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PAATEPYSAKKI

'fietåminen ei ole ninkään aNoista,

AVOIMIA TEHTÄVÄ
TOIMITUKSESSA

Raitio on monipuolinen ia ke-
hitwå raitiotie-,a kaupunkjbussi-
liikenteen hafiastajien lehti, lolle
nyt etsitään kyvykåstå ja osaavaa
tekiiåä nykyisen peatoimittaian
Jorma Rauhalan vetäWesså toi-
mestaan yhlåmittiaisen 24 vuoden
työpanoksen jälkeen. Nykyinen
pååtoimittala on toiminut niin Rai-
tion kuin SRS:nkin luottamusteh-
tävissä jo vuodesla 1971 låhtien
(eli jo ennen seuran perustiamis-
ta), koskapa hän joulukuussa
1971 kutsui koolle silloin olevaksi
tiede!^ raitiotieharEstaiat seuraa-
van vuoden tammikuugså Pidet-
tyyn SRS:n perustavaan kokouk-
seen. sihteerin loimikausi kesti
vuodet 1972 - 1989, sen jålkeen
hän on ollrJt varapuheeniohtajana
ja tällä hetkellä tehtåvänä on pu-
heeniohtaiuus. SRS:n oman jä-
senleMen (vuosina 1972 - 1976
osana kiskoliikenneharastajien
yhteisiulkaisussa Resiinassa ja
sen jälkeen oma Raitio) toimitla-
minen on kuulunut tehtäviin alusta
alkaen.

Jo edellinen puheenjoltaia ls-
rno Leppånen siirsi Raition nykyai
kaisen julkaisutekniikan aikakau-
teen, eli odotamme, että Raition
toimittajuutta hakevalla on kåytet-
tåvissäån julkaisunteko{hielma.
Nykyasus$an lehti tehdåån pää-
toimittajan kotitietokoneesså ole
valla ohjelmistolla, suunnitellaan
sillä lehden ulkoasu vieläsiinå vai-
heessa kwiteltuine kuvineen. tu-
lostetaan tekslil paperille ia toimi-
tetaan suorakuvausmateriaali va-
lokuvineen kirlapainoon. Lehden
teossa eräs mielenkiintoinen vai-
he on nähdå kuinka lähelle neljällä
iaollisia lukua lopullinen sivumåå-
rä osuu. Jos siitä iäådäån vaiaak-

si, niin on tehtåvä lisåä anikkeleita
sivumäärån tåyttämiseksi. Lehi il-
mestyy vuosittain neljästi eli se
vaatii kokemuksesta vähimmil-
län, mikälityö tehdåän normaalin
päivätyön jålkeen, numeroa kohli
noin kuukauden työpanoksen.
Huomattava osa lehteen tulevasla
materiaalista tulee käsin- tai kone-
kirjoitettuna, ioten ne kirjoitetaan
uudestaan ohjelmiston vaatimaan
rnuotoon. Toimituksen työtå kaik-
kein eniten helpottaisi, jos avusta-
jien aineisto toirnitettaisiin levyk-
keellå. Ja jos anikkeleihin sopivh
valokuv'ra ei ole, niin päåtoimittala
käy ne ottamassa.

Päätoirnittajan lisäksi haetaan
avustavia toimittajia. He auttaisi-
vat päätoimittajaparkaa kåsin- tai
konekjrjo enujen tekslien kirioitta-
misessa lewkkeelle (sillä eihän
kaikilla avustajilla ole mahdolli-
suutta krFittaa lewkkeille). Avus-
tavien toimittajien ei taruitse itse
keksiå tarinoita. elleivåt halua.
Muilahn henkilöitå loimitukseen
vårvetään elivoit ilmoittautuapäå-
toimittaialle, niin katsomme mitä
voimme iärjestäå la mihin tehtä-
våän opastaa. Pääloimittalan Yh-
teysliedot löydät iostain tästå leh-
destä. Kaikkiin iehtåviin annetaan
riittåvä ja hyvä opastus eikä ke-
nenkäån taNitse pelätä joutwan-
sa kylmiltåån tositoimiin.

RAllIONELNJAT

Ankara talvimyrshf heitti 23. 1 .

Porvoonkadulla'Viiden minuutin
pysäkille" viereisen muuntoase-
man peltikaton. Linja 38 kulki use-
an tunnin aian suoraan Helsingin-
katua 'Iöölöön-

Linlan 2 reitti muuttui 1-3., uusi
reini: KTR-YT-BT-HT-DIA. Uuden

ruuhkalinjan 2V liikennöinti alkoi ja
reitti: KTN-HT-DlA. Liniojen perus-
kaluslona ovat neliakseliset vau-
nut. Linjan 2 kierrosaika alkaa 53
minuutista pudoten heti 5 l ja kaik-
kien vuoroien saavunua linjalle 48
minuuttiin pysyen sel'aisena koko
päivän (suunta 1:25 min, suunta
2: 23 min). Linjan 2V kierosaika
elåå koko ajan 3G37 minuutin vå-
lillä. Vuorovälil ovat poukkoilevia:
esim. aamuruuhlGssa lähdöt
DIA:lta vuorovälein 11-19'16-19-
16-19-'18 ja iharuuhkassa'1'1-1+
23-1+21-1120. Linja 2V kåynäå
usein KTN:n sivuraidetta ia on
DIA:ssa useirnmiten väärässä vå-
lissä. Linialla 2V on nåhty kevåån
mittaan myös nivelvaunuiakin,
mutta ei Nrl+:ia, koska niitä ei voi
kituinåä sille linjalle (ainakaan vie-
tå).

Käenkujan pysåkillå (suunla 2)
oli ikimuistoinen pystypalkki-raitio.
vaunuvalo toiminnassä ainaldn
23.2. ia 24.2. aamuruuhkassa,
mutla ei päivemmällå.

Lasipalalsin pysåkillå (suunta
2) on Iäpiajettava jaksoerolin, se ei
katkaise vinaa.

Huhtikuun alussa oli ratatyö
meneilläån Måkelånkadulla Stu-
renkadun kaakkoispuolelh. Pinta-
vaihde siiaitsi heti mainitun ris-
reyksen iålkeen ja siinä 7A ohjat-
tiin vasemmalle raileelle. Yksirai-
teisella osuudella kåytettiin valo-
opastinohiausta. Näin vaihdettiin
viimeiset _Vignol-kiskot Måkelän-
kadulla urakiskoihin välihä Sturen-
katu - Påijänteentie.

Raitiovaunuliikenne oli 24.4.
kaksi kertaa pahasti sekaisin ajo-
lankojen kannatinlankoien pudot-
tua keväthelteiden löysyttåminä
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kadulle. Häiriöpaikka oli kummal-
lakin kerralla Mannerheimintiellå
Stockmannin edustalla.
Ensimmäinen vaurio oli 12.33 -
13.25 ja toinen 15.20 - 16.215. Kai-
vokadun eteläpuolella liikennöi-
neet vaunut seisoivat ja muut kul-
kivat poikkeusreiteillä. Noin kym-
menkunnan vaunun virroinimet
olivat sotkeuluneina lämpoveny-
neisiin lankoihin.

Runeberginkadulla lehtyjen .a-
tatöiden vuoksi 24. (3T), 25. (38)

ia 27.4. (31) klo o:sta eteenPåin
kolmosen vaunul ajoivat suoraan
Mannerheimintietä. Po oonka-
dulh teryjen ratatöiden lakia
28.4. pikkdunneilh 38 kulki Hel-
singinkatua suoraan Oopperalle ja
Ruusulan - Sibeliukenkatuien
silmulGssa käännyttyäån latkoila-
kaisin keskustaan.

Vapunaanoiltana tavanomaiset
reinimuutokset Kauppalorilla Me-
renneilo-patsaan ympadstdssa.
Liniat 38, 3T la 4 poikkeusreiteillå,
bussilinia 3X liikennöi Eiran ia Ete-
lärannan vålillä.

Kahdeksikolla aiemmin olleet
Nrl+ -vaunut siirreitiin toukokuus-
sa linlalle 3T. Pysåkki- ia nähtä-
vyystiedotukset kerrolaan mat-
kustajille nelikielisesti vaunuien
näynötauluilla.

Kesäaikataulut voimassa 5.6.
allGen, linjalla 2V kesällä liiken-
nöintikalkos.

KESÄLIIKENTEEN VUOROT:

Linia ma - pe la su
1/1A 1S.

101,102 1-6
2 7-1'l
2V
38 14-20 1+20 1s-20
3T 25-31 26-31 26-31
4 404A 4048 40-45
6 51-56 51-56 5l-55
7A M-67 U-67 64-67
78 74-77 74-77 74-n
8 81-86 81-86 81-86
10 91-97 91-97 9l-96

- Linjoilta 38 la 3T on huanlailii-
kenteestå vähennetty yksi woro.
- KH 41 woroa + TH 22 vuoroa =
yhteenså 63 vuoroa, kaikki niveliä.
- lämän mainitun liikenteen lisäksi
liikkuu Spårakoff-vaunu 1 75.

Rolling Stonesin konsertin ta-
kiaoli6. - 7.6. välisenä yönä "Sta-
dion - Raulatientori" -erikoislinja.
Klo 23.50 låhlivaunu 96. klo 0.00
vaunu 71 ja klo 0.10 vaunu 94
TH:sta keskuslaan. Liniar€ini
Elåintarha - Hal€niemi l$ten 78 ja
Hakaniemi - Elåir afia kden 38.
Kierros kosti 30 minuuttia. Vaunut
71 ia 96 aioival neljä kjerosla,
vaunu 94 vain kolme. lrtolinjakil
vessä mustal pienet lekstil val-
kealla pohjalla, ei muuta.

Ralatyöt Mannerheimintien,
Helsinginkadun ia Runeberginka-
dun ristikossa, allGen 9.6. klo 20
ia päåttyen 11.6. liikerneen loppu-
essa, aiheuttivat poikkeusreittejä:
38 ja 3T ajoivat Srbeliuksen- ja
Ruusulankatulen kauna sekå 4,
7A, 78 ia 10 sen lisåksi vielä Bu-
nebergin-iaArkadiankatujen kaul-
ta. Liniaa 8 ei liikennöity lainkaan;
€iliovaunut kulkivat linjalla 8V
Paavalin kirkko - Ooppera - Kirurgi

ia linjurit linjalla 8X Oooppera -

Salmisaari. Mannerheimintien
puoleiset Oopperan pysäkit olivat
lierysti pois kåytöstä, mutta TH:n
sivuraireen pysåkit olivat käytos-
så. Suunnassa 2 Mannefieimin-

tien linia-autoliikenne hohui Ruu-
sulankadun kauna kienäen.

Kolmen nivelvaunun sisätiloi-
hin oli 6.2. - 5.3. ajaua ripustettu
Suomen Taileiliiaseuran valitse-
mia taideteoksia '11 kappaletta.
Vaunul (31, 39 ja 63) kulkivat nor
maalissa linjaliikenteessä. Eråitä
kommenneja matkustaiiha: "aika
huvinavia", "en ottais just näiiå ko-
tiin".

Punaisen Ristin 1ättiratikka"
kieneli 6.5. klo I - 14 yrnpäri kau-
punkia keräten käytettyjåvaatteita
avustustoimintaa vaden. SPR:n
nivelvaunu oli koristeltu iårieslön
lipuilla. Vaafteensa lahjoittaneet
saattoivat toimittaa ne vaunuun
pysäkeillå tai hypatä kyytiin ja tuo-
da vaaneensa Senaatintodlle, ios-
sa ne lajiteltiin ja paalattiin. Rätti-
ratikan reitti- ia aikataulutiedote
päåttyi seuraavasti: "Ernme PYYdä
paljon, vain aikasi, vaatteesi ja ra-
hasf.

Elävien Runoilijoiden Klubi aje-
li 1 0.6. täyteen ahdetulla nivelvau-
nulta 96 ristiin rastiin raitioteitä.
Vaunussa oli lämpimänä päivänå
tietenkin sisållå vielåkin låmpi-
mämpää, iosra syyslä runoiliia Ju-
sa Peltoniemi lausui paikan påA!
lä: "Ai kun tuoksuu ihanaha, saan-
ko nuolaista sua alta?" Pentti Saa-
rikosken tyyliset runol lienevät kui-
lenkin olleet ajelun sisåltönä: "Rai-
tiovaunu meni puiston låpi, / aina
oli syksy, / ja ilma, aina yhtä l(au-
nis, / sitä minä muistelen onnen
aikana!". Vaurussa 96 on tehos-
tettu äänentoistojärieslelmä.

Uusi raide-silmukka rakennetta-
neen keskelle kantakaupunkia vå-
lille Bulevardi - Yriönkatu - Erotta-
jankatu. lämä korvaisi puretun yh-
teyden Kaisaniemenkadulta (ete-
lästå) Vilhonkadulle la Radatien-
torille Rata tehtäisiin keskelle Yr-

iönkatua, iotta kadunreunuspysä-
köinti voi iatkua.

lGnsållismus$n pysåkkipari
oli 15.6. - 21.7. poissa kåytös1å
noin kuusi viikkoa. Pysäkkiå koro-
tettiin ja raiteen linjausta muutet-
tiin noin 1 - 1,5 melriä lånnernmäk-
si

Lakiasia intoimisto
Kåmåråinen

&

Korvenkontio
Ky

Pohjoinen Hespenar*atu 3 B

00260 HELSINKI

Puhelin (90) 440 414

Telekopio (90) 4a0 a47
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Pysäkkejå on koroteltu kesän
aikana myös Töölon tullissa, Kuu-
sitiellå, Jalavatiellä, Hattulantiellä,
Päiiänleentiellå, Olympialaiturilla,
Rautatieasemalla, Elåintarhassa
jne. muutamia mainitaLsemme.

Heinäkuun alussa alkoivat kis-
kotyöt Punanotkonkadulla; kiskot
lulevat kadun Pohjoisreunaan ia
pysäkki korotelaan. Heinäkuun
puolivålissä paikÄlla oli vierekkäin
kaksi raidetta (käWöraide ia ei).
Unian 10 pysåkkinä tåmän aikaa
oli linian'17 (suunta 1) pysåkkiYr-
jönkadulla.

Helsingin maratonin aikana
29.7. klo 16.30 - 21 oli käYtössä
poikkeusreinejä: linja 38 KtR:iin,
3T Hietalahteen ia bussilinj.a 3X
kulki etelåisissä kaupunginosissa.

Linian 7A paåtepysakki siirtyi
28.8. Pasilassa Messukeskuksen
pysåkiltå Opaslinsillan tuntumaan
"Pasilan aseman" pysäkille kuten
7B:llå lo oli. Pasilansillalla olevat
pysäkit poisteniin kummaltakin
seiskalta

Linjan 8 kuljettajien vaihtopaik-
ka lienee 1.1.1996 alkaen OoPPe-
ran pysäkillå.

Vuoden vaihteessa linian 6
reini muutluu Hietalahti - Paavalin
kirkoksiia linian 8 puolestaan Sal-
misaari - Arabiaksi.

Vuoden vaihtees{a liniojen 6,

7A, 78, 8 ja 10 liikenne PäättYY jo
klo 22 aikaan.

AUTOLINJAT

Vanhanlinnantien, Turunlin-
naniien ja Kehå l:n risieyksesså
havaittiin 25.1. suunnassa Van-
hanlinnantieltä Turunlinnartielle
bussien liikennevaloetuisuus. Yksi
liikennevalotolppa, jossa on railio-
pllolelta tuttu merkkilamppu, on
Vanhanlinnantietä korvaavalla
bussikadulla.

Espoon Auton, Liikenteen, Ha-
kunilan Liikenteen, Sirolan Liiken-
teen ia Transbusin kuljettajat olivat
26. 1 . lainomassa lakossa vauhdit-
taakseen AKI:n työehtosopimus-

newoneluja. Eräitå Espoon suun-
nan låhtojä pystyttiin sentään aia-
maan esimiewoimin. HKL auttoi
ihmisten pääsysså töihinsä aja-
malla osan linian 73 vuoroista kah-
della autolla. Yleensäkin vuorois-
sa oli nivelbussi. VR halusi myös
parasta asiakkailleen ja pysäyni il-
laruuhkassa K-junat Puistolassa
sekå H-junat Malmilla, koska P-

sekå K-junat olival tupaten täysiä.
Junissa oli lisåvaunuja.

Koululaisten talvilomaviikolla
20. - 24.2. ei liikennöity linioia 75X
ja 92T.

Vapusta alkaen linja 15 ajaa
reiniå Linia-autoasema - Ruoho-
lahti (M) - Lånsiterminaali. Reitti:
Las (46) - Salomonkatu - LaPinrin-
ne - Buoholahdenkatu - Porkka-
lankatu - (Sls) - ltåmerenkatu -
l\4echelininkatu - Tulhaiankatu -
Hietasaarenkuia. Liikennöinti !)ka
päivä noin 6 - 23 vaiin väein. Lån-
siterminaalista låhtevät Tallinnan
matkustajalaivat-

Kesäaikataulut voimasså alka-
en 5.6.; linioia 645, 865 ja 965 ei
liikennöidä 19.6. - 13.8.; linjoia
72A ia 75X ei liikennöidå heinä-
kuussa; linia 66A liikennöi myos
lauantaisin; lini,a 668 vain pyhäi-

sin; linja 55A ajaa Hietaniemeen
rnyös ma pe klo 8 - 19; linia 584
on korvattu linialla 588; linian 22
myöhäislåhtöjen rcifti on muuttu-
nut: Uusi reitti = Pasilankatu - Ve-
turitie - Postintaival - Melsälänlie -
Veturitie - Pasilankatu; linian 59
reini on murJttunut: uusi reini = -
Teollisuuskatu - Jåmsänkatu -
Kumpulantie - Asemapåållikönl€-
tu - Pasilansilta -. Talviliikenne al-
kaa 14.8. la 28.8.

Opastettuia kiertoaieluia kaksi-
kerroksisella Lodoon bussilla (RM

626) jådestettiin 27.6. - 6.8. paivil-
täin klo 11, 14 ja 15. Linian låhtö-
paikka oli Fabianinkadulla Espla-
nadipuislon kohdalla. Liikennöitsi-
jånä toimi LondonBus Transport
OV.

Swskuussa 1957 vieteftiin Helsingisså Englannin messuia ia silloin iäles'
6friin kiertoajeluia talkltselta Lontoan bussil ' Kokoelma Toivo Ni'knen
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Bolling Stonesin konsenin
vuoksi aiettiin linioilla 01N - 06N
kaksi lahtoa 7.6. klo 2ja 4jälkeen.

Pyhålinialla 668 käytetåän
kaksiakselisia ruuhkavuorojen au-
toja. Arkisin linjan vuorot ajavat
eråiden muiden linjolen ruuhkalii-
kenteesså.

Pohjois - Esplanadilta l\4eren-
neito-suihkulåhteen luola on tånå-
kin kesänä (26.6. -3.9.) ollul ilmai-
nen STA:n bussilh aienava linja
Toukolaani lähdöt tunnin vålein
ma-pe 10- 16, la - su '10 - 14.
Paluulähdöl Toukolasta (Hackman
- Arabian tehtaan edustaha) puoli
tuntia myöhemmin, paitsi viimei-
nen 11,å luntia lGuppatorilta låh-
dön jålkeen.

Vaftlon teknisen tutkimuskes-
kuksen omistarna Såab - Valmelin
Ekobussi on taas ollrJt HKL:n lii-
kenteessä: linjalla 83 l.-13.8. ja

linjalla 948 14.-31.8. Ruuhka-ai-
kana sillå on hoidettu joka toinen
lähtö la muuna aikana kaakki vuo-
rot.

Elokuun ensimmäisenä påivä-
nå alofteniin vuoden loppuun kes-
tävä linjakokeilu Korkeasaaren
bussilinlalla 11 Herttoniernen ia
Mustikkamaan vålillå. Reitti kulkee
Mustikkamaalla saaren låpi - Mar-
salkantie - Ståhlbergintie - Svjn-
hutuudintie - Tupasaarentie - Bisto
Rytin tie - ltåväylä - Hernoniemi
(M) päåtepysakki - Itåväylä - Kip
parlahden silmukka - Tupasaaren-
tie -. Linjalla kelpaavat kaikki noc
maalit liput. Liniaa 11 aietaan påi-
vittåin, elo-syyskuusså 10 - 20.15
ia lokakuusta alkaen viikonloppui-
sin 10 - 16.30.

Mime vuoden vaihteessa YTV
ia seuraavat liikennöitsijät, Vihdin
Liikenne Oy, Oy Etelä-Pohjohn
Liikenne Ab, Omnibussit Saluli Oyja Yhdyslii-

kenne Oy, te-
kivät sopi-
muksen, lolla
yhtiöiden
l€ikki Vihdin-
tien suunnan
l(aukoliiken-
nevuorot
oteniin Ulii-
kenteeseen.
Satuli ilmoitti
kuitenkin, et-
teivåt heidån
lauantai- j.a

sunnuntai-
woronsa lule
lähän sopi-
mukseen.

YTV:n ia yh-
tiöiden sopi-
muksessa ei
pakoteta
kä),ttämåån
seututun-
nusta, jos au-
loon ei sel-
låista halula
laittaa.

YTV:n toi-
nen tårious-
kilpailu on rat-
kaistu. Liiken-

nöitsijåmuutok-sel tuleval voimaan
28.8. Swebus Finland sai 18 lin-
jaa, joista suurin osa sillä tosin jo
oli. Linjebuss Finland menettiI lin-
jaa, Koiviston Auto (Liikenne Oy)
sai 7 linjaa.

YTV:n kolmas tariouskilpailu
on ralkaistu - liikennöitsilåmuutok-
set tapahtwat 1.1.1996.

METROLINJA

Laiturildlpien oikeaan alanurk-
kaan on lisätty raiteen numero pu-
naisin siirtokjrjaimin, esim.'Raide
3 Spår'. Ensimmåinen havainto
tehtiin 12.1. Seuraavana päivänä
huomattiin, ettå 'ei käytösså" teipil
alkoivat kadota. Kituet otettiin sit-
ten tarnmikuun aikana nomaal|
kåWöön. Junan pysåhdyspa'kka
sefuinnee vaunun kwista kun ku-
vittelee, ettå laiturin etupää on ku-
viossa vasemmalla puolelh, kat-
soipa kilpeå kummalta puoleha ta-
hansa (ei päde lK:n raiteelh 3).
lK:n raiteella 1 on pjtkäl alat vain
"ei matkustajille", kun lK - MM vå-
liä ajetaan 10 minuutin välein.

Vuosaaren haaran kalliotunne-
lin louhinta päättyi 23.1. pohjan
tervaiaisiin. Låhes 600 metrin tun-
neliså buhittiin 52-o0o m3 hveä
Lujitus- ja tiivistysryd jatkwat ke-
såån. Raitiossa 1'1995 olleeseen
betonitunnelijuttuun lisätään vielå
tieto, että tämän tunnelinpätkån ja
lK:n väliltå puunuu kuitenkin tun-
nelia loku lrymmenen metriä. Sen
teko alkoi kesäkuussa.

Juna "8.55 Ml\4:stä" 178-1ZZ +
122121 ajoi 25.1. Siilitieltå eteen-
päin vain etumaisen yksikön
moottorein. Hyvin se kulki niinkin.
Pitkäaikaiset havainnot osoittavat,
eltå loissäkin janutustiladeissa
saattaa vaunu(j)sta katketa moot-
torivirta, mikå yleenså palaa py-
sähdyksen jålkeen. Näin ei tällä
kertaa kåynyt. Mihinkään huoleen
ei kuitenkaan ole sy,4ä, sillä jos
såhköjarru 'häviäå", tulee mel€a-
ninen janu heti toiminlaan.

Metrojunien tiedotetauluissa oli
helmikuussa viikon ajan esillå itå-
helsinkiläisten runoiliioiden (Veio

KIRIALLISI'ruTTA
Kiiltiivien kiskojen valtiaåt 49,-
32 s,zllxng nn D. 60 valokuvaa
vetokaluston kehitys Ilrnarisesta PendolinooD
Pikku-Thneli käy katsomassa oikeitå junia 49,-
16 s, 210110 rffn, 18 vfiteftyä valokuvaa
Lastenkirj4 veturit uusissa upeissa viteissä
SoYief Locomotive ll'pes 110,-
182 s, A5, yli 100 valokuvaa
Venäj?in rautateiden 1.1.92 käytössä olleen vetokalus-
ton esittely, teladset tiedot, lukumiiiid ym.
Suomen Veturit, osa 2, VR:n moottorikalusto 195,-
128 s, 210x2?0 mm, yli 100 valokuva4 joka qypistii
historiiLki, lekniset tiedot, luettelo ym. (ilmestyy ke-
s?ikuun lopulla)
Suomen juDakuvasto 1.1.95 n.159,.
256 s, 110x148 rnm, yli 210 v?irikuvaa,
kuv4 tekniset tiedot, luettelo VR:n vetokalusto ja mat-
kustajavaunut, museovetudt, teollisuusveturit sek2i

raitioyåunut ja metrovauDut t]rnä junalautat
(ilmestlT kesä-hein:ikuussa)

Hirtoihin lisätitin posti+p.eDnakkokulut 2G30,- mk,
tai ennakkomaksulla tilillefiEne postikulut ovat
10,- nvtilaus (PSP 800013-?0184930)

Elokuvan Maailma, Malmin kauppatie 8 A, 00700 Hki,
pldt.9O-3472f 9
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MYYDAAN
KIRJAHARVINAISUUS
vuodella'1931:

G@tg Estlandet

HELSINGIN RAITIOTIE-
JA OMNIBUS OSAKE.
YHTö 1891 - 1931.

Noin 200 sivuinen seikkaperäinen
Helsingin railioteiden historiikki
ensimmäisistå 40 toim intavuodes-
lä teusioineen.

'lää ktujaa ei liiku juud nissäÄn!
... paitsi nyt!

Tuomo Scherinq, (90) 579 710

Meri, Arla liainen ja Tomi Konlio)
runoja. Aloite tällaisesta tempauk-
sesta tuli paikallisesla kunuuri-
ke-skuksesta Stoasta.

Kaisaniemen aserna oteniin
käyttöön 1 .3- Junakuulutus "Kai-
saniemi Kaisäniemi" muuttuijo en-
nen puofta kuuta Yhdeksi Kaisa-
niemeksi.

Mellunmäessä havaittiin 8.4.,
€ftä iunat saapwat sinne myös 1 0
minuutin liikentee.ssä raiteelle 1 la
myös lähtevål siltä lakaisin. Tämä
våhåpätöinen muutos anlaå mal-
kustalille mukavasli lisaaikaa lii-
tyntäbussiin siirtymiseen. Aiem-
min iuna joutui lähes Kontulan
p@livälistä asti matelemaan Mel-
lunmåkeen poikkeavalle raiteelle
käännettyjen vaihteiden takia-

Sömäisten aseman valaistuk-
sen kohennustyö havainiin olevan
valmis 19.5. Näin jälkikåteen ei voi
kuin ihmetellå kuinka hämäräksi
asema päästettiin.

Kesäkuun alkupuolella paran-
nettiin ltäkeskuksen laituritason
valaistusta. Raiteiden 1 ja 2 va-
laisimet kunnoslettiin ja kaikk put-
ket palavat, mutta tarmo loppui en-
nen raidetta 3.

Laiturikilvissä alkaa jo nähdä
kaikenlaisla hauskaa mm: " ei
matkuslalille till Mellungsbacka"

13.6. oli ihmeellinen påivå.

Kahdessa junasså, iossa havain-
noitsta matkusti, toimival raitisil-
mapuhaltimet kaiken aikaa, rnyös
tunnelissa. Påivä oli låmmin. On-
kin saanul ihmetellå rnihin niitä
säåstetåån; vielä puolivuosilqm-
mentå sinen vastaava oli arkipäi-
vää - nyt ylellisyyttä. olisipa muu-
ten lähiliikent€en såhköjunissakin
ionkinlaiset luuletuslaineet, siellä
on ainoa ralkåisu viilennylceen
(tuuletukseen) avata pienet ikku-
nansu'kaleet sekä vetåå verhot
eteen. VRllä ei niminåin ole juuri
missään vaunussansa ilmastointi-
bineita - vastoin yleislä luuloa.

Kaupunginvaltuusto pååtti 12
metrovaunupa n tilauksesta ia
myönsi 250.000.000 mk vaunujen
osloon. Tilauksesta järjesletään
känsainvälinen tariouskilpailu, io
ka päättyy vuodenvaihteessa. Ti-
laaia aruelee ensimnåislen vau-
nujen olevan koeajossa v. 1999 ja
koko kaluston v 2000. Aikataulu
merkitsee, ettå v 1999 ajetaan
l\4ellunmåen ja Vuosaaren haara-
radoilla harvennetuin vuorovälein.

Kesäaikaiau lut käytössä 16.6.
alkaen. Ml\4:een liikennöidäån
kaikkina aikoina 10 minuutin vä-
lein v. 1996 syksyyn saakka. lK:n
raide 1 on poistetlu käYtöstå, län-
nestä tulevat junat kåyttävät rai-
detta 2, jolle tullaan neljän poik-
keavalle raiteelle kåännetyn vaih-
teen kautta. RL:n lähtöaikoia ai-
kaisteniin minuutilla, lähröminudit
ovat 2 ja 7. lK:n junat ovat nåYttä-
neer lisåksi kååntyvän'pohloisel-
la' syöttöraiteella eli asernan län-
sipuolella. Ko. raiteelle on merkitty
pysåhdyspail€t iopa seitsernälle
yksikölle.

LÄHLIIKENNEJUNAT

Rafiaradalla Espoon ja lkuk-
lahden vålissä siiainneella Pellon
seisakkeella pysåhtyivät såhköju-
nat viimeisen kerran 4.6.

Junaliikenteen hoidosta vastaa
'1.7. alkaen VR-YhtYme OY:n
omistama VR Osakeyhtiö. Enää ei
ole olemassa "Valtionrautateitä".

KALUSTO

Viikosta yksi alkaen linjan 6
ruuhkavuoroissa on olll'It pää-
asia$sa neliakselisia vaunuja.
Vuoroissa 1 52, 1 53 ja 1 56 on näh"
ty ainakin vaunut 1, 4, 9, 10, 16,

17 , 1e,20, 21 , 22, 23 ja 25.

N + -vaunu 60 on o d 24.1.
alkaen linjalla.

Helmikuun lopulla Yleisradio
kwasi M. A. Nummisen ia lapsi-
katraan kanssa ensi tafuen Joulu-
kalentsri-ohjelrnaa rnm. Koskelan
ratapihalla sekä eri puolilla kau-
punkia. Vaunulla 16 on ohjelmas-
sa näyttävä rooli.

Vihreå Nrll 97 oli ainaktn jo
25.2. linjalla ia seuraavalla viikolla
linjalla 8. Vaunun takaosa töhriniin
totaalisesti jo kahden ensimmåi-
sen päivån aikana. Vaunussa on
koeluonteise5ii vihreåt pehmuste-
tn istuimet. samanlaisel tai -kal-
taiset tulee kahteen nivelvaunuun
(97 ja 51). Kokeilun perusleella
päätetään, uusitaanko muutkin ja

ios niin minkålaisin istuimin. Aina-
kin nämä vihreät riitelevår pahasli
sisåseinien vårin kanssa. Kirk-
kaan vihreåt isluimet on suunnitel-
lut arkkitehii Esko Miettinen. Päri-
penkkisel istuimet 97:n A-vaunus-
sa ovat kuten autoissa 9402-1 1 eli
seinån puoleinen on edempånä.
Vaunun 5't A{enkit ovat samassa
linjassa. Kummankin vaunun B-
vaunussa! padpenkil ovat vanhaan
malliin vierekkäin. Vaunun 97 A-
vaunun oikeånpuoleinen ajosuun-
taan istullava yksjnäisistuin uu-
puu. lstuinmateriaali on tehty hen-
ginävåstä kuidusta, joka paästä
kosteuden låpi. lGikki materiaali
on kienätyskelpoista. Matkustalat
ovat kiinäneet uusia mukavarnpia
tuoleia. Nr l:ssä istuimet ovat peh-
meilä keinonahkapenkkejä ja
N l:ssa ne ovat metallisia mLrna
pehmeäksi karvoitettuja kuppi-is-
tuimia. -

Koskelan hallissa oli 1.3. lievå
paniikki, kun vaunuja ei tudunut
riittävän. Jokunen vietiin våkisin
huoltohallista ia lisäå vaadiniin
'lbölöstä, joka ihoitti, ettei ole, on
ihan tyhjä halli jo. Niinpa klo 8 iål-
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keen ainavuoron 184 sisäänajoon
klo 8.52 saakka Koskelassa ei ol-
lut muita kuin raiteen 1 tilausajo-
vaunut sekå niiden takana risa 1 3.

l{el iakseliset raitiovaunut
1.3.1995:

1: löölö / rumputyö. 2: ap 107, ip
108. 3: ap KH huoho, ip 152. 4: ap
I - risana TH:iin. 8: VH maalaa-
mossa.9: ap 156, ip 153. 10: ap
185, ip 183. 11: VH ABB:n rnuulos-
työ.12:8.13: KH r.1 od. rumputyö-
tä (TH:ssa tehdään). 14:'10. 15:
VH Koffin muutos{yö. 16: KH huol-
tohalli / vaunun katto vuotaa. 17:
ap 152, ip 156. 18: 7. 20: TH vara.
2'l ap 1Oa, ip 1O7 . 22i 1A4. 23. ap
153, ip 6 (!).25: 11. 26: VH såily-
tyshalli / od. korj. (kanokaapelit pa-
laneet). 27: ap '183, ip 185 - kes-
ken ajon telit savulen TH:iin. 28:
TH vara. 30: ap VH vara, ip 9.

KH:ssa oli 3.3. aarnulla kaksi
vaunua liian vätuån, joten vuoro
103 lähti TH:sla vaunulla 12 ja
vuoro 185 TH:sta vaunulla 20. Lii-
kennepanion auto vei kuUettajal
KH:sla TH:iin.

Nrl+ 42 (välmistund 3-95)
aloiui 11.3. liikedeen linialla 38.
Siinå on edelleen vanhat penkil.
Vaunu 51 oli edelleen työn alla.
Vaunu 52 otettiin muutostöihin
maaliskuussa. Kailddin Nrl+ -vau-
nuihin on laitettu Raitioliikenneyk-
sikön oma "valmistaiankilpi" oh-
jaarnon vasempaan yhkulmaan.
Siiiå ilmenee koriaamon nimi, vau-
nun nurnero la peruskorlauksen
päättymisalankohla (esim. vau-
nussa 58 on aiankohta 1G94).

lso-Valmet 26 oli 1 0.3. korjattu-
na Koskelan pihalla ja yihdoin lii-
kenteessä 13.3. (6 / 156). lämä
vaunuhan seisoi låhes vuoden pa-
laneine kattovasiuksineen odotta-
rnassa korjausla, jota nyt kevåällä
hoputti akuutti vaunupula. Vaunu
25 joutui maaliskuun puolivålissä
VH:iin, koska vuorostaan siinå pa-
loivat vastuKel. Se oli jålleen lii-
kennekäytösså toukokuun alku-
puolella. Vaunu 16 on seisonul
9.3. alkaen KH:n raiteella 1: 'katto
vuotaa, odotlaa koiausta".

Vaunussa 96 olevat Bochum
84 -pyöråt ovat nyttemmin tulleet
erittåin åänekkåiksi (vrt. Raitio
2"1994). Vaunu jymiståä lodella
kuuluvasti.

Keskustapuoluekin käyttäå rai"
tiovaunuja kampanioinnissaan;
11.3. vaunu 20 tilausajosså kes-
kustassa. Vasemmistoliitto hou-
kutteli äånesl4iå 18.3. bussilla
9012 Ala - Malmin torilla.

Punaiseksi maalanu ja sisus-
lukseltaan tåysin uudistettu ja jopa
kåymålållä varusteltu raitiovaunu
1 5 oli kevåällä Vallilan korjaamos-
sa. Toukokuussa vahun uudeksi
numeroksi tuli 175, sillä muutos-
lyöt maksanu Sinebrychoffin pa-
nimo on nylqäån sen ikåinen. Ke-
säkuussa vaunu sai vielä nimikil
pailussa nimekseen "Spårakofi ".

Vaunu 8 hienoissa maaleissa
(telitkin on maalaftu) 22.3. KH:n
pihalla. Se låhti linjalle 24.3. aa-
mulla linjan 2 vuoroon 7. Etucom-
pactin påällå on pyöreå kouru; sen
asentaminen oli osa kesken iää-
nWå prolehia, jossa vaunuien lql-
kentä loisiinsa onnistuisi ilmän
henkilön seisomisla vaunujen vä-
lissä. (Pari vuoth smen kuoli halli-
mies tapalurmaisesti lälhisen lqt-
kennän yrityksessä.) VaiMerauta
olisi asennenu kouruun j,a se olisi
sinen ohiannut Mkimen kohdal-
leen. Vaunussa on nykyän yksi-
polvinen virroitin.

Perinnevaunut 332 + 505 ti-
lausajosså alkuillasta 8.4. Linja-
tunnus oli 60V ja tilaajam Pykälä
ry (Viime aikoina on edlaisia wo-
tisiiniola ollur 30V 40V, 60V 75V
la tietysti 2V la äsketlainen 8V Mo-
net vielå muistavat 1V 4V, 6V ja
1 ov:nkin-) Samainen perinnejuna
oli toukokuun lopulla tilausajolh.
Eirassa 332:n vinoitin vaurioitui ja
vauntjt hinattiin såhköttöminä ja
jarruttomina Koskelaan. 332 oli sit-
temmin ilman vidoitinta perävau-
nunsa kanssa Koskelan pihalh.
Vaunun korjattu vinoilin asennet-
tiin paikalleen iuhannuksen alla.

G.afthimaalarit Anni Salrninen,
Kalervo Lampeh, Tero Situonen ia
Marko sekä llmo Saarelainen
ovat alkukesällä maalanneet valli-
lan hallis-sa kaupungin puisto-
osaston Vihervuosi-kampanlaa
varlen vaunun 352 (entinen 356)
täyteen gratfiteja. "Taileilijat" sano-
vat maa anneensa hempeåå la
lempeåå ke€åisillä väreillä. Viher-
ratikka oli eslllä 5. - 11.8.'lölönto-
rilla, Käpylässä, Eirassa, Kauppa-
torilla, Munkkiniemessä ia Mikon-
kadulla. Vaunun sisällä oli kasveja
ia Haapamåen veturipuiston ioh-
dinautoprojekteihin annettujen is-
tuinten tilalla puiston penkkeiä.
Vau nussa oli tavatlavissa neuvova
'låti Vihreå". Aika näynää maala-
taanko vaunu enää entiselleen, il-
meisesti ei.

Vihenatilka Ua ilassa 4.8.1995.
Kuva: Jona Rauhala
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Nrl+ 51 (valm.5-95) ensi ker
rän linlalla (14) 4.5.; vaunussa on
uudet istuimel, rnutta paikkaluku-
mäårå on entinen. Vaunun 52 työt
olival toukokuun puolivålisså lop-
pusuoralla, sisälle oli otettu jo vau-
nu 57. Vaunu 52 (valm. 6-95) oli
koeaiolla 28.-29.6. ia työn alle oli
otettu myös vaunu 55.

Toinen viisikymmenluvun pe-
rinnemoottorivaunuisia eli Ratti-
Karia 320 oli tilausajossa alkuillas-
ta 15.6. KTR-EIR-KI-MKN.

Vaunu | 05 valmislui täyskorla-
uksesta kesåkuun lopussa.

Nrll -vaunujen informaatiore-
montti kåynnistyy syksyllå. lulok-
sena samat kilvet ja näytöt tunnis-
timineen kuin Nrl+ -vaunuissakin.
Myös ohjaamo uusitaan vastaa-
vanlaiseksi.

VR eitilannut kesäkuun lopus-
sa kotimaisia kienätyskiskobu$se-
ja (Dm !0), joissa olisi ollu vanho-

la (sinisen)bussin moottoreila,
vaan kalsoi parhaimmaksi hank-
kia uudet vehä ikenteisten ratojen
moottorivaunut Espaniasla GEC
Alsthomilta.

Äitienpåivånä kuljeteniin kaksi-
akselisella perinneraitiovaunulla
135 åidit jälleen ilrnaiseksi. Nyt
reininä oli Spårakoffin ravi ola-
vaunun reitti lGuppatoriha Rauta-
tientorille. Låhes råniäsade latisti
pysäkillä odottavien äitien riernua.

Perinneråitiovaunut 332 + 505
nåhtiin tilausalokilvin Paavalin kir-
kon kohdalla 30.5. niin aamu- (klo
9.45) kuin iltapäivällåkin menossa
KH:sta keskustan suuntaan. Sa-
mana päivånå samaan ail€an
nåhtiin ravintolavaunu 1 75 Vallihn
raiteella 9. Yleonsä on totuttu, etlä
se lähtee Koskelasta ja ohittaa
VH:n noin 9.40.

Ravintolavaunu 175 aloitti lii-
kennöimisen 13.5. Sillä ajetaan
ma - la reiftiä RT-YT-KT-Kaisanie-
mr-RT. Rautatientorin päåtepysäk-
ki on Mikonkadulla ja kyytiin ote-
taan myös lGuppator la.

Kevän aikana on raitiolinjoilla
4 ia 10 olh.n silloin tållöin alossa
neliakselinen vaunu- Kesållä on
sellainen ollut satunnaisesti linialla
4.

SIG &hweizerische lndustrie-
Gesellschaft (Neuhausen am
Rheinfall), SWP Schindler Wag-
gon AG (Pratteln) sekä ABB Ver-
kehrssysl€me AG (Zurich) toimini-
vat Helsinkiin koeraitiovaunun
23.7. Vaunu saapui Lyypekjn rah-
tilinjalla Sompasaareen. Vaunu la
kulietusauto majailivat tulopäivän
(sunnudajn) Koskelasså ja 24.7.
koevaunu lasketliin raileille Valli-
lassa. Munico-nivelvaunu on nu-
meohaan VBZ 3000. Se on enti-
nen bernilåinen (SVB Städtische
Verkehrsbelriebe Bern) koevaunu
svB 401 vuodelta 1 966. liil€ni-
mehäån Muni eli nuorisonni. MYö-
hemmin lgSGluvulla numerona
on olltn myös SWB 701. SWP osti
veunun v 1991 tarkoituksenaan
kokeilla siirå uuden sukupolven
(Cobra) tekniikkaa. Liikanimeksi
tuli silloin Munico. Vaunua on uu-
distelussa v 1993 valmisluneessa
muodossaan kokeiltu myös Ztlric-
hissä (VBZ Vet*ehrsbetriebe der
Stadt Z0rich) sekå Baselissa (BVB
Basler Verkehrsbetriebe sekä BLT
Baselland Transport AG). Vaunun
weitsiläinen tyyppimerkintä on Be
4/4. eli moottorivaunun lqrseessä
ollen se tarkoinaa (B) toisen !uo-
kan matkustajavetovaunua ja (e)

vinoittimella varustettua sähkö'
moottorivaunua. Pyörästö selviää
numeromerkinnästä eli neljå velä-
vää aksel'ra ia kokonaisakseliluku
neljä. Kaikki Sveitsin kiskoliiken-
neyritykset vahionrautateislä rai-
tioteihin käyltävåt tålå sarjamer-
kintälapaa. Vaunun alkuperäinen
pituus on ollut 20,8 m, paino 25,8
t, nopeus 60 krth, teho 408 hv (n.

300 kW), istumapaikkoia 42, sei-
soi'ra 120. Nylrymuodossaan Pi-
uus on 24,8 m, Ieveys 2,3 m, kor-
keus 3,71 m, MiäPdno 30 t ia
kuormassa 36 t, pyörån halkaisija
560 mm. BLT:llå ajetlujen nopeus-
kokeinen aikana saavutettiin 70
lcn/h. Allopediset valmislalat
ovat Schweizerische Waggons-
und Autzrlgefabrik AG, Schlieren
!a Maschinentabrik Oerlikon, Z8-
rich. Vaunu on nyt, kuten oli alun-

perinkin, kokeellinen kaksinaveli-
nen vaunu. Toista tällaista ei ole
valmistettu. A- ja C-vaunujen alla
oli alunperin neliå yksiakselista
moonoriteliå (nyt kahdessa telisså
erillisel pyörästöo ja B-vaunun alla
ei ole pyöriå ollenkaan. A- ja C-
osan korit ovat alkupedisiå, rnuna
B-osa on uuttia edttäin matalaa lå-
sikuiturakeeista koevaunua.
Vaunu 3000 viipyi maassamme
1 6.8. saakka. sitä ei käytetty linja-
liikenleessä, sillå vaunu oli ahdet
lu läyteen erilaisia minauslaitteis-
toja. vain B-osassa oli istuimia,

loskaan ei ovia. Alunperin B-vau-
nus$ oli kahdel Padovel. Koeajot
tapahtuivat lähinnå yöaikaan
muun liikenteen loputtua. l\4unico
selvisi kaikista linjaosuuksista hie-
nosti eikå se suistunut kertaakaan
kftn låållä aiemmin vienaillut
AEG:n vaunu.

Joukkoliikennelautakunta
päätti keväällä ostaa HKLlle 21

Scania CN 113CLL Maxci -matala-
lattiabussia 27.000.000 mkn hin-
nalla. Monien vaihellen lälkeen
kaupunginhallitus, ioka ofi onanut
asian käsileltäväkseen (Volvo),
päåtyi samaan Elkaisuun äänes-
tyl(sen (9-6) jälkeen. Halvin tar
jous ja HKL:n loive toteutuu vuo-
den loppupuolella.

HKL:n v 1995 Scanioissa ko-
keiltaneen muitakin vaihteistqa
kuin kolmiponaista voithia. on pu-
huftu, että kahteen autoon tulisi
neliponainen Voith ja kahteen
puolestaan ZF. Jälkimmäisessä
on hWä hidastin, mutta Vohhia ly-
hyempi kestoikå.

HKLon vuokrannut yhden Vol
vo 81 0L / Canus City U (=UÖan)
-melalalattia-auon. HKL-numero
on 9501 ia rek.nro on NBH-952.
Auton etumaskissa on '50" HKL:n
ikävuositunnuksem kultanume-
roin kuten 9501:kin seG siinä on
yksiosainen tuulihsi. Auto on ke
komatala-ainakin käytåvän osaftå,
se on myös Scanioita Pidempi. Itä-
keskuksen terminaalissa auto
nähtiin 20,4., kesäkuus$ linialla
14.

HKL 8632 ja 8640 keula on
rnaalanu matalalattiatyylisesti.
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Auton 9108 katolla kuUenajan
paikan kohdalla on kookas laatik-
ko, josta sojonaa anlenneja.

Adossa HKL 9111 sanotaan
olevan pa€mmin maantieaioon
sopivan vålityksen sekå jotain
muutakin poikkeavaa kuten edlai-
nen istuinverhoilu. Poikkeavan ny-
kivää kyytjä siinå ainakin saa.

Autossa HKL 8948 on vihreåt
kuppi-istuimet.

Linjan 51 9 STA:n adot yöpyvåt
Kauppamyllyntiellä HPYn alueel
la, mikä on enemmån lvlylwuroa
kuin Herttoniemeä, kulen demme
aiemmin maininneet.

HKL 9501 on siinynyt kesä-
kuussa Ruhan linioille ia on nåhty
linlalh 14. Vaslavuoroisesti HKL
9201 on Varhan käytosqå sekå
myös nåhty linjalla 804.

TAKL 210, Volvo B10B
LEO)eWA / Lahti 402 oli touko-
kuussa HKL:n kgekåyto$€. Sita
kokeiltiin kaikilla kolmella varikolh
usealla eri linjalh. Esime*iksi
Koskela kokeili autoa ainakin lin-
joilla 65A, 71, 73 ia 78. lK:ssa se
on nähty mm. 98:n kilvin.

Ar.non HKL 91)o( (ei tulld l(at-
sonua tarkemmin) kojelaudassa
on teksti "niiaus poistettu". {voiol
la muigsakin, mutta se on yhden-
tekevåä. Ei sitä ole koskaan käy-
tetty, mitä joskus pååtepysäkillä -
rahanuhlausta!)

Kesåkuisessa Linia-auoliiton
nåyttelyssä Helsingissä oli mrn.
LOY 117 rnatala-Mersu, ovijärjes-
tys on 2-2-2 ja istumapaikkola 38.
Bussisaian numerol ovat LOY
116 - 130. Ne tllival Suomeen
puolivalmiina, viimeistely tapahtui
råällä.

STA saa kesån ja syksyn aika-
na 20 ur,rfta Votuoa, ioista viisi on
uusia 810L:iä. Heinäkuun alussa
tulivat ajoon numerot 268 - 271.

TUKL:n uudet Votuo B10B LEI
ovat numeoihaan 105 ia 106. Au-
tot luovutettiin toukokuun lopulla.

LOY on saanut Volvo B10M /
Canus K202 -aLnot 1 06 ja 1 07 tå-
nä keväånä.

MLO:n auto lO (KGJ-676) on
Scanh N113CLL / Lahti 402. Tä-
må auto oli lnvalidiliiton. Suomen
Paikallisliikenneliiton, Linia-autoiii-
ton ym. järjestöjen yhteisellä kier
tueella toukokuun alussa Vaasas-
sa, JyvåskyEssa, Joensuussa ia
N4ikkelissä.

N4etsålän Linlan auto 13 (AVC-
888), Scania Kl12 / Wiima K202,
on myyty Keskuslinjalle.

Tammelundin uusi malala on
nro 6 (KGJ-123). Kuliettaian mu-
kaan se oli ensimmåistå päivåä
12.1. linjalla 23. lässä autossa
lastenvaunupaildc on perintei-
nen. Auto oliollut pari viikkoa koe-
kåytösså Espoossa. Kyljesså nä-
lvi vielå poisrettu rekgi 'P Tyllilä
Linja Oy". Vielå 6.1. TLL:n nro 6oli
kod(ea Mercu. Se ajeli ilman j.år-
jestysnumeroa linialh 52 rnm.
huhtikuun alkupuolella. Auto on
heinäkuun lopussa siirtyn)t linian
23 HKL:n vuoroon ia sitå aiaa
myös HKL:n kuliettajat.

Tammelund lienee myynyt
Mercedes - Wiima -bussin pois.
lllalle on kuulemrna hankin! Ve-
hota TLL:n entinen 23, MB
OH1625 / Ajokki City vuosimallia
1989! Nykyinen järiestysnumero
on 9.

luKL 118 OMJ-118), Scania
BR11'1M59 / Delta City, valrnistui
maaliskuussa läyskorjauksesta.
Mm. ulkopellitys on uusinu lähes
kauttaaltraan. lkåå bussilh on 17
wolta!

TUKL:n vm. 1 976 olevista Sca-
nioista on poistettu vain autot 95,
98 ja 99. Aulot 89 - 94, 96, 97 ia
1 00 ovat edelleen iäUellä.

Espoossa siiaitsevalle Äm-
mässuon kaatopaikalle tehtiin
suuren suosion saavuttaneila kier-
loajeluita kesän aikana HKL:n au-
tolla 9410.

Koskelan Sisula on e.siinlynyt
ioskus vähän oudoilla linioilla, ku-

ten 17 , 55, 7 l ja 73. Atro 732 ajeti
eräänkin kenan 55llä keskellä
päiväå! Ja samalla linialla kulkirie'
tysti myös akkunaverhoilla varus-
lettuja 1 7 vuotta nuorempia Scani-
oita.

HKLIIäon jäljellä vielä seuraa-
vat ajokuntoiset Sisut 720, 732,
814, 815, 817, 836, 970 ia 982.
Autot såatlaval poislua syksyn
1995 iålkeen.

Kalustopulan vuoksi touko-
kuun lopulh Numilärven Linja

ioutui lainamaan U-seutulinjalle
637 yhtiön epävirallisen museo-
bussin Volvo 857 / Wiima 4 vm.
1968. Adossa on mrn. originaali-
maski suorakulmaisine lamppui-
neen. Ainakin 23. 5. nåhtiin H€l-
singin kaduilla aito 60-luwn bussi
ammattikåytösså!

TAKL:n kalustossa on luövrJttu
nivelbusseista 300 (Huinisiin),
301, 303, 304, 306 ja 308. Neljä
viimeistå on mennyt Viroon Tart-
toon- Auto 307 on 

'ainattu 
Haapa-

måen veturipuistoon, jossa sitä on
värkatty.

TAKL:n linlaih 4 eli Rautatie-
asema - Sårkånniemi, autossa
554 on vanhan tavan mukaisesti
monivärinen siMneippaus. Häm-
måstyttåvintå on kuitenkin, enä
aulon etupåässä olevassa kolmen
pienoislipun tangossa liehuu
Kroatian tasavallan liput (pum-
valko-sininen ja \€lkeassa kentäs-
sä jokin vaakuna)! Vaakuna-aihe
lienee (ios kipeäisi ylös tlnkaile-
maan) toivottavasti kuitenkin vi-
vaMe€roinen tämän Balkanilla
taistelevan maan vaakunan kans-

TAKL:n Sisul ovat enää arkilii-
kenteen kåytösså. Auto 584 on vä-
hiten ajossa, koska låmmityksen
hertokulku on erittåin huono.

TAKL 540 lenraå (kuvitte€lli-
sesli) SiiviklGlassa Pirkanmaan
Vammaistyön Pirvan kehitywam-
maisten kesäleirillä. Pirva - Aklin-
jurin kalolle on rakennuttu isol sii-
vet la leiriläiset menevät joka aa-
mu passi- ja lurvatarkastuken jål-
keen "lenlokonee-seen". Se kuljel-
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taa lei.iläiset päivån kofneeseen
kden esim. Kreikkaan, lsraeliin tai
Espanjaan. onnistunut matka
vaatii tietysti hiukan mielikuvhusta,
muna sitähän leiriläisillå ilmeisesti
on.

Lama-aikana ei Tampereelle
Våinö Paunu Oy:n seutulinioille-
kaan ole tullut uusia autola sinen
1980-lwun. Siten onkin iouduttu
hankkimaan kåytettyiä alnoia, jot-
ka ovat suudmmaksi osaksi olleet
vanhentuneila keppivehkeitä.
Keppivaihteisten autojen aika al-
kaa kuitenkin olla hiljalleen ohi ja
nyt kun matalat äulot lisäåntyvåt,
on mahdollista poistaa parempia
auloia. Selvå todistus tåstå on
Paunulla, joka on saanut käYt-
töönså entisen turkulaisen TLO:n
Aallon Liikenteen Voith-vaihleis-
toisen Votuo B10M / Wiima K202
-katurin. Auto on Paunu 62
(rek.nro EJV-610). Vuosimalli on
1988 ja se on ollutAallon vanhin (!)
aulo. Turun Linia-adoilijain OY:n
(muuttui lokakuussa 1 994 osuus-
kunnasta oy:ksi) adoien keski-
ikåhän onvain noin 2,7vuona. Se
oli se'rsonut io ennen Paunulle
muuttoa kaksi kuukauna, koska
yksi kolmesta uudesia TLOlle lul-
leesta maialalattiais€sla Volvo /
Lahti -autosta pääryi Hakasen ja
Lehtisen lisåksi iuuri Aallon liiken-
teelle. Auto seisoi koko talven,
kunnes loukokuun alussa se il-
mestyi viMoin liikenteeseen kau-
niisti kokomainosmaalattuna (kel-
tainen Fritidsresorin mainos). Ko-
komainosbusseja on nyt viisi, jos
Finnairin väreihin teipatrn kaksi
autoa lasketaan mukaan. Kolrnas
mainostaa Multi-Tabseia ja neliäs
Terraa.

Päijät - Hämeen Puhelinyhdis-
tys on tammikuussa toiminanut
Lahden Liikenteen linja-autoihin
puhelimel kuliettajien lurvallisuu-
den lisäåmiseksi. Vastaavasti
PHP sai kolme linja-auton kokois-
ta mainosta. Mainowäreihin maa-
htut aulot liikennöivät mm. M€tsä-
kankaalle, Salpakankaalle ja Ah-
thlaan.

LaMen Liikenne Oy:n siniset
bussit ovat pian historiaa, sillå Koi-
viston Auto osli yhtiön toukokuun

puolivälisså. Lahden Liike eellä
oli kylkinumeroiltaan kaksi saman-
numeroista autoa; niminäin 32
rek.nro HXA-405 ia 32 rek.nro
FAB-347. Toisen nåislå Wiima 06
-autoista olisi kuulunut olla 30 tai

LIPPUTARIFFIT

Espoon la Vadaan påivålippu-
jen kokeilua jatkelaan edelleen
wodenloppuun saaklG.

Seutuliikenteen "kirnppalippu"
eli virallisesti perhesedulippu [ål-
leen) otettiin kåyttöön 1.6. ja so on
nryynnisså vuoden loppuun. Lipun
hida on 50 mk ia sillä voi malkus-
taa 1-2aikuista jaltai 1-4alle
't7 vuotiasla. Lippu on voimas,sa
24 tuntia leirnaukse.sta rajoinamat-
lomalla matkustus- ia vaihto{i-
keudella. Lippuja voi oslaa kuljet-
tajiha, R-kioskeista, asemalta jne.
Kimpp.alippu on siis vain 2 mk l€l-
liimpi kuin yhden hengen seutu-
malkailiialippu.

Tampereen älykortit otettaneen
vihdoinkin käynöön elokuussa. Al-
kuperäinen käyttöönottohan Piti
olla io 1.1.1994. Henkilökunta on
kokeilld sataa korttia linioilla 1 1 ja
15, iotka kulkevat hallin kautta.
i yös linjoilla 23 ja 30 Hervantaan
on alueen laajuuden vuoksi olltrt
kokeiluia. Myö6 Nekalan hallissa

on ollut koninlukiia. Kokeiluissa
konjnlukiia on antanut mm. 6 tun-
tia vaihtoaikaa yms. Sotaveteraa-
nh ja eläkeläiset toimivat laitteen
ensikäyttäjinå ia myöhemmin syk-
syllå se otetaan koko laaiude-s-
saan kåyttöön. Vanha lippujärjes-
telmå såilyy rinnalla ainakin vuo-
den loppuun saakka. Alkwaihees-
sa vanha Almex on uuden SCV-lu-
kijan ia L4askun Laitetekniikan ke-
hittåmän iåriestelmän rinnalla.
Kortti on tyhjänä 40 nk:n arvoi-
nen, ioka on ns. pantti. Korttia la-
dataan njin, että se on joko raha-
korlti la / tai kausikortti, aivan sen
rnukaan miten matkustaja itse ha-
luaa. Kofttia voi ladala useasså eri
kioskissa ja myöhemmin voi mat-
kan maksaa myös ladattavalh
Avant-kortilla.

Turun yhteistarifliliikenteen äly-
konft otettaneen käynöön vuoden
vaihleessa. Turun joukkoliikenne-
toimiston tekemä oslopalveluso-
pimukset TUKL:n ja TLO:n kanssa
dvet voirnass:r vuoteen 2000
saakka, iolloin sikrytään kilpailu-
teltuun liikenteeseen. Turussa lii-
kennoi5.6. - 14.8. välisenå ail€na
TuKL:n'museolinia". Li'kennöintiå
on påivittåin Ko 10 - 18. Reitin
ajoaika on tunti ia viimeinen låhtö
on klo 17 l(auppatorilta. Reitti kul-
kee melkein kaikkien museoiden
la nåhtävyyksien kautta. Museo-
linlan lippunatoimii tavanomainen

Våinö Paunu Oy:n uusin kokonainosbu€si o 62 mainostaa Fitidgrcsdn
natkoja. Kwattu Kangasalla Kaivannon saiftalan påäterysåki ä ke.så-

kuussa 1995. Kuva Niklas Savhtsaai.
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matkailulippu (20 rnk). Lippu kåy
tietysti muihinkin yhteistariffiautoi-
hin ia sillä saa voimassaoloaika-
man yleensiå 50 % alennuksen
museoihin. Raitiossa 2*1994 mäi-
nitut lipputarifiil ovat edelleen voi-
massa. Etäkonilh I kuukauden
yhtåiaksoisen käytön iålkeen saa
2,5 vapaala kuukautta. Keskipåi-
våliikenteessiå ma - pe klo 10 ' 14
aikuisten kedalippu maksaa vain 5
mk, yömaksuna klo 23 - 4 peritåån
5 mkn lisämaksu tai matkuslaja
leimaa yMen ylimääräisen alen-
nuslippumatkan. Lisåmaksua ei
peritå etäkortilla, kolmen kuukau-
den kuukausikortilla, vuosikortilla
ia matkailulipulla matkustavalta.
Rahtimaksu on kaksi kertaa ai-
kuisten kenalipun hinta / pakefti
ehdolla. ettå asiakas toiminäa sen
lähteveån linja-autoon as'anomai-
selle kulietlaialle suorittaen sama!
la rnyos maksun ja eflä paketti jå'
tetään asiakkaan ilmoinamdb
pååteasemalle tai pysåkille. Las-
tenvaunusta, 'rattaista ja pyörä-
luousta ei pe.itä maksua- Måksua
ei myosGän pedtrå pyöråtuolissa
matkustavasia henhlösä eikå las-
tenvaunussa lai -ianaissa olevan
lapsen lai pyoråtrlolissa olevan
henkilön kansså matkustavasta
hoitajasla. Kena- ja sarjalipd oi-
keuttaval lunnin aikana vaihtoihin
miltå pysäkiltä tahanså. multa ei
paluusuuntaan samalla reiniosuu,
della-

MUUTA

Tammikuun alusta Vantaan Lii-
kenne Oy:n uusi nimi on Oy Linje-
buss Finhnd Ab ja bussien kyljissä
Linjebuss. Hakunilan Liikenne Oy
la Sirolan Liikenne Oy lalkavat en-
tisillå nimillä, muna busseihin tu-
lee uudet lunnukset. Weslendin
Linja Oy:n uusi nimi on Oy Linje-
buss Espoo Ab. Vanha nimijäien-
iisen omistajan käynöön.

Helsingin kaupunginhallilus
pååtti 20.2. äänin I - 6, että sopi-
musliikenteen såästöl kåytetåän
puoliksi joukkoliikenteen palvelu-
jen parar amiseen ia puoliksi
joukkoliikenteen tuen pienenlåmi-
seen. Uuden sopimuksen mu-
kaanhan sopimusliikente€lle mak-
settava koruaus pienenee vuosina

'1995 - 97 joka vuosi yli 6.000.000
mk. HKL:n on saatava myös vas-
laava säästd aikaan.

P Tyllilå Linja Oyrn Espoon si-
såinen sekå seutuliikenne autoi'
neen (34 lpl) nyytiin 7.3. VR-Yh-
tymå Oy:n 97,55 70 omislamalle
Oy Pohiolan LiikenneAblle. Tyllilå
iall(aa vanhalla nimellään vielä ri-
lausajoliikefleessä (9 autoa).
PoLi:lle siidyneiden autojen uudet
kylkinumerot saadaan seuraavan
kaavan mukaan laskettua: venha
Tyllilån numero + 863 = uusi nu-
mero.

SAO eli Saaren Auto Oy myy-
tiin 12.6.1995 Oy Pohjolan Liiken-
ne Ab:lle. Heinäkuun alusta lukien
kalusto on sijoitettu Pohjolan Lii'
kenteen llrnalan varikolle. Aulojen
uudet numerot ovat sariassa 843 -
850. SAO:n sukupuu lyhyesti: VR-
Yhtymä Oy omistaa VR Osakeyh-
tiön, joka omistaa Oy Pohjolan Lii-
kenne Ab:n, Ioka omistaa Oy Poh-
jolan Henkilöliikenne Ab:n, ioka
ornistaa Oy Pohiolan Kaupunkilii-
kenne Ab:n, loka omislaa SAO:n.
Oy Pohjolan Liikenne Ab omislaa
myos Napapiirin Turistiado Oy:n,
Oy Kaakkois-Pohiolan Liikenne
Ab:n ja Oy Etelä-Pohjolan Liiken-
ne Ab:n, joka viimeksi nainittu
omistaa edelleen Oy Siunlion Lin-
ja Ab:n, joka omistaa Oy Lohjan
Liikenne Ab:n. lässa lyhyesti Po-
Lin henkilöliikenneyritysten omis-
tukset.

Espooseen Länsivåylån ja Ke-
hå l:n risteykseen valmistuu syk-
syn aikana "Westendin asema".
Sinne siirtyy eräinen Tapiolaa ja
Oaniemeä päätepaikkana pitävi-
en liniojen päälepysåkit. Termi-
naaliin tulee kuljettajien taukotila,
matkustajien odotustila ia mahdol-
linen kioski. Terminaaliin liinyy viisi
pysåkkiä, loista kolme on pääte-
pysaKejä.

HKL:n Lokin vanhat UHF-ra-
diopuhelimet O0 kpl) ia l€ksi tu-
kiasemaa ovat kåytössiä Tallinnas-
sa Trammi- ja Trollibussikoondik-
sella. Ne myytiin TTK:lleio syksyl-
lå 1993, mWa saatiin kål,ttökun-
toon HKL:n asentajien toimesla
vasta viime sykynä. TTKlla eiole

kiinteätä liikenteenohjauskeskus-
ta, tukasemista toinen on bussien
ia raitiovaunujen huohoautossa ia
ioinen siåhkönsydtöpuolen huol,
loautossa. HKL:n asentaiat tekivät
lisåksi releointijårjestelmån, jotta
kuUettajal eri kulkunewoista voi-
vat puhua keskenään silloinkin
kun tukiasema-autot eivät ole lii-
kenteesså.

Baselknd ftanspott AG:n rcitio-
vaunuja, Ehinnä vaunu 253.
Kuua Matti Soini 2. 8. 1 994

Baneforlaget on julkaissut kak-
si kätevfi As-kkjasta pohioismai-
sista railiotielaitoksista.'Nordisk
Sporveisatlas" kenoo 44 sivul-
laan nylodset raitiotiepaikkakun-
nat lin,oineen ja vaunustoineen.
Kirjasessa on tekstit norian lisåksi
myös saksaksi. Norjal€an ei tuot-
tane tållaisessa suppeatekstises-
sä painatleossa kellekään ongel-
mia. Kuinka moni muuten on hok-
sannul, etlä Helsingin hevowau-
nuja on museoituna Suomessa
peråti kaksi kappaletta? "Nordisk
historisk sporvoisatlas' on 60-
sivuinen perusseh/itys kaiktsta
pohjoismaisista raitiotie- ia iohdin-
autopaikkakunnista kafl oineen la
vaunustoineen. Kummatkin leok-
set ovat kohtuullisiin hintoihin näh"
den hyödyllisä hankintoja. Kum-
painenkinallas maksåa å 50 NOK/
kpl. Kirjaset saattaval tulla myyn-
tiin Suomessakin. Historiallisessa
Helsingin vaunutilastossa on vali-
tenavasti samat puutleet kuin jo
muinoin ilmestyneessiå "Suomen
rautatiel" -kirjassakin.

RAtTtO 3 * 1 995 11



Jugendsalissa Pohiois-Espla-
nadilla on näWely "Viettelysten
vaunu - Helsingin arkkitehtuuria
railiovaunulla". Näyttely rakentuu
kolmoslinjan reitin ympårille ja ark-
kitehtuuin lisäksi €itiovaunutkin
oval vahvasti esillå. Paikalla pyörii
myös neliå videofilmiä, mm. van
hoista elokuvista koottu raitiovau-
nuaiheinen esitys- Nå)4tely on
avoinna 5.7. - 24.9- ma - Pe I - 18,
su 12 - 16-

Vuoden loppuun asti iatkaa vielå
Railioliikennemuseossa HKL:n 50
vuotisnåynely, myyniivideota on
jälleen saatavana.

LISÄYKSÄ JA KORJAUKSIA

Edellisesså numerossa sivulla
I mainittiin ensimmäisestå maam-
me nivelautosta virheellinen lieto,
joten todetaan niiden historiasta
seuraaväa: Suomen ensimmåi-
nen nivelauto meni vuonna 1969
Helsinki - Maaseutu - Liikenne
Oylle. Aulo oli Volvo 8-58-55 /
Wiima 05N ja alkuperäinen iåries-
tysnumero oli 100 (rek.nro BJ-
100). Espoolainen P Tyllilä Linia
Oy sai vaslaavia autoja heti seu-
raavana vuonna. 1970iuvun alus-
sa sekä Linjamatka Oy enå Ju-
hanilan Linia Oy hankkivat saman-
laista kalustoa. Vuonna 1975H1\4L
- STA sai viisi Votuo / wiima -nive-
lairtoa.

Samaan artikkeliin viitaten to-
detaan, eftä myös TAKL:n autois-
sa 605 - 614, 620 ja 621 on sa-
manlainen mootlori
(DSCI124EDC) kuin 211;ssä.
(Adoissa 605 - 609 oli alunperin
DSC1 l27EDC.) DSC1124EDC on
nimenomaan N113- ja L113 -alus-
loihin larkoiettu Euro 2 -moottori.
TAKL 21'1:een jåänee ZF-vaihteis'
to. Tilattuihin autoihin (213 - 217
ScLl13TLL/ Lahti402 ia 218- 222
SCL113TLL / Canus City) tulee
myös ZF:n viisiportainen auto-
maatli. Scanian tehdas suosinelee
ZF:åå L-tyypin alus|oihin. Aiem-
min TAKL olisi halunnut Voithin ka-
luslonsa perusvaihteistoksi.

Huomasitko, etlä iotain iäi puutlu-
maan. Sen voi vielå korjata seu-
raavassa numerossa. Påälepy-
såkki toimitetaan yksinomaan toi-

gtl
w;it

Tukholman SL:n H 1 
g-sa4an autot (Scania CN 11 3 CLL) nuistuttwat hwin

paljon HKL:n tilaamk g5-saian autoia.
Kuva Juhani Poussa, Gullmarcplan 5.1994

mitukselle läheiettyien uutisten, HKL, Jafilo Hi"r'iniemi. Hyppåä
havaintoien ia avustusten perus- Wiin, llmo lkonen, Hans Jaali-
teella nen. Pasi Jakovleff, Harri Koski-
Mottomme on: Jos näel aiheelli- k€llio, Liikennepeili, Rauno Lind-
seksi kertoa iostain havainnostasi blom, Toivo Niskanen, Juhana
harrastustoverillesi, niin se kelpaa Nordlund, Jarmo Oksanen, Par:
myös Päätepysäkille. kllisliikenne Tiedote, sami Patla'

nen, Juhani Poussa, Pdärär,i, Jor-
AVUSTUKSET tulivat tållå kertaa ma Rauhala, SakariKSalo, Niklas
seuraavilla, joille kiitokset: Sussi Savinsaari, Kai SillänPåå, Risto
or ok, Teemu Collin, Krister Eng- Vormala-
berg, Tom Heino, Arto Hellman,

" Va n h a suo m a I a i n e n jo hd i n auto kaup u n ki Ää nis li n na"
(venälåistå historhnkilaitusta mukaellen) eli Petosl<oi. Rautatieasenan
edustalla Zu-trollikka 299 låhdössä kieroke e Katjalan tasavallan påå'
kaupungin katuvilinän. Petrcskoin iohdinautoliikenne aloiteftiin vuonna
1961 Kwa Joma Flautala 2.10.1994.
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NAC KOKEILURAITIOVAUNU
HKL 11

leksti Tom Heino

HKL / Raitioliikenneyksikkö ia ABB Signal Finland (FlSlG) ovat sopineet DTC'sää-
tötekniikan (suoramomenttisåätö) kokeilusta neliakselisessa vaunussa 11,

ll tltltttrD

Vaunu on ollut syystalvesta
1994 alkaen Vallilan koriaamolla.
Vaunun telit on täyskoiattu ja ABB
on asentanut niihin uudet vaihlo-
vidamoottorit. Vaunu laskettiin te
leillenså 26.5., ionka iålkeen sillå
suodletaan noin +6 kuukauden
ajan koeajoja ja säätojå. Koeajoia
on tehty ulkona 4.7. alkaen, aluksi
öisin. Vaunu jää koeajonpeaman
jålkeen HKL:n kåyttöön.

ABB on tyypittånyt vaunun
NAC -kokeiluraitiovaunuksi. Vau-
nun ulkoinen olemus sekå mat-
kuslamotilat såilyvät e isinä. Oh-
jaamossa on suorilettu pieniä
muutoks'a asentamalla joilakin
uusia merkkilamppuia ja -summe
reita sekå poislamalla kåytöslä te.
lipuhalimjen Mkimet. AjoMki-
rnen vanhat releet (ns. sormet) on
pååosin poi9eflu ja Mkinkepin
alaosaan on sijoitettu potentiomel-
.i. Vaunun ajokytkimestå on pois-
tettu vaimennuspumppu la osoitli-
men asennoisla rinnanlrytkennän
nastat sekä teksth, såmoin suun-
nanvaihtokahvasta moottorien
erotusasennot- Keppi on liikutelta-
vissa vain (entisen) sariaMken-
nän asennoissa eli "puoliväliin".
Vaunua l0tsulaan tuöoksi: tehoa
löytyy koeaiovaiheessa huomatta-
vasti enemrnån kuin muisla vau-
nuista, muttia se aseletaan nor-
maalilasoon. Vaunun laskenmlli-
nen huippunopeus olisi näillå te
hoilla 110 knvh, mutta aiiohdon,
radan ia vaunun tolien Puolesta ei
sellais{a tietenkåän voi kokeilh.
Katolh sijaitsevat jarruvastuksei
on uusittu. Vaunun takapåån aio.
laitleisiin on lisätty erillinen kisko-
janukytkin.

Vanhat 50 kw:n tasavinamoot-
toril on vaihdetlu uusiin 55 krL/:n
oikosulkurnoottoreihin, iotl€ ovat
kokonaan suljettuja ia itseluulet-
teisia. läsrä johtuen on vanhal
aiomoottorien puhahirnet (yksi
kumrnassakn telissä) poistenu,
Moottorikohtaiset taajuusmuutta-
jat eli invernerit, niiden iäähdytys
ja kuristin on sijoitettu entisen kon-
taldorikotelon tilalle vaunun va-
semman siwn helmapeltien taak-
se. lnvertterien tehtävå on muut-

taa 600 V:n iasavina kolmivaihei-
seksi \raihtovinaksi ia ne vaalivat
tehokasta jååhdytystå, mutta eivåt
juurikaan huoltoloimenpiteitä.
Vaunu on vesiiäåhdytteinen.

Vaunun sisåinen, hineiden vå-
linen tietoliikenne on uusittu täysin
logiikkaohjatuksi, samoin alotek-
niikka.

Liikkeelle lähtöön on ohjelrnoi-
tu nykåyksenpoisto, kiihdytykseen
ympärilyönnin eli "sutimis€n' esto

ia jarnnukseen luislonesto. llma-
janut Kytkeytyvät automaattisesti
lanutenaessa, kun nopeus laskee
alle 2 knth. Aiomoottorit ianutta-
vat entjsislå poikelen låhes 0 kn/h
nopeuteen asti. llm4anut inoavat
automaattisesti liikkeelle lähdettä-
essä. Vaunussa on myös valumi-
seneslo taaksepåin mäkipaikkoia
aiatellen. Edllinen ilrnaianukahva
iåä va€iårjestelmänå ja seisonla-
iamina €ntise€n lapaan kåynöön.

Vaunun IGBT (lnsulated Gate
Bipohr Transislor)- ia PP (Power
Plate)-fekniikan etuia ovai luotet-
lavuus, helppohoitoisuus, pie-
nempi koko, vähempi melu, alem-
pi hinta ja suurempi teho. Vaunun
neljä ajornoottoria oval tyypihän
ABB M2CF 250S 4 830 E (,140 V i
55 kW / 1445 r/min). Moottorioh-
jaus toimii ilman vlkaherkkiä tako-
metreiå.

KOKOUSKUTSU

Suomen Roiliolieseuro
rv:n söönlömöö]ölnen
iyyskokous pidetöön
sunnunhino 19.
moroskuulq 1995
olkoen klo !4.00
Suomen furislioulo Oy:n
kokousliloisso
Ruskeosuon vcrikollo.
Söänlömööröisten
qsioiden iölkeen
kolsomme mm.

yms.

ohielmo
seuloovosso numebsso.

Telveluloo.

Johiokunlo

RAtTtO 3' 1S95



RAVINTOLARAITIOVAUNU
SPARAKOFF HKL 175

Teksti Tom Heino
Kwat lsmo Leppänen ja Jorma Rauhala

lJsealla maailman raitiotiellå on käytössäån mitå erilaisimpia linialiikenteen ulko-
puolelta liikennöiviä vanhoista raitiovaunuista tehtyiå "seurusteluvaunuia". Hel-
singissä ei tåhän päiväån asti ole ollut tällaista selkeää huviaieluvaunua, mutta
sen puute poistui tänä kesänä, kun tyylikkääksi olutraviniolaksi kunnostettu vau-
nu l5 aloitti liikennöinnin.

'lledotusvälineille esiteltiin
'12.5.1995 Vallilan varikolla uusi
€vintolaraitiovaunu 175, ionka
suunninelusta vastaa Oy Windell
& Riikonen Design Ltd ja muutos-
töistä HKL / Baitioliikenneyksikön
Vallilan korjaamo. SeuEavana
päivånä vaunu aloitti pub-liiken-
nöinnin rengaslinialla Mikonkatu -
lGivokatu - Mannerheimintie -
Aleksantednkatu - Unioninkatu -
Kauppatori - Pohjois-Esplanadi -
lGtariinankatu - Snellmaninkatu -
Liisankatu - Kaisaniemenkatu -
Vilhonkaru - Mikonkaru- Liniaa kn-
sutaan Kofiin pitkåksi linjaksi,
mielleyfitymå on 'pitkåån" eli
isoon lasiin olutta. Vaunun enlinen
numero 15 flluuttui myös viralli-
ses1i12.5.1995 numeroksi 175 vii-
taten tietenkin Sinebrychoffin I75-
vuotiseen olemassaoloon.

Vaunusarja 1 - 15 tilattiin vuon-
na 1957. Vaunu i5 valmistuisyk-
syllä 1 959 la HKL vastaanotti sen
23.10.1959. Vaunu on valmistajan
tyyppiä HM V (Helsingin rnoottori-
vaunu, viides sarja) ja se on sekä
sarjansa uusin ettå rnyös viimei-
nen Helsinkiin toimheftu neliakse-
linen vaunu, valmistenumerohaan
231 5. Korjn valmistaia oli Oy Karh
Ab (Suomen Autoteollisuus Ab:n
tlnäryhtiö Karlaalla), telit rakensi
Suomen Adoteollisuus eli Sisu ja
sähköteloiikan toimitti oy ström-
berg Ab Helsingistå.

lsturnapajkkoja oli alunpedn 29
+ rahaslaja + kuliettaja, seisoma-
paikkoja 69, maksimikuormitus

Pubivaunu nrc 175 Vallilassa 12.5.1995. Kwa JB

'150 henkilöä. Vaunu kuului löölön
hallin kalusloon ja oli mm.
9.12.1969 ja 16.9.1974 paivätty-
ien nimikkovaunulistoien mul@an
linlan 4 vuoron 35 vakjovaunu. Jo
alkwuosina vaunusta poistettiin
etukytkimen sähkörasia sokå vir-
roittimen paineilmaventtiilit ja hiek-
tGlaatikoiden lämmitys. Kevetke.
sällä 1979 vaunu muutetliin Töö
lön korjaamolla kuliefl aiaraha$uk-
seen sopivaksi (sisäverhoilu la
ovitoiminnol uusittiin, ohjaamon
takaseinään tehtiin rahastusuk-
ko, ilmajarukahva lyhennettiin),
minkä jälkeen vaunu nähtiin mil-
loin millåkin Iinjalla. Rahastajanai-
tio poistettiin vaunusta 1 gSGlwun

alkupuolelh, tilalle asennettiin

kaksi istumapaikkaa ja paikkaluku
mäåriteltiin uudelleen: istumapaik-
koja 31, seisornapaikkoja 57,
ruuhka-ajan maksimiylitys 44, yh-
teensä 132 henklöä + kuljetlaja.
Vuonna 1991 vaunun l(ylhin asen-
neltiin takaosan suuntavilkut.

Vaunu kulki 9.5. -23.5.1992 lin-
jalla 1 värikkäin mainosteipein ko-
risteltuna mainostaen Käpylän ky-
låjuhlia. Seuraavan lalven aikana
vaunu kåii yleiskoriauksessa Val-
lihn koiaamolla la palasi liiken-
teeseen 11.2.'1993, jolloin vau-
nuun oli ensimmäisenä neliäkse-
lisena vaununa asennettu uusi Au-
toNet-puhelinläriestelmä. Re-
montti oli kestänyt runsåat neliä
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Vaunnwpin entinen sisänäkyniä ahastajanaitbn vierc*ä etupåähän.
Kwa |L30.4.1979

t{Winen nåkynä baaish vaunun etufiäähän. Kwa JR 24.7.1995

kuukaulta ja samalla vaunun van-
hasaksisankavi.roitin oli vaihdettu
Siemensin yksipoMseen malliin.
Seuraavien puolenloista woden
aikana vaunu liikkui linjoilh 1, lA,
2ia6.

Joulukuussa 1994 selvisi, että
pitkään huhuna kenotusta Sine-
brycholtin ravintolavaunusla oli
sittenkin tulossa totta - vaunussa
15. Vaunu olettiin Vallilan koriaa-

molle l2-1-1995 muuostöit:i vår-
ten

TEKNIIKKA

situs ulsittiin kokonaisuudessaan,
kaikki sähkölaifl eet huollettiin. Vii-
meisiåån vetelevå generaaflorj
vaihdetliin uuteen staattiseen
muunaiaan, iollaisia ia jonka tyyp
pisiä on viime aikoina asennettu
kummankin så4an nivetvaunuahin.
Vaunun alustasia poistettiin ruos-
teet ja alusta maalattiin. vanhat
peråvaunua palvelleet syötökaa,
pelit la ilmapuket poistettiin (raka-
lq/tkimen sahkörasia ja lVtkimen
sivulla kulkeneet kaapelil ia putkel
poistettiin jo lg8$lwun puolivälis-
qå). Vaunun ovikolelot muoloiltiin
uudelleen ruoslumattomasta te-
räkseslä. Keskiovet poistettiin ia
niiden paikalle tehtiin teråsseinä
sekå kaksi tavallisla kapeampaa
ikkunaa 0oista loinen on vaunun
etusillalta WC:n kohdaha otettu,
toinen vaunusta 6 sarnalta koh-
laa). Alustaan asenneftiin tarpeel-
lisel vesi- la viemåröintipr.rtket se-
kä ves'såiliöt ja elusillalle WC. Lat
tiatasossa olleita laineib (ylivirta-
rele, maasulkurele, hiekkaläatikot
ia -pulket) siirrettiin '10 ' 20 cm.
Matkustamon lämpöpatte.it pois-
lettiin. lsluinosien alaiset vanhat ja
uudet sähköhineet suojattiin plek-
sillä. Ylimäåråiset lanialuukd
poistettiin, loput vaihdettiin uusiin
kasityönä tehtyihin. Sisåseinien
jalkalistan rakana oleval l€naval
rakenneniin uudelleen lsten myös
sisäkaton kanavat. Uudet messin-
kiset lukitangot asennettiin (viisi
kappaletta keskikåytåvän vasem-
malla puolella, kolme oikealla se-
kä muutama ikkunan alareunaan
träättyvå takasillalla). Lattiamatok-
si tuli vaunusta 20 tuttu, karhen,
nettu Altro - Safety -pinnoite, jos-
kin sinertävånå. lkkunanpuitteet
puhdislettiin ia måalattiin, ikkuna-
hsn vaihdettiin lummennetluihin,
ikkunaverhot asennetliin. WC:n
kohdalta poistettu ikkuna korval-
tiin punaisella peltilewllå. Vaunun
eluosan katolla oleva kolmiåäni-
nen paineilmavihellin puhdi$et-
liin, hiottiin ia lakattiin. Vaununajo-
valot mu4eniin parivaloiksi erjlli-
sin parkkivaloin. Vaunun kylkien
alaosiin asenneftiin 4 + 4 kpl kel-
taisia ärivaloja. Takavalot muu-
tetliin kahteen kolmen valon ryh-
mään (suuntavilkku ja kaksi taka-
valoa + iaruvaloa).

\launun muutostyöt alkoival
lamrnikuussa 1 995 ja kestivät nel
jå kuukautta. Vaunusta purettiin
kaikki vanha sisuslus sisäkattoa,
seinäpaneleita ja tukitankoia myö
ten. Telit täyskorjattiin ja maalat-
tiin, pyölånrenkaat vaihdeft iin, iou-
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Vaunun ulkonaalaus suoritet-
tiin huhtikuun aikana. Uusituille ja
oiotuille pelleille tehtiin aluksi våli-
kitti 0ota ei ole aikoihin tehy yh-
te€nkåän vaunuun), jonka päälle
tuli Koffin punaväri. lGton puiset
kåvelysillar vaihdetriin takanuihin
koivupuisiin siltoihin. Ylivirtakat-
kaisija eli "påäkytkin', ihmissuojan
laukaisukaari, kilpikotelot ja vas-
tuslaatikot sekä alustan nålqvät
osat maalattiin mustiksi. samoin
ulkopeilien aiemmin keh'aiset täka-
osal. Kummankin påän Compacl-
vetoMkimet maalattiin punaisiksi,
vanet rnustiksi. lhmissuoian haria
vaihdettiin umeen, heleän punai-
seen. vaunun lqlkiin teipatjin se-
kä ylä- eftä alaosaan kullanväri-
nen vaakasuora kaksoisraila, li-
såksi keskosaan vaunua vaaka-
suoraan kiertävå, paksumpi yksit-
täisraita. Vaunun kylkien mainos-
tekstil ja lunnusnumerot ovat
myös teipattuja.

VARUSTEET

Vaunun kilpilaitteet ovat moot-
torikåynöisjä, Tamwaren valmis-
tamia nauhakilpiå. Kussakin nau-
hassa on seuraavat tunnuksel:
(tyhjå), 0, 1,2,3;4, s, 6, 7,8,9,0,
(!/t'iä), A, B, N, S, T, V X, (h/hjä),
A, B, P, B, U, (tyhiä). Etukilpikote-
lossaon lisäksi moottorildynöinen
tekstikilpi, jossa on seutaavat
vaihtoehdot (tyhjå), Koeajo Prov-
tut Sightseeing, Kiertoaielu Bund-
tur, Reslaurant, Ravintola Restau-
rang, Varattu Reserverad, Yksityi-
nen Privat, fibusal) Abonnerad,
Sinebrvchofi, (tyhjå). Vaunun kes-
kjkatossa on 18 kpl halogeeniva-
laisimia. Verholautojen ylåpuolella
on 18 kpl låmminväriloisleputkh.
Verholautojen reunoille on asen-
nettu J0 hehkularnppua. Kaikki
nämå voidaan Mkeå kaMessa
sadassa. Baaritiskin mainosplek'
sientakamon2 + 1 + 1 kpl Iäm-
minväriloislepdkia. Vaunun elu-
seinäån kiinnitetyllä SRS:n jåse.
nen kuvataiteiliia llmo Jakolan
rnaalauksella'Ukkosmyrskyssä'
on niinikåän oma valaistukseosa.
WC:sså on erillinen sisåvalaistus
ja sille lqtkin. Ulko-ovet on varus-
tettu tunloreunalla ja ovilehdon
tunnolla. Ovet vapauttaa kulietta-
la, mutta käyttöpainikkeet oville on

myös baarimikolla. läynnå-kilvet
on palautettu sekå etulasiin enä
baarimikon eli rahastaian ikku-
naan. Pysähtyrnismerkin hihna
malkustamossa on vaihdettu uu-
teen nahkaremmiin, jota nykäise-
mällä kello kilahtaa ja kahteen si-
såkalossa olevaan tauluun sytlyy
stop-teksti (sininen teksti valkoi-
sella pohialla). Baarimikolla on li-
säksi erillinen pysåhtyy-painike.
Oviautornatiikan (ia sarnalla ulko-
nappien ja valokennojen) poislo
vaati myös yhden uuden releen,
jotta kello kilahtaisi ja stotrvalo iäi-
si palarnaan, vaikkaoviautomatiik-
ka ei enää olekaan Mkettynå.
Ovien ohlauspiirin kaapisto siinel-
tiin muutostöiden ylteydessiå rnat-
kustarnon etuseinän vasemmasta
ylåkulmasla oikealle puolelle
WC:n tilantarpeesta iohtuen. lGa"
pislossa aiemmin sijainnut halli-
aplq/tkin (jota käynämällä voldaan
ajaa myös avoimin ovin) siinettiin
ohlaamon puolelle, väliseinän ylä-
osaan kuljefl ajan taakse.

Vaunun seinämatedaali on pu-
naruskeaa laminaattia, jolla myös
messinkihelaiset poydåt ja baari-
tiski sekä ovien sisäosat on pinnoi-
tettu. Baaritiskin la sen lähivarus-
tuksen vaaleat rimal sekä vaunun
istuimet ovat lakattua mahonkia.
Takasilhlla on takaovilta kiertåen
baaritiskin vaslakkaiselle puolelle
ulottwa l€pea baaripöytä, jonka
äärellä on kuusi seisomapaikkaa.
lslumapaikkoja on yhteenså 24 si-
ten, etlä vaunun vasemmalla si-
vulla on kaksinain ja vastaldain
istuttavia isluimia 1 6 lqcl ja oikealla
sivulla yksin ja vaslakkain istutta-
via kahdeksan kappaletta. Selkä-
nojat ovat aina vastaldGin la is-
luinosien välissä on kapea pöytå,

i)sså on looshin koon mukaan jo-
ko kaksi tai neljå pyöreää swen-
nyslå olrdasille.

Elusillan WC on Parna - l\4ari-
ne Oy:n valmisletta ia tavallaan
samalla 25. isluinsija. wc:ssiå on
normaali kåsipyyheleline ja saip-
pua-annostelija. Allaskaappi toimii
roska-asliana. WC:n huuhteluun
kuluu kenallaan 8 dl vettä. WC:n
katossa on jatkwaloiminen ilman-
poistopuhallin. WC:n alapuolelh
on 140 litran jäleves,såiliö, joka
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riinää noin salaan WC:n kå)4tö-
kertaan. TyhlennyspL.iki johtaa
vaunun vasempaan etukulmaan
helmapeltien taakse. WC on rai-
tiovaunuissa åårettömån harvinai-
nen ihestys, tietojemme mukaan
vastaavanlaisia vessaratikoita on
niin kaukana kuin se vain on mah-
dollista eli Australiassa, Melbour-
nessa.

Matkustamon ilmanvaihdon
hoilaa takaosan katolla oleva rai-
tisilmapuhallin. (Sama puhallin on
muissäkin sarjojen 1 - 15 ia 16 - 30
vaunuissa, mutta sitå ei juurikaan
käyletä kuin kesähelteilki.) Va-
semmen sivun tuuletusikkunal
ovat edelleen paikallaan ja käytös-
så.

Baaritiskin varusteisiin kuulu-
vat mm. jäåkaappi, vedenkeilin ia
olrJtiäähdytin, ioista viimeksi mai-
nittua varten vaunuun on asennel-
tu 380 V AC apuinverneri, iotaoh-jaa jäähq^timen lermostaatli.
Vaunu on siis oluen låmpötihn
osalta invertterikäyttöinen! Baari-
tiskillå on lisäksi 230 V AC pistora-
sia. Aånentoistolaitteel toimivat 1 2
v Dcllä; kåiutimia on 10 kpl ja
tehoa 700 W

Entisten keskiovien kotelon
paikalle on alustaan asenneltu rai-

kasvesisäiliö, vesipumppu ja pai-
neentasåussäiliö sekå 3 kW låm-
mitysvastus. Termo$aani 

_ 
piläå

veden notn 3u-u lampoFena.
Käytettäesså vaunua ulkolämpöli-
lan ollessa eriftäin matala on ve
denlämrnittimen ohava jatkwasti

Mkettynä ja WC huuhdeltava 10
rninuutin vålein iäåtymisen estå-
rniseksi.

Ohiaamon ovi on palautettu
umpinaiseksi vanhaan tyyliin.
oven varoitussummeri eli ns. ve-
r4änvartiia (joka soi, ios ovi olj
avoinna suuntakahvan ollesså
nuussa kuin 0-asennossa) on
poislettu, koska värsinkn lihus-
ajojen yhteydesså asiakkaal au-
kovat ovea ja kyselevåt kullettajan
kullunisia. Ohjaamossa on uusit
tu erinåisiä Mkmiå, asennettu
uusia mm. ohjaamon vasempaan
takaseinåän, uusiflu ajovalo- ja
vilkkuMkimet, poistenu tarpeetto-
mia kytkimiä sekä rahastuspöytä
ja laukkulokero. Vaihderauta on
maalattu Kofiin punaiseksi. Touko-
kuun aikana asennettiin kuljetta"
jalle ohjaamon oikeaan ylåkul-
maan ns. hupirädio (Pioneer
KEH5200RDS) sekä sille kaiutti-
met, yksi ohjaamon vasemman ia
toinen oikean sivuseinån ylä-
osaan. Ajoteknisestivaunu ei eroa
muista sariansa vaunuista, ioskin

vaatii rauhallista ajoa matkustus-
mukavuuden såitymiseksi ia oluen
läikkymisen estämiseksi.

LIIKENNÖNTI

Vaunu 175 on käylännöllisesti
katsoen rakennettu kokonaan uu-
delleen. Muutostyöt maksoiOy Si-
nebrychofi Ab, ne tehtiin kokonai-
suudessaan HKL:n Raitioliikenne-
yksikdn Vallilan ko4aamolla ja pro-

ieklia veti insinöri Ollipekka Heik-
kilå. Flavintoloitsijana toimii Hel-
sinki Ravintolat (entinen HOK).
Vaunussa tarjoillaan mm. keski"
olutta 0,5 lhran muoviluopeissa
(lasisia eivoida kåyttää pesumah-
dollisuuden puuttues.sa). Vaunu lii-
kennöi rengaslinjallaan ma - pe klo
10 - 16 ia la klo 10 - 17 välisenå
aikana, tarkemmat lähtöajal ilmoi-
tetaan Mikonkadun pysåkillå ole-
vas.sa aikataulus.sa. lltapåivällä
vaunu kåy huollossa ja tankatta-
vana Koskeian varikolla (vuoden-
vaihteen jälkeen ilmeisesti Töölön
varikolla). Loppuillat on varattu ti-
lausajoihin, joila on toistaiseksi
riittänyt varsin hyvin. Heinäkuun il-
lat vaunu on myös ollut linja-ajos-
så klo 2l:een såakka, jolleitilaus-
aioja ole ollut varaftuina. Sinebry-
choff ia ravintoloitsiia jakavat vau-
nun vuokrakuslannukset.

Rehin mukainen matka mak-
saa 30 markkaa, johon sisäftyy en-
simmåinen tloppi {tai kahvileipä +
kahvi, tee, kaakao tai virvoke)-
Seuraaval tuopil maksaval kukin
25 mk, virvoitusjuorna 13 mk ja
kahvi. tee lai kaakao 8 mk. l\4atkan
voi maksåa myös rnuovikortilla;
kuitti kertoo yrityksen nimeksi
"Railiovaunu" ja tavallisuudesta
poiketen my6s ostoksen laadun
(esim. "olm 0,5 l"). Toukokuussa
iulislettiin Cityiehdesså vaunun
nimikilpailu: voinaiaksi päåsi nimi
"Spårakotf", joka on sittemmin tei-
pattu vaunun päätyihin.

Ensimmäisenä liikennöinlipäi-
vänä vaunu kiersikolme kertaa Ei-
ran kautta liikenteenohjaajan lu-
valla, kunnes selvisi, etlä vaunun
anniskeluoikeudet kattaval vain
reitin Rautatienlori ' Kauppatori (ti-
lausajoa lukuunottamana, jolloin
reitti on vapaa). Klauppatorilla käy-

Vaunu 15 alkupeåisastEsaan (nimikkovuotossa 35) njan 4 Kiru.gin
päåtepysÅkilE Tatkk'anpujanl@du a. Kwa JR 26.12.1972.
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tettiin aluksi seisontapaikkana lin-
jan 1 paåtepysåkkiä ja kierreniin
tarvittaessa lGupungintalon korl-
leli, jotta ykkönen pääsisi reitil-
leen. lämåkin kiertely kiellettiin.
Niinpä vaunun pysåhdyspaikaksi
jäijoksikin aikaa Kaupparoin nol-
laraide, jossa olisitarvittu sitten lii-
kennevalojen tilaustunnistimen
siinoa edernmåksi. Raiteen vasta-
vaihde on käsikåynöinen, joten
Kofi -värislä vaihderautaakin tarvit-
tiin. Sekå tulo- etlä menodsteys
(oikeanpuoleinen kiskoura) on vie-
lä umpinaista mallia, joten vaunun
oikeanpuoleiset pyöät ylittivåt nä-
mä kohdat hippojensa varassa.
Nyttemmin vaunu käynää yleenqä
linjan 1 päålepysåkkiä, muna ei
seisoskele, vaan jatkaa aloaan
vain pienen matkuslajien ottosei-
sahduksen jäke€n.

Vaunun säiMyspaikka on lois-
taiseksi Koskelan huoltohalli, jos,
sa suoritetaan säiliöiden täyttö ja
tyhiennys sekä vaunun siivous ja
huolto. Ensi vuodenvaihteesaå
vaunu siirtynee Töölön hallin hoi-
toon.

Koskelassa oli aamulla 24.5.
lähellå pieni kataårofi, kun muuan
hallin henkilökuntaan kuulunut
persoomllisuus oli siidänyt vau-
nun säilylyshalliin, vetänyt ilmajar-
run kinni ia "unoltanut' pari pykå-
lää ajovidaa päålle. Kuljettajan
saaPuessa ldo 8.45 vaunullensa
sen kaloha nousi jo sanld€ savu.
Vaunun kattokaap€lit la -vastukset
sekå moottorien etuvastukset pa-
loivat ja vaslustilan pellit katolla
kupruitivat ja våäntyivät. Vaunu
joudrittiin työntämåän Vallilan koF
jaamolle, jossa kolme miestå vietli
pitkån, lauottoman työtr äivån vau-
nun katolla korjaustehtåvisså.
Vaunu saatiin kuntoon klo 16 ai-
kaan ja se lähti iälleen Koskelasta
tilausajoon klo 1 7 edelleen savun-
katkuisena. VaslaavaSi 26.5. huo-
matliin, etlå lakaovien etupuolelle
oli ilmaaniunut noin metrin mittai-
nen rnaalinaarmu, loka voisi viitata
vaikkapa osumise€n roskasäiliön
reunaan Koskelan huoltohallissa.
Olipa osuma tullut mistä tahansa,
se kuitenkin paikattiln mahdollj-
simman asiallisesti Vallilan kor,aa-
molla.

Linjan 8V vaunu 88 Kirurgilla, 1ue 1isää
Päätepysäki1tä. Kuva 11.6.1995 J.Rauhala.

lillll

Koska vaunua ei Gvintolana
voida korvata tois€lla vaunulla, si-
tå tulisipitåå kuin kukkaa kärnme-
nellå. Tämä asettaa vaunun kans-
sa tekemisiin jodwalle henkiö
kunnalle tietyn veran normaalia
suuremman vastuun. Toivottavasti
mitåän niin vakavaa ku,n vaunun
palaminen 24.5. ei enäå lapahdu.
On.eksi vaslustila oli uusittu ja
puhdistettu; tavallinen neliakseli-
nen vaunu olisi samassa vaihees-
sa jo pihunnut kuin soihtu.

Lähl€et
Koft-ti€doll€et vaunusta 175.
Helsinki Bavinlolat / hintatiedole.
HKL Baitioliik€nn€yksikköi Koff-ravin-
tolaEitiovaunun kåyttöohie- jå huolto-
kirjå.
Citylehli. Raitio-lehder 1 978 - 95.
Ollip€kka Heikkilän antamat fi edot.
Kirjoittajan havainnot.

Ensikuulemalta on

vaikea kuvitella, mitä

yhteistä raitiovau[ulla

ja oluella on. Luulo ei

kuitenkaan ole tiedon

väiiiti. Molempien

avulla pääsee pitkälle. Molemmat

ovat sekä n2iLyneet että kuuluneet

Helsingin katukuvaan yli 100 r.'uot-

ta. EIi tervetuloa pitkiilleja huurtei-

selle matkalle mitiovaunujen, oluen

ja kiskojen historiaan.
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UUSI TELI - SCANIA TAKL:LLE
vuoden 1994 hankintaerä täyttyi

teksti ia kuva Sami Partanen

Tampereen kaupungin liiken-
nelailokselle vuonna 1994 hanki-
tuista kahdeksasta autosta viimei-
nen leli-scania on pahasti myö
håstyneenä viimein tullut aioon.
Autossa on Lahden Autokorin val-
mistama kori. Bussi aloitti 6.5. lin-
jalla 19. Jo samana iliana suori-
tettu koeaiomme ei odotuksista
huolimatta pauastanut kokeilu-
penkkejå kummempaa, mutta kos-
ka edellisen tulosta on jo puolisen
vuona, ei koeaieluraporttia voi pi-
tåä turhana la jåttåå kertomatta sii-
tä lukijoille.

Ulkoapäin auto ei kovin paljoa
eroa edeltåjästäån, mutta talGa
auto on harmaan puskudn änsios-
ta paremman näköinen. Uuden
hohtoa tietenkin on. Muna mitå sit-
ten onkaan sisåtiloissa uutla?

Ensinåkemåltä ei mitäån ole
uusittui kojetaulu on entisellåån,
paitsi että ZF on vaihtunut luonnol-
lisesii Voithiin. Tolpal ovat hieman
erilailla, penkeissä ei ole sen si-
jaän muutosta tapahlunut.

Astuessani taakse paliastuu jo-
tain kiintoisaa. Takapenkki rivi on
aivan uutla pehmeää euro-tyyli.ä.
TAKL:n leknillinen johlaja Juhani
Valanto kertoi, ettå tulevia hankin-
toja (syys - lokakuussa 10 uutta
teliautoa) ajatellen ados€a on As-
kon Trevira-kankaiset kokeilupen-
kit. ldea on todella hWå.

Ja niin sitten auto lählee kohti
Leinolaa. Mutta luntuu siltä, enä
auto on kankeampi ia lähtee hi-
taammin liikkeelle. Kiihtyvyys ei
vaikla kovin hyvältä, mutta eihän
bussin olekaan larkoitus olla mi-
käån formula.

Kåynliäåni on miellyttävå, eikå
Voithille lyypillistä suhinaa la vihel-
lystå kuule. Kienokset kåwåt ta-

saisesti, eikå moottori huuda kulen
Volvossa.

Auton piti ilmestyå jo tatuen ai-
kana, mutta valmistuminen viiväs-
tyi maaliskuun lopulle. Nyt on siis
tåmäkin yksilö palvelemassa Ala-
laan meneviå, sillå jo maanantaina
8.5. ado siioitettiin linjalle 18, joka
on toiminnassa ma - pe. Arki-iltoi-
na klo 20 jålkeen ja viikonloppuina
linjan 1 8 korvaa liniå 28, joka ajaa
Atalan kautta Sorilaan. Viisas rat-
kaisu.

Ei ole siis rnitään penkkejä
kummenpaa tållä kenaa. Odotam-
me suurella mielenkiinnolla syk-
syn uusia Carrus-teliautoja. Selhi-
nen on istumapaikkoien ans'osta
kelvollinen täWåmään nivehen iä-
tåmän aukon.

Kolmiakselinen telibLrssi TAKL 212 Keskustoti a. Adon peåssä näW
Tampeteella yleisesti käylossä olevat "kuftanumetut'. YhdFvalloista
1 9 2 0 - I uv u n al u ssa H elsi n k i i n ft itiovau n uk n m u kana tu I I d jårj estysn u n e-
pna i on Wikäs fitatakkttiabussi$akin.
Kwa Sami Partanen, 8.5.95.

-r1
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Helsingin

RAITIOLIIKENNE-
MUSEO

on aooinna keskioiikosta
sunnuntaihin

klo 11 - 1.7.

Vuoden lonnuun saakka
on nahtaaana
n e r u s näu t t elun I is tiks i
IfKL:n '
5 0 -au o t is er iko isn öy t t ely.

Eino Leinon kntu 3
00250 Helsinki

(90) 169 3576

opaskirjasia ja

Aiemmin ilmestyneitå RAlTlOita on vielä saatavana.
Taas on valikoima supistunut, mutta vielä on seuraa-
via saatavana. Tavanomaisten aikataulu- ia uutispals-
loien lisåksi lebdissä on seuraavanlaisia iuftuia;

1985 - 3

Huom: lehtiä on jäljellå vain kaksi, soi
ta loimitukselle etukäteen varmistus!
mm. Suomen räitiotiet ennen vuotta
1 930. Railiovaunumme kaulta åikojen
9.cfa. HKL701-724.

1988 - 2
mm. Vjisilqmmenluvun sinisiå busse-
ja. [,{unkkiniemen vaiheita.

1994 - 3
mm. Pariisin bussh -ia muutakin jouk-

koliikennettå. Helsingjn bussilinjo,a.
Riian llikennerietoja.

19$-1
mm. Kulosaaren railiotis.

't9{F - 2
mm. Misilqmmenluvun ralikoita. Laul-
tasaaren hevosråidotie. Tampereen
uudet bussit.

vÄRlPoSIKoRTTEJA
TuAq mv 22 lumiauran l€nssa
Martinkadulla 4.1.1971.

Iurb mv 52 ja 29 Eerikinkadulla
15.4.1S72. (enäå muutama iäljel-
tå)

H.eh!!& mv 182 Liisankadulla
4.1977.

Tilauks€t SRS:'| postisiirtotilin
PSP 80O oli$Al ll8i' kauta,
anerkitse tiedonantokohtaan
haluamasi ,rumerot.

hinnat nuolelolta ovat
lO mk= 3,,85,
15 mk = 2188,
20 mk = 3194,
30 mk 1/95 numerosta
eteenpåin.

Konir 5 mk/ l9l.

SUO EN RAITIOTIESEURA ry

pL 231
qEi]1 HELSINKI

PSP 8(x) 0l+541€it

JäaennEksu 10o mk

Peru$ettu 16.1.1972

Jåsenkonilla ilmainen sisåänpåiåsy
Helsingin Raitioliikennemuseoon sekå
useimmille pohjoismaislen railiotie-
seuroj€n yilåpitåmille museoraitiotEille

Johlokunla v. 1995:
puheenjohtaja Joma Rauhala

puh k (90) S73 5836lai
94S843 330

puh t (90) 707 29s7
sihleed Juhana Nodlund

p'rh k (90)
varapuh.iohlaja A/i Oksa

puh k (90) €o2 2393
puh t (90) 472 3644 tai

950-556 36{4
rahastonhoitaja K/iter E göelgr

puh k (90) 362 960
arkistonhoilaja Toivo Nbkanen

puh h (90) 531 121jåsen Tom Heino
puh k (90) 407 583

varaiasen Risto Vonala
plh k (90) 278 749{

RAtflO |SSN 0356{440

Päåloimittaja Joma Rauhala
1 8. vuosikerta

Lehli ilmestyy neliåsli vuodessa ja ja€-
laan SRS:n jåsenlett€nä.

Toimilus: Joma Rauhala
Laihokuja 2 C, 01370 Vantäa

Kustantaja:
Suomen Ra[aotieseura ry

Palnopäikka:
Painatuskeskus Oy, Helsinki 1995

@ Suomen Rahiotieseura ry
Mi!åån osaa lehdesså julkaistuista ar
likk€leista ei saa kåyfiåå ilman pååloi

museoihin. lj€duslele lipunmyyn-
nistå.
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VIISIKYMMENLUVUN RATIKOITA

kuva llmo lkonen

Kovana lumitalvena 1957 puhdisteftiin Koskelan vaikon aluetta lunesta klNassa nåkyvä e yhdistelnä ä.

Vaikolla tumi kuormaftin lumiauaatyöntåvån 'jenkin' vetåmäån hamaaseen lumenkulietusvaunuun (entinen
ASEA? avopeåvaunu). Senjälkeen juna ajoi ulos varilaha vääån puolen aidetE pitkin suuin piinein
htiankdun isteykeen saakl',a, jossa lumi lapioitiin mdan viercen. Raitiotien itåpuole a oli tuolloin vielå
joaomaata, sillä rata kulki Kustaa Vaasan tien laidassa.
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KANSIKUUA

sveiEiläinen Munico-kaetaitiavaunu Edu,kunnan edessä 9.8.1995. Kwa Joma Bauhala
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