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Kwatoimitus Jonna Rauhala

iriksi olen valinnut kertomukseni aiaksi iuuri vuoden

1955? Syitå on useitakin:
Ensiksikin tarkasteltavasta ajasta on kulunul tasan 40 vuoita. Toisekseen kyseinen vuosi oli viimeinen ennen kaluston viimeistå täydennystä eli neliakselisten
"aavevaunuien" tuloa liikenteeseen seuraavana vuonna. Lisäksi se oli viimeinen
ennen vuonna 1956 tapahtunutta raitiotieverkon laalennusta eti 2-tinian iatkamista

Korppolaismäkeen.

Vuonna 1 955 kalusto oli varsin
yhlenåista. Kaikki liikenteessä olleet vaund olivat kaksiakselisia ia
sarnaa kokoluold<aa lukuunottamatta vanhoista pikkuruolsalaisista muutostöinå tehlyjä peråvaunuja. Niistä viimeinen valmistui l{fseisenä wonna ia io s€uraavana
vuonna romuleltiin peråvaunusarjan ensinmäiseksi vuonna 1951
muutettu vaunu. Näinollen vain
vuonna 1955 kaikki numerosadat
olivat aukonomia. Koska kaikki
pikloruoisalaiset moottorivaunut
oli po'rstettu liikennekäytöstä io
muutama wosi aikaisommin,
kaik*i vaunut olivat siis 'ristiinkytkettåvissä", iokainen perävaunu
voitiin Mkeå mihin tahansa moottorivaunuun. Lisåksi vrrosi 1955oli
ensimmåinen, jolloin kymmenvue
liaana tein seMä havaifioia päivinåiseslä raitio/aunuliikenteeslå,
joka osi ain poilfteaa siurestikin
kaupungin l(lnnallisk€.tomuksessa esitetyM. Anik*elissa larkastellaan myös pedvaunujen käytön
jatkuvaa våhenemistä vuodesta
1 955 eteenpåin.

Vuonna 1955 liikennoitiin kolmella railiotielinjalla, linlien väreislä ei old jäljellå muuta l(lin
värillinen rahaslajanaition numerokilpi. Vfuivalot vaunun ulkopaissa olevisf a sarvilyhdyistä sekå
vädlliset pääq/iniakituer oli poistettu kåylöslä jo 1 gsGluwn alussa:

I

vihreå

Stålarminkalu - ltäin€n Pitkäl(atu U udenmaankatu - Tuomiokidd(osilta -Aninkaistenl€tu - Eerikinka-

Satama - Pohjola

Silmukl(a Kanavaniemellå - Linnankalu - Puistokatu - Eerikinkatu
- Kauppiaskalu - Maa.ianl€tu Aninkaistenkatu - Linja-autoase.
ma - Pohjolan rautatiesilta - silmukka Satakunmntie Räntämåenkatu - Bilmarkinkalu - Yrjänänkatu ja muuten samaa tietå takaisin, pailsi Aninkaislenkadun iyrkän nousun takia Linja-autoasemalta Tuureporinkadun ia Brahenkadun kautta Maariankadulle. Yk-

-

sisuuntainen pituus 5,2 km.

2

kettainen

Nummenmåki - Martinmåki
Kolmioraide KolimåenlGtu - Vanha Håmeentie - Hämeen radatiesitla - Håmeenkatu - Uudenriaankatu - Tuomiohrld@silta - Aninkaisleakatu - EeriKnkatu - Puistokaiu - Martinsilta - Maninkatu ia

silmul(afl Slålaminkådun ja KuninkaankadanonlGdun kauna
Martinkadulle ia samaa tietä takaisin. 5,5 kn.

3

sininen

RengåsliDia
Vastapåiväån Kauppatori - Eerihnkatu - Humalistonkatu - Rauta,
lieasema - Ratapihankatu - Puistokatu - Madinsilta - Martinkelu -

lu

-

Kauppatori. iryötäpåivåän

muulen sarnaa reiniä, mutta stå-

larminkaduha Kuninkaankartanonkadun kautta Mafiinkadulle.
6.1 krn.

Kertomusvuoden aikana oli .eitiolien linjapiluus yli JS km kaksiraiteista rataa. Såhkökääntöisä
linjavaihteita oii kuusi. Linja- ja halliraiteiden lisäksi oli pistoraiteet
linjojen paisså sekä keskustassa
Aura-, Linnan- ia Kauppiaskatuja
kulkeva ns. "Börsin lenkki', iol(a oli
1951 saald(a kolrnosen käänlösilmukka ia jota edelleen kåynivåt ainakin lumiauravaunul. Lenkld purettiin v 1967. Raitiotjeverkko
risteili kahden muun rat4äriestelmän kanssa; niminåin VR:n tuolloin vain Kanavaniemen sataman

v

tavaraliikennettä palvelevan raiteen kanssa Linnan ähellå Linnanl(adulla sekå Kupinaan Savi
Oy:n kapearaiteisen (600 mm) sa"

viradan lGnssa Vanhan Hämeentie ia Savikadun risteyksessiä.
Liikenteeseen oli käytettävissä
32 rnoottoriaunua ia 30 peråvaunua. MoottorivaunulGlusto oli wo-

silta 1933 - 51 ja koko pe!åvaunukalusto lg4Glwulta - lukuunottamatta vanhoista vuosimallien
1908 - 2l rnoottorivaunuista v
1951 - 55 tehMä kymmentä penåvaunua.
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I\,,loottoivaunut olivat:

I

ruotsålaista ASEATn (A!lmänna Svenska Elektriska AB) var!
nua (nlot 16 - 23, v 193i' - 34).

10 kotimaisla SAnn (Oy Suomen Autoteol lisuus Ab) vaunua
(nrot 24 - 3i,, v 1934 - 38).
Molemmal edellämainitul sarjat

olivat ulkonaisesti samanlaisia,
alunperin kahteen $untaan ajettavia ja vaslasival Helsingin vaunuja nrol 121 - 162. Turun vaunuista oli v 1955 mennesså suurimmastia osasta poisteftu vasemmanpuoleiset ovet (17 - 21, 23 29), ia näistä vaunuista osa olivaruslettu linjanumerovalolla eli auringolla (19,21,23 - 27,29). Aurin-

got sulautettiin koriin Helsingin

Uaunu 1 8. Kuva Jan wahet, 7.6.1 951

vastaavista vaunuista poikelen,
näin voitiin sammunut hehkularnp-

pu vaihtaa uuteen vaunun sisä-

'10

Oy Karia Ab:n vaunua
(nrot 38 - 47, v. 1951)

puoleha.

4 SAT:n vaunua
(nrot 34 - 37, v. 1944)
Nåmä vaunut vastasivat mitoillaan

edellämainittuia ia olivat ensimrnäiset yhte€n suur åan ajetlaval.
lGksiosainen tuulihsi oli viistossa
vasiaten ulkonäöltåån HKL:n vaunuia 163 - 174 muuten, paitsi Turun vaunuigga ei ollut sisäånupotettua linjataulua eikä njiden keulan ikkunajakoa koskaan muutettu
eikå lisåtty aurinkoa, kulen Helsin'

gin va€laavissa vaunulssa

oli

asianhita.
Kaikkia yllåmainittuja 22 vaunua käytefliin pääasiassa linjoilla

2ia3. Suurin sisäinen muutos niille tehtiin

1

950

iuwn

alussa muut-

tamalh i9uimet ty!?illisiksi "lurkulaisiksi" pois'tamal la vieressäistujien penkit. lärnä johtui osaksi
1 950 -lwun alun epäonnislunees-

ta

kuUettajarahastu$koke'lusta ja

osaksi moottorivaunujen kuljetrrskapasiteetin lisåämisestå, sillä sarnaan ailGan vähennefiiin säästö
syistä perävaunuien kåyttöä.
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Vaunut vastasivat kooltaan aikaisempia vaunuja. Etuikkunoiden lisåksi rnyos lakaikkunat oli viistottu
ja kaikki ikkunat kumilistoitettu.
Kummallakin sivulla oli neljä ikkunaa varustettu tuuletusikkunoin.
Aurinko oli jo vakiova.usteena.
Vinoitin oli sijoiteftu taka-akselin
koMalle. Vaunuissa alunperin ol
ltn, mutta huohotöitä hankaloitta-

.

nut alapellitys oli jo poistettu sekä
päätyjen rännitystä oli parannetlu.

Katonraja påådyisså oii alunperin
suora, mutta
1955 se oli ylöspåin kaareva. Alkuaan varsjnkin
räntåsäällå suftean heik*ot€hoiset tuulilasinpyyhkiät oli io vaihdenu tehokkaampiin, sarnoin lastentautina epåtasaisesti eri aksel€ihin vaikutlaneet janut oli korial

v

tu. Koska vaunujen saapumisaikoina oli kåynnisså aiemmin mainittu surullisenkuuluisa kuljetaja-

Uaunu 23 Nunmenmäessä, taustalla seisoo l<a/'.s,i lepoworosga olevaa
peÅvaunua. Kuva N. N. Fofues, elokuu 1952.

Nämå 15 vaunua muistuttivat ul,
konäöftään Helsingin vaunuia 765
- 780. Vaunusarjoissa oli hwin
pieniä eroia: SAT:n vaunuissa oli

pehmuslelut istuimet ja Karian
Vaunuissa taasen puiset- Fänni
tys: SAT:n vaunuissa oli 8 veden
poistoaukkoa, Karian 4. Sivuien
puttitus: SAT:n vaunuissa ovista

lukien toiset alapultit olivat ylem-

;r:

Vaunu 30 huistelemassa Humalistonkadulk, ove, ovat tä€säkin oäh6vis-

sä vielä kksisuunta-akka \åätå ä' puolela.
Kwa N. N. Fotues, eloklJu 1952.

pånä muita. Lisåksi Karian vaunut
olivat pula-ajasta johtuen alunperin vaneriseinäiset, joten niiden
kulmat oli listoitettu. SAT:n vaunuissa tuuletusikkunoiden alareunat olivat samaa vaalean keliaisla
kuin ikkunankehliGet rnuutenkin,
mutta Karian vaunuissa ne olihåivytetty tummenlamalla, joten kau-

empaa katsoftuna ikkunal nä)4tivät yhtenäsiltä. Nåin ne sopival
tyylillisesti yhteen moottorivaunujen vahaosan kanssa. (Vaunusarjojen eroavuudet huomaa Marita
Söderströmin kiian'Fiatatieosakeyhiöstä keltaiseen vaaraan" sivulta 93.) Kerlomusvuoden aikana

tåyskorjafliin Karian vaunu 126;
,q,jet pellilefl iin, ikkunal varustettiin kiilakumireunuksin, molemmille puolille jäi kolme tuuletusikkunaa la lattiat varustettiin ripakumi-

fr
!r t!

maloin.

5 Kaipio Oy;n valmislamaa
(nror 10t - 105, v, 1947 - 49)
Vaunut mui$univat täysin Helsingin vastaavia Kaipion vaunuja 725
- 764. Erikoisuutena Kaipion vaunuissa oli alkuaan paineilma- ia
sähköliitännät myös takapååsså,
Uaunu 30 Kauppatoilla.

Kwa Fostet M. Palmet

rahastuskokeilu, oli vaunut alunpein varusteftu kapejn takaovin ilman rahastajanaitiota ja matkustamon puolella oli vain yksinistuttavat penkjl. Pian niihin kuitenkin li-

såttiin rahast4anailiot, mutta

v

1955 ei vielä takaovia ollut levennetty tåysikokoisiksi - se muulos-

työ fapahlui vasta vuosil(ymrnenen lopulla. Vaunulen moottoitehot olival huomattavadi aikaisempia suuremmat, joten niillä voitiin
vetåå kahta tåyteen kuormaftua
peråvaunua. Vaunut olival tyypillisiå turkulaisia, niille ei löytynyt
vastinena Helsingistå. Vaunuja

kåylettiin

joten niitä voitiin käyttåä kolmivaunuisten junien vålivaunuina. Koe,

28.5.1 959.

v.

1955 mihei yksin-

omaan linialla 1.
Peråvaunuia olivat: (Nimitys'lälkivaunu" esiintyi vain TUKL:n virallisessa tekstissä. Pohekielesså
käytettiin vain "perävaunu" tai "takavaunu" -nimityksiä.)
6 SAT:n valmistamaa
(nrot 116. 121, v. 19/B)

9Ka

an valmistamaa
(nrot 122 -'13{r, v. 19116

-44

Iuonteisesti tällaisia kolmen vaunun yhdistelmiä kä!'tetiin voirnakastehoisten Karian mooftodvaunujen valmislutlua vuosina 1951 52 mm. TT-aiojen aikana, jolloin
pioneerit räkensivat ponttoonisil-

lan salamasta Ruis'såloon. sekå
Olympialaisten aikana sataman ja
rautatieaseman välisessiå liikenteesså. Kolmivaunuaiosta kuiten-

kin luovultiin pian la 1950lwun
puolivälissä rwettiin jo Kaipion
vaunuisla poistamaan perapään
liitåntöiå. Koska vaunuia valmislui
samanaikaisesli Karian vaunujen
kanssa ja vanhimmat peråvaunut
(vanhat 1 00 - 1 05) oli juuri poisletRAITTO

4'199s

nullaatuinen; se oli muutenu
NWF:n (Norddeutsche Waggonfabrik AG) vuonna 1 92 1 valmistamasia ja 1940 -luvulla muutetusla
rnoottodvaunusla nro 14. Katto oli

edelläkwatulla tavalh nykyaikaistenu, päådyt pidennetty ja pyöris,
lety, ylåikkunat olivat vain Sååtyjen sivuildrunoissä ia ovien vålisisså 2. ia 5. ikkunassa. Vaunun

alkuperäisestå asusta kielivät

enä

suorat kyliet ia käytösså olemoottorivaunuja huistunava
alusta. (Kuva Turun ioul&oliikenteen 100 v luhlanäyttelykirjasessa, s. 48 åärimmåisenå oikealla,
sekå palavana Raition 2 . 1990
kannessa.) Vuonna 1 955 valmistui vielå nroottorivaunusta nro 3
rnuutettu penåvaunu nro 1 40, joka
muistutti muuten vaunuia 137 ja
138, rnuna sitä oli lg40 lwulla
uudelleen rakennettaessa pidennetty. Sen huomasi pidemmislä
ovien päåtyjen puoleisista ikkunoista ja sen iKunalako oli vaslaava vaunun 1 39 kanssa. Edellämainitut kymmenen moottorivaunuista muutettua peråvaunua varuslettiin paineilmajanuin (osassa
vaunuista oli paineilma- ja sähkö
ulosotot nyös takapäässä), ovet
toimivat edelleen käsikåyttöisesti.

via

Uahu 36 hutatieasema

a Kwe N N Fofues

tu liikenteegä, vaunut varustettiin
aikaisemmin kåytetyin numeroin.

d

elokuu 1952

nut oli tehty sodan aikana vauioiluneista ja mihei kokonaan uudelleen rakennetuisla moottori-

20 pedvaunua

vaunuista, lantemikatto oli rnuutet-

oli varustettu paineilrna- ja sähkö
magneettijanuin ja paineilmatoimisin ovin. Niitå kåytettiin pääasiassa linioilla 2 ja 3 sekä ylimääraisissä ruuhkavuoroissa, satunmisesti
myös ykköslinlalla. Melu vaurujen

tu tavallis€ksi kaarevaksi neljällä

Edellärnain

sisälä oli huomattavasti moottorivaunuia voimakkaampi. Kaikissa
em- p€åvaunuisså oli moonori-

torpedoventtiilillä varustetuksi ka-

toksi ia ovien våliset kolme isoa

ikkunaa oli puolitettu kuudeksi. Eri-

koisuutena

myö eleenpåin näyl-

taväl saMlyhdyt iätettiin paikoil
leen. Vaunuissa 137 ia 138 kajkki

v

vaunuista poiketen vielä
1955
kahdenMuttavat penkit kåytävån
vasemmalla puolella, vasta vuo-

sjkymmenen

lopulh

mudettiin

låyskodauksessa Karian vaunuissa kaikki penkit yiGinistuttaviksi.
1O

vanhoista moofiotivaunuista

v. 1951 - 55 tehtyä
(nrot 131 . 140, entis€t 11, 7, 12,
t,4 8,6,9, 14 ia 3)
Nåistå kuusi ensimmäistä v 1951
- 52 lehtyå muidunival Helsingin
vastaavia pikkuruotsalaisista
moottorivaunuish muutettua peåvaunua 584 - 591, ainoa ero on
Turun vaunuissa se, ettå kolmel
siwild<unat olivat,<aikki samankokoisia. Katolta poistetiin lantemia
lukuunottamatta kaikki ulokkeel
(sårvilyhdyt ia linjakivel) ja kuljetuskapåsiteetin lisååmiseksi pen'

kitys muuteniin "helsinkiläiseksi"
elisivuilla oli pitkät penkit. Vuonna
1953 ia sen iälkeen muutelut vau-
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Uaunu 38 Pohjola^sa, takapäåssä on vain yksinkeflainen ovi.
Kuva N. N. Fohes, elokuu 1952.

lukuunotta- Vaunuia kåylettiin mihei yksinmatta oli varustettu 1940-luvulle omaan linjan 1 ruuhkaliikenteestyypillisillä yläikkunoilla. Vuonna sa.
1954 valmistunut vaunu 139 oliaiikkurat päätyikkunoita

106 - 115 oli huutokaupattu vuonna 1953.

q
'-4

q

Kaikilla linjoilla oli kahdeksän
vuoroa liikenteesså ja vuorovåii oli
6- 7 minuuttia. paitsiklo 22 - 23.30
ja pyhäaamuisin Ko 7 - 10, jolloin
se oli 10 - 12 minuuttia. Malkusta"
iia oli vuonna 1955 yli '14 milioonaa. lisäystä edelliseen vuoteen
oli3 %. Eniten matkustajia oli jouluaatonaattona ja våhiten iuhannuspäivånä, jolloin liikenne aloitettiin vasta klo 1 8.

tr

Peråvaunuja kåyiettiin eri linioilla
seuraavasti:

llinialla oli päasiassa
Vaunu 44 Puistokadulk Liikennetoimiston kohdalla.

Ku'.a Fostet M. Palmet, 28.5.1959.

Raitiovaunuhallissa Linnankadun
puoleisena päivystywaununa oli
ASEA:n nro 5 sekä Amiraalistonkadun puoleisena halli- ja verstaspässinå puolestaan sarnanlainen
nro 1 3. Flataosaston vadkkoa Vanhalh Hämee iellå piti asemapaik-

kanaan harmaal€i maalattu työ

vaunu nro 1 0, jota usein näki talvi
aikaan kaupungilla lumiauraa
työnlåmåsså. NWF:n moottorivaunun 15 aluslasla oli tehty lumiauravaunu 'Tulsku", ja sen ta@eettG
maksi iäänyt kori oli viety Kupit-

taalle lasten leikkimajaksi. Ljsåksi
oli kåytösså viisi lumiauraa. Kuten
y1låolevasta huomaa, kaikki vanhat pienet liikennekåytöstå poistetlJt pikkuruolsalaiset moottorivaunln nrol 1 - 15 olival muodossalai
toisessa uusissa lehtävissiå, paitsi
vaunu 2, ioka oli jo v 1949 romu-

tettu varaosiksi.

van-

hoista pikkuruotsalaisista tehtyjä
perävaunuja iokaisessa vuorossa

Peråvaunuistå

Turun Rautateollisuuden vaunut
loo - 105 oli poisrettu kåylöslå io
g4Glwulla ja Liikennelaitoksen
1
omassa konepajassa tehdyt, päåasiassa 1-linjalla käytetyt vaunut

maanantaista perianlaihin klo 6 - 9
ia 15 - 18 ja huantaasin ldo 6 - 15.
Muina aikoina niitå säilylettiin vaunuhallin såtamanpuoleisella raileella perä Linnankadulle päin.

Kytkennän ja irrotuksen hoiti lallipässi nlo 5 hrnumalla peråvaunun
takapuskuriin ja Mkemållä tai ir

rottamalh Linnankadulla sataman
suuntaan menevään ylkösen vuorovaunuun (kwa Resiina 2 - 1990,
s. 43). Kesäkuukausina perävaunua kåylettiin vain parissa työai-

koien pååttymiseen

sopivassa

vuorossa. Maininakoon- etiä sunnuntaina 15.5. 1955 TT-ajojen yhteyde-ssä, kun pioneerit olival

vanhan Hämeentien numetussa 52 siiaitsi manoin Rta(Easton vaikko,
jonk edusta a työvaunuksi muutetlwa vaunu 10.
Kuva N. N. Fotues, elokuu 1952.

laneet satamasta

aset

Ruissaloon

ponttoonisillan, oli jokaiseen vuo-

Mketty perävaunu, ei kuitenkaan'l-linjalla normaalisti kåytelroon

tävät pikkuruotsalaiset, vaan tåysikokoiset peråvaunut.

2linialla oli peråvaunujen kåyttöalat maanantaista periantaihin
suunnilleen samat kuin ykkösellä,
mutta lauarnaisin ja sunnuntaisin
oli koko päivän aina liikenteen
trååttymiseen Uo 23.30 saakka joka worossa perävaunu kylmänä

vuodenaikana, muulloin joka toi'

ses.sa vuorossa. Peråvaunujen
lauantai-ilta- ja sunnuntaikäytöslä
luovuniin pad vuotta myöhemmin,
lonka jälkeen niitå nåkyi Turusså
vain ruuhka-aikoina. Arkisin kak-

kosen peravaunut jätefliin keski,
päivån tunneiksi 4 lelVanhan Hämeentien kolmioraiteen jatkeelle
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ja toisel 4 lel Stålarminkadun pisloraiteelle, iosia vuotta myöhemmin tuli Koppolaismäen linjan paluuraide. Joulunalusviikoilla oli pe-

rävaunut liikenteessä yhläjaksoisesti myös koko ke5kipåivån aian,
lltapåivåruuhkan pääryftyä ajetiin

uudet

ja vain moollorivaunuisel

kakkosen vuorot hallisla Puistokadun ns. vaihtoasemalle, jossa pe-

rävaunullisten kakkoslen malkustajar vaihtoivat niihin ia tyhjenty,
neet vaunuparit ajoival sinen halliin.

3linialla oli perävaunu haMnainen näky, niitä oii ruuhka-aikoina maanantaista perjantaihin vain
muutamassa vuorossa - korkeintaan kahdessa myölä- ja kahdes-

sa vastapåivåisessä, eikå lauantaisin ollenkaan. Kesäkuukausim
ei linialla käytetty lainkaan perå
vaunuja. Keskipäivän tunteina
vaunut (korkeiflaan neliä) seisoivat Raulatieåseman kolmioraiteen
iatkeelh, iosta oli yhteys sekä linjan ulko- ettå sisälenkkiin. llta-

Uaunun 15 l<oti Kupittaalla lasten leikimökkinä.

ruuhkan jålk€en peråvaunut keråt
tiin pois samalla tavalla kuin 2-lin-

mainittakoon, että ainoaslaan jou-

jalhhn, paatsi Etlä

sisårenkaan
vaunuparit kävivät tyhjennytlyäån
matkuslajista kääntymåsså aseman kolmioraileella. Aseman kolrnioraide oli piirretty myös matkalippuun, jossa rnuden oli merkitty
vain linialaiteet. Erikoisuutena

luaattona oli iokaiseen kolmosen
vuoroon lrytketty pe€vaunu, mikå
kåytantö jatkui 195Glwun lop-

pe
råvaunujen käynö kokonaan
puun. Kolmoslinjalla lopeteniin

vuonna 1961 j.a jopa niin tåydellisesli, että eråät linjan pysakkikorokkeet lyhennettiin yhdon vaunun

Uaunu 4 on täs6å vielä linjan t n@ftoivaununa satumassa. Wöhemnin
so-lwulla vaunu oli pe^ävaunu 135. Kwa Jaa Waket, 7.6.1951.

minaisiksi. Kolmosratikan hislorian viimeisen lqmmenen vuoden
aikana (1962 - 72) on pedvaunua
käytetty vain kerran, Turun Messujen aikana 5. - 15. 8. 1966 yhdessä vaunwuorossa.

Yhteenvetona peråvaunuien
kä)ttoasteesla (peråvaunullisten
vuorolen prosenttiosuus kaikisla
vuoroista) wonna 1955 mainitlakoon, ettå se oli luonnollisestisuurin joulukuus$ eli 30 7o ja pienin
heinåkuussa 3,7 oÅ- Linjoinain

iaenuna koko vuodelle oli pe€vaunujen käyfioaste 111ä t4 .h,
2lta 41 Yo iaslla vain 4 o/".
Myös "ylimääråisiå" eli ruuhka-

worotyyppisiä vaunuja nälqi
myös liikenteesså. Salarnan suunnasta tuli ryöaikojen pätytyä pe-

rävaunullisia "Vimärainen l<auppatori - Pohjola" ja 'Ylirnåånåinen
Kauppatori - Nummenmäki" -kiMn

varu$enuja vaunuja. Paluumatkalla kilpi kåånnettiin ia siinå luki
"Ylimäåräinen ainoastaan Veistämöntorille". Lähinnä kolmosen lin-

loja kulki yksineinen "Ylimääåinen Kauppatori - Rautatieasema It. Pilkåkatu - Satama". Jo kaukaa
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Vaunu 9 oli kwausajankohtaa nyöhemmin S,Jwulla liikenteessä fiyös
peÅvaununa 138. Tessäo aan linialla 1 satamassa, peåssåvaunu 113.
Uaunussa 9 on vahvagi uudistettu koi, siä ei hevin uskoisialkupeÄltåän
"pikkuruotsalaiseksi'. Kwa Jan Wahea 7.6.1 951 .

lå-

Linnankadulle päin, ioten ne påihuomasi ylimåäräsen vaunun
hestyvån, koska kilpi oli huomat- vän paåiyttF ajettiin halliin em.
tavaslisuurempikuinlinlavaunus- kiertotietä. Ykköslinian vaunuja
taas såilytettiin keula Amiraalistonkadun suuntaan. koska tuolloin
ainoa mahdollisuus alaa vaunu
Vaunuhallioli läpiajenava ja
hallisla suoraan slaman suunhen oli yksiraiteinen yhteys
suoraan Linnankadulta ettå Vois- taan oliperuuttaa se ensin Linnantämöntorin kaulta Amiraalistonka- kadulle. Raide hallisla suoraan sadulta. Halliraiteet olivat kahteen laman suunlaan rakennetliin vasta vuonna 1 957. \äunun lähtiessä
suuntaan aietlavia. Kakkos- ia
vaunut
såilytettiin
keula
hallistia keskikaupungille päin, lähfiloslinjan

sa.

sii-

sekä

kol-

Vaunu 31:n peÅvaunut@ on 114. Linian 1 vaunuista oli satamassa itusEva vaihto Tuwplman höyrylaivaan, knen vietesså olevasta iunastakin.
Kwa N. N. Fotbes, elokuu 1952.

Tuussa käytössä olM ka,ttaliwu.
Rei'itettåviå l@htia oli kolme: påivå, kellonaika vatttitunnin takkuudella ja vaunuunnoBul<ohta kartalta. Ranaf easeman l<olmionide
on havaittavissa lipussa. Lipun takana on lueltelo kakista TUKL:n
Ii njo i sla, nyos b u ss iIinjo ista.
Joma Rauhalan kokoelmat
(painos 3.62).

ti se sitten suoraan tai kienotietä
Amiraalistonkadun ja Veiståmöntorin kauna, ioutui se ensin kulke
maan multaman metrin Linnänka-

dulla vastaantultain kiskoilh ennenkuin iousivaihteinen heinoraide ohjasi sen oikealle kaksoisraiteen puoliskolle.

Vuoden huomattavin yhteenajo satrui 19. 12. 1955 Eerikinkadulla, kun yKöslinlan vaunupari
40 + 1 40 kolisteli Kauppatorilta satamaan päin. Samanaikaisesti oli
Kristiinankåduha tuldssa lilausajossa oleva Taali ehtaan bussi,
joka liuld€an kelin taka törmäsi

moottoivaunuun sellaisella voi
malla, että tämä suistui raiteiha
poikinain kiskojen päälle. PeråBAITIO 4 * 1995

Kakkoslinjan vaunu 21 Matlinnäen (Stålarminkadun) paäterysaki å, pktoaiteella päivälew a olevia peåvaunuja - lähinnä 18 ja taaempana
ilneisesti 130. Kwa N. N. Fohes (itse nojaten tamperelaiteen pedvaunuun), elokuu 1952.

ei
aplii1990)

mus 1955
- Turun Sanornal20. 12. 1955

- Mikko Alameri: "Suomen raulatiet" (Saatavana: Vedag Josef Otto

Slezak, Wedner HaupstraBe 42,

vaunu jäi kiskoille. Kolarissa
satlunut onneksi henkilövahinkola. Rytåkässä kalkesi myös
iohto ia raitiovaunuliikenne seisoi
lähes kaksituntia, iona aikana
kennettä yritettiin hoitaa linja-autoin- (Kwa Raitiossa 1 "

nua poistettiin käytöstå ennen 1linjan lopettamista vuonna 1967,
jolloin vasla tehtiin ensimmåiset
våhennykset ladGsleluvuonna
1955 kåylossä olleesta moottorivaunukalustosta.

vuotta 1 955 seurasi siis viimeinen Turun €itiotieliikenteen kehi-

Låhteet:

- Marita Söderstrom: Ratatieosakeyhtiöstä kehaiseen vaaraan.
(Saatavana luKL:n pååkonttoris-

- Turun käupungin kunnalliskerto-

ra)

män normaalikokoista pe€vau-

tyksen vuosi, liikenteeseen tuli

4

Uaunu

RM2 -tyyppistä telivaunua, ns.
'aavsvaunua' ja linjastoa jdkeniin
Korppolaismäen suuntaan 1250

teella 1951 - 52 talvella.

ien lisååntymisestä johtwa jatkuva matkustajamäårån vähenemi'
nen. Vuoroliheys tosin pysyi ennallaan aina liikenteen loppumis€en saald<a v 1 972, mutta peråvaunuien käynöä supi$ettiin asteittain. Vuoden 1957 jälkeen peråvaunuia käytettiin ainoastaan
ruuhl€liikentee.ssä, vuoden 1961
jålkeen ei &linjalla kåytetty lainkaan peåvaunuja. 1 960 luvulla ei
perävaunuja enäå nåkynyt kesäaikana liikerneesså juuri ollenl(aan.

Vuosikymmenen alkupuolelh
poi$eniin kåytöstå kaikki pil&uruotsalaislsta rnoottoivaunuista
tehdyt perävaunut. Lisäki seitseRA|T]o

4'
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- llmo Kajala: lurun raitioteiden
vaunut 1890 - 1972 (saatavana
Turun maakuntamuseosta, "Turun

ioukkoliikenne 10O vuona, näyttelye-site 14"

sekä nuitakin ikivanhoja n@ttoivaunuja seisonassa sivueL
Mdtoivaunuidateltiin sittemmin petåvaunuia.

kahdeksan neliakselista Valmetin

metriä. Vuonna 1 958 valmistui vielåTUKL:n omassa konepalassa ainoaksi iäånyt teliperävaunu. Tåmän iälkeen alkoikin henklöauto-

A-1040 Wien, ltävatta)

Näkynå Bkiwaunukodaamotta 195,1wuha, låhinnä on vaunu 45 vielå yksitakoisena

.ta;r it sf ,t ft a,
nft

sll

E:,

lI

Åt

[:-

Vwnna 1956 Tutk)un eatiin uusia sveitsiläisen esikuan nukisesli koitettuja l<otinaisk telivaunuia ia
erLsimmaset tinjaston laajennukset pitkiin aikoihin tehtjin - fthiotie eli uskossa tuleveisuuteen, seutaava
vuosikymmen oti kuitenki; linja-automydnteisemmän liikenteenhoidon aikaa. silloin tehdyt päåtökset tulivat
a nb tMan Tu nJ n aitiw aunu i lle k@l e n a nt w n b n
sveitsissä on muuten yhä tiikqrteessä 'aavaraunuien" esikivb eMtkä ne ole vielåkäÅn osoittautuneet kelvottomiksi, mutta nåkisiftepä vastaavh 19511twun bKseja' tai 6$lwun - tai 7)'lwun - tai ao'luwn'
Kuva Kauppatoifta (Vviklundin tavantalg taustalla), ykkosen vaunu natklla satanazln.
Fostet M. Palnet, 28.5.1959.
10
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CAPITOLIEN

JA METROPOLIEN JALJILLA

3. osa
Teksli Juhana Nordlund
Kuvat HKL:n museon, Pefti Leinomåen ja Juhana Nordlundin kokelmat

Tämän artikkelisarian ensimmäisesså (Raitio 2 * 199t) ia toisessa osassa (Raitio
3 . 1991) käytiin läpi Scänia - Vabiksen ia Scanian takamoottorirakenteisten kaupunkibussien historiaa 1950-luvulta alkaen aina 1990-luvun matalalattiamalleihin
asti. Huomion kohleina olivat varsinkin Suomessa olleet autot, Mielenkiintoisimmat yksilöt ansainnevat hiukan seikkaperåisempåå tarkastelua, Niinpä iåmån osan
teemana onkin auto C75/l K vuodelta 1958, siis ensimmäinen C75 Capitol.
Vuosina 1955 - 58 oli siis tehty
malleja C70l1 181 lel Tukholman
Raitioteille eli Sslle ja C70l3 59

lel

lähinnä Ruotsin pienemmille
kaupungeille. C70l1:n i,a C70B:n
väliset erol on seloslettu aiemmissa Raitioissa. Vuonna 1958 valmistui myös ylci edellisistå monin
tavoin poiKeåva Capitol, jolG sai
mallimerkinnän C75l1 K ia valmistenumeron 540001 - Auton mooflorityyppioli D10 R22 ja ensimmåi-

vaihe I

Tukh o.I

19

58-61

na A75! 12

nen vaihdelaalildo oli låysadomaattinen SRM H30. Oviiärjestys

oli tuttu 2-2-0. C75:n keula oli
nruotoiltu kokonaan uudelleen.
(Venaa CN112:n maskin nuutos
noin 25 vuolta myöhemmin!)

Tukholmafl Raitiotiet kokeili
autoa parin vuoden ajan ia antoi
silfe tunnuksen HZ2A A75412.
Tuon jakson aikana CTtl K saj
uuden HR75 -automaattivaihdelaatikon, joka oli niin ikåån kolm|
po ainen.
SS:n kokeilujen jälkeon auo
palautettiin Scania - Vabikselle.
Tehdas teki auoon radil@aleia
mudoksh: etuyli$rstä lyhennel
tiin, kuljetlajan paild€ sijoitettiin
vasemmalle puolelle, ovet puolestaan siinettiin oikealle puolelle.
Uusi etuovi oli kuitenkn yksio€ainen (krten siltemmin kaiKssa sariavalmisteisissa C75- ja C76 -auloissa).
Vuonna 1962 auto tuli Helsinkiin. HKL:n ensin anlama numero

BAtTtO 4'1995

vaihe 2, (3,) 4 L962-63, 11965-6t), L967Sitte6Ein Jönköping
HKL l+98, nyöh. 7 .

vaihe 3 1965-67
Jönköping
oli 498. Aluksi auton kattokin oli
lunman sininen, mutla myohem-

nissa 400 -saria haluttiin antaa ko-

min otetut kuvat k€rtoval, että jossain vaiheessa se oli maålattu har-

toille, Capitolin

maaksi- Koska HKL:n numeroin-

konaisuudessaan etumoottoiaujäriastysnumero

l1

'nlr,'- q ,.t r.EF -

,l,rrITIHfll[!

ffic
Alla: Scania - Uabis C50 Meltopol
oli Mack C50:n ruatsalainen ver
sio. Kuvassa SS:n 475060 kokeil

tavana Gööteporin sokkeloissa.
Yllå: TäsE se alkaa: Tukholnassa

kokeilkan Wysvaltalaista Mack
C501å wanna 1949. Phkäakseli
väInen auta oil<alsee katukiven yli.

,tl' ..

muutefliin 7:ksi. Rekislerilunnus
oli MY 61- Eräiden ruotsalaislåhleiden mukaan tåtä autoa olisi ko
keiltu myös Tampereella.

Ado 540001 rneni Jönköpings
Stadstrafikille vuonna 1965. (Jönköpingissä harjoitettiin raitiotieliikennettå vl.rosina 1907 - 1958.)
Koska tuolloin läntisessä naapurimaassamme oli vielå vasemmanpuoleinen liikenne, jouduttain bussiin tekernään tilapåisovel vasemmalle puolelle. Sekä eluakselin
taakse eftå taka-akselin eleen
puhkaisliin kapea väliaikaisovi.
Sekä kuljettajan paikka eflA oikean puolen 1-2-0 {vet saival olla
paikoillaan, olihan io liedosså, eflä
vuonna 1967 liikenne siirtyy oikeanpuoleiseksi. "Dagen H:n" jål
keen tilapåisovet poistetliin. maininakoon, enä auton Jönköpingiin
tultua siihen oli ilmest),nyt Wilson
-puoliaulomaaftivaihteislo ja valkoinen ratti rnustan sijaan.

12
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Metrcpolia pienempi Caphol: tässå ensinmåinen C75 Tukholmassa tunnuksin H22A A75412. Edessä oli tuollain C7j:ien tapaan kakoisoi.
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Ensimmäinen C75 on juuri tulhn
Helsinkin. Huomioi kapea etuovi.
Kuva Peftti Leinomäen kokoelnat.

HKL 7 linjalla 63. Kwa HKL:n nuseo.

-l

'HKL:n Caphol' Jönköpingisså l96Gluvun puolessa välissä. Huonioi tihpäisovet.
Reptokwa JN.

RAtTtO

4.

1

9S5

540001 Jönköpingissa lopullisessa asussaan.
Beptukwa JN.

13

UUSI SILMUKKA TOOLONTORILLE
Teksli Daniel Federley

viime syyskuussa kaupunkisuunnittelulautakunta sai käsiteltäväkseen suunnitelman, ioka koskee Töölöntorin perusparantamista. Suunnilelma pohiautuu paitsi
viime vuonna hyvåksyttyyn "Torikauppa 2004" -suunnitelmaan myös vuosina 1987
ia 1988 lehtyihin päätöksiin Töölön katuympäristön ia Töölöntorin kohentamiseslaSuunnitelman tarkoiluksena on

saada Töölörnorisla eflistå selkeämmin kaupunginosaa kokoava

aukto. Muun rnuassa on tarkoitus
uusia torin valaistus, istutlaa torin
reunoille lehmusrMstöt ja ennen
kaikkea poistaa toria halkova raitiotien silmukl(a, iotta torialuee-sta
saadaan yhlenäisernpi. lässå artikkelissa keskitytään lähinnå rai-

tioraloien liniauslen muutoksiin
Töölöntorin alueella. Prolektista
on yleisesti kenottu mm. Helsingin

Sanomissa ja Hufu.dstadsbladetissa, molemmissa 29.9.1 995.

Alunperin ei olhn tarkoitus korvata Töölöntorin poistettavaa silmukkaa milenkään, sillä linja€jos-

sahan sitä ei ole kåytetty linjan 5
liikennöintipäivän
'1.6.1985 jälkeen. Liikennelaitos oli
kuitenkin tätä vaslaan ja vaati, eltå

viimeisen

silmukl(a on sälylemvä. Niinpa
dsiniin uusia ratkaisuja ja peädytliin HKL:n esittämaän malliin, jossa silmukka rakennelaan loria
kiedäväksi: siis Sandelsinkatua,
löölöntorinkatua ia Twstökatua
pitkin. U udesta silmukasta olisi yhteydet rnolempiin suuntiin Runebe€inkadulle ja niinikåån Runeberginkadulta silmukkaan voitaisiin ajaa molemrnista suunnista.
Tåmåhån mahdollistaa lOölönto.
rjn raiteen kåytön myös pistorailEena sekä entistä tehokkaamman
poikkeusreinikåylön, kun silmukkaa voidaan käyttåå hwåksi molemnista suunnisla tuft€essa-

kua ia sitå tullaan itse asiassa lisäåmäänkin. Mlos taksiasema
siinetåän kadunvaneen, niminäin
kaksisuuniaiseksi muut€ttavalle
Sandelsinkadulle. Oheisesta kuvasta nekyy radan radan linjauksen ia taksiaseman lisåksi myös
pysåkointiruudd, ioita siis on niin
paljon kuin alueelle on saatu mahtumaan. lässå yhleydesså tulee

väkjsinkn ihmeteltryå, minne silmd€n pysäldd sijoitetaan. Alueen
parannussuunnitelmal laatind
arkkteffli Bosse Geöerg l€upunkisuunnittelwirastosla on sitä
mieltä, ettei pysåk{då larvita, sillä

3B/T ia 8 käyttamä pysäkki Rune-

berginkatu 46:n kohdalla on siirretty torin yhteyloen. Tåmän ralalinjauksen heikkona puolem on,
että se katlGisee Mannerheimintien suuntaan menevål ajokaistat
kahteen ottee,seen. Sen takia on
suunnnefiu myös linjausta, iossa
rata kulkisi suudn piifiein nyl(yisellä paikallaan keskellä katua. Tållöin pysäkki olisi nytqisen liikenneympyrån pailGlla. låmä linjaus
on parempi, sillå se mahdollislaa
myös Eitiotien Ekentarnis€n Ru-

neberginkadulta Topeliuksenkadulle HKL:n suunnitelmien mu-

sihukl€ on larkoitettu vain poik-

kaan.

ratikan sekä SPR:n rättiratikan

keus- ja tihusliikenteelle. Kuitenkin pysåkki tuntuu välttåmättömåltä, sillä esim. tihusaloissa ia viher-

piternpiaikainenkn --on

Suunnitetmien toteunamiskustannukseksi on arvioitu noin 7,6
Mmk. ]ästä sumrnasla i)pa 4,6
miljoonaa käytetään raitiotien siirtåmiseen ja rakenlamiseen sekä

tarpeellista. Pysäkille voidaan Os-

uusiin korotettuihin pysåkkeihin.

teöergin mukaan löytåå pailda
vaiklcpa ]bölöntorinkadulta tai

Suunnilelma ei ainalGan vielä ole
kohdannut suuaempaa vastuslusra. Mil€li kaikki sujuu hyvin, on
uusi Tööltintod valmis vuosiluhennen vaihteeseen mennessä, iolloin SRS:n kevät4elulla voidaan
vaikkapa ajaa kunniakienos torin
ympåri kulen Paavalin kirkon silmul€ssa viime vuonna lehtiin!

lGhaisissa ternpauksissa pysähty-

minen

-

Tykistö]€dun kahden oikeanpuoIeisen suoialien välistä. Tämä ratlGisu tuntuu loogisemmalta, sillä
vain neljå parkkipail*aa menetlåmålh saadaan dinävä tila pysäkille. Vielä \,/ohaisiin ajatella, ettå Tykistökadulle kåän0,vä raide rulisi
l€dun pohjoisreunaan ia siirlyisi
keskimrnäisen suojatie kohdalla
keskelle katua. Näin pysåkki ei
håiritsisi kadun rnuuia (vaildGkn
yksisuuntaisia) liikennettå.
Myös RuneberginlGdun raitio-

rataa siiretåån. Suunnitelmissa
Liikennöifi isuunta

on nylqi-

nen eli vastapäivään. Rata tullaan

siloittamaan katuien keskelle, jolloin l€dunvarsipysäköinti voi jat14

nylqinen liikenneympwå on poistenu ja muutettu Y-ri9eykseksi.
Raitioliikenne kulkee kwan qsoitlamalh iavalla. Nykyinen linioien

Karttakwa viereisellå siwlla.
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ITÄMEREN YMPÄRI 1996 - "LANGE LINES'IN" SEUFAAVA HARRASTUSMATKA
Alusiava matkaohjelma. Muutokset mahdollisia, itse asiassa todennåköisiä.

Lakiasiaintoimisto
Kämåräinen
&

Korvenkontio
Ky

mm raitiotie) kautta

Periantaina 16.2.1996.
I 8.00 Helsingislä

Låhtö

rils Vana Taltin-

nalla. Tulo Tallinnaan, yöpyminen
hivassa. Ajo Tallinnasia Pämun ja
Riian l(autta Liepajaan, jossa tulustuminen raitioteihin ja yöpyminen. Matkalla mahdollisesli joku
turveratia Latvhssa- Ajo Klaipedan
l€utta Kuurinmaan niemeä pitkin
Kaliningradiin, josta edelleen Puolaan Gnieznoon, iossa yöpymi-

nert. Kapearaideiunailua cniezPohjoinen Hesperiankatu 3 B
00260

HILSINKI

Puhelin (90) 440 414
Telekopio (90) 440 447
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Alexisbadissa. Hazin IOOO mm
höyry.adar, yöpyrninen Atexisbadissa. Ajo Braunschweigin (1100

nossa (750 mm, höyry), leveäraidehöfyiunailua Wolsztynissä,
yöksi el€lään Sttzegomiin. Höyryjuna aamulla Sleegom - Jaworzyna Sl., aio Tsehn kauna Kip6-

dorfiin. iossa 750 mm höyryråtä,
lossa
750 mn hoyryrala- Aamulla futustuminen Oberwiesenlhalin rataan,
ajo Harzille, iossa yopyrninen

yöksi Oberwiesenthaliin,

Harnpuriin,
iossa osloaikaa, illaksi Lyypekkiin,
josla ratnilaiva låhee 2O.OO. päivå

merellä. Sunnuntaina 25.2.1996
saapuminen Helsingin Sompasåareen klo 10.00.

iratkan hinla on noin

32OO rnK

johon si$ältyvätr bussirnatl€t su+
malaisella iuristibussilh, laivamat
kal 4 hengen hyteisså, joista HkiTallinna eiaterioita, Lyypekj{ - Hk
täysihoito, hotellimajoitus2€ hengen huoneissa aamupaloineen,
viisumit ja tieverot. Vastuullinen

matl€njärieståiä

on

Ma*aMieti

Oy-

Lisariedol puh (90) 872 8628 (Anni

tai Sanna) tai (90) 529 408 Cfimc

Pekka).
1

5.1 2. 1 994

lhoiflautumiset
nennessä.
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SYKSY ON MUSEOBUSSIEN AIKAA
Teksti Timo Lehtonen
Kuvat Tirno Lehtonen ja Sami Partanen

Viime aikoina on sekä Helsingin, Tampereen että Turun liikennelaitosten toimesta
aloitettu kolme mitä mielenkiintoisinta museoauton entisöintityötä. Aiallisesti nämå tapaukset eivät ole sattumaa vaan lokaisessa proielitissa on tavalla tai toisella
ollut puuhamiehenä Pirkanmaalla toimiva Kaupunkiliikennehistoriallinen Seura eli
KLHS.

Helsingin liikennelaitoksen
mahdollisesti piakkoin valmistuva
uusin museolinja-aulo on entinen
HKL:n bussi nurnero 33. Auto on
Scania-Vabis B-7563F Helkon 04korilla ia on ioskus kantanut rek'rsteritunnusta AVR-11. HKL rekisleroi auton 20.5.1965. Auto poi$ertiin ajosta 1979.
1980-lwun alusta alkaen auto
on seissvt pellon laidan koriste€na
Juupajoen Korkeakoskella. Vuoden 1993 lopulh KLHS:n miehet
pääftivåt hakea auton pois rnaaturnasta. Akseleitaan myöten rnaa-

han uponneen auton tunkkaami-

Myös Tampereen Liikennelai-

nen ylös ja hinaaminen låhimmålle

tos on päänänyt kunnostaa 50-

tielle ei kuitenkaan ollut helppo
tehtävä, vaan vaati låhemmäs
lrymmenkunta hikistä työpaivää
keväällä 1994. Korkeakoskelta
auto hinattiin Haapämäelie. Ado
piti hinala Helsinkiin saman tien,
mutta niinkuin tavallisesli, asial
venwåt ja auto sai seistå taivasalh vielä woden päiväi. Viimein
19.9.1995 auto vietiin HKL:n hi-

vuotisjuhliaan varten toisen dieselbussin. Tampereella kunnostet'
tava auto ei olekaan rnikå tahansa
vanha bussi, vaan yksi niislä l(ah-

nausautolla Helsinkin- Tätä ktrioil€ttaessa kunnostyö on hwn aluillaan.

destaloista AEciieselantosla.
jotka muodoslivat liikennelaitoksen moottoriautokaluston selkäftmgan vuonna 1950 johdinadc.
linioien ulkopuolella olevien kaupunkilinjoien siirtyesså Taka
Oy:ltä TAKL:n hoitoon- Aulon aluslana on englantilainen AEc Regal
irark lll -alusta - peiaatteesså
tekniikaltaan samanlainen kuin

HKL 33 vajonneena peftoan KotkeÅkoske a. lesså siä yitetäån vetää kuivi e Vannaksen Ke6anfti't@ktoil@ivuilta. Sen veffan hwin a&o oli iuuftunn maahan, eftei ylket&nttil<aan olisi olld pahilteeki.
Kuva nmo Lehtonen, 23.4.1 994.

RAtTtO 4 " 1995

Lontoon kaksikerroksisissa RT
busseissa- Auton kod on ensim-

måinen Valmelin moottoriauton
alustalle tekemå ja siis tyyppiå DA.
Satuanlaisia autoja
myös
HKLIIå viisi 0oskin niiden isruin- ja
ilmastointiratkaisut erosivat hiukan Tampereen autoista ia niiden
koitlyppi oli siksi DB). Valmetin

oli

Dy'y'DB kori on lainannd muolonsa johdinautoillaiase on yhlä puh-

daslinjainen ja kaunis.
Nyl kunnoslettavana oleva numero 112vuodelta 1949 on laiinsa
v,imeinen yksilö. KLHS:n hattuun
aulo on hankittu jo 1993. vaikkei
ulkonåön perusteella uskoisi, auto
on ajokuntoinen. Autoa on säilytetty Haapamåelh. Tänä syksynä
yhdistys lahjoitti alnon TaKLlle ja
hinattiin Nekalan halleille
1.10.1 995. Auton kunnostustöiden
on måärä alkaa pian.

se

Kuten

io

alussa

Kulahtaneen nåköisenå, nutta Wissään olevana seisoo vanha "aasi
TAKL 112 Nekalan ha issa. Welå ei o a Ehdössä linBlle, nufta ehkä
myöhentuin. KLNa Sami Paftanen lokakuu I 995.

mainittiin,

myös Turussa on tekeillå museobussi. Auto on TUKL 8, Leyland
Royal lger Woridrnaster L.C.R.T.

1-11990 Adokori Oy:n korilla.
I\rooltoi on Leyland 0.680. Aulo
on oroflu käyflöön 12.2.1963. Kyseesså on sama aulo, joka oli
nåyft eillä Turun joukkoliikenteen
1 oo-vuotisnåWelyssiå. Sinemmin
aulo on seissyt hapanlumassa Turun Maakuntarnuseon siqåpihalla.
Tämän auton kansså KLHS:ssa
on ollutvähemmän tekemistä kuin
edellämaininujen, mufta erääss,ä
vaiheessa ehti tärnåkin auto olla
luovutettuna yhdistykselle. Paras
ratkaisu kuitenkin toteutui, aulo
palautui alkuperåiselle omistajalle
ja toivottavasli piankin saamme
Mhdå tåmän omaperäisen näköisen alton liikkwanTurun kaduilla.

BAIT|O 4 ' 1995

...

Turun "Kuninkallisen fiikerin' etikoisuudet eivät taptu vain ekkeituulilasiin. Anossa on p@liautomaaftivajhteiston ohjaus toteutettu Pneumo-

Cyclb -jå4estelmå å, joka CAV:n sähköisen Monocontrcl-jårjestelnån
y I e i6twå håv is i p uo I ia uto m aatt ia uto ista ko ko rEE n.
Kwa fimo Lehtonen 19.10.1993.
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PÄÄTEpysÄKKt
'netininen ei ole minkiiån

arvoista,

KOKOUSKUTSU
Suornen Raitiotieseura ry:n siåänlömääråinen syyskokous pidetåän
sunnumaina 19. manaskuuta klo

14-00 Suomen Turistiauto Oy:n
kokoustiloissa Ruskeasuon varikolla. Säånlömääåislen asioiden
iålkeen katsomme rnm. videofilmejä yms. Kahvitarjoilu. Huom:
Varikkoalueelle ja kokoustiloihin
m€noa vanen kokoonnumme kello
neljäksiloi.sla STA:n korjaamon ns.

yläpihalle, jonka porfii oo

lrelga
l!åerIllellå vaslapäätå Ruskeasuon låmpövoimalaa. Voimalan
pitkä piippu on hWä maamerkki.

LINJAT

den elokuussa ia suuntaus on yhä
nouseva.

pysäKi siirtyi kesällå Mannerhei-

sempaan Batapiharnie e håiritse
mättå oikealle ryhmittyneitä autoj,a. Sillalla oll€et "Pasilan aseman'
-railiovaunupysäkit siirrettiin
10.10. Ratapihantielle Opastinsitlan alle ja nii$ä rehtiin seiskojen
pätepysåkit. Mudama metri pohjoisempana oll€et "Veturflorin,, py-

mintlellå Korppaanmåentiell€.

säkit poideniin.

Hautahmmintien koroteflu pysåkkipad

ore

in kåynöön 3.8.

Korppaanmäentien ll-suunnan

Liniat 1 , 38 ia 3T ajoivat peiantain 15.9. ihaliikenteen ja sunnuntain 1 7.9. yöliikenteen vålisenå ailGna poikleusreiniå Arenatalon
luona olleen ratatyön fakia. poikkeusreilti kulk Härneer ien ja Helsinginkadun kautta, suljetulla
o€uudellaliikenteenhoiti korvaava

Katajanokalh Merisotilaantorilla on otettu 20.1 0. alkaen käynöön

kio 22 lälkeen lätneviltä 4-linian
vaunuilla uusi korotettu påätepysäkki. Yöpy$äkki siiairs€e heti sitmukkaosuuden jälkeen. Påivåpysåkh sijaitsee edelleen silnukan
alussa olevalla ratapihalh.

bussi.

Raitiotieliikente€sså on ollut
iammi-eloklussa yli 7" enemmän matkust4ia kuin viime vuonna vaslaavam aikana. Matkustajaluvut alkoivat lGsvaa viime wo-

I

Pasilansillallaollut 7A:n

raiteen

Vuodenvaihteeksi suunniteltu
påAtepysäkkien vaihto liniojlh 6 ia
8 eitoteudu kaupungin lu;ttamusmiesten vastusta€ssa asiaa. A9e-

pysäkkikoukl€isu oikaistiin lokakuussa. Raidg kulkee nyt sillan
keskellå suoraan ja kääntyy
malta on siis edelleen suora yh-

vaviipuin Eiliovaunuhalli (osoite: uliEa tlorskak nabercznaja 22) on w tukevasti Fitoitkan. Nykyään ha isa
toinii laupungin ktotnp-aubtyökonetlaitdd. sisätilat

ovat Goåennäköisesti) nelkotaitta s;nlanbisd kuin
ropetefriin. Esime iksi Eitiovaunujen huoftoranaarh
kjF,l<oineen oyat iäljellä, sillä rnetin aidehveysnitoitukseltaan ne ovat ihanteeltisb kLanaautoilte.
Kuva Jorma Bauhala 1 .6.1 995

Ilr9npen at anaryM vuonna

18

ia

1957,

io oin aitbriikenne

RATTIO

4.

19S5

teys Toukolaan lukuisten linja-au-

toreittien lisåksi myös kuutosen
raitiovaunulla, muna Salmisaaresta ia löölösizi ei pääse mitenkään
suoraan Toukolaan.

Metsålån Liikenteen linjaa "K',
nykyistä 69:ä, on kautta aikain kut-

sutlu nimellä'nakki". Asiantuntijat
kdsuvat linjaa siksi nylvåänkin.
Nimitys tullee historian hämärisrä
tarkoittaen NAC -linia-autornerkk!ä, joka on kulkenut reitillä "ennen

soth'.
Linja 17 lopetti iuhannusaa[o-

ljolinjat 6X Senaatintori - Vallila ia
'10X lcrurgi - Kuusnie fiikennöivår
klo 4:än, samanmoinen busgilinia 20X Erottaia - Kaapelitehdas liikennöi 22..15 - 4 vanin välein, linjat
01N - 06N ajettiin ja tarvittaessa
lisalåMöin. Iinjat 16 ia 17 kulkivar
lurvallisesti poikkeusreiteillä keskustassa, r./aarallisen alueen kierlånyt bussilinja 3X liikennöi Eira Tehtaankatu - Eteläranta - Eira,
raitiolinj.at 38 ja 3T oli\ät varmuudenvuoksi poikkeusreileillä, eivätkå tulleet vaaralliselle Wöhykkeelle (Aleksi - Kauppatori), raitiolinja
4 tur'/asi kulkunsa kiefiämällä PT -

-

na 23.6. liikenreen n. ldo 1 7. Linjan

RT

24 viimeinen vuoro 'Seurasaaresta" låhti klo 1.30. Linjaa 80x liikennöitiin välillä Rautatientori (80Nlaituri) - Kulosaari Mustikkamaa-lisäkiMn, ensimmäinen låhtö RT:ltå

KTN.

16.15 ia viimeinen Kulosaaresla

2.20, wolovåli 15 min. Juhannuspåivånä 24.6. kaupunkiliikenne al-

koi n. 11.30. Metoliikenne alkoi
klo 11.04 (lK:sta MM:een).
Heinåloiusså nälfiin useasti
kaMen HKL:n bussin saapwan
lK:een n.9.10: linlakilvet Mjinå,
mutla tuulihsin oikeassa ahkul
massa lappu, jossa oli 'Häs{hol
men' ia merihevosen silhuetti. Toisessa autossa on nåhty pari malkustaiaakin?
Saaren Auto jä "Sirolan Liikenne" alkoivat liikennöidä 14.8. ruuhkalinjaa 6ZX Rautatientori - Torp
parinmäki. Liniasta 67 poikkeava
reiniosuus: - Tuusulantie (Käp) Yhdyskunnantie / Kuusimiehentie
- LainlGarentie -.
Lahden bussilinjqen lukurnäärä våheni radikaalisti 15.8. (omistusmuuioksel ia sen aiheuttama
rationalisointi) 35:stä 21 :een.

Linjaa 98V alefiiin liikennöidä
28.8. myös iltaruuhkassa. Tällöin
vain suunnassa lK - Vuosaaai, aietaan Asiald6ankadun kaufla. AamuruuhlGssa tullaan Turunlinnantien kautta kuten ennenkin.
'Taiteiden yö" hulinoitiin iälleen

31.8.-1.9. välillå, poikkeusliikennettå: bussilinioilla lisäkalustoa
tapeen rnukaan, uhkarohkeat raiBAITIO

4.

1

99s

Liisankatu

- Senaatintori -

HKL alkoi liikennöidå 2.9. linlaa

79 myös huantaisin klo 8 - 23.
HKf alkoiliikennoidä 3.9. linj.aa
794 Siilitie (M) - Latokadano. Lini?a liikennöidåån sunnuntaisin n. 8
- 23 puolen lunnin vålein. Reini:
Siilitie (M) - Siilitie - Viikintie - Talonpoja ie - (päätepysåkki Yliotr
pilaskylå) - Pihlajamåenlie - Viikintie - Siinie (M).

Linjaa 98V näytåån ajettavan
myös huantain parhaas€en ostoGaikaan (fEvaittu 30.9.).

METFO
Junat olivat ruuhka-aikoina nelivaunuisia 17.6--6.8. vålisenä aikana ja kaksivaunuisia aina iltaisin

25.6.-30.7. vålillå (MM:stå alkaen
klo 21.35 ja Rl:sta ldo 21.44.
lK:sta Myllypuroon menevä rai-

de oli purenu ennen juhannusta
polkkyine€n ja virtakiskoineen
sähkönsyöltöasemalle asli. Kisko-

ien kulietukseen oli varattu l€ksi
Hkb-tavaravaunua. Purettu lataosuus lK:ssa erotettiin liikennöitävå'stä osuude.sia puisella lewsei

nällä. Rata on tällå kohtaa leikkauksessa ja l€ildGuksen päältä
on nkennetlu työmaatie puretun
osuuden päålle ia edelleen betonikannen alle. Työ tehtiin heinåkuun alussa. Sarnaan aikaan oli
lK:n raiteen 1 påålle tuotu metallikehikko. Raide vinakiskoine€n on
paikoillaan. Kehikko l€teniin belonisilla ontelolaatoilla ia saumal
tasoitettiin. Raiteen 1 levennetty
lailuti otettiin käyltoon 19.7. (eli
raiteen 2 toisen puolen laituri).
RL:stå saapixat jumt avaavat
vain oikeanpuoleisei ovet.
Opaslimena DG (vaihde lännesui Mv:lle) keståä iunan tulo
lK:n raiteelle 2 melko larkkaan täy-

HKLalkoi 1.1O. liikennöidä udta linjaa 35 Talin uuden asuntoalueefl ja Munkkivtoren vålillä. Linia

del kaksi minuunia. Vail*a junat

låhtee Muusantorilta reittiä Taitbentekijärnie - uMlantie - Huopalahdentie - Ulvilantie - laiteentekijänrie. UMhntie ajetaan myötäpäivåån. Linjaa ajelaan matahlattiabussilla ma - pe 1 I - 24 ia la - su
- 24. Linla 35 on linian 18 'syöttö
linja'ja aikataulu on tahdistettu linlrn'1 8 kaikkiin låhtöihin.

enei normaalilla kävelyvauMilh
ehdi liity åbussiin varsinkaan junan etupååstä. RL:stå tullaan
lKeen raiteelle 2 (lola nylqään
klsutaan Eiteeksi 3) vain kolmen
poiKeavan vaihteen kautta, ei

I

Hakunihn Liikenteen kullettajien pistelakko 4.10. seisoni viina
Vantaan sisäistä linjaa ia kahta
s€ululinjaa. Nellån sisäisen linjan

liikenteestä aieniin vain puolet.
Kysyrnyksessa
kuljettajien
palld(aus, ioka on vanhastaa. (ku'
ten Uikenne Oy:ssäkin) parempi
kuin valtakunnallinen työehtosopimus. Se on yhdis{elmä paremmasta hJnnallis€sta l-a huonommasla yksityisen seldorin palk-

oli

kauksesta.

lätnevätkin RL:stå minuuttia aiemmin, saattaa MM:ssä käydå niin,

neliän.

KALUSTO
Railiovaunu 20:n piläisi olla ai-

na löölössä ja varattuna tilaus-

ajoihin. Linjalla se kåy vain vaunupulan uhatessa ja toisinaan onKn
siksi nåhty aiossa.
Vaunu 57 nåhtiin 14.9. ko€air-

valmiina.

Mimeinen oumhärnaa nivelvaunu 75 meni swskuun looou.
puolella viikolla 38 täwkor-raukseen ia maalaukseen'19

sittelystä valrnistui aulo 8724 ke-

säkuun lopussa; uuden verhoiiun lisiåksi auto oli maahttu uud€lleen. Uuteen rnaalaukseen
kuuiuu mm. tuulilasin alapuolella
oleva iso valkoinen alue ja siinä
musta poikkiraita. Autoon on li-

ja
"Canus" -tekstelä. Keulan uusi
maalaustapa on jo aiemmin esilelty adoissa 8632 ja 8640, mutta nåissä on vielä alkuperäinen
isluinverhoilu.

sätly myös "Volvo B10M"

STA 268 Votuo B10B Carus
ruliaioon 30.6. Nähty linjalh 72.
HKL on kokeilh.rt TLL:n mer-

sua nro 6 linialla 23.

Toukokuu$a mwdyn Lahden Uikenteen 'nerelliset" blr6sit USU'720,

USV-827 (laivassa" U 5), USV-727 ia USV-831 oli maalattu uuden omis
tajan eli Koiviston Adon väreihin io swkuun alkup@le a. fass'å iåatry'
väisil(f'i nro 5 ielå vanhoiss värcissä. KLNa Jamp Hiryinieni 27.6.1 995.

Aurot HKL 814, 815 ia 817

ovat olleel ahkeraan liikenteessä

itå-Helsingissä vielä syyskuussakin.

Malalalatthraitiovaunuista
saatiin kuudelta eri valmistajalla
yhdeksån erilaista tariousta, joista
seitsemän oli 100 % ja lGksi vain
70 % mataha. Joukkoliikennelautakunta päätti 5. 10., ene kiFailussa ovat vielä mukana seuraavat
viisi yrityslå, iotka ovat tarjonneet
kokomatalia vaunuia: ABB Signal
Oy + ABB Henschel AG + Transtech Oy (konsonio), Bombardier
Eurorail, Schindler Waggon AG +
SIG (konsortio), Siernens Oy, Vevey Technologies SA + Holec Machines & Apparaten gV + CAF
Constru@iones y Audliar Ferocafiiless SA (konsortio). Uudet
vaunut oval käytössä vuonna
19S8.

Vaunu 10 oli linjalla I aamulla
16.5. kouluajcasa, muna siis mal-

kustajaliikenteessä- Tålhisilh
ajoilla on sisålinjakilpenä valkoinen kolrniovihreållåpohialla. Seu-

raavana påivänå koulwaunu ajoi
linjalla 38,

Vaunu 11 nähtiin iålleen koe-

ajolla 5.7. ldo 17.30 tutulla reitillåän Koskelan ia Vallilan vålilh.
Vallilan ruokalan kesäs€isokn aikana on syömäänmenevåt alettu
useimmilen 11llå Koskelaan ruolcilemaan.

Havaittiin 21.9. vaunu 106 liikerneessä tuoreissa maaleissa la
vaunu 16:kin on taas nähty liikkeellå.
Linialla 4 1 2.6- havainu neliakselinen vaunu oli 14, ioka kyllå
kesken päiväå vaihdEttiin pois.
Esimerkinomais€sli lokakuun 20.
påivänä oli linjalh 4 ajossa vaunut
8 ia 30, Kataianokalh oli näin ollen
nelialselilja yhtåailGa (linja 2V)
melkein kuin ennen vanhaan.

Penadaina 6.10. Mannerheimintien 'isoilla" rvlinioilla 4 h 10
oli iltaruuhkassa samamikaisesli
kolrne n€liakselistatelivaunua; linjalla 4 oli vaunu 14 ia kympillä olival vaunut 8 ja 20.

ol-esitta.
linioille
touko
tuli
Varhan
ryado

9501 oli 12.9. linialla 97 iharuuhkan lopulla. (Poikkeava linja
rnatalahttiabussille).
Adossa HKL 8804 on koel6ytössä punainen 'seuraava pysåkki
/ päälepysåkk" -näyttö. Taulu on
kåytåvän paållå kuljeflaian takaseinän kohdalla. Havaintorräivänä
1 4.9. Iinjalla 58 laite kåvi nopeaan
lahtiin lepi linjan 18 pi,eåkkeiä.
Osan näytölstä p€inåå kyllå teksti

"koekäylösså'.
Kummaiainen HKL 9035 (ei takaikkunaa j.r kuljettajan ovi) näkyy
olevan vahona vuorossa 570, jo

ka lähtee mm. lK:sta 8.38 linl'alle
588.

Volvon läysmatala 81

kuussa. Kesåkuussa auto kåvi vålillå mu:ssakin yks'köisså ja silloin
olihelken ailGa Varhassa Ruhasta

lainassa vanhin matahhtlia-Scania 9201. Se oli siioitettum linjan
8o(A) -malalaiattiaworoon ja ajoi
parina päivånå josrain syystä Turun yhleislarifi itunnus keulassaan.

Ainahn Varhassa on tarkoitus

lusia Parabus-isluimilla varustettujen 198G87 -mallisten autojen

Korkeasaaren linian 11 vakioatnoina ovat 8720la 8724. Uuden
rnaalauksen ja isluinverhoilun lisåksi adoissa on mm. polykaFselit, suurel seeprakwiot sekä 'bus-

silla Korkeasaareen" ia "zoo' tekstil. Vakiovuorojen lisäksi linial
h 11 ajaa aamun ja ilhn låhdöillå

myös yksinäisiå vr.Droia muilta linioifta (mm. linian 80 matalalattiai-

nen). Zoo-linjan bussit 8720 ia

8724 voi löytää myös muilta linjoilta, esim. 98v

istuinverhoilu. Ensimmäisenå kå20

RA|TIO

4.

1

995

CN113 MaxCi.

Linjalla 668 on
taas syysaikataulujen aikaan nivelbus-

seja. Linialla 23 ei
ole €niäå TLL:n autoja. Linialla 52 vain
TLL:n adoja-

SIA 5 Volvo /
Calrus -tal€mooltoriauto (ovet 2-2-2)

nähtiin linialh

51

3.10.
HKL 836 'ilmes-

tyi'

linlalle 97 (havainto 3. ja 4.10).
Tållaista kalustoa ei
ko. linlalla ole nähty
vuosiin. Kysynäessä kuljettajalta hån

ei pitåM työkalustaan.

HKL 982 edelleen liild<eellä lokakuun alussa linialla
64S-

llaxcit sapwat Helsinkiin viil@i a 47-51. Ontarl<oietå ercinnäinen ado old Helsingisse kLwflai@ 25.11. ldo 9.00.

HKL:n uudet S@nia

tus,

Vuoden alussa autot a,/at ailahulunmuleisessa ajossa.

'Roskabussissa' 9410 on
€delleen låljellå koko Mien minaiset tekstit Jätleiden syntyä vähennä, uudelleen käytä ja kienåtå
(s.es).
Koskelan Apldd / Volvor ovat
nykyäån seuraavilla uusilla omistajilla: 8521 Y Fööom & Kurnpp.
Turku / TLO llusi rek.nro NgF-213,
8522 Fööom uusi reknro NBF416, 6523 Kainuun Liikenne 123
Kalaani, &524 O. Jalosen Liikenne
Turku / TLO, 8525 A. Muurinen 1 0
Tu*u / TLO, 8526 Kåkelän Liikenne 78 Raahe, E527 V. Nyholm 8
Turku / TLO, &528 Fööom uusi
rek.nro NBF-321, 8529 Kainuun
Liikenn€ 129, 8590 Vesrnan Liikenne Turku / TLO, E5:rl Muu.inen 9.

LOYlle on tulossa 9.10. takamoottori-Kabuseja 5 kpl. Adoissa
on kolme askelmaa.

HKL gG]7:ssa on mm. sähkötoiminen keppivaihde. Auto on varånu kouluauloksi.
STAlla on enää yksi Camo nro
'141 (9.95). Muut on myyty.
STA 3:n (alusta v 1 982, kori v.
I 989) uusi numero Uenee 38.

Linjebuss 216 (Volvo B10M /
Wiima lg01) on edelleen ajossa.
L,udempiakin autoia on myyty
pois. Aulo oli entisen VL:n ainoa,
lossa oli Parabus-istuimet.
HKL:n niveliå on yhe finjalla 54.

Joihinkin LOY:n busseihin on
eteen valonheittimen viere€n laitettu järiestysnumero.

Linjebusseia laasen on edelleen
HKL:n vuoroissa linjalla 77.

LOY on oflanut uudelleen
ajoon adot 169 ia 268, ovat v.
1980 Deltoia, 268 iopa Volvo 858,

RAtTtO

4'

1995

Aamuruuhkassa 5.10. peråkkäisissä woroissa linlalh 97 HKL
9501 ja 836. Jälkmmåisessä on
muuten komeal pölykapselit.

STA:n uusimmat matalahtth-

bussit ovat tyyppiå Volvo BtoL /
Canus City U. Bussien numerol

ovat l-5.
STA on myynyt netjä Votvo 858
/ Camo -l(atunä Kolsisaari-konserniin. Nunniiärven Linja 70 ent. STA
1,14 (alusla HML 111:s{å) on nåhty
mm. seutulinialh 472, jonl€ Kor-

sisaari nappasi vastikåån Liniebussilta.

Påäkarpunkiseudun Linjatiikenne Oy kokeili nestekaasukåyt-

töistå Ekobussia syyskuun ajan
Espoon siseisillå linioilta Tapfttan
ja Haukilahden reiteillå s€kå linjalla 19 Tapioh - Espoon keskusta.

LOY

t

08-1

vo B10M-65

1

/

4 ovat tyyppiä Vol-

Carus K204 City.
Ovijäiestys on 2-2-0, mikä dittåå
piikille seutulinioille.

2'l

LOY 115 (CBA-102)on Lahden
inen auto (Volvo
810M-65/ Wiima K202-1(}2). Aulo

Linlojen

e

N

Lähilinial nro 20 on Scania
l13cLL71/ Lahti 402. ovet 2-2-0.
Vuoden 1996 alusså HKL sijoit-

kun Koiviston Alno oli ostanul Lah-

taa malalia busseia rnm. linioille
14, 17, 23, 32, 35, 55,71, aO(Al,
84, 85,90,92, 97 ja 98.

ole yhtiön perustaneen ihmis€n nimi niinkuin voisi åkkiseltåån luulla.

Koivisron Auto on erinäin vanha
liikenteenharjoittaja, kotoisin t(arialan kannakseha Koivislon kaup
palasra (nykyisin Primorsk). Yhtiö
jostui 2. maailmansodan alueluo-

vuttrsten johdosta kärsimään
enemmån kuin keskivertoliiken-

Lokakuussa Helsingin loukko
liikennehdakuntalilasi HKLile'12
matalaa Volvoa, ioista kaksi
B1oLA-nivehå. Lautakunta lilasi
myös neliä malalaa teli-scaniaa
(L113TLL Flexol, &aks., pit, 14,5
m). Korit näihin tekee Carrus.
HanKntaan kuului vielä neliå täysrnatalaa Mercedes-Benziä.

poiset autot olivat evakkotaipaleella. Ytrtii5 asenui lg4Gluwn
puolivälissä Låheen ja on sittemmin onnistunlt liiketoimissaan ilmeisesti va6in siedenåvästi ollen
nylryåån konsemina Suomen s!urin linja-auloyritys, jos ei huomioida Fitain yhteiskunmn op€roimia
laitoksia. Loikkisåsli voisimme sanoa KAla, Ps se loimisi nykyään
synnyins€udullaan, v€nålåisittåin
"Primorsk Avtotransportiksi", mdla sitå emme tietenkåän tee. Se
olisi liian raakaa pilaa.

HKL 720, AJM-720, Sisu BT-

69BW / lMirna K-100, on nähty
ainakin muuiamina lokakuisim
sunnuntaina (ia lietysti muimkin
påivinä) linialla 15. AinalGan bus-

sin perusleella Viroon rnatkaavat
eivåt voi påätellä, kummalla puolelh Suomenlahlea ollaan.
H

KL:n nive'bussil

91 06

ja

91

07

on siiretty Koskelasta Ruhaan.
Kaksiakseliset 9044 ia 9045 on
taas siinetty Ruhasta Koskehan.

-

te€na on, eltä parilliset numerol
ajaval Lahden linja-autoasemalta
torin kautla Håmeenlinnantielä
Salpakankaålle ta Jalkarannafi ielä takaisin Lahteen. Parinomat
päinvastoin. Liikennoitsijå on Pe.
kolan Liikenne.

Sirolan Liikenteen autosta nro
52 muuteltu myymälåauto (ANA852) Scania 86 Super / Wiima sei-

soi 9.10. Lahden Citymarketin piMainittakoon, ettå yksi Votuo
B10LA on käynyt maamme maape€llå Turun pail€llisliikennenäyttelysså syyskuussa, matala
nivelikkö (esineryado) oli Göteborgs Spåvägain våreissä.

noitrsijå maassanme. Sodat käy-

ne€n kaluslon heikkouden takia
asiat olival tietysli huonolla tolalla
våhän ioka suunnalla mutta erityisen huono lilanne oli KAlla siksi,
että koko aiempi liikennekennä oli
menetetty Newosloliitolle. omistaia seke mudamat liikennekel-

busseihin
Hollola kk - Sairakkala -alueelle) tuli linjanumerot:
404, 40B' 41 A, 418, 424, 428, +S,
454 ja 458. Numeroinnin periaat(Salpakangas

otettiin säännöllise€n ajoon vasta

den Linlat vuonna 1992. Nyt KA
siirsi auton H€lsinkiin linjaa 744
varten- Autossa on Allison-vaihteislo. Mainittakoon vaikkapa tässä yhteydesså, kun KA on nyt
hankkinut niin Lahden Linjat ia Liikenteen, Jyväskylån, Kuopion ja
Porvoon Liikenteen, Helsingistä
Liikenne oy:n lne. jne., ettå nislä
nimi "Koivisto" tulee. Kyseesså ei

Lokakuun 2. påivånå Hollolan

maaseutuliikemeen

LOYn Kabus nåhty koealossa
13.10. Lahden Metsä-Pietilässä,
ovet 2-2-1, porlaita oli kolmen askelman venan iol€ ovella, takaiklenaa ei ole. Kuskin siwiKunaa
ei voi avata eikä kuskilla ole radiota. Vaihteislon (adomaattD vali anappåimiä on kolme=D-N-R.
iratloslamokin on hwn pelkistet
ty, sinislå ja harmaata kail(kialla.
4713 )a 4714 siinetty Koskelasla Varhaan ja 8610 Ruhasta
Koskehan. Syy: tarvitaan N-linjoilla, päMsin 58lla.
Lahden Liikerneen vanha pai-

l(allisbu$si (nykyinen omistaia
Låhden Adokori Oy) Scania

8F5659/588+67 / Lahti 10 (kodtehlaan ensimrnäinen alumiiniko
ri) oli Päijät - Håmeen Elokuvakesla*sen käylo€så kaupungin 9G
vuotisjuhlissa. Bussi oli pimennetly mustin muovein elokffateatleri
-Iihisuudessa
käytelBussibioksi.
tiin rek.nro KOE H-964 -klpä.

Porvoon Liikenleen nlo 60
(KLP'689) Wiima 6 ajoi Lahden
paikallisliikedeessä 8.-15.9. ainakn linjoilla 2,3, 14 ja 31. Puolitoista Mikkoa myöhemmin auo näkyi
iäleen |tikenteesså linialla 31, nyt
KoMston Auton numerollå 387.

hassa.

laMessa nähty llimari-myymäläado Sisu BT CFY5850 / kororettu Lahti 20 kori (rek.nro VKC352) on eniinen 54 paikkainen linja-auto.

tåhden seudulh on enlisel
HKlåussien 744 ia 38 korit.
Heinolan kaupunkiliikenteessä

kulkee kaksi kokomainosbussia
(Citymarkeu. llä-Hämeen Liikenne Oy:n nro 7 (MJE-504 Wiarna 06

ia nro 28 (MEO-928) Volvo BgM /
Wiima 6. Muuta mielenkiintoisla
on olemassa esim. nro 37 (MJC973) Volvo 858 / Aiokki 5000D
vuodelta 1 980.
Mainosbussit lisååntyvät Paunulla; tåyskoriauksen yhleydessa

saadaan seuiaaviksi Stockmannin ja Aamulehden autot.

HKL:n edinen bu$si nlo 33

/

(Scania-Vabis 87563 Helko v.
1965) on palannd kaupunkiin. Sii-

tå

kunnostetaan HKL:n tilausliikeneen låyttön 1960]wun pe
rinneåuto. ]ämä bussi on rnonessa mielesså erittåin mielenkintoinen. Se on eräs HKL:n viimeisimmistä etumoottorilla varusletuista
tyhyehköistå adoista, kuUenaja on

siinå omissa oloissaan moottorinsa vieressä. Rahasialanaitio tihvan takasillan luona kuuluu myös

asiaan. Helko lopetti korituotannon rnelko pian lämån adosarjan
valmislutlua- Kunnosletlaveksi
hankittu HKL g3 oli seissyt JuupaRAIT|O
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ioen Korkeakoskella ainakin kymmenen vuotta ia nyt se tuotiin parin

vuoden välivarastoinnislaan Haapamäen veturipuistosta 0onka veturilallin ympåris'töön on kerääntynyt kaikennäköistä bussimaleriaalia) HKL:n hinurilla syyskuun puolivålissä Koskehan. Viikon tulkimisen iålkeen auto hinattiin Ruhaan,
jossa se pestiin painepesurilla ja
ryhdyniin purkamaan osiin l(llnnostustia varten.
Nurmijärven Linja Oy:n bussien uuden ulkoasun on suunnitellul

ranskalainen Graphibus-toimislo,
koska kotimaiset eivåt olleet ashsta kiinnostuneita. Autojen pohiaväri on valkoinen ja sillä lentelee eri
vårisi.ä leijoja sekä uudLstetu, mtltta perinleinen joutsen. Yhtiön
omistajaperheen nimi'Korsisaari',
on nyt myös isolla autojen kyljissä.

Rargl@ssa Stnsboutgiss aloi@ftiin hiljattain uudelteen Ejtioliikenne.
UawA ovat itlutistisen nä*aisiä äysmatalia englantilaish ABB:n yoddn
Eltaan valnsteita. Estä kuvakulnasta vaunut ovat viea suht'lehf petinteisen nälöisiä. Kuva MaACe Nunnelin 21.10.1995.

TAKL:n nive,ado 306 on rnyyty

löyqån Linjalle.

toa numerolla 32, toinen oli H)(A405.

Haapamåen veturhuistossa
iärjestettiin KLHS:n toimesla viime
kesånä yleisöajeluita TAKL:n nivelautoilh.
TAKL såi ensimmäisen uudes-

Borannan Liikenne Oyllå havaittiin 24.5. entinen Tammelundin
Liikenteen Mercedes-Benz / Wiirna 06 (rek nro OFV-992). Auto ol!
kokonaan valkoinen-

ta kymmenen kappaleen teliautosariastaan 9. t 0., kun Scanh / Carrus -auto nro 21 8 saapui. Ajoon se
saatjin'11.10. linialle 1 (Hotuasti -

Htunälä). Uusi autowosikena on
tuonut eråitä muutoksia ulkonåköön ja sisustukseen. Ulkoteippa-

us on uusittu ia sisållå on nyös
värit]rstä uusinu, mm. tolpat o\€t
oranssh. Koietaulua on uusinu ia
se on yhdenmukainen HKL:n vi!
me sYkE n autojen kanssa.

STA:n busseissa on tavan-

omaisel järjestysnumerot myös ulkokatossa. Ftta autot tunnistaa ylhäältåkin ldsonuna.

KoMston Auton ostettua toukokuussa tahden Liikenteen, on tietysli ryhdytty muuttamaan adoien
vrätilystå
numerointia. Ensimmäiserå KA:n vårit ia numeron sai

h

LL 57 Scånia

(HFS519), s€ on nyl KA279. Seuraavi1 1

3

/ Wiima

Ct6

KA27Z 29 = 315,31 =
3l l la32 = 3l0 (FAB€44. Lahden
Liikenteellä oli keväå|lå kaksi auna LL25 =

BAtTtO
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LIPPUTARIFFIT

kåylännön tilanteessa usko yksinåben lapsirnatkustajan sanaan,
e[ä niin ikåå kuin lippuakaan ei
ole, on tällainen llDpu-uuuus syksytlä otettu käyttöön. Lippu nuc
dostuu 'irompien' lasten 30 påivån lipun kantaosasla s€l€ maksunomastia kenguruosasta, iossa
mainitaan, milloin lipunhaltija låyttåå 7 vuotta. lehän osaan tulee

myös yhleysliedot
Pilkå$å aikaa on HKL:n matkalipun taakse ilmedynyt mainos.
Aikuislen 10 rmll(an lipun lakana
on 'l(anikonltorin' eli Helsingin
PantliOy:n ilrnoitus. Edelliset mainor(set olivat vuoden 1967 taksan
mulGisissa pihdeillä leimatavissa
sarialipuissa.
Seilsemän rnarl€n raitbvaunuliprn on pååt€tty pitiäå myynnissä myds lulevaisuudessa.

Seduliput eivA enää 28.8. lährien kelpaa Länsivåylåå kulkevilla
Uiiniollh 168 (Oy Liniebuss Espoo Ab) sekä l€ikilla M. V Wikstr6m O!':n linioilh.
Vantaan aloitteesta on olenu
seutuliikenteesså kåyttöön ale 7
vuoliaille matkustaiille rarkoitettu

maksdon "kengurulippu". Näin
ntrorethan eivä larvilse oikeasti
lippua, muflå koska kutjenaja ei

rai (esi)koulun nimi.

ia

påivåkodin

Tampereen älykortteia alettiin

rnyydä veteraaneille ja elåkeläisitle 10.10.

Hämeenlinmn kaupunkiliikennettä hoitavat Hämeen Linja Oy ja
Veklc Liikenne Oy- KaupunkialF
eella on tasataksa I 0 mk, siirtoliF
pu 5 mk (\€ihlo 45 minuutin ku-

luessa leiman ajasla, sa{alipuilla
vailto on ilrnainen), kuukausisarjalippu 40 matkaa 230 mk (voimassa kaleoiedkuukaud€n ja viisi
arkipäi\6å ennen ja jälkeen kuunvaihteen), kausisarjalippu 40 matkaa 260 mk (voimassa vuoden).

LaHen lGupunkiliikenteen 30
paivån naynökortth (210 mk)
rnyydäån vain lahtelaisille. Kertamaksut ovat G6 km mk G9 kr
'11 mk,9-t2 km 12 mkja 12-16 km
14 mk. Siirtolippu 4,50 mk on yoi-

I
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massa tunnin. 10 ja 40 matkan
elåkortitovat kåytössä, panttimaksu on 40 mkHeinolan 30 påivän paikallisliikennekorni hä-Håmeen Liikenne
Oy:n autoihin maksaa 190 nk ja
sen voi ostäa kuka lahansa-

Viiden YTv-alueen liityntåpysäköi ipaikan parkkialueet ovat

ULKOMAÄT

vain puolitehoisesti käytössä. Autoililat eivåt ole innostuneet vaihlamaan juniin taa busseihin ia jättämåån autoansa ilmaisille pysäköidialueille. Kokeilu jatkuu ensi

Oslo

toukokuuhun.

Edellisessä numerossa ker-

MUUTA
Munkkiniernen Puislotielle Solnantien ja Laajalahdentien väliin
on Eimän vuoden kesånå valmistunut uusi ruohorata. Ulkomailta
Suomeen luotu idea on kokeilu,
jonka mahdollisti Munkkiniemesså
lehty rataremomti. Kuuden metrin
levyinen ja satakunta metriå pitkå
viherkaista nåyttäå kauempaa katsottuna tasaisen vihreåltä nurmelta, mutta lähietäisyydeltä se on betonin ia ruohon ruuduttamaa ja
täplittåmåå. Alue on perustettu beionisille reikäkiville. Reiät on tåiytetty mullalla, johon tuohonsiemet
lrylveniin. Betonipohla valittiin,
koska ruohikon on kestettävä mm.
painavia huolto- ja kunnossapitoautoja. Ruohoksi on valittu kuivan
paikan seosta, jokå on lyhytkasvuista eikä siksi ole tarvinnut leikkaustia. Kesån kuivuuden se kesti
hwin ilrnan kastelua. lGuneuden
lisäksi nurmikko vaimentaa ralamelue

Railiovaunujen mainospaikål
sisåltä ia ulkoa on wokratlu Postemet Oylle vsosiksi 1996-97Bussien kaikki mainospaikat ia
mainospaikat metrojunien sisåltä
on vuokattu LM-Liikkwat Medial
Oylle vuosiksi 1996-97. Samat
yhtiöt ovat aiernminkin hoitaneel
mainospaikkojen jälleenvuokauk-

roimme norjalaisista Baneforlagetin kirjasista, loissa on tiedot pohjoismaisisla raitioleistå. Nyt niitä
saa edullisesti myös Suomesta
soittamalla Antti Roivaiselle (90)
872 8628. Hinnat ovat 45 mk / kkianen (Museoraulatieyhdistys ry:n
läsenille 40 mk). Kirjasia on viittå
lajia: 1) Nordisk sporveisallas (nykyiset raitiotie la johdinadopaikal
vaunuineen, linioineen), 2)
disk historisk soorveisallas (kaikki
raitiotie- ja iohdinadopaikat linjoineen, vaunuineen kauna aikain,
siis myös Tku, Tpe la Vpi), 3) \&E

llgf

dens sporveier trolle!öusser og
uDdclgrulDsbelq eli lislaus maailmasia perustietoineen, 4) Tlikkcr
99 jbEtadsbalcl-i_.t0slq eli Oslon
raitioteiden historia ja 5) På meterspor i Nidaros eli Trondheimin
raitioteiden histoda. Hanki nyt p+
rusliedot Pohjolan ratikoista ja trollikoista tosiedullisesti!

Ranioiieverkko pileni 21.8. 1,6
kmJlå, kun uusi itåiänsi -yhteys
keskustan ohi otettiin kåyttöön.
Linlat 10 ia 15 kåyttävät uutta rataa, liniat 12, 13 ja 19 käynåväl
edelleen vanhaa reittiä eli Stortingsgatania. Lapsetorvetin ja
Weesels plassin välillå on neljä
uutta pysäkka: VikatoNel, Aker
brygge, Rådhusplassen ja Christiania torv. Uusi rata sivuaa Oslon
tärkeitä nälnävyyksiä: raatihuo-

netta, vanhaa satarnaa ja Akels-

husin linnoitusta. Aker bryggen
uusi pysåkki on rnFs muodostettu
yörailiovaunujen keskuspaikaki.
Lauantain ja sunnuntain vastaisi
na öinä raitiovaunut kulkevat kåytännöllisesti katsoen läpi yön.

Tallinna - Häggvik

Tällinnan raitioteiden ASEAtyövaunu T- l on nykyäån Ruotsis-

sa l\ranmminnen museoalueella
Häggvikjssä Ömsköldsvikin ja
Sundwallin puolivålisså.
LIGHT RAIL & MODEFN
TRAMWAY -LEHTITILAUS

Monetlotu evattåmän
sihteeri Juhana Nordlund on
palannut pääkaupunkiin, uudet yhteysliedot ovat: Orapihlaiatie 12 A
14,00:]20 Helsinki; (90) 458 294.

maail-

man parhaimman ioka kuukausi il-

mestyvån värikkåän Gitiotieharrastajien lehden ia liki 20 suomaIais€lle se jo lulee. l.lld on lehden
tihaminen uusillekin lukijoille help-

poa. Voit iilata LR&MT:n låhimmåsså postissa tai Postipankissa
Oslon nivelvaunu 1 26 uudelk

ftbBuudelk.

KLlva Markku Nummelin.

sen. Vuokatulot ovat sopimuskautena vuositasolh noin 3,8 Mmk
Taiteiden yönä 31.8. oli Raitio-

liikennemus$ auh klo

17-23.

Tuona iltana kuljettaja Kari Patkkinen soifti ja lauloi sekä oppaana
museossa oli eläkkeellä oleva ajomestari Kurt Eksla6m- Museon eri-

koisaukolosla ei mainiltu oikeåslaan missiän, joten ensivuotta silmälläpitåen, olkaapa valppaita ja
käykäå siellå silloin. lila la tilaisuus on erikoinen yökokemus.
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maksamalla alle 200 mk jommalle
kumrnalle allamainilulle lilille Meinitse liedonantokohdassa: Light

Rail

&_ Modem Tramway LRTA
1996. Alå unohda nirn€åsi la osoitettasi. Maksamalla marraskuun

aikana saat tammikuun numeron

jo aialhan. Poslit ja PSP ottavat
itselleen toimituspalkkion.
A) ! 26.10 brittilåiselle postisiirtotilille nro 350 3054. Osoite on
Michael J. Lea, LBTA Subscriptions, 23 Shrubhnds Close, CHlcWELL, Essex, lG7 sEA, UK.
B) Skr 304 ruorsalaiselle postisiirtotilille nro 44 21 6G8. Osoite on
D-E. Göransson, SSS, Medlemsavgner LRTA, Kevingedngen 35,
Tukholma. l-luom: länne otetaan
maksuja vain manaskuuss€.
LR&MT:n lisäksi kannattaa samalh tilata korkeatasoinen vuosikirja
"Lioht Rail Review 7': sen lisähinta
on ! 8.75 tai Skr 10O.
Viihtyisiä lukuhetkiä maailman raitiovaunujen parissa!

LFÄYKSIÄ JA KORJAUKSIA
Edellisessä numerossa kerroimrne virheellbesti, ettå TAKL
300 ia 301 olisivat jo poissa ajosta.
Ne oval krilenkin nyt nonnaaiiliikenteessä. koska uusien teliautojen lulo on viivåstynyt. Toinen autoista jåånee museoautoks'.
Huomasitko,

ettå lotain

jåi

puuttumaan. Sen voi vielä korjata
seuraavassa numercsså. Päätepysäkki toimiletaan yksinomaan
toimitukselle lähetewen uutisten,
havaintoien la awstusten perus-

lnmmmm
IffiHHffffi

teella
Motlomme on: Jos näel aiheelliseksi kertoa jostain havainncstasi
hanastustoverillesi, niin se kelpaa
myös Päätepysåkille.
AVUSTUKSET tutivat tå ä kertaa
seuraaviha, joille kiitokset: Mild(o
Attija, Teemu Collin, kisler Engberg, Daniel Federley, Juldq Hannil(ainen, Tom Heino, Arto Hellman, HKL, Janno HiMniemi, Pertti
Leinomåki, Toivo NislGnen, Juha-

na Nordlund, Markku Nummelin,
Oianperå, Jarmo Oksanen,
Sami Pananen, Juhani Poussa,
Jorma Rauhala, Kai Sillanpåä,

f€ri

Risto Vormala.

RAlTlo

4'

l SSs

Venäjån lä- Pteussissa
inomaan, påäkaupu ngissa Kalinin'ijaitsevan,si
gadissa liikennöidäån netisä
aitiotieE yhdeksätta liiiaä. Vaunuja on
lliken??sa. (u 1 994 kesätitanteen mukaanl aanuruuhkssa san kåppaletta. 90 påivållä ja 80 iltalla. Likenneaika on S. 1 S - Z.OO. Uaunustos.Å on
159 Tatnn vaunlta: neliakelisia (ilnan niveltä)T4- sekå sanoin nelkkseIisia (nivetuaunuja) KT4 -WWejä. Ktwat Jorma Bauhala 2.S.tgg4
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- 611 613 - 614 62
62462s 6J! . 654 i
661 - 663 671i673 674

Janno Okanen
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HALLIREITIT 1.9.1995
ohese$a kaaviosb kåyvä ilmi sy*stlå 1935 kåytiiss:r
dleer hallireitit Rdtn nunsro on me*itty l*dfisenå
påålekohliinj lilan*laudei vuoks kaultakulkunerkinnåt
ovat ilman endmmåslå numeroa (6).
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Aiemmio ilmestyneitå RAlTlOita on vielä saatavana. Taas on valikoima supistunut,
mutta vielä on seuraavia saatavana. Tavanomaisten aikataulu_ ia uutispalstojen
lisåksi lehdissä on seuraavanlaisia iuttuia:
lgaa - 2

VÄRIPOSTIKORTTEJA

mm. Viisikymmenluvun sinisiå bussejå. Munkkjniemen vaih€tta.

nd(]

199{ - 3

Helsinh mv 1 82 Liisantqdulla

mm. Parjisin bussit - ja muutakin joukkoliikennettå. H€lsingin bussilinjolä"

E€tsingrin

mv 22 lumiauran kansse

Martinkadulh 4.'t

.1

Raitioliikenne-

971 .

mlamo

4.1977.

a7 avoln nn keskiviikosta

strtt nlnihin

Biian llikenneti€toja.
1995 - 2

mm.Viisikymmenluwn ratikoita. Laut-

lasaaren håvosraitiotie. Tampereen
uudet bussil

ldo 71 - 17.

Til.ukset SRS:rl postisiirtotilin
PSP E{Xt 014-54 il83 ka(ra,

Vuden lopputm se'olckir
oft nihtAuAnA
perusnnAftelgn tbdkst
HKL:n 50 -vuotisnågtIetu.

mårlitse f €donantokohtaan
haluamasi nurnerot.

1995 - 3

hi'lnat numsrolta ovat
l5 mk= 2148,

mm. Mc-kokeiluraitioveLrnu HKL 11.
Ravintolaraitiovaunu Spåaakoff HKl1 75. Uusi leli-Scaniå TAKL:ll€.

20 mk = 3,94,
30 mk 2/q5 nonrerostå

MAUmissA on
postil@rttejo"
oo,ununr alr.rr.nus sarjoj a.
opaski4asiaj a videoita-

€leonpåin.

Konir 5 nk / kpl.

Eirc lzirrott kahr 3
Helsinki

OO25O

(9O) 169 3576
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Johlokuntå

v 1 995:

puhåonjol','taja Joma Rauhala

plh k (90) 873 5936 tai
949{4i} 33t)

PSP 8m q4-54 483

puht

silne€d
J&enmrkgu

l0O mk

Perugetlu 16.1.1972

varEpuh.

(90) 707

299/

JuhanaNordlund

puh k (90) 458 7794
johtaia Ä/i Olsa
pLrh

puh

k

t

(90) 802 2399
(90) 472 9644 tai

950-5591S11

Jäsenkoni a ilhainen sisåänpååsy
Helsingin Bahioliikenn€nus€oon sekåus€immille pohjoismaifen raitiotieseuroien yllåpitåmille mlseorailiot€ille
iå museoihin. Ii€dustele lipunmyynnistal
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Påälolmitlaja Jornå Bauhala
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8. vuosik€rta

Lelrd ilmestyy neljåsti vuod€sså ja
iaelaan SBS:n jåsentehtenå.
Toimilus: Jorma Rauhala
Laahokuja 2 C, 01 370 Vadtaa

Kuslantaia:
Suomen Railiolieseura ry
PainopaiklG:
Painatuskeskus Oy, Helsjnki 19gs

(9o) sg1 121

T@lHeino
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Suomen Flaitiotieseura ry
Mitåån osaå lehdsssä jull€isluita aF
likkeleista €isaa kåyttåä itman pååloi@

mittaian

selå hicitajan tupaå teki-

jänoik€usmåååysten perustee a.
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TESTAAMME TULEVAISUUDEN TEKNISIA RATKAISUJA
TEITÄ VARTEN
Wir testen fiir Sie das Tram der Zukunft
Munjco ko€vaunu 3000 koeajolla Käpylässä. KwaJorma Rauhah 9.8.1995.
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Kansikuva:
Turun aitialeiden upouusi "Nesslinkl on ihasluksen kohteena vaunohallin pihalla vuonna 1951 (vaunun
valmislaneen SLtomen AnaEollisuuden johtajana oli Tot Nessling). Liikennelaitoksen niehet ovat vaunun
numetun edesså, joten silä eitiedetä. Hiourina on antiikkinen vaunu 4, hssa kät1etäån yhä Wnvinoilinta.
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