, ioilla ei ole komennusta,
eivät saaneet astua vaunuun
maksutta. samassa kuussa terotettiin miellin. että omasta henkilö,
kunnasta vain Kulosaaren linjan
henkilöstöllå ia heidän vapaapäivien pååslåjillå oli oikeus matkuslaa maksufla. Erikoisin kiello annetliin io vuoden alussa 13. tammikuuta. Kulosaaren ranlahotel,
lissa havaitun isorokkotapauksen
lohdosta kiellettiin kaikkien holelli,
vieraiden pääsy raitiovaunuun ia
rahastaian oli paikallislen asukkai,
RAIT|O 1 .1995

ITÄ INEN VIERIOTIE

-1å

r------l

f
*E
t>

*å

-Uasemna aylhåållä ltäiten VieL
totien aidejäjestely vuonna 1914,
jolloin Kulosaarcn vaunn 'koule,asivat' uaänn puolqt lautta menaessään alas Pääsvänladu e.

- YlhäälE Sömäisten ndatien alikulkusi an piiros.
Uasenmalh saman sillan kwanndatiesilkn alitus on
sijoitettu lievåsi vin@n, jolloin aitiotbn diudalaan ei ole taryittu
Iaittaa s uo aa nku hraan.

-

to ylhääftä,

- AIa leaviokwa nitiotien sijainn

ista Sö mäisie n ratap ihae lu ee Ik.

licnperin chacieiirr
lnjo.rs Kirl,rrovg5 rq6iqlu- Sib"llqnkdru
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. ji'

den avulla todettava, ettei vaunus-

sa tosiaan ollut yhtäkåiän hotellissa asuvaa.

nr

:t

Tlytymältömänä HFO:n Pie

lr-"'
F;:1

niin Kummer-vaunuihin Bdndö

Spårvägsaktiebolag aikoi hankkia
omia vaunuia. Yhtiö oli saanut
ASEAitta taljouksen telivaunuista
ia 15 huhtikuula pääteniin aluslavasti tilala kaksi mootlonvaunua ia
yksi perävaunu. Ennen lopullisla

riråUsta rieduslettiin

kultenkin

HRO:n kantaa asiassa HRO vastasi parin päivån kulunua, että ko
vaunfi PYstwät hyvin kulkemaan
Helsingin radoilla ia että heillä ei
tämän iohdosta muutenkaan ole
mitään keskinäisen sopimuksen
tarkistamista vastaan- Niinpå Ku_
losaari-yhtiö Påäfti 6. loukokuda
1916, siisio ennen Kulosaaren sillasra tehtyå påätöslä, tilata
ASEAiha maamme kaksi ensimmästä telivaunua, jotka Pyslyisi
vål hinaamaan kahta lavallista
senaikaista Peråvaunua- Alustavasså tilauksessa mainittu Perävaunu jätefliin kuitenkin tilaamatlä. Vaunut valmistuival io vuonna
1917. mufta ensimmåisen maailmansodan taisteluiden takia niitä
ei pystytty tuomaan Suomeen ennenkuin loukokuussa 1919. Suomenlahti, kuten muutkin lähimerialueet, olivat venäläisten ja saksalaisten vahvasli miinoittamia ia
kauppamerenkulku oli turvalli_
suussyislå pysåhdyksissä. Buotsi
oli asetlanut Meflikiellon sotaa
käwiin maihin eli myös Venäiän
keisarikunaan ia s en myös Kulosaarcn raitioteille.

lg4T-luvun lapun nåkynä Pilkåtle si alle lolle on luui saapumassa
tlmeisesti Kåpylån hnialta kulkeva iumba" Vaunussa on Fliellå vain
etu påån v i toit i n. Po st i ko tft i kwa
vaunulen kyljislå. Vaunuien tuloajalla vuodeha 1919 voitaneen
kcdoa että Kulosaaren raltlotle
osakevhtiö ilmoitti ASEA:lle vaunuien iaavunua, enå niihin piläisi
seada seuraavanlåtsel ernalikilvet
(täesä poismaininuina ruolsinkleliset käå nnökset): "4 sijaa lakasillalla", "16 istumaPaikkaa", "4 seiso-

mapaikkaa", "Tupakoiminen kiel
letäån", "Sylkeminen vaunussa

kielletåån", "12 istumapaikkaa",
"Tupakoiminen sallittu". "Sylkeminen vaunussa kielletty", "1 0 seisomapaikkaa" ia "Aslukaa eteenpäin
poistuessanne". Tehtaalta vastat-

tiin muuten myönteisesti,

mulla
lqlnien
lukumäära
ehdolettiin kun
jåisi kahden vaunun kohdalla
muuten kovin pieneksi, että eikö
Kulosaarelle kelpaisi ASFAlla
luotannossa io olleisiin Helsingin

Kulosaarcn "iumbo" 1g2o-30lwulta Sneltmaninka ulla nyl<yisen Kansal
Iisa*iston liana. Eikoista ei ole perässä keikkuva avopetävaunu, vaan
se eftå vaunu vircinaa taknmaisella saksisangalla Postikotftikuva

Kulosaarelaisten mielestå eiväl heidän vaununsa, jotka kokonsa vuoksi såivat "iumbo" lernpinimen, kaivanneel linjakilpiå, koska
vaunut varsin selvåsti erotluivat
HFIO:n vaunuisla. Kulosaaren linialla liikennöivisså HFO:n vaunu6sa olivat liniakilvet valkoisia
mustin tekstein. vasla vuonna
'1928, kun kulosaarelaisyhtiö oli
myyty HRO:lle, ilmestyi "iumboien" elupäåhän liniatunnus B
(= Bråndö), ioka sinemmin sYYskuun alus.sa 1934 muutettiin
KB:ksi{= Kulosaali - Bråndö). samaan aikaan poisteniin rnessinki_
setruotsinkieliset"Bränoc tekstil
20
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vaunuihin laitettaval "Tupakanpoltto kielletty" -kyltit. Samoin to'
dettiin, että eikö sylkemisestå riittäisi yhdenlainen tekstimalli eli et
tä se olisi vain "kiellefiy'. Lisäksi

loivoniin, etlå vaunusla poislritaessa asiasta kerrottaisiin tekstillä "Vaunusla poistuessa astukaa
eteenpäin". Tållaisia tekstisåbluunoita oli valmiina aikaisempien lilausten peruiha. Ruotsinkielisissä
teksteissä ei ollut huomauttamista.
Sörnåislen ia Kulosaaren väli
sen sillan vihkiåiset pidettiin 16.
ioulukuuta'1919, iolloin Kulosaaren raitiotien uudet vaunul toivat
kutsuvieraat paikalle ia seremonioitten jälkeen alkoi liikenne sillalla.
Samantien lopetettiin lauttaliikenne. Sillan yliflämiseslä alefliin .aitiotien matkustajilta perjä entisen
launamaksun suuruista sillamaksua.

Kulosaarcn'|umbo" Kauppatorin pääteryeäkillä 1 9201uvun puolivälisså
valmiina Kulosaafta kohti. Vierciselä raiteella on låhinnä ASEA:n avope,
åvaun u 22 1. Posti ko tftikuva

Tammikuussa 1S20 mMiin

Kulosaaren puoleinen lautlalaitu rettiin Töölön hallisla luonnolli- dö Spårvågsakliebolagin koko
semmalta tuntuvaan Vallilan
omaisuus kiinleistöineen, ratoihuvilakaupungille ja påätettiin
neen, kalustoineen ia liikennelupi
iota Sornåisen puoleisla lailuria
neen HROlle, lukuunotlamatla
ko Helsingin kaupungillelai
Jo
(Shell).
vuoden
1925
toukokuusta
Naurissalmen ja Sörnäisten silto-öljy-yhtiölle
Launa
ja,
lählien
oli
kulosaarelaisten
v. 1921 kaupattua edullisesti
iotka myyliin Helsingin kaupunpuhutlu
gille.
kuudessa
raitiotien
Lokakuun 18. päivänä 1929
huolinlaliikkeelle
Ab
kalaiselle
misestä HRO:lle, mutta vasta
Kulosaaren railiolieosakeyhliön
deration Stevedoring Ltd:lle ia
ylimääråinen yhiiökokous pååtti
saiuuden nimen "Launa". Vuonna kesäkuula 1928 kauppakirjat
kirjoitettiin. Kaupassa siirtyi Brän- lakkauttaa yhtiön.
1932 helsinkiläinen toiminimi
kamåki & Elo osti "Lautan" ja v.
1934 se porslefliin alusrekisleris- Viisil<ymmenluvun alussa "iumba" kulki mm. Munkkiniemen - Ercftaian
tuuhkalintalh 4E. Kuua: Okkola 12.1951 =>.

tar
jo- liin.
Masul
saatiin
kolFese
Pih-

hal-

kesmyy'
6.
alle-

lä.

Uusissa Kulosaaren vaunuisså
esiintyi aluksi paljon vikoja, joten
ne oli vedenävä liikenteeslå korjattaviksi ia HRO jatkoi omilla vaunujllaan linjan hohoa parin vuoden
aikana. Sillan valmistutlua HRO

asetli linjalle myös aiemmin kai'
vattuia AsEA-vaunuia. seuraavina vuosina kunnostetut "jumbof'
olival kylkitekstienså mukaisesti
ainoastaan Kulosaaren linjalla ai,
na vuoteen '1934 saakka. Vaunujen ollessa huollossa tai koriaamolla, niilå korvasivat HRO:n vaunul- TaPeen niin vaatiessa vaunuihin liiletliin perävaunu, jollaise-

na usein oli nyt

=

ffi]
-:rl

II t

tt

perävarrnuksi

muulettuna KummeFvaunu- Vuoden 1928 alussa Kulosaaren linjan
vaunuien huollo ja yöpyminen siir
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Helsingin kaupungin rahatoimi

konnori keråsi siltamaksut sillan
tultua kaupungin hallintaan. Kulosaaren HFO-raniovaunulipuissa
oli edelleen siftamaksun suuruinen
korolus. I\raksusla olivat vapautetul HRO:n virkapuvusså oleval ja
henkilöt, jotka yhtiön laskuun työskentelivät radan €kennus- tai korjaustöissä sillalla tai Kulosaares-

sa. Samoin sihamaksua ei peritty
henkilöiltä, jotka kulkivat sillan yli
vaunulla tai muulla lavalla ja joilla

oli

vuosikorni, vapaakortti lai

HBO:n jetoni (= korkeimmalle joh-

dolle annettu kantorenkaalla varuslettu pieni ialometallinen merkki, jota nåyftämällä oikeutli aina
vapaisiin malkoihin). Siltamaksuisla annettiin kaupunginvattuus-

tossa 17.'1.1940 påätös, että niiden keräåminen lopelelaan Talvisodan ajaksi. Vuonna 1941 Suomen - Ruolsin maaotlelumarssin
ajaksi4.-25.5. oli pååtetty, että arkisin klo'17-21 ja sunnuntaisin klo
8-20 ei siltamaksua perilä. Vuoden
1946 alussa tapahtuneen Kulosaaren kunnan Helsinkiin liinåmi-

sen yhteydessä siltamaksuista ja
sillan vartioimisesta luovufliin
29.12.1945 klo 10. Maininakoon
vielä tässå yhteydessä, että sillalle
päätettiin elokuusså 1944 asettaa

ajoneuvojen

ohiajokieltomerkit-

Vuonna 1945 venäläiset yrittivåt
laajentaa komernovahaansa läälläkinpäin (niinkuin näyttäväl aina
vuosituhannesta toiseen lekevän
naapureillensa) ja pommittivat
Helsingin siviilikohteita raskaalla
kådellä. Seurauksena viatlomien
siviilien joukkotuhon lisäksi oli se,
etlå Kulosaarensiha sai pommituskaupunginhallitus
vaurioita,

ia

päätli esinää kääntösillan sulkemisla laivaliikenteellå toukokuusla

'1945. Puutavaraliikkeet August
Eklöf Ab ja Vanda Flottförening
vaslustivat sillan sulkemista.

Kubsaarcn silkn ahtautta 1950-luwn alussa. ASEA:n raitiovaunujuna on
ohittanut käåntösiftaosuuden ja on tulhn Kuorekatin kohdalle.
Kuva : Helsi ngin kaupungi nm useo.

neen liikenteen johdosta siinä

bussien aika. Kulosaaren linia

mäårin, eftä sen pelättiin iopa romahlavan. Sillan heikon kunnon
vuoksi viGnomaiset kielsivål
10.1.1936 kåyttämåstå "jumboia"

muutettiin 15.5.1936 bussilinjaksi

ia amerikkalaismallisia vaunuja sil-

lan yli menevässå

liikenteessä.

Siltaa korjattiin 24.2.-18.3. välisenä aikana, jolloin raiiioliikenne Kulosaareen korvattiin Viikin kautta
kienävillä busseilla. Lisäksi asetet
kulkemaan

tiin yksi raitiovaunu
Pääskylänkadun

ja

Hämeedien

kulmasta Lautalarhankadulle, iosta matkustajat kuljetettiin edelleen
busseilla jäälietå pilkin Kulosaareen. Tärnä jäätien bussi iouduniin

Kulosaaren puurakenteisla

sil

koriaa
maan javahvistamaan ja siitä ioh-

tuen esim. kesäkuussa 1931 ke'
hotettiin kulietlaiia aiamaan sillan
Kulosaaren puoleisella osalla hitaasli ja erikoisesii varoen, koska
sillaa sillå osin ei oltu vielä korja!
tu. Korjauksista huolimatta sifta oli
kulunul vuosien minaan lisäänty22

busseilla, vaan raitiovaunuilla, siten että Kauppatorilta låhti vaunu
Kulosaareen klo 0.30 ja Kulosaaresta Helsinkiin klo 1.00. Kokeilu

lopeteftiin, koska malkustaiia oli
keskimåårin vain 4.4 henkilöåvuoroa kohti. V '1937 liikennöitiin rai'
tiovaunuilla tilapäisesli noin 140
påivån aikana.

iäiden heikennywå koryaamaan
reel!ä 1--11.3. välisenä aikana,
ion ka iälkeen voitiin kulkea

taa iouduttiin vuositlain

KB (7.3.1938 alkaen linja 40), multa kiskoia ei vielå låssä vaiheessa
purettu, mikä myöhemmin todeft iin
onnekkaaksi ratkaisuksi. Yöliikennettä kokeiltiin 12.6.-1.10.1936 vå
lisenå aikana, mutta ei suinkaan

ainoas-

taan Viikin kautla. Railiovaunu
päåsivåt iåileen 19. maaliskuuta
Kulosaareen, mutta "jumbot" eivåt

enää sinne aianeet. Ne siirrettiin
hoitamaan ruuhkaliikennetlä muilla linjoilla aina vuoleen 1954 saakka, iolloin ne poislettiin kåytöstå.
Uudet tuulel puhalsivat 1930-luvulla HRO:n iohdoqs railiovaunut ovat aikansa eläneet, nyl on

Syyskuun 1. påivänä 1939

al

kanut loinen maailrnansota aiheul-

ti

Suomessa vålittömäsli neste
mäislen polttoaineiden säännöstelyn. Bussiliikennenå jouduttiin supistamaan ja Kulosaaren.aitiolinia
aloitti iälleen liikenteen 1'1. syyskuuta 1939, mikä ei tuottanul vaikeuksia, olihån kiskot jätetty paikoilleen. Linjatunnuksena oli edelleen KB ja linialle asetettiin nyt kol
me vaunua, jotka kulkivat 20 mi-
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nuutin vålein. sota-aika aiheutti

Kesän 1 948 KBlinjan yleisöaikataulu 'Hel'ingin Kulkuneuvoissa'

kuilenkin ajoittain muutoksia. Talvisodan 193940 aikana liikennöitiin vain valojsana aikana (klo 716.30). Kevåtpuolella valoisån

VD
n9'

aian lisäärwessä pidennettiin liikennettä asteiftain. Pad vuotta
aiemmin aloitettu yöliikenne lope
teniin kesåkuun alusta 1942 monella linialla, joiden joukossa oli
myös Kutosaaren linia. Vuosien
1942-4:] aikana mm. KB-linjalla oli
liikenleessä kolmivaunuisia lunia
eli mv+pv+pv. Såhköpulan vuoksi
viranomaiset mååräsivåt edelleen
raitioliikennettä våhennettävåksi
keväällå 1 944. Kulosaareen päåsi
1.4.- 1g.s.vålisenä aikana Kauppatorifta vain keraan tunnissa. Lisäksi kulki yksi vaunu Kulosaaren
bensiiniaseman (Kulosaarentien
alussa) ia Päåskylänkadun våliå
20 minuutin vålein. Huhtikuun
alus$ muuftui, paitsi aikataulu,
niin myös Kulosaaren linian val
koiset linjakilvet vihreä,keltaisiksi.
Seuraava muutos oli 20.5, jolloin
lakkautettiin heilurjvaunu ja KauF
patorin - Kulosaaren vålillå liikennöitiin nyt kahdella vaunulla puolitunnittain. Tårnån vaiheen aikana
vaunut kohlasivat loisensa Lautatarhankadun vaihteella. Syl6yllä
nåytti tilanne sähkövoirnan suhteen hieman paremmalta ja yG
vaunut saattoivat palata Kulosaareen 1- marraskuuta 19M. Aikaisempaan 20 minuutin väliseen lii"

KULOSAAREN RAITIOTIERATA
Yksiraneinen rata alkoi ltåisen
Viertotien (eli nykyisen Hämeentien) ja Vilhonvuorenkadun risteyksestå ia siellä oli toukokuusta
'1911 lähtien matkustålia varten
erityinen odotuspenkki. Bata jatkui
Viertotietä jonkin matkaa pohjoiseen ia kååntyi Påäskylånkadun
kulrnasta oikealle mäkeä alas Pa-
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Attisin

Varit

-

ra!

Ensimmåinen vauru

Kulosaar€staKauppatoliue
KauppatoriltaKulosaar€€n

6.15
6.20

Kulosaaresta Kauppatolille 2215

KulosaarcståVaUilaan

23.25

KauppatorUtå Kulosaaleen 23.20
Första vagnen f!ån

a!åndit Ull Salutorget

6,t5

SåIutorget

6.20

till

Bråndö

Brändö till salutorget
Brändö till Vallgåld
Salutoiget till B!ändö

23.20

våunut kulkevat 20 mi!. väIiajoin
våinami ea ned 20 miD. irlteialie!.

Yöl iikcnne - Nattrå f ik:
KulosaareståKauppatolille 23.45,0.35
KauppatoriltaKurosaareen 0.10
F!ån Brändö til Sålutorgei 23.45, 0J5
Från Salutorget liil Brändö 0.10

Surulud.isi! ja prhäDåiriun

-

SöD- ocb

h.Igit4$

Ensimmäiset våunut

t.rs. o.rs. e.rs
Kauppator tå Kuiorsaareen Loo, e.oo. ,.ro
viimeiset våunut ja yöliiksne kuten ekFin.
.K.ulosaales!å Kåuppatonile

kenteeseen påästiin kuitenkin

vasta vuoden 1946 alusta. Kulosaaren railiolinjaa liikennöitiin viimeisen kerran 14.2.1951, seuraavana päivänä aloilettiin liikennö,nti
bussilinjalla 30. Raitiovaunulinjalla
oli louduttu käyttåmåån ko.vaavia
bussejajo 15.12.1950 alkaen, kun
Kulqsaaren siltapenger oli osittain
vajonnut mereen ja hainasi liiken'
teen hoiioa.

KI]LOSAÄRI
- KAUPPATORI
BaÄNDö
sal-oToRcsr

) j.;fj,) iåiiå'j;in

De fölsta vaglarÄa ftån
Brandö !:lr sårurorget ?.35. 8.35. 9.r5 )3;":i:"d
s.Iutorset till BEindd 8.00, s.00, e.20 )-;;;;Ier
De sista vagnåha och nattlafiken sålom varalaSa.
Våunllt .kulkevat 20 min. väliajoin.
Vå€lalna gå rr!€d 20 miå. iÄtefvaUe!.

silan

-

Sömåisten satamaradan
alikåytåvälle saald€. lällä Pääs.

kylänkadun osuudella oli Edan
irkin kaltevuus 1:20 eli50 promilleå. Alikäytåvån kohdalla rata
kååntyi vasemmalle alittaen satamaradan erittäin ahtaan 4.5 metriä
lyhyen vuonna |879 rakennetun
rautaisen laulatiesillan. Alikåytåväsillan molemmin puolin asennettiin kesäkuussa 1928 raitiovaunusta va.oinaval hälytywalot. Heti
aliluksen jålkeen raide kåäntyi Mkåsli oikealle seuralen loivasti va-

semmalle kaanuvaa satamaradan
pengedå, ajo- ja raitiotie ristejlivät
Sömåisten pohjoispuolen varastoalueille ia Arabian tehtaille vieneen rautatieraileen kanssa ja veivät sitten irkästi oikealle, käåntyen sittemmin Säiliökatuna tunnettua ia nykyään jo hävinnyttä katua
pitkin lauttalaiturille. Talven 190809 aikana oli jo rakennetlu Kulosaaren puolelle lilapåinen lauttalaituri. Syksyllå 1909 rakennettiin
Kulosaaren niemeen odotuskatos.
Kulosaarassa rata latkui Norsnie23

saseoli4,85
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m. Kääntösilta oli 6,1
m leveä, josta 4,4 m aiorataa. Aiorata oli 6,05 m korkeudella veden,
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KBJinkn viimeisimmåt liikennöinbpåivät ovat kåsillå. Vaunustona on
nwaikisinta kalustoa miä voidaan aiatella - mooltoivaununa alle vuo'
den vanha Kaian vaunu ia peÅvaununakin vain ioitakin vuosia vanha
Karian "pulavaunu". Kuva: Okkola, Kauryatoi 11.2.1951.
mentieläpitkin (nykyisen ltävåylän
suunlainen) käåntyen Eteläiselle
Rengastielle (nylqinen Kulosaarentie), ionka eleläreunaa rata
seurasi 1,3 kilornetrin venan på6tepisteeseenså eli nykyisen Risto
Bylin tien kulmassa olevalle aukiolle. Sinne pysMettiin radan viereen noin metdn korkuinen paalu
osorttamaan kiskotuksen päättymistå.

Vuonna 1934 muutettiin rata
kaksiraiteiseksi 250 metrin matkal-

la

Lautatarhankadulla heti sata-

maradan alikulun jålkeen.

Syys"lokakuun

vaihteessa

v

1957. Seitsernånkymmentälwulla nåmä sillan
keskellä olleet reservaatlialueel
oiettiin hyötykäyttöön pikkuauoien lisäkaistoiksi.
neen valmistui

Sömäisten silhn kokonaispituus oli630 metriä, josta 125 m oli
maapenkerettå keskellä salmea
olevalla Kuorekarilla- Sömäisistå
Kuorekarille johtava 340 m pituinen osa, samoinkuin Kuorekadnja
Kulosaaren vålinen 165 m pituinen
osa, oliluiaan merenpohiaan upolenujen paaluaftkujen varaan rakennetlua Puusillaa.

pidennetliin 30 metrillä. Lokakuussa 1945 rakenneniin Kulosaaren
päätepisteeseen 185 metrinen
kåäntösilmukka, jotta yksisuuntai-

keskikohlaan sijoiletliin raulainen

siakin vaunula voitaisiin käytlåå
Kulosaaren linjalla.
Rata on purettu jo

wosia sitten
ja laituripaikalkin ovat håvinneet
nykyisen meiro€dan ja uusien
Kulosaaren siltoien tieftä. Puusillan korvannul betonisilla ilä-Helsingin suunnan kuvileltuine pikarahioteiden vaatimine tilavarauksi-
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KULOSAAREN LINJAN
RAITIOVAUNUTTYPIT
Kulosaaren linjan €nsimmäiset

vaunul olival HRO:n Saksasla
vuosina 1898

SILLAT RAITIOTIEN
TOIMILUPA.ALUEELLA

939 rakennettiin Kulosaarentien
länsipäähån uusi 70 melrin phuinen siwutusraide, iota 19,13 vielå
1

Sillan puuosan leveysoli6,S m,
josla ajorataa 4,9 m. Jalkakå!,tåvistä pohioisen puoleinen oli1,4 m
leveä ja eteläinen vain håtätilassa
kå!4ettåvå 0,5 m lewinen. Baitiotiekiskot lasketliin aloradan etelåreunaan. Naurissalmen silia Hertloniemeslä Naurissaareen valmistui kevåttalvella 1917. Silta oli72,3
m pitkå ia I m leveå paalusiltaSen kautla Kulosaari-yhtiö suunnitteli rakentavansa Puotilaan iohlavan ralansa. Suunnitelmia ei kuitenkaan toteulettu. Tämåkin silta
on jo vuosia sitten koryattu uudel
la. Baitiossa 11986 on iulkaistu
e llinen arlikkeli kåådösillasta
piirroksineen sekå numeros€a 21993 on iulkaisiu vatokuvia sillas-

Sörnåisten puoleisen sillan
kååntösiha. Hieman kååfiösillan
länsipuolelle rakennettiin pieni puinen vahilupa, ionka luona kerät
tiin sillan ylinåiihä siltamaksul.
Kaksiaukkoisen kåänl6sillan, pituudeltaan 34,76 m, keski ja sivupilarit oli tuenu merenpohjaan laskettuihin kivillä täytettyihjn sittaarkkuihin. Pilarien vedenpinnan
yläpuolinen osa oli rautabetonia.
Vapaa kulkuaukko pilarien välillå
oli 13,6 m ja vapaa korkeus oli
4,33 m toisessa aukossa ia toises-

ja

1901 tilaamia

Kummer-vaunuja, loiden p.fi mitat
ilrnenevät viereisestä taulukosta.

Ainakin seuraaval Kummervaunul esiintyivåt Kulosaaren linjalla eriaikoina: nrot 2,8.9, 10, 13,
21 , 22, 30 ja 34.

lällä vaundyypillå liikennöitiin
Kulosaareen 1909-19. Myöhemmin aina 1g4o-luwlle saakka nähliin Kummer-vaunuia Kulosaaren
iinlalla perävarJnuiksi muutenuina.

Varsinaiset Kulosaaren vaunut
olivat kaksi komeaa ASEA:n valmistamaa moottorivaunua:

Vaunut olivat keskiovisia kahteen
matkustajaosastoon iaenuia telivaunula. Vaunuissa oli kuusi sivuikkunaa, kolme ikkunaa oven kum-

mallakin puolella. Ovea hhinnå
oleva ikkuna oli kahta muula hieman pienempi. Leveåmmåt ikku-

nat olivat avatlavissa laskemalla
ne seinån sisätaskuun- Päåtyä
yrnpäröi viisi kapeaa ikkunaa, joista laitimmaiset ja muita hieman le
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veårnmäl olival avattavia. Ulkosel
nien vuoraus oli punertavan rus-

keaksi maalättua tiikkiä Sivusein'in oli kiinnitetty vaunun kummallekin sivulle keskioven molemmin
puolin messinkikirjaimin omistajaa
osoittava Bråndö ja vaunun jokaiseen neljään påätykulmaan samoin messinkinen numero, toiseen vaunuun '1 ja loiseen 2. l<atolla oli kaksi saksisankawppistä
virroitinta, loista takimmainen oli
ajettaes,sa alasvedettynä. Vaunujen yksisuuntaistuksen yttleydesså vuosina 1 939 ia 1 94 1 takapän
vinoinimet poistettiin. vaunun
kummassakin paädyssa kuljettajan ikkunan alapuolella oli iso valonheitin, joka pehelevyllå pienennetliin näyttämään lakapåån punaista valoa. Vaunuun noustaessa
oli kolme askelrnaa. Ovet olivat
saranaovia- Vaunu oli jaettu kahleen osastoon keskellä olevan

kåyntisillan molemmin puolin.
lsommassa 16 paikan osåstos.sa

oli penkit jå4estetty kahteen poikinaiseen vastakkain istunavaan
ryhmåän, joissa keskikåytävån
erottamina oli loisella seinustalle
kahden ja toisella yhden istuttavat
penkit. Lisåksi lähinnä keskisiltaa
oli kummallakin seinustalla ylci
pitkittäinen kaMen hengen penk'
ki. Pienempi 12 paikan osasto,
jossåolitupakointisa inu, oli muuten samanlainen kuin suurempi
osasto, paitsi ettå siitä puuttuivat
pitkittäispenkh. Penkkien sijastati
la oli liitetty keskisiltaan kuulwiksi
seisomapaikoiksi ja tavaratilaksi
toisella seinustalla olevine hyllyineen. H uomaltakoon lisäksi, enä
kahden hengen penkit olivat aina
kulkusuunlaan nähden etummai
sen osaston, eli kuljettajan puoleisen påån, oikealla seinu$alla.
Penkit olivat vaakasuoraan vuorotellen tummaksi ja vaaleaksi rimoitettuja puupenkkejä. Kuliettaialle
oli kummassakin påådyssa väli-

vikojen ilmetesså yhtiö päätti valittaa ASEA:lle ja vaatia korvausta.
Vaunujen moottorit läheteniinkin jo

maaliskuun puolivålisså 1920
Ruotsiin korjanaviksj. Kuitenkin ne
sen jälkeenkin osoittautuivat liian
heikoiksi. Vuoden 1928 lopulla
pyydettiin muutamilta valmist4ilta

tarjouksia uusista noottoreista,
joita tutkinuaan HBO:n johtokunta

päätti kokouksessaan 10.4.1929
hankkia yhteen Kulosaaren vaunuun, mufla vain yhteen, yhdysvaltalaiset General Eleciricin
mootto.it tyyppiä GE 249 A. Vaunu
2 sai nämä moottorit- Vaunussa 1

oli edelleen alkuperäisel ASEA:n
B 10% -moottorit, jollaisia käytertiin myös HRO:n pienissä ASEAvaunuissa. Vuonna 1930 kum-

paankin vaunuun asennelliin heikkoien ASEA:n kontrollereiden tilal,
le uudet saksalaiset AEc:n ajolq/l-

kirnet (tyyppi FB 450/550 spezhl

80, nrot 359979-80) ja samalla
vaunu 2 sai ulkoseiniinså uuden
honkavuoauksen. Saman vuoden ke$ållä vaunuihin asenneniin
kuljettajan ikkunaan käsikäynöi,
nen pyyhkjjä. Lisåksi vaunuihin lisättiin ilmajarrullisten peråvaunujen liitänlåmahdollisuus.
Vasta vuonna 1943 Kuloseåren vaunut 1 ja 2 saival omat
HRO:n numerol. vaikka olivat kuu-

luneet yhtiölle jo vuodesta 1928.
Ykkösestå tuli 113 ja kakkosesta
114. Vuonna 1945 HKL muunine
numeroille 68 ja 69.

Vaunui nro l-35
Iilattu: 1898, 1901. Toimitettu 1900-01
Valmistaja: AG Elektrizitätswerke, vormals O. L. Kummer & Co.
Dresden - Niedersedlilz. Saksa.

Piluus 7,7 m

Moottorir 2 x 13,3 kwh / 18,4 kW

Leveys 2,0 m

lstuinsijoja 1 6

Akselivåli 1,7 m

Seisomapaikkoja 1 2

Peino n.

6t

Vaunut nro 1-2
'lllattu 6.5.1916. Toimitettu 1919
Valmistaja: Allrnänna Svenska Eleldriska AB, Västerås, Ruotsi.

kw/

Pituus 11,5 m

l4oottorir 4 x 22,1

Leveys 2,15 m

lstuinsUoia 28

Akseliväli 1,52 m

Seisornapaikkoja 14

Telivåli 5,0 m

Paino 17,5

26,5 kW

seinällä erotettu oma erillinen
osåstonsä. Tupakointi näissä vaunuissa lienee paättynyt 1940-luvun puolivälissä.
Heti vaunujen käynöönoton jälkeen havaittiin niissä vikoia, iotka
iohtuvat sota-ajan huonoista materiaaleista ja myös työn vaillinai6esta suorittamisesta. Jatkuvien
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Vaund poisleftiin kå!,löstä
'199 ia niiden korit myytiin yksityishenkilölle Röykkaän. Uusi
omistaja teki vaunuista kesähuvi-

(a) Vaunui nro 3&111, tilaftu: 1908-16, loirnhettu 1908-19
(b) Vaunut nro 121-150, 401412,tilaftu 1927-29, toimitettu 1928-30

Valmistaja: Allmänna Svenska Elektriska AB, Våsterås, Ruotsi.

lan sekå varastovajan. Vaunut säi-

lyivät kohtuullisessa krnnossa
19goluvun alkuun, jolloin omistaja lahioitti ne HKLlle. Toukokuussa 1993 vaunujen korit tuotiin takaisin Helsinkiin ja pitkän tåhlåyksen suunnitelmissa on niiden kunnostaminen. Vaunujen korit ovat
tållä hetkellå såilössä Vallilan ha!

Pituus (a) 8,8 m;8,7 m; 8,65 m
(b) 10,2 m

froottorit (a)

Leveys (a) 2,0 m
(b) 2.05 m

lstuinsiioja (a) 20

Akseljväli (a) 1,8 - 2,0 m
(b) 2,2 n

Seisomapaikkoja (a) 1B
(b) 26

2 x 22, 1 kW lai 25,8 kW
(b) 2 x 41 ,2 kW lai 39 kW

(b) 21

lissa.

Kulosaaren sillan valmistultua
Kulosaaren raitiotieyhliö alkoi liikennöidå omilla suurilla telivaunuillaan, muttavarsin usein näissä
vaunuissa esiintyneiden vikojen
vuoksi HRO joutui asell,amaan varavaunun niiden tilalle. Varavaunu

oli aluksi Kummer, muna myöhenmin ruotsalainen pikku-

Paino (a) 9,5 t
(b) 12,5 r

Helsingin kaupungin liikennelaitos muutti nåiden vaunujen numeroinlia

ASEA. Kummer-vaunul nimittåin
mulJteniin yhtä lukuunoflamatta

seuraavasti:

vuosina 1919-22 perä- tai työvaunuiksi.

Perävaunuksi
Peråvaunuiksi

Vuonna 1943 asennettiin pikku-ASEA-vaunuihin 46-112 kuljet

laian hoilama eluovi, jolloin

HRO HKL
muutettu .36 = 584

muulefluja 39 - 45 = 585 - 591
46 - 11'1 = '1 - 66
l,iloottorivaunuia 121 - 150= 121 - 150
Moottorivaunuia 401 - 412= 151 -162

Moottorivaunuia

ne

myös muutettiin yksisuuntaisiksi.
Kulosaaren linjan vaunuihin 49, 95
ja 1 08 ei kuitenkaan asennettu lqseistä ovea, sillä rata oli edelleen
yksiraiieinen eikä Kulosaaressa
tähån aikaan vielå ollut käåntösil-

mukkaa. Samana vuonna pikkuASEA1 vaihdettiin isompiin ruotsalaisiin vaunuihin, loilla oli usoin
myös perävaunut. Vakiokalustoon
kuuluivat moottoaivaunu 123, 130
ja 140 ja varavaunuina oli muita
tämän Mmän vaunuja. Perävaunuina oli kolme Kummer-vaunua,
numerot 22, 31 ja 34. Silrnukan
valmistrrttua 24.10.1945 voitiin
vaivalloinen vaihtotyö mooflorivaunun Ympårialoineen lopenaa.

Vauion suuruudesta ei ole lietoa.

hoin, eflä kori oli romutetlava ja
sen alustalle rakennettiin lumenkulletuwaunu.

poliisiraportin mu-kaan24.11.1921
raitiovaunu ajoi junan (lava-

päivystysveturi
-(Vr 1, 15.6.1945
788) valnuineen aioi Kulo-

ravaunun) päälle. Vauriot jäivät

saaresta tulleen raitiovaunujunan

sesli lautatarhan rullavaun! törmäsivet pimeän aikana ylneen.

vähäisiksi.

-

15.4.1942 iuna ja railiovaunu-

juna ajoivat kolarin, iossa peråvaunu nro 21 vaurjoitui niin pa-

peråvaunln kylkeen, jolloin se
kaatui ky[elleen. Vaunusså olleisparistakymrnenestå matkuslajasta sai vain kuusi lieviå vammola. (Kwa alla)

ta

ONNETTOMUUDET
Kulosaaren rata oli siitä erikoinen. että siellå eri radoilla liikkune€t kulkunewot saattoival kolhia
toisiaan. Lautatafi ankadun raideristeyksessä sattui muutaman kerran vakävampi onneltomuus:

26

4.11.1921 raitiovaunu la ilmei-
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Kun viranomaisel 10. tammikuuta 1936 olival kiettäneet käyl
låmåstå "jumboja' Kulosaaren lin'
ialla, ne siirrettiin m!ille linioille

mm. Käpylän

ruuhkaliikentee-

seen. Tällä linjalla ollessaan vaunu nro'1 kaatui 12.6.1939 vasemmalle kylielleen käänlyessään Lirsankadulta Unioninkadulle aiheut-

taen kymmenen ihmisen louk'
kaantumisen. Vaunu päåtetliin
korjata perusleellisesti ja samana
vuonna lehtyjen korjausten yhteydessä se muuletliin vain yhteen

suuntaan ajokelpoiseksi.

lvlyö-

hemmin vuonna 1941 vaunu 2:kin
muutettiin yksisuunlaiseksi.

:

!

"JunboI" Röykässä ja tallessa Vaunu nrc 2 on asa kesähuvilaa ja nro 1 taimi kalustovajana. Kakkasvaunu on
ikäänkuin katoksen alla vaunuhallissa. Jokapojan unelnahuvilal
Nykyään vaunukoril avat tallessa Vallilan Eiliovaunuhallissa Kuva:Jorna Rauhala 2A.4.1975.
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RAITIOTIEVAUNU KAATUI.
10 ihmistä lou kkautui,
heistä yksi vakavasti.
Hatvinainen liikenneonnettomuus 12, 6. 1939.
kiinnitettyjen kosketintelineiden ia
kadun väliin louldGuluen pahoin.
Kertoiallemme ja hänen q tårelleen ei koitunut mitåän vahinkoa,

vaikka konttoiapulainen Kyllikki
Wahtera saikin hernokohtauksen.
jonka johdosta hän kävi Punaisen
Ristin sairaalassa.

Onnettomuushetkellä ohjasi
vaunua kuliettaia Olof Edward
Olin. Hän, samoinkuin muutkin si9ållä olleel henkilöt loukkauluivat,
kuka vakavammin ja kuka lievemmin. Vaunun kaatuminen heråtti
tietenkin suurta huomiola - paikal
le keräWi heti suuri loukko ylei-

söå, ja pian kiisi katujen risleykseen sankkojen ihmisioukkojen lä-

pi

neliå ambulanssiautoa, joilla
vammoja saaneel henkilöt toimitettlin eri sairaalohin.

Onnettomuudessa loukkautuivat seuraavat henkilö1: Edellämainittu 8g-vuotias kultaseppä Johan
Mauritz Lindlöf sai ruhievammola
selkäånsä ja päåhänsä, ia sitä-

pailsi katkesi hänettä useita kyl
kiluita. Lindlöfiå hoidetaan Punaisen Ristin sairaalassa, josta ilmoi-

"Raitiotievaunu kaatui. 10 ihmistä loukkadui, heistå yksi vakavasti Hårvinainen liikenneonnettomuus Liisan ia Unioninkadun
kulmassa. Eilen kello 18.05tapahtui Liisankadun ja Unioninkadun
kulmauksessa harvinaislaatuinen
liikenneonnettomuus, jossa poliisin ilmoituksen mukaan lrymmenen henkilöä loukkautui, eräs
heistä, kultaseppä Johan Mauritz
Lindlöf, vakavasti. Kun vanhanmallinen Kukrsaaren linian vaunu,
jolG nykyisin on kulkenut Käpylän
linjalla, saapui mainittuun kulmaukseen Kauppatorilta päin, joutui se toistaiseksi selvittämåttö2A

mästä syystä pois raiteilta ja kaatui edellämainitulla tuhoisalla seurauksella Unioninkadulle. Tapahtumahetkellå olivat Unioninkadulla
sijaitsevalla raitiotieko.okkeella
kultaseppå Lindlöf, konttoriapulainen Kyllikki Wahtera ja hänen åitinså, rva Wahlera. Viimeksimai"
nittu kenoi meille eilen, ettei hän
huomannut vaunun ajavan tavallista suuremmalla nopeudella
käänleessä. Joudutluaan pois kskoiha jalkoivaunu rnatkaansa ker-

tojaamme kohli ia kaatui vasemmalle lqljelle. Korokkeella seisonut mies, krhaseppä Lindlöf jåi tålIöin puristuk-seen vaunun kattoon

telaan hånen tilansa olevan ver'
€nain vakavan. Konflo apulainen
Lahja llona fi*konen, 19 v, sai
aivoläråhdyksen, sisäisiä vammola, ja haavan päähänsä. Hänel
siirreftiin kirurgisesla sairaalasta
Marhn sairaalaan hoidenavaksi.
Hånentilansa on olosuhteisiin katsoen hyvä. Varastoapulainen ErkkiJulkunen, 22 v., loukkasipäänsä
ja selkänsä, jonne hån sai kaksi
muuta haavaa. Hånel siineniin kirurgisesia sairaalasta Marian sa!
raalaan hoidettavaksi. lllaolosuhteisiin kalsoen hWä. LiikkeenhaF
loitlaja David Våisänen loukkasi
lievåsti påenså.Pääsi sidonnan iälkeen kotiinsa, jossa,outunee ole"
maan vuoteessa jonkin aikaa. Rai
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liotievaunun rahastaja Anni Vesterlund loukkasi vasemman ranleenså. Påäsi ensiavun saatuaan
kotiinsa. Murrt onnetlomuudessa
loukkauluneel, nimittäin nti Agda
Alina Huikko, kuljenaja olof Edward Olin, liikkeenharjoinaja Tyyne Loppimaa, ent. konduKööri
Oskar Veijola ja koululainen Anna
Rosenqvist saivat lieviä vammoia.

.# &

Kaikki edellå lueiellut henkilöt,

Lindlöfiä lukuunottarnatta, olivat
vaunun sisållä sen kaaluessa.
Kun poliisikuulustelu toimitelaan
tapahluman johdosta vasta tånään aamupåivållä, ei onnenomuuden sy)'lä ole toistaiseksi virallisesti selvitetty. lvikäli olemme

kuulleot, lienee kuljettaja Olin
erehtynyt ohiatessaan puheenaolevaa vanhanftallista vaunua.
Sensijaan, ettå hån olisi jarrunanut låånleessä, ryhtyikin hän liikunamaan vääräå vipua la lisåämään siten veuhtia Eräät silminnäkjiät ovat myöskin kertoneet,

et

tä vaunun vauhti oli onnettomuushetkellä harvinaisen suuri.

Aamuyöllä aleniin kaatunutta
raitiotievaunua hajoittaa la korjata
pois paikaha."
(H elsi ngin Sanonat 1 3.6. 1 939 )

=_t --

Ylhåältä ak6:

Kulo€aaren ykkönen kaatuneeE,
Ii nj aki lvet "KJ Iim åå åi n e n -exta ".

'Junbo" lojuu Unioninkadun pysäkkikotokkeella.
'.lumboe" hlneteen N WF-ve un u lle
HRO 178. Matka on edistyntl Sötnäisten apteekin py^åkille. Hinaus
on tapahtunut våäÅn puolen taidetta pitkin, sillå raunuhan kaatui
sille puolelle ataa. Hinausyksikkö

ei voinu kohdata nuita

vaunuja,

koska vaunu oli poikiltain liian leveä.
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Kulosaarcntiellä olltJt ja liikenteen jåliftä paiklleen jätetty, umpeen asvaltoku kohta$ niteen vaihtee nkiel i :
Hadfield, Pate Hadufi. Shefiield.
Kuva: Jotna Rauhala 16.12.1972.

Tapeettonaksi käyneellä Sönåisten linjaraiEella säiltieftiin jonkinaikaa hylkåäniståän odaftaneita entisiä kööpenhamitahisia
(Ksbenhavns SpoNeje) Scandian vuasisadan alLssa tukentania
avopeÅvaunuja, jotka HKL 6ai ja muutti 2. maailman'odan aikana
umpinaisiksi. Lähinnå on vaunu 501. Kwattu 17.11.1951.

Oikealk:
Sömäbten linjaniteella Lanabthankadun viercllå seisovia hylkwaunuia,
låhinnå on vaunu 502.

Aa:
Kulo'aarentien kadotettua hitiotiehisto aa; ylåmåki Uarubodenin kohdalla
sekå näkymä kohtausaiteen luota.
Kuve: JonE Rauttala 16.11.1972.
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PAATEPYSAKKI
RAITIOTIELINJAT

"Mäkelänrinteen" railiovaunupysåkki oli korotettavana manaskuun alus$. Tilapäinen pysäkkipari oli Mäkelånrinteen ia Kumpulantien välillä. Käpylän suuntaan
uudistetulla pysåkillä on yksi ta-

"retäninen ei oie mink)än

a

vanomainen katos ja keskustan
suunlaan kaksi, joiden sijoitlelu on
harvinaisempi: ne eivåt ole peråkkäin, vaan ikäänkuin nivelvaunun

oista,

koonnut Arto Hellman

elu- ia takaovien etåisyyden påässä loisistaan.

KEVÄTAJELU
RAITIOVAUNULLA JA
UUSEOBUSSILLA

uusitru "Töölön hallin" pysäkki
otettiin käynöön 1.11. ia våliaikai-

KOKOUSKUTSU

Suoften RaitiotieseuB ry:n
säåi*ömääråioen kovätkokous
pid.iään laskiaissunnuntaina 26.
hehnikuutä klo 1 4.00 \alila!_!a!:
tiovaunuhallin ruokälassa. Si€ånpåäsy raiteen 15 luona "Raitioliikenneyksikön" ovesta. (Kokoustilat Raitioliikennemuseossa
ovat poissa käytöstå HKL:n juhlanäWelyn vuoksi, ioten Resiinassa
aiemmin ft ainittu lieto kokouksesta siellå on virheellinen-) Esillä
ovat ensin såäntojen mååräåmåt

asiat

ja

niiden tuttua kåsitehyä,
katsolaan iåsenten luomh dhkuvia paikallisliikenneaiheista - ota
siis omia otoksia mul(aasi. Tutustuminen uudistuneeseen Vallilan
halliin ja sen raitiovauukorjaamoon koeletaan myös järje-stäå.
Vallilassa ovat mm. Kulosaaren
"jumbot" ja Raitioliikennemuseon
varastoidut museovaunut.
TeMetuloa!

TUTUSTUMINEN
KAISANIEMEN

METROASEi'AAN
Torstaina 16, helmikuuta tutustumme metron uusimpaan ja
maaliskuun ensimmäisenä avattia-

vaan Kaisaniemen

metaoasemaan Kluuvi$så. Kokoonluminen
Pukevan pååovien edesså Kaisaniemenkadulla ldo 14.9,.
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Sunnuntaina 23. huhtikuuta
jårjestetäån pednleinen kevåitåi€lu koko perheelle. Lähtö klo 11.00
Koskehn raitiovaunuhallin pihaha.
Ajelu\raunuinamme on raitiolinialla
15 Valmet-vaunu nro 17 (v 1959)
ia linja-auto-osuudella museobussi nro 157 Scania - Vabis B62V /
Valmet (v 1952). Ajoreilti raitiovaunulla on: KH, pari ke.taa hallialueen ympäd erivaihteista - Kustaa Vaasan tie - Hämeentie - Sturenkatu - Låntinen Brahenkatu
Helsinginkatu, peruutus 100 m
Låntinen Brahenkatu - Sturenkatu

- Håmeentie - VH - Hämeentie Siliasaarenkatu - Unioninkatu Kaisaniemenkatu - Kaivokatu Mannerheirnintie - Kuusitie Mannerheimintie - TH sivuraide
Sibeliuksenkalu - Ruusulankatu
Runeberginkatu - Helsinginkatu
Hämeentie - Kustaa Vaasan tie

-

KH. Sen jälkeen teemme ajelun
Scanialla ionnekin låhiseudulle ja
palaamme Koskelaan. Koskelasse on nåhlävissä museon raitiotielumhurat ja lumenkulletusvaunu. Matkalippu rnaksaa 40 mk ja
se maksetaan vaunussa. Koskelaan päsee suiwasti lukuisilla
Kustaa Vaasan tietä kulkevilla yhteislariffi - ja seutubusseilla, omilla
autoilla tuleville raitiovaunuhallin
sisäpihalla on parkldtilaa. Melkilge
äieluoåivä nvl kalentedisi. sillä
tästå aielusta ei enää mvöhemmin
muistuteta.

nen pysåkki Linnankoskenkadun
kahdalla jäipois.

Mikonkadulla syksyllä poistetun " Bautatientorin" pysåkin tilalle
on joulukuun alussa perustettu uusi korokkeeton, nimetön ia linjalon
tilausajo- la poikkeusliikennepysäkki. Se siiaitsee aikaisernpaa
pohjoisemPana.

Ylioppilaslalon vastavaihde
sl]onnässå ll eli elelään mentäessä Mannerheimintiellä on maraskuun puolivålisså vaihdettu uuteen saksalaisvalm;steiseen, jossä on iskunvaimentimet kulumisen

estärniseksi- Vaihde kåäntyy muita hitaammin, mutta varmasti.

Uusi aiojohdon

jaksoerolin
käyttöön
12.1Mariankaotettiin
dulla.

Linjan

2 reini
-

muuttuu

'1.3.1995. Uusi reittiosuus ...MannerheiAleksanterinkatu
Kaisaniemintie Kaivokatu
menkatu
Unioninkatu -... Uusi
ruuhkalinia 2V aloittaa sarnalla
kulkunsa Kalajanokan Merisotiiaånlorihä venhea Kruununhaan
kautta kulkevaa reittiå Ensi Linjalle. Kakkosen reinimuutoksella py-

-

-

ritäån poistamaan linjan 4 ruuhkai-

suutta Kataianokalta keskustaan.
Samoin bussiiinjan 13 ruuhkat kevenevät, kun laivamatkustajat
päåsevät myös

2lla keskustaan.
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lraaliskuun alusla ovat linjan 1/14
kaikki worot nivelvaunullisia sekå

Tulevana kesänä eiaiettane muita

linja 2 aina, jos niilä riitlåä.

Nytlyään linjalla 8 olevat Nrl+ vaunut siinynevåt viimeiståån kesåliikenteeseen mentåess.å linjalle
3T, jonka reitin kiskouria ollaan va-

t!0lgicl

2V sekå 6 ia 8 ruuhkavuorot ovat
vastaavasti neliakselisia. Linjoien
2 ja 2V liikennöimispäivinä ovat
maanantai - perlantai, 2V:tä ei ajeta kesällä. Linjalle '1114 tulee yksi
uusi ruuhkavuoro: 106. Kakkoslinjalla on viisi vakiovuoroa (7-11)ja
2v:llä kaksi ruuhkavuoroa (107 ja
1 08). Modernisoituja nivelvaunuja
ei linialla 2V voida kåyttåä, sillä
uusissa linjakilvisså ei ole sen linjalunnusta, ainakaan vielä. Linja 4
multtuu 1-3. latkwaan kienoon,
vuorot 49 ja 149 lopetelaan sekä
vuoro 145 muutluu 146:ksi. Linian
8 nelhkselisel ruuhkavuorot lulevat Koskelasta, mutta vakiovuorot
ovat edelleen Töölön vaunuja. Linjatta 10 poistuvat ruuhkavuorot
193 ja 194 nykyisessä muodossaan, uudistettu vuoro'194 tulee
tilalle. Samoin otelaan käyftöön
"arkipäivävuorot" 90, 97 ja 98 käyt-

töön. ne ovat samanlaisia kokopäivåruuhkia kuin eråät linjojen 38
ja 3T vuorot.

1.3.1995 alkaen

linja vakio ruuhka 6-ax 4-ax
1/14 1-6 101-106 12

2 7-11
2V
107,108
38 13-20
8
31 24-9112 8
4 404A 144,146 11
6 51-56 '152,153,
156 6
7A 6+67 165,166 6
78 74-77 174,175 6
a 81-86 183-185 6
10 90,98 194 10

5(1

2

3

3

nivelvaunuvuoroja 73 kpl

neliakselisvuorola 1 3 kpl
11

linja a 2 voidaan kåWä niveliä,
ios nihä riiftäå.

ruuhkavuoroja kuin 101

ja

102.

Liikennöintiaika oli klo 7-13.30
puolen tunnin välein reitillä Kamppi (N4)-Las-Ras-Kt-El-Bulevardi
-Fredrikinkaiu-Kamppi.

rustamassa tunnislin]sikareilla'.
IIJETROLINJA

Kahdentoista uuden vaunuparin hankinta laiteftiin vireille 7.12.
Vanhan'innantien metrokaivannolta avattiin Jhteys valmiina olevaan lK:sta lulevaan betonilunne-

|iin12.12.
uudet laitudkilvet olivat vuoden

alussa edelleen "ei kå!'tössä" käylösså.

Kaisaniemen asema avataan
liikenteelle 1.3.1995. Uusi pysåhdyspaikka ei vaikuta aikalauluihin.
KN on rakennettu2T metdå maanpinnan alapuolelle ja runsaat 20
met å merenpinnan alapuolelleeli
se on suunnilleenyhtä syvällå merenpinlakäsitteellä ajateltuna kuin
Rautalientorin asemakin. Syvimmillään rnetro kulkee edelleenkin

Toftkelinmåen alla Pengerkadun
vaiheilla, josta maanpinnalle on
matkaa yli 40 metriä. l\4erenrantakaupungeissa sijaitsevien maanalaisten ratojen vertailussa toissijaisesti kiinnoslavana seikkana on
tietysti kuinka syvällä se kulkee
mercnpinnasta laskettuna. Silloin
Ruoholahli on asemista alimpana
(26 metriä m.p.a.), mutta ei siis
kuitenkaan låheskåån niin syvållä
kuin Pengerkadun alla oleva rala.
Kaisaniemen asema suunniteltiin
äikoinäen nimelle Kluwi - Gloet.
Aseman nimi muutettiin 1970-80
lukuien vaihteessa muiden nimenså rnuuttaneiden melron liikennepaikkoien yhteydesså nykyiseksi: rnuut muutokset olivat Kaivokalu = Rautatientori,

H

iihtäjäntie

= Herttoniemi, Puotinharlu = ltåkeskus, Vesåla = Mellunmåki.

12

pyhäaanuisin ajetaan ytinååfiinen 3T joka Ehtee KH klo 8.1 7,
rcitti K.Uaasan tie - Håneentie Sturcnkatu - L.Bnhenkatu - Iinjan
3T reiftiä löölön ha iin.

il

11.10. Ecobusilla. Tållå kertaa
mainen bussi kulki nestekaasulla.

AUTOLINJAT

Linlaa 12 liikennöitiin jälleen

Helsingin keskustasså 5.-8., '10. ja

Sokoksen tavaratalon kellariin
ryhd!4tiin 11.10. kaivanaan huol

totunnelia avaamalla Postikatua
kahden kaistan verran auki. Rakennustyöt kestävät noin vuoden
ja muunivat bussiliikennettä seuraavasli: Liniojen '13 ia 21V päåtepysäkki on Postitalo'la linjan 63
pysåkin kohdalla. Linja 17 ajaa
l\4erikadufta keskustaan reittiå
l\4annerheimintie - Kaivokatu, loka
muutos jåä pysyväksi. Liniojen 63
ja 63N uusi pååtepysäkki puolestaan on Arkadiankadulla Paasiki
venaukion kohdalla. Uusi ajoreitti
on: Arkadiankatu - Pohloinen
Rautatiekatu - Mannerheimintie...
Linial 65A la 664 ajaval LaLntasaaren suuntaan: ...Kaivokalu - Manneöeiminlie - Salomonkalu... Uusi pysåkki on Kaivokadulh Sokok-

sen kohdalla. Postikadun pysäkit
poistettiin kåytöstä. Keskustaan
päin ajettaessa Linia-auloaseman
pysåkki Salomonkadulla siirtyi Lasipalatsin kohdalle. Linjan 21V
käytöstä poistui Linja-auloaseman
pysäkki Lasipalatsin kohdalla. Lin-

jat 01N ja 06N aiaval ke-skustasta
lånteen Postikadun sijasta Kaivokatua irannerheiminlielle ja käyttåvät 654: n ja 664:n Sokoksen py-

såkkä.

Metrcn Vuosaaren haararadan
rakentamisen johdosta on otettu

18.10. kåyttöön seuraavat poikkeusreitit: Linjat 95, 97, 97N ja

03N siirtyivål

poikkeusreiteille

Vanhanlinnanlien aukikaivamisen

vuoksi. I\retrorala

Vuosaareen

Myllymestarintien alta itåån tulee
katetlavaan kaivanloon alkumalkaltaan ja Puotilassa se muuttuu
tunneliradaksi. Linjojen 95, 97 ja
97N reitti lK:honr ...Vanhanlinnantie Brahelinnantie ltävåylä
l\4rlymestarintie - Turunlinnantie..

-

-

-
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95:n reitti lK:sta: ..-Turunlinnanlie
- Myllymeslarintie - Itåvåylå - Kivipon'n e... 97 ja 97N:n reitti
lllyllylK:sta: ...Iurunlinnantie
llävåylä... Tåmå
meslarintie
mulkinelu lK:hon tietåå matka-aikaan usean minuulin pidennyslå.
Hainoina ovat tulo ltåvåylälle, ltåvåylån / Kehå l:n ja Kehå l:n /
Turunlinnantien risteysten liiken-

jen yhteistyö, Vuosaaressa jouk-

låhlöä ia Kat4anokalta varttia

koliikenteen edullisuus ia Lautlasaaressa matkuslajainformaatio.
Kampaniaviikoilla kaksi uutta matalalatlia-Scaniaa aioi kampanialinjoilla arkisin ruuhka-aikoina sekä lauantaisin ja sunnuniaisin koko päivån. Kotilinioillä oli myynnisså erityisiä 7 mkn hintaisia aikuisten kertalippuja, lipulla normaalit

keen laivan saapumisen.

nevalojen lyhyet vihreäl ,aksot näi-

vaihto-oikeudet. Lippuja my!4iin
enintäin kaksi / asiakas (ioinen

-

-

hin normaalisti'toisårvoisiin" alosuuntiin.
Poikkeusreilin reift imuutos linioille 95, 97, 97N ja 03N, uusi reini
(vain tässå ajosuunnassa): ...Van-

hanlinna ie- Brahelinnantien risteyksestå alkaen Vanhanlinnantien vieres.så oleva leviletty kevyen liikenteen väylä (iosta kevyet
kulkjat on erotettu vielä erilleen)
Turunlinnantie... Mainitulla ke\rytväylällå on osaksitonteille ajo sallittu, osa on pelkGnå bussikaluna.
Liikennemerkkien mukaan on ajo
sallifiu vain linjoille 95 ja 97.

-

"Hemepellontie 13" pysäkki
siirreniin 18.10. 100 metriä keskustan suuntaan ja sai uuden nimen 'Viikin puhdistamo'. Pysäkkiä kåyttåvåt linlat 71 ja 71S.
Linialle

l6 tuli 18.10. klo 12

Hernesaarenrantaan lelakkaålueen €kennuksen nro 76 kohdalle

ikäänkuin paluulipuksi).

"Kellaripel'onpolku'!niminen
uusi pysäkkipad otettiin kåyttöÖn
edellämainitun ja Puuskaniementien risteyksessä 17.11. Pysåkkiå
käyttäå linia 85. 'Hämeenapajantien" pysåkkiä siinettiin 30 metriä
Jollaksen päälekohdan suuntaan.

& ja 548 reilit Pitålänmuuituivat
manaskuun lomäellä
pulla noin vuodeksi lalonrakennustöiden takia. valimolien päähån asti ajavat bussit kulkevat
toistaiseksi reittiå Valimotie - Hiomotie - Hiomokuja - Takomolie Valimolie. Påätepysäkki on Takomotie 4:n kohdalla.
Linjojen

3.-27.11. ja 5.-6.12. ajettiin liniaa 13 jokaiselle ia jokaisetta Katalanokan risteilylaivalta. Auto låhti
Postilalolta tuntia ennen laivan

iäl

Aikataulumuutoksia 1.1.1995
linjoilla 73, 79, 804, 84, 85N, 868,
93, 93B, 94B, 95 ja 98.

Erä kilpailuenuia seututinjoia
otettiin käyttöön uusien liikennöitsiiöiden hohamana 1. 1.1995.

-

HKL/ Ruha hoilaa kolmella au-

tolla (+ kaksi varavaunua) hoidettavaa linlaa t12Z Helsinki- Hauki'
lahti go-mallisilla Volvoilla. Vuorot

ovat 595-597. Adoihin

(90219025) tehtiin larvittavat muutokset

linjakilpiin {neljå merkkiä ja joukosså "2"), sitäpaitsi autoihin on
laitettu verhot.
Aikataulum uutoksia 9.1. linjoilla 72 1a 72A. Linjoille 80, 80A ia
80N luli matalalattiabussi. Yhteenså yhdeksån matalaa tuli linjoiile
40, 41, 4i], 45, 67 ja 69.
STA:n linja 43(B) on kokonaan
matalalaniabussilinja, linjalla 72
on niveliä vain ruuhka-aikoina ja
ehkå lauantain viimeisissä lähdöissä, linjalla 70V on niveliå laa,
sen entistå enemmän. HKL:n linioilh 14,23, 55(A),80(A),85 ja s8
kulkee myös matalalattiabusseja.
Låhdöt on m€rkiny Yeisöaikarauluihin- Linian 67 aikatauluun on
myös merkitty matalalaftialähdö1.

uusi pysåkkipad "Henry Fordin ka-

lu".
Lokakuussa havainiin, että lin-

ja 98V nålqy

pysåkkikilvissåkin

(toisin kuin esim. 91V). Tämän
lohdosta kävi selväksi, että linja
ajaa Turunlinnantietå eikä Asiakkaankadun kautta lK:hon.
Käpylån aseman kohdalle Tuu-

sulan moottoritielle valmisiui
25.10. uusi pysäkkipari. Pysäkkä
kåyttåvåt linjat 51,66A, 668, 67,
70V la 72A sekä kaikki Tuusulanlien selnulinjat.

Kotilinia-kokeilu

järie-stettiin

31. 10.-1 1.12. Kotilinloina olivat

(31.10.-13.11.),90

&

ja 904 (14.-

27.11) sekå 20 (28.'11 .-11.12.). ltäPakilassa lL kimuksen, kokeilun ja

LokaKuun lopulla HKL sai uusia Scanioila,

kampanjaf reemana olivat ioukkoliikenteen ja muiden kulkumuoto-

Kuva: Juhana Notdlund 29.10.1994.
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joist. 9406 ja 9407 sijoiteftiin
natkrctajayslävällisille'Kotilinjoi e' ajaki 31.lL -11.1 2.

Joukkoliikenneladahnta on
hyväksynyt Bussi-Jokerin suunnit,
telun låhtökohdat. Jokeri on joukkoliikenteen kehämäinen runkolinja ltäkeskus - Oulunkylä -Huopalahti Pitäjänmåki Leppävaara
(- Tapiola). Rakennustöihin pitåisi
päästä ensi vuoden aikana. Vielå

-

-

puunuvia kaluosuuksia Viikn ja
Oulunkylän vålillå (3,5 kn) sekå
Eliel Saarisen tien keskikohta (1,3
km) ryhdyttäneen silloin rakenta-

maan. Jokeri-bussit

kulkisivat
ruuhka-aikoina viiden minuutin välein ja yhdellätoista vaihtopys{åkillä

olisi joustavat vaihtomahdollisuudel muihin kulkuneuvoihin. Jokeri
suunniteft iin alunperin leveäraileiseksi pikaraitiotieksi, mutta nyt liikenne aloilenaisiin siis busseilla.

toriaan, uusi änimerkki on äänekäs ja tulee n. 60 cm O olevasta

hempiå jårjestelmän sijoituskohteita ovat Lentoasemalla tekninen
alue sekä Fazerin la Valion tehtaat
Vaaalassa. Peijas Rekolassa
kutsulaite koskee sairaalan ohittavaa linjaa 87 Mellun.näki - Korso.

-

Jos sai€alan bussipysåkilE on

painenu kJtsunappia (kummallakin aiosuunnalla omansa), auto tuIee Sairaalakatua 400 metrin pis-

ton

hakemaan matkustajansa.

Asolanvåylålle on sijoitettu valo-

opastin, joka perusasennossåan
vilkkuu (=såa ajaa ohi)jasammuu

kun on tarve käydä sairaalalla. Na-

pinpainallus on voimassa kerrallaan lS minuuttia
KALUSTO
Nivekaitiovaunujen ovissa kåy-

tetyt pyöreät punaiset ja vihreät
matkustaiien oikeanpuoleiseen liikenteeseen ohjanneet tarrat poisteniin vuoden vaihleessa. Tarral

eivåt ohjanneet ovissåkulkijoita
halutulla tavalla, joten nyttemmin
niistå saa mennä miten kukin haluaa.

Kaikkiin nivelvåunuihin tullaan
asentamaan uusi yhdenmukainen
åånimerkki jarrukahvaan. Vaunujen aulomainen tööttijää siten his-

34

tä.

kellosta eli päristimestå.

Vaunulla 96 tehtiin 25.10. melumittauksia. Tässä vaunusså on
aiemmista tiedoista poiketen ainoana Bochum 84 -kumioustopyö-

rä, jotka oval yksi vaihtoehto tila!
tavien uusien vaunujen pyöriksi.
Yhdeksän eurooppalaista raitiovaunutehdasla on ollut kiinnostunut Helsingin malalalattiaraitiovaundilauksista. Mukana on ita-

H-2 hinasi 22.11. VH:iin ensin
6 ja sitten vaunun 26. Kuu,

vaunun

losen purku kåynnistyi sen jä!
keen. Vaunua 26 on ryhdytty korJaamaan.

Koskelan hinuri H-2 siidyi
22.11. takaisin omalle paikalleen
eli raiteen 1 koillisnurkkaan. Niinpä Koskelan piha on vihdoinkin
vaunuton. lJlkosåilytyksesså ei ole
yhtään vaunua.

lialaisia, itävaltalaisia, saksalaisia,

sveilsiläisiä ia kotimaisia yrhyksiä.

Nrl+ -vaunu 58 oli koeajolla
12.10. ja jonkun påivän päästä linjalla 8.

Haapamåen Höyryveturipuistoon viedåån kevåällå jokin neliak,
selinen vaunu. Kesällåvaunu olisi
vain seisovana nähtåvyytenå. Tu-

Jo tuhoon tuomituksi luultu, ke-

levaisuudessa on suunniielmissä
rakenlaa lyhyt raitiotielinja. Myös
tamperelaisjohdinautoille suunni-

våällä Kaisaniemesså telinså kärynånyt vaunu 12 oli koeajolla

teen. Tutuslu liitteenå oleveån-

Viapass -bussikdsujärjestelmä on otettu käyttöön Vantaalla
Peijas - Rekolan sairaalan edus,
talla Asolanväylållå. Ruotsålainen
laite on ensimmåinen maasserhme ja Vantaälla mahdollisia myö-

takaisin VH:iin 22.11. aarn upåiväl-

'12.10. Vaunu hinattiin 10.10. KH:n

pihalta perå edellä VH:iin ia kunnostettiin. ltse asiassa vaunussa
on kuulemma nyt vaunun 5 etuteli
(tai takaleli, mutta etulelinå). Vaunu ilmestyi 17.10. linjalle 2.
Vaunu 7 vietiin lokakuun lopulla VH:iin ja sitä alettiin purkaa.
SpåraTop-rekisteristä se oli myös

tellaan lyhynå linjaa puisron yhteymainoslehtiseen.

Vaunus$ 58 on ensimmäise-

nå

vaununa

sähkömoottorilla

kåånwä oikean sivupoilin va6i.
Peili pilää VH:n ia TH:n oviaukko-

ien kapeuden vuoksi käåntää sisäån eli tuulilasin eleen ovista
ajettaessa. KH:ssa ovista mahtuu
kulkemaan, vaikka pe'li olisi ulko-

poislettu. Vaunu 24 ajettiin onjn
konein 8.11. iltapaivållä KH-VH la
polsteniin rekisteristä samantien.
Vaund 7 ia 24 saapuivat H-1:n
hinaamina 21 .1 1 . VH:sta KH in romuraileelle nro 23. Kaikki tärkeåt
tekniset osat aFtqrtkjmä myöten
sekå kuljettajan istuirnet oli poislett! kummastakin vaunusta. vaunun 24 takapäån Compact-lqdkimen rasia on palasina VH:ssa ia

nakin. 58:n ohiaamossa on uusi
nappi 'oikea peili". Vallilan maketissa "l13" on myös tällainen.

FlM3-vaunuun perävaunun vetoa

maamme palkintoa. vaunu 97

se

kootaan johonkin muuhun

varten joskus lulevaisuudessa.
Sarnalla suo tetaan lapeelliset
l(aapeloinnit ja ilmaputkien asennus. fluleeko se vaunuun 16 on

ajan kysyrnys.) Saman påivån ihapuolella vaunuien korit vietiin rekan lavetilla pois. Vaunut ostanut
taho siarråtti vaunujen korit Sörnäisten satamaan vartioidulle säilytysalueelle. Aika näyttåå syntyy-

kö vaunuista pitseria Kolkaan tai
lotain muuta erikoista. H-1 kävi hi-

naamassa vaunujen 7 ia 24 telit

Marras-joulukuun vaihteessa
toiseksi viimeinen punaharmaa nivelvaunu 97 otettiin täyskorjaukseen. Näinollen viimeinen pednteinen nivelvaunwädnen vaunu
on 75. Jåsenkilpailuumme ei tullut

yhtään oikeaa vaslausla, jolen
emme vci a aa kellekåän lupaa-

val

mislui viherkeltaisena tammikuun
puolenvålin jälkeen.

Punaharmaa aakakausi alkoi
6.6.1973, kun vaunu 31 tuoiiin
Helsinkiin. lämä aikakäusi päå!
tYY vuonna 1995, kun vaunu 75
saavutlaa tåyskorjausmääränsä
eli noin 300.000 ajokilomerdå.
Helsingin kaupunginhallitus påätti
5.5.1 986 vaihdattaa nivelvaunujen våin pe nteiseksi vihetkehaiseks/ Ercimnåinen keltavihrcå
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vaunu oli äyskoiauksessa ollut
vaunu 59, joka 16.6. siireftiin
VH:n naalaamosta vatusteluhalliin. Vaunu esheltiin julkiselle sanalle 23.6. Seuraavina våinså
vaihaneina olivat vauna 61 ja 62,
mufta Valmetilta tulivat samaanaL
kaan ielå punahamaat vauna
101-103. Sen jålkeen uudet vaunut tulivat Tampercehakin viherkef,aisina alkaen 29.10. vaunusta
1 04. Punahamaha ovat siis olleet
73 vaunua nrot 31 -1 03. Nivelvauna 1 04-11 2 ovat aiM olleet viher-

I\retrolle

on

Elcat-såhköaulo

huoltoautona.
HKL 9401

(GASI) nåkyi 29.9.

linialla 24. Auton våritys on jotenkin kermanvårinen, sinistå (ioka ei
nåytå aivan HKl-siniseltä) on hieman pyörien ylåreunan alapuolella
alas.

Vielä toinen lista asioista kiinnostuneille tahoille: vaunuissa 73,

75 ia 104-ll2 on vielå nivelesså
(ovipuolella) Valmetin sekä Slrömbergin valmistajanlaatat. Muista
Nrll-vaunuista ne on jo täyskorjauksen yhteydesså håvitetty la
niin tulee näillekin aikanaan tapahtumaan. låattojen taustat kedävåt nimittåin ruostepesåkkeitå.
Viime syyskuussa Eläintarhassa vaihdevian takia toisen vaunun
kansså lörmänneen vaunun 95

etupåå "romahti" kolarissa hitsaussaumoistaan ja on edelleenkin korjaamossa.

Viime toukokuussa "Kåpylån
kylåluhlien" mainostam ista vanen
osinain punaiseksi teipattu vaunu
8 otenaneen maalaukseen ia palautetaan efltiselleen.
Vaunun 36:n tak€osan sisäver-

hoilu on teipatiu muovikålvolla,
josta on helppo poislaa nuorison
tekemåt sotkut ja töhryt. Sinemmin

Lahden Autokori Oy luovutti io
29.3.1990 Scania 113K/ Lahti 451
Eagle linia-auton Enon kunnan liikennelaitokselle.

7-10, 101-105, 107, 152, 153 ja
156.

HKLIIäkin kokeiltu matah-auto
MB 0405 Nl / Lahti 402 (rek. nro
YAR-639) oli viime elokuussa kokeiltavana Lahdessa Koiviston Au'
ton kaupunkil jnjalla 30.
Låhilinjat on saanut kolmeScania N113CLB72 / Lahti 402 -bussia, nrot 8 (SGC-168), 10 (JBN4909) ia 39 (JBM-910). Bussit oval
puolimatalia, ovijäriestys on 2-2-1,
piturrs on 13 m. Yhtiö oi saanut
myös matalia Volvoja (Br JB LE),
joissa on Lahti 402 -kori ovtårles-

tyksen ollessa 2-2-0. Nume.ot
ovat 3 (lGK-669) ja

2l

(lGK-672).

Mersålän Linjan 9 (zFX-150)
on Scania N113CLL / Lahti 402.
Auro 20 (ATP-888) on myyty Ruotille Lahteen.

Saaren Auto on saanu kaksi
Volvo B10B LE / Carrus City L
-matalalaftia-autoa, nrot 5 (JBM884) ja I (JBM-886). Adoissa on
ko.keat istuimet.

nd

Tammelundin Liikenne on saakaksi MB O405N2 -malalalal-

tiabussia, numerot

8

(JBM'913)

sekä 6 (KGJ-1 23)- Kaikki ovet ovat
vippiovia ia lastenvaunupaikka on
ovien puolella. 16.12 alkaen linjoilla 23 la 52 palattiin kesån 1990

lihnteeseen, TLLIIå

on

Swebusin omislama Transbus
volvo
B10B LMF / Carrus (Ajokki) Fifty
lähiliikennea{noia.

Lokakuun lopulla Koskelan

Linjalla 52 on nälrynyt tammikuun alussa lllB-matalalattiabussi
Tammelundin Liikenteen väreissä.
Autossa llrkee kuitenkin P Tyllilå

Linja Oy, irek.nro KGJ-122), sillä

ado oli Tyllilån iinloilla

uhkavuoroissa nähliin ensi ker-

ran HKLin autol 9404 la 9405.

31.10. alkaen kotilinjabussh 9406
ja 9407 alkoivat kulkea linjalla

&

kaksi viikkoa. Seuraavat kaksi viik-

koa kotilinia palveli vuosaarelaisia
ja viimein myös linjan 20 kåyttåjiä.
IMarraskuussa Varhan auloja

(9408-9411) alkoi nålqå linjalla
98, jossäin mäårin myös muilla
idän linjoilla. N)4på on Melldnrnäessä asti nähty helsinkiläinenkin
matalalattiabussi (havainto 28.12.
9409 / 944). Ruhan uudet Scaniat
(9402, 9403) tulivat kåynöön selvästi myöhemmin, hävaittu mm.
linjoilla 14, 20, 23, 24 ja 32.

HKL siis sai kymmenen Scania
N113CLL63 / Carus City L -matalalania-autoa. Vaihteisto on Voith
D8e'3. Autoassa 9404-9407 on ikkunaverhot, autoissa 941 0 ia 9411

taasen plyyshikatto. Bussien sisustuksen on suunn'telld arkkitehti Esko Miettinen yhteistyössä
HKL:n kanssa. Yleisilme on vaalea, istuimet oval slniset ja muu
sisustus harmaan eri vivahteita.
Uudella sisusluksella on pyritty lisäåmään viihtyvywä sekå ilmentämään bussin ympäristoyslävållisyyttä. Uusien bussien linjat ovat
23, 55, 80,85 ja 98.

HKl-nro rek.nro valm.nro vaikko

23:lh

enåä vain yksivuorc, HKL:n osuus
52:lla on taas todella pieni.

parin viikon ajan.
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sen ruotsalainen Såffle 2000 -kori.
Carus Fifty -seutuautojen numerot ovat 320-332.

ru

on vaunu 38:kin saanut teipit.

Tammikuussa iski nivelvaunupula ia esim. 17.1. aamulla olivat
seuraavat vuorot neliakselisia: 2,

267. Adoissa 261-265 on Lahti
402 -kori, adoissa 266 ja 267 taa-

on säanul puolinatalia

keltai6ia.
Nrl+ -vaunu 65 kosaiolla 29.1 1ja vaunu 60 20.1. Vaunu 42 on
myös työn alla ja vaunu 51 otettiin
sinne tammikuun puolivälisså.
Vaunussa 5l oli viimeiset alkuperåiset Valmet-elulyhdyt. Tähänastiset Nrl+ -vaunut ovat siis: 45, 46,
5,4, 56,58, 60 ja 65.

STA-konsemin uusimpien matalien Volvojen numerot oval 261-

Espoossa

9402 JBM-680 1823794 RU
9403 JBM-656 1823795 RU
9404 JBI\4-531 1823796 KO
9405 JBM-541 1823797 KO
9406 JBM-551 182s798 KO
9407 JBM-561 1823799 KO
9408 JBM-594 1823800 VK
9409 JBM-595 1823820 VK
9410 JBM-626 1823821 VK
9411 JBt\4-633 1523422 VK

HKL T20 oli esim. 16.1 1. linjalla

71S. HKL 970 (Sisu / Delta) havaittiin 30.11. linjalla 17, samoin
1.12., vieläpä påivåsaikaan. HKL
732 (Sisu / Wiima) nähtiin 28.12.
linjalla 73. Yleensä vanhoia Sisuia
Q2O, 732, 97O, 982) on nåkynyt
loppwuonna linjoilla 64S ja 71S.

Iurussa TLO:lla on kaikkiaan
kahdeksan entistä HKL:n Ajokkibussia sarjasta 8521 -8531

.

STA:n 125:n ulkopinta on nykyåän kokonaan mainoslilaa. Kokomainosbusseia pitåisi tulla myöhernmin viisi lisåå.

LOY 105 (JBM-612) on Volvo
810M/Carus K202 eikå Kabus.

Tammelundin Liikenteen enti

[4etsålän Linjan entinen auto

nen 26 (RFH467), [48 O405N, on

11 (APC-888), Scania F112

ollut vuoden venan Autolinjoilla

ter), on nykyään Pohjolan Turistiaulolla. Ko. konsernissa on myös

Lapp€enrännassä numerolla 250_
Amoliniat on osa Savonljnia-yhtymää.

Lappeenrannassa on ollut matalalatliakalustoa jo ennen tåtå Mersua, sillå Saimaan Liikennesaiensimmåisen Scania N113 CLB-LG /

Lahti 402 -autonsa jo kesällå
1992. lrainittu auto on samalla
kaikkien aikojen ensimmäinen
Latni402.
l\4aininakoon. että Saimaan Lii-

kenteellä on ollut STA:n vanhola
busseja, esim. nivelautot AEU-952
ja AHA-554. Molemmat on sittem-

/

Kut-

l\4. V Wikströmin vanhoja busseja,
esim. 66 la 67.

Kuopion Liikenteelliå on lukui,
sia Vantaan Liikenleen ja LOYn
vanhoja Votuo-busseja. KL:n Detroit-Kabuseihin on alenu vaihtaa
l\4AN-moonori vanhan kaksitahtiDetroilin lilalle.
LOY:n vanhat autot ,{4, 185 ja
208 (Volvo 858 / Lahti 30) on siirretty Jyväskylän Lijkenteelle. Myö
hemmin Hakunilan 68 ja Sirolan
460 ja 464 (Volvo 858 / Lahli 400)
menivåt nryös Jyväskyläån-

min myyty Venäjålle.

LOY

I

01

-1 05 ovat Wiiman va-

rastoon tekemiå autoja. Pari näistä oli ehditty maalata TLO:n väreihin, muut olivat vaaleita "kalkklaivoja'. Wima tekiv 1993 koko ioukon'ylijååmävarastoon' jååineitä

rnahud-Volvo-katureila,

joila

on
sittemmin myyty esim. TLO:lle.
LOY:n autoihin Koiviston Auto on
teettänyl ornat låhinnå ulkonäkön

vaikunavat muutoksensa (verhoilut yms.) LOY 101 havaittiin 7.10.

LIPPUTARIFFIT

TUKL:n vanhimmat ajossa
(syksy 1 994) olevat autot olivat 81
(Sisu /Wiima), 89-94, 96-98, '100
ja 1 07-1 27 (Scania BR 1 11 M / Del-

ta). TUKL:lla on jäljelE muitakin

tuuppari-Sisuja, vain 8'1 oli aiossa.
TUKL:lle on tilattu kaksiSaab

-

Linjalla 519 kåytetään nyt Påå-

-kori. ALnot yöpyvät Herttoniemesså.
Linjojen 510 ja 530 autot yopyvåt Kaivokselassa Volvo-Auton tiloissa. Ne myös tankataan siellä.

ka. Loka-joulukuussa '1994 oli
käytösså "Kotiljnjalippu", lue
enemmån autolinial-palstalta.

Valmet Ecobusia ja kaksj Volvo
B10B LE / Carrus -matalalattia-

olivat entiset pailsi seuraavat

bussia.

poikkeuket: YTV legki aikuisren

linialla 75.

kaupunkiliniojen autoja 94-97
(ent. STA), ioissa on Van Hool

Espoon ia Vanlaan sisäisen liikenteen aikuisten päivälippuia kokeillaan toukokuun loppuun saak-

TAKL hankkii vuonna 1995 yhdeksän matalaa Scania Lll3TLL

-leliautoa, nrot 213-221. Viileen
tulee Carus-kori, neljäån Lahti.
Keväållå TAKL saa vuoden 1994
hankintaeEän kuuluvan auton
2 12 (Scania Ll 13 / Lahti 402).

1.1.1995 matkalippulen hinnat

seutukuukausilipun hintaa l0 mk,
uusi hinta on 360 mk. Lasten vastaavan hinta on 180 mk, halvennusta 5 mk ja alennusryhmien uu-

sihinta 270 mk, 8 mk edullisempi.
Päåkaupunkiseudun kaupungit pi-

tivät taksansa entisillään, mutta
kesällå osakeyhtiöksi muuttwa
VR nosti låhes kaikkien lippujensa

TLolainen Tapio Lesknen on
saand yhden Scania N113CLB /
Canus City M -bussin. Auto on ns.
puolimatala.
Vuodenvaihteessa Espoon Au-

to sai 25 uulta Volvo B10B LE /
Canus City L -matalalania-autoa.

Onni Vilkkaalla on Kotkassa
kaksi uutta Scania L 113CLB / Car
rus City M -katuria, ovet on 1-2-0.
Numeot ovat 7
(JBN-930).

(JBN-929) ia

I

TAKL:n Volvo / Lahti -telibussi nrc 210 Leinokssa. Huonattavaa on mn.
keskiovien sijohus varcin lähelle etuovk ja että ta]@ovi on nomaalia
kpeampi. TAKL:n autoissa jäiestysnumetot ovat edelleenkin mallilaan
sananlaisia jenkkinunetuita, kuin esine*iksi nwåån Hetgingin uanhemnissa tukio\Eunuissa. Kuva: Nildas Savinsaafi 5.1.1995

RAtTtO
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hinlola. Yhden ja kahden vyöhykkeen kerta- ia 10 matkan liput oval

entiset, muul muunuival seulaavanlaisesti:

vyöhyke:30 pv 1s6 mk;
2 vyöhykeflå: 30 pv 348 mk;
3 vyöhykettå: kerla 22 mk, 10 mtk
'1
98 mk, 30 pv 464 mk;
4 v: 29,26l. ,570 , 5 v: 35,315,670:
1

6 v: 40, 360, 750; 7 v: 44, 396, 910.

Tampereella uusien älymalkakorttien kä!4töönotto on edelleen
viivåstynyl. Englantilaisen GPT
Payphone Systemsin valmistamat
kodit toivotaan saatavan käyftöön

kulwan vuoden kesäksi. Täksamuutos on odolettavissa seuraavan kerran huhtikuus$, edellinen
muutos oli viime kesånå.
MUUTA
HKL iuhlistaa puolivuosisatais-

ta taivaltaan esinåfymällä

11.1.

avatussa "Yhtä matl@a 50 vuofia"
-nåynelyssä Raitioliikennemuse-

ossa. Näyttely on paikallaan tåmän vuoden loppuun. E.ikoisnäyttely on rakenneftu museon toiseen
kenokseen ja kokoustiloista on
tehty videohuone, jossa on katsottavissa lukuisia Helsingin liikenteestå kerlovia elokuvia 19401uvuha lähtien. Käy tr-rtustumassa Lä-

hän erikoisnäyttewn ja varaa aikaa, sillä jo elokwien katsominen
vie pitkän tovin. Muista, että
SRS:n jäsenei pääsevåt museoon
vapaasti. On yhdistyksenkin etu,
että jåsenet käWåt siellä ahkerasti
ja ilmoittautuvat raitiotieseuralaisiksi museon kassalla.
Raitioliikennemuseoon on lullut myyntiin (å 25 mk) kolme uutta
pahvirakennussariaa, aiheina ovat

Valmet / Strömberg -nivelraitiovaunu Nr I 'sarjaa HKL 59 (rakennussaian vaunun ulkoasu on virheellisesliNr ll, elisiinä on B-vaunussa pitG vastuslaatikko), Valfi€t Strömberg -melrovaunu
HKL 173 (kummankin vaunuparin
numerona on 1 73, kun loisen pitäisi olla 174) sekå Leyland Royal

/

Tiger L.O,P,S.U. / Helko v 1953
HKL 264 sekä Scania - Vabi-c B756:l / H6lko v 1962 HKL 455.
Virheistå huolimatla vaunut ovat
tervetullut lisä Raitioliikennemuse-
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on myynrihyllylle !a ne ovai hel-

Omnibus-Osakeyhtiön leipiin

pompia koota, kuin ensiksivalmis-

13.7.1913, aluksi toimien raitio-

letlu upea hevosrailjovaunumalli.

vaunukonduldöörinå. l\4yöhemmin
ura eteni kuljeflajaksi ja vuonna
1953 La.np6n jäi ikånså puol€sla
nomaalille vanhuuselåkkeelle.
Hän kåvi jokin aika sitten katso-

pienestå koostaan

huolimatta
muutamia asiavirheellisyyksiä, ku-

tun nä!4telyn.

ten parin valokuvan yhleydessä

Balelinjohtaja Jonna Uotinen
jillistettiin 10.1. Raitioliikennemu,
seossa \uoden HKL-malkustajaksi", valinia tehtiin ensimmåislå

Rakennussarjat on suunnitellut
Jouko Jokinen. Museo on lulkaissut myös vihkosen, joka esinelee
lyhyesti Helsingin raitiotieliikenteen histodaa. siinå on kuitenkin

våårin mainitul vaunutyypit.
Espoon kaupungin liikenneyhtii5 Espoon Auto Oy mlytiin kaupunginvaltuuston 11. 11.1994 teke-

mållä påätöksellä ruotsalaisen
Statens Jårnvågarin omislamalle
Swebus Gruppen AB:n Måryhtiöl
le H PT-Transbus Oy:lle. Osakkeiden hallinta siirtyy ruolsalaisyhtiölle 1.2.1995. Kauppahinta oli 70
Mmk. Oslaja vapauttaa kaupungin
lakausvasluista, iotka se on antanut Espoon Auton 65 Mrnkn lainoille. Taavinkylän varikkoalueen
Espoon kaupunki ostaa 40 Mmkn
kauppasummalla itselleen ia vuokraa sen Espoon Autolle 30.6.1999
saäkka. Vuokrasumma koko äjalta
on 28 Mmk. ESAlla on 215 bussia
ja yli 400 työntekiiaa, jolka iatkavat
'Vanhoina työntekiiöinå".

massa Raitioliikennemuseon uusi-

kenaa ia palkitulle annettiin vuosilippu. Uotinen käynåå linlan 4 raitiovaunua lGlajanokan kotinsa la
löölön Oopperan vålillä. "Raitiovaunulla påäsee nopeammin kuin
autolla", kertoi t)Mwäinen palkhtu. Uotinen on kuitenkin joulukuussa hankkinul ajokortin, mutla

eiole

vielå ostand auloa, jota lupaa olla
käyttärnättä keskustassä.
Valtionrautatiet ia YTV pääsivåi
loppwuonM sopirnukseen lähiliikenneyhteislyön jatkamisesia. So-

pimus luryaa sen, enä seutu- ja
kaupunkien sisåisillä lipuilla saa
matkustaa lähijunissa myös seuraavat viisi wotta. vR sitoutui
myös tilaamaan kymmenen uuna
såhköjunayksikköä. Uudet junat

Espoolaisen Westendin Linja

ovat liikenteessä viimeistään v

7.12. 1 994 ruotsahiselle Linjebuss

simmin hopea-keltaisia ja kaksi-

AB:lle ia uusi toiminimi on nyt Oy
Liniebuss Espoo Ab. weslendin
Linla kuuluu ruotsalaisten omistamaan Vantaan Liikenne -konserniin. Westendillä on 19 bussia. 28
työntekiiåä, 1 seutulinja, 3 Espoon
sisåistä liniaa ia 2 U-liniaa.

kerroksisia ja tarjouskilpailu tehtiin

Oy:n linja-autoliikenne myytiin

Vantaan Liikenne Oy:n nimi
muuttui lammikuussa Oy Linjebuss Finland Ab:ksi. Adoien kylkiin tulee leksti "Linjebuss". Tytär-

1999. Uudet iunat ovat mitå ilmei-

eurooppalaisille vaunutehtaille
tammikuusså. Lisäksi vanhoja
sähköjunia saneerataan niin että v
1999 puolet YTviiikenteesså olevista junista ajetaan kunnostetulla

kalustolla. Kesällå 1996 otetaan
ne[äs raide käyttöön reitillå Helsinki-Hiekkahariu ia tällöin lähiiu-

nat kåynävåt omaa "kaupunkirataansa", loka rnuodostuu itåisimmåstä ja kesk-itåisestå raiteesta.

yhtiöt Hakunilan Liikenne Oy ja Si-

rolan Liikenne Oy jatkavat edelle€n vanhoilla toiminimillään, mutla Linjebuss'tekstit lulevai aulojen
tylkjin.
Suomen vanhin mies läytti viime joulukuussa 105 wotla. Hån
on helsinkilåinen eläkkeellä oleva
raitiovaununkulrettaia. Aleksi
Lampdn syntyi 6.12.1889 LammilIa la aslui Helsingin Raitiotie- ja

HKL aikoo vallata seutubussiliikenteestä kolmanneksen- Bussien
mää.åå aidaan kasvanaa nykyisestå 330:stä yli 500:aan. Pahimmat kilpailiiat ovät ruotsalaisel
Swebus ja Linjebuss, jotka tarjoaval HKLlle kovan vasluksen. Tar-

vittaessa Helsingin kaupunki on
valmis yhdistämåån omistamiensa liikennöitsiiöiden HKL:n ia
STA:n voimat. Kolmen vuoden kr37

luttua kilpajlun laajetessa myös
Helsingin sisäisille linioille, asetelmal muunuvat vielä nykyiståkin

iänniliävåmmåksi. Siinå vaiheessa pienetkin virhearviot voival viedä yrityksen nopeaan tuhoon.
YTV:n hallitus on valinnut seuraavat bussilintal kolmannelle kil
pailuttamiskienokselle: 101, 109,
110. 143-1 47 , 149 . 452, 453. 516 ,
560,730 ja 732. Tämä on noin
30 % linjakilometreistä. Kilpaildettava liikenne alkaa vuoden 1996
alussa näiden linloien osalta.
HKL:n Lasipalatsin lipputoimis-

to lopetefliin lokakuun

puolivälisså. Tiloihin on sittemmin siirlyn!,t
l\4atkahuollon lipputoimisto, sillä
"Turun kasarmi" eli varsinainen lin-

ja-autoasema on remontin lakia
suliettu. Mafiaskuun puolivälisså
avattiin HKL:n uusi lipputoimislo
Rautalientorin metroaseman asernatunnelhasolla. Asema-aukion
portaikkojen luona. Alempana
Kompassitasanteella ollut toimislo
on suljettu-

Itåsaksalainen Ftanklun an det Ode n AEG-natalalaltiavaunu ntu 3O2.
Tåmån vaunun sisaryksilj vieraili viine kevänå Helsingiss,ä.
Kuva: Mafti Soini 11.8.1994.

Etelåisen pallonpuoliskon suurimmassa raitiotiekaupungissa toimii

rant". Vaunussa on paranneltu joushus niin ettei viinilasikaan läiky,
ravintolapaikkoja on 36ja vaunu;'
sa on keittiö sekä toiletti. Fluokailun aikana vaunu kulkee kaikkien
merkittåvien nåhtåvyyskohleiden
ohi. Neliän ruokalajin lounasaioon
klo 13-15 (60 AUD), varhainen
kolmen lajin påivällinen klo 17.45-

v. 1927 valmistuneeseen

19.15 (50 AUD) ia viiden ruokalaiin

Mainz

Zwickauhun toimitettu AEG-maålalaniavaunu nro 905 oli nå!4teillå

1994.
Melboume

loukokuussa
"l\4iksi HKL:n busseista ei näy,
etlä ne ovat menossa halliin?" ky-

syy eräs luktoistamme ja jalkaa:
Joka aamu puoli kymmenen aikaan Vilhonvuorenkadun pysåkillå
voin nähdå vähintåin pari hämrnästynyttä matkustajaksi pyrkinyttä. He eivät voi kåsittäå, miksi
ohimennyt 71S ei otlanut lqMiin.

LoYllä

väåntä

esimerkiksi

kuljettala
edes yhden numeron elu-

kilvestä puoleenväliin ia VLllå se-

kå eråillä muillakin uusia busseja
kåyttävillä näkyy olevan kälevä
verho, iolla voi helposti peittåä koko etulinlanumeron. Jolain vaslaavaa toivoisi HKLllekin.

vaunuun

v '1983 tehty maailman ensimmåi- päivållinen klo 20.35-23.30 (85
nen liikkwa ravintolarailiovaunu AUD). Hinnat sisältåvåt viinit. Mel
'The Colonial Trancäl Bestau- bournessa, jossa raitiovaunut ovat
Osalla Kadsuhen tatiovaunuista voldaan lilkennöidå nonaalin utbaanin
kupunkivekoeton lisåksi nyös intetutbaanilinjoja naakuntaan. Tä1l6in
Aitiovaunussa vain vaihdetaan vitlalajikylkintå ja lyhdytåän kulkenaan

yhdistyneen "Saksan Radan" Er.Tatieve*olla. Kuva: Matti Soini

1

0.8.1 994.

ULKOMAAT
Bergen
Pohjoismaiden uusin museorailiotie avattiin maaliskuun alussa
1994. Linjapituus on sata melriä ja
vaunuja on kaksi. Museorahiolie
on lvlohlenprisin vanhan raitiovaunuhallin luona- Hallissa toimii nykyäån Tekniikan museo, joka hoitaa myös liikennöimisen. Bergen
on nykyåån Pohjoismaiden suu.in
johdinautokaupunki.
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muuten sama nvårisiå kuin Helsin-

gissäkin, liikennöi lähinnå matkai-

liioille tarkoiiettu jlmainen "City
Circle" -linia- Kalusiona tållä sikåIäisellä turistikolmosella on kah-

dekan historiallista vaunua vuosiha 1936-56.

Norrköping
Duisburgista ostettuja nivelvaunuja on kaikenkaikkiaan kahdeksan.

Oslo
Oslon såhköraitiovaunujen (trik"
ken) satawotisjuhlal pidetiin kesäkuun alussa 1994. Paikalle oli
kutsuft u kaikista Pohjoismaisista
kuningaskunnisla raitiovaunuharrastajia ja vaunuja. Juhiakulkueessa liikkuivat Bergenin vaunu
vuodefta 1897, Göteborgin, Köö
penhaminan, Norrköpingin ja Tuk-

holman museovaunul paikallisien
oslolaisten museovaunuien kans-

sa. Juhlallisuudet kestiväl kuun
loppuun saakka, jolloin viimeisetkin vieraat eli kööpenhaminahiset

vaunut poistuival paikaha. Kööpenhaminalainen trolleytankovirroitin oli tilapäisesti poisletlu moottorivaunun katolta ja sen tilalle oli

asennettu

saksisankavirroitin-

Tanskalaisvaunut olivat liikennelaitoksen mus$sta eivåtkå olleet
liikennöineet sen koommin kun lii-

Frciburyin ailoteiden kaksinivelinen matalavaunu linjan 5 paåtepynkillä
Zähingenisså. Kwassa oleva vaunu 241 on kol<onainosvårcissä.
Kuva: Mafti Soi ni 30. 7. 1 994.
kenne lakkauttettiin vuonna l972.
Vaunut kulkivat kuitenkin pitkåstä

seisonnasta huolimatta täysin
moitteettomasli. Juhliin osallistui
myös Kasseljn uusi matalalaltiavaunu. Yleisölle oli järjestetty näillå vaunuilla omat erikoislinjansa,
joita liikennöitiin påivittåin. Matkalipun 16 kruunun hintaan sisåltyi
viiden kruunun avustus Salalevon
raitiotiekaupungille.

Riika
Edellisesså numerossa julkaisim'
me uuden TR1-nivelvaunun piirroksen, iosta näkyi että vaunu on

yksinivelinen.

Todellisuudessa

vaunusta on tehty kaksinivelinen
elikkå kolmivaunuinen juna. "Neu-

vosto-Karjala" kertoi elokuusså
1

991 , enå vaunu ottaa kerralla lä-

hes 500 matkustaiaa ia raitiovau-

nussa on pehmustetul isluimet,
hyvin suunnitellut ovet la ohlaamo.

Lakiasia intoimisto

Kåmäräinen
&

Korvenkontio
Ky

Tukholma
Sen lisåksi, ettå Dlurgårdinlinialla
on oma Oslosta hankittu HsKavaunu, on siellå viime vuonna kokeihu myös oslolaista D0WAG-nivelvaunua nro l37. Siinokuslannuksissa avustivat mm. Ruotsin
Keskustapuolue, mikå asia on
meidän nåkökulmasta tarkasteltuna hieman hämmåsryttäväå. Lin,
ialla on tätä nykyä mm. Vikinglinjan våreihin maalattu vaunu.

Kapearaiteisella Roslagsinradalla
Pohjoinen Hesperiankaiu 3 B

nostettiin elokuussa suurin sallittu
nopeus 80 km/h:iin.
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Lidingönradalla on elokuussa koe-

Pulelin

kåytetty Oslon nivelvaunua 137.
lämänkahaisia nykyaikaisia vaunuja tarvinaisiin \rain kaksitoista

(90) 440 414

Telekopio (90) 440 447
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kappaletta korvaamaan linjalla ny,
kyään käytettävåt 18 mv+pv
(430+830) -junat.
39

Tunneliradalla avattiin 15.8. sådas

nelroasema (Skarpnäck) ja ote!
tiin kä)4töön rataosa Bagarmossen - Skarpnåck. Haara Skårmarb nk Bagarmossen oli otettu
käynö6n jo v 1958. Kyseinen haa-

-

tielinjarpalslaha. Huomioi, että
mm. Käpylässä ei maaliskuusta
låhtien pitåisi enää nåkyä vanhoia

vaunujal

ra on uutta Skarpnäckin pätkää lu-

AVUSTUKSET rulivat rällä ke.
seuraaviha, joille kiitokset:
Mikko Alameri, Mikko Attila, "BYtrafik", Teemu Collin, Krister Engberg, Iom Heino, Madti Hellstdn,
HKL, Jarmo Hirvinierni, Hans Jaalinen, Pasi Jakovleff, Had Koski-

taa

kuunottamatta pinlarataa.

kallio, "Kggkelan gisäiset Uuli-timo
set", Tauno-Juhani Lappi,

Zwickau

Lappi, Bauno Lindblom, "LRlVlT',

Uudet

AEc-matalalatliavaunut
otettiin viime kevåånå useiksi viikoiksi pois käytöstå kiskoiltasuistumisien takia. Liikennöinti hoidettiin tuona äikana kaksiakselisilla
Gotha-vaunuilla.

OIKAIST,JA

Edellisen numeron sivulla 24
mainitsimme, milkä linjat Koskelan
halli vaihtaa: lisäfläköön sinne vielå liniat 1 ia 14.
Sivulla 27 kerroimme rahastuspihdeistå: numerot 800 - 899 harmaal
ovat KegkCb! bussipuolen pihtejä. Pihtinro 1 onkin nurneroltaanja
leimaltaan oql. Koulutus - Almex
on numeroltaan 00, numero 1 on

iossåin bussissa. lvlustia laitteita
glt busseissa ClCn4äOkjD.
Sivulla 15 olevaan luetteloon raitioliikenteen vuoroista ja vaunuista
korialaan: neliakselisia on varmin-

- 10,101,102, |05
ia 107. Maaliskuun alussa tilanne
öuuttuu, katso tarkemmin Gitioten vuoroissa 7

Huomasitko, että jotain jäi puuttumaan. Sen voi vielä korjata seuraavassa numerossa. Päätepysåkki toimitetaan yksinornaan toi
mitukselle lähetettyjen uutisten,
havaintoien ia awstuslen perusteella.
Palstalla mainittu tapahtuma, olipa
se rnilä laatua lahanså. on ensimmäinen, viimeinen, ainutlaatuinen,
poikkeava tai muulla tavalla erikoi-

nen vain jos sen Yhleydesså on
siitå erikseen rnaininta.
Mottomme on: Jos nået aiheelliseksi kenoa josiain havainnostasi
harrastustoverillesi, niin se kelpaa

234

M531 HELSTNKI
PSP 8(X)

Ol1S4,$3

Jåisenmaksu 1(x) mk

mar6sä sekä SHS:n museoraitiotiellä

Skjolden@sholmissa.

Rauhala, Sakari K Salo, KaiSillanpäå, l4atti Soini, Juhani Valanto,
Veli-Pkkka Viertokangås, Risto
vormala.

Uanhoja Raition numercik saatavana toimituksesta:
2'1982 ja 3. 1985.......10
2 . 1988 ........................15 nl(/kpl

nWI

2 '19U ja 3.1994.........20 nl</lql
Soita

ja tilaa!

KansikuYa:
Raition Päåtepysäkin osoite:

Ano Hellman
puhelin (90) 321 066
tai poslitse osoitteella
Uaftbkylåntie 40, 00950 Helsinki.

Kaiki Helsingin kolne eilaisla nivelvaunwätitystä löölön hallin
ed uslal !a; oikeai la vi in eine n punahafinaa vaunu 75, keskellå avan-

omainen viherkeltainen vaunu

v

1995:

puheeniohtaia JomaRauhala
puh

k

puh

!

sihteeri

(90) 873 5836 taj
949-843 330
(90) 707 2957

JuhanaNordluncl

puh k (90) 879 4S94

A

oka
va'apvh.iohlaja
puh k (90) 802 2393

puh 1: (90) 472 3644 tai

s50'556 3644
Bhasronholrda K/btet Engberg
puh k (e0)362 960
arkislonhoitaja Taivo Nis kanen
puh

k

(90) 531 121

11

0

ja vasenmalk koevätwen (keltainen helma) saanut vaunu 45.
Kuva: Jotna Bauhala 9.10.1994.

FAITTO
Johlokunia

Perustenu 16.1.1972

Jäsenko(illa ilmainon sisåänpääsy
Helsingin Raitioliikennemuseoon ja
vapaat malkåt sss:n museoraitioteillå
Tukholmassa, Malmköpingissä, ldal'

käinen, "Ratikka tulee', Jorma

myös Påätepysåkille.

SUOMEN RAITIOTIESEURA ry

PL

"MfSS", Juhana Nordlund, "Paikallisliikenne lledote", Petri P Penti-

ISSN

0356tt40

Pääoiminaja Joma Rauhala
18. vuosikena
Lehti ilmestly neliästi vuodessa ia

laan makutlomana jäsen lehlenå.

e
$
5

Kustantaja:
Suomen Raitiotieseura ry

oy, Hslsinki

o
1995

puh

k

(90) 407 583
REto Vorh1la
puh k (90)27s 7434

3

ii

jåsen

va€jäsen

z

j

Toimilus: Jorma Bauhala
Laihokuja 2 C, 01370 Väntaa

Painopaikka:
Painatuskeskus
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