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Koonnut Jorma Rauhala
Kuvat Reino Kalliomäen kokoelma.

Kausalan kylä - litin kunta.
Matti Multalan Pyörä- la Puu-
teollisuus, Kausalan Saha ia
Mylly, (toiminimi kuului v. 1966
lähtien Myllykoski Oy:hyn).
750 mm raideleveyksisen noin
viisi kilometriä pltkän Kausa"
lan-Leininselän rautatien pää-
la*oiluksena oli Puulavaran
kuljetus sahalaitokselle laaiois-
ta litin-Jäalan melsistä, iotka si-
iaitsival Leininselän vesistön
tuntumåssa. Rata avättiin lii-
kenteelle 20.6.1910 ja samana
kesänä aloitettiin myös höyry-
laivaliikenne Leininselällä. Lai-
voien Ja VR:n iunien yhdyslii-
kenteessä kulki myös henkilö-
iunla. Matkustaiavaunuia oli
neljä entistä Helsingin Raitiotie
ia Omnibus Oyin hevosiallio-
vaunua (Scandia AS, Randers,
Tanska, v. 1890), joiden raidele-
veys kavennettiin melristä.
Myöhemmin vaunut maalattiin
punaruskelksi. Vaunuilla oll li-
sänimenä "lasivaunu". Yleisenä
henkilölunaratana tämä rautatie
palveli 191o-luvulla. Sen iäF
keen hevosväunuilla kulietettiin
yhtiön väkeä. KapeaEileinen
purettiin, kun VR rakensi vuon-
na 1947 leveäraileisen raileen
Kausalan sahalle (3.11.1946 teh-
tiin rakentämlspäätös). Leveä-
raideradan lähtövaihde Kausa.
lan asemalla purettiin 1987 ja it-
se rala seutaavan vuosikymme-
nen alussa.

RAUTATIEIN
h en

lsmo Leppänen ja l\rarkku Nummelin

Yksi raitiovaunuista on tallen-
nettu ja se on kesäisin esillä MLr-

seorautatieyhdistyksen [/inkiön
kapearaidemuseossa. Tämå vau-
nu on peruskorjattu viimeksi 1930'
[]vulla.

Re ino Ka lliomäki ketlool

Armeijaa käydessäni tarkkailin
aina junan ikkunasta vanhaa Lei-
ninselän ratapenkkaa ja kun se
kalosi asemalla punaiseen maka-
siiniin, niin mielessäni kuvittelin,
että mitä siellä sisållä onkaan. Lo-
pulta kun ehdin tirkistämåän, niin
raitiovaunuhan se siellä. Tietenkin
se oli pettymys, olinhan uskonut,
että siellä on myös höyryveluri.
Totta puhuen, kun vuonna 1968
olin lntisså, niin edellisenä vuonna
sahan päässå olisi höyryveturi vie-
lä ollut.

Kåvin p\,ytämässä Pyörä- ja
Puuleollisuuden iohtaialta vaunua
museoradalle sekä sain Hannu
Haakin innostumaan traktorei-
neen sen kLrljettamiseen. Kun vau-
nua nosleltiin esiin heinien jou-

kosta esiin ja kun runko ja pyörä-
kin tulivat näl(yviin, näytti johtaja
hetken pääslä tulevan katuma-
päälle, mutta onneksi piti sanansa.

Kesällä 1973 koetin paneutua
tarkemmin Leininselän ralaan ja
ensimmäiseksi lapasin konemes-
tari Otto Hokkaser: Tulin littiin
vuonna 1933. Ivlatkustajavaunu oli
kofattu ennen radan leventämis-
tä, knm Vainio. Puskimel oli otettu
lumiauraan.

Kaksi veturia: "2" oli saksalai-
nen, molemmat vetu t olivat run-
kotankkivetureita (0-4-0WT). Her-
roja vietiin ja heidän vierailansa
malkustajavaunulla. Puutavara-
lastit olivat 6-8 vaunua. Tukkeja
tuoliin myös asemalle. Numero 2
oli välillä Heinolassa, mutta se
pyydettiin takaisin, kun ykkösen
tuubil hajosivat.

"Lasivaunuja" on ollut kaksi
kappaletta. Toinen vietiin kalliolle
Kymin rantaan, rikottu siellä. Tava-
ravaunul olivat lelivaunuia. Tukke-
ja lasiatliin yhdestå leveästå vau-

jol'ap.

3.rs + Ksnsala. ..,... ? 7.21

3.6 + I4ioinsellii .... + 7.05

lirin, Jaalon ja Voikkaan yhreyksiii. Vnlilailur.ita olir{r Kdortr-
nsa, Iitti, Itiittilii, lllarhbiir:k, Kitr!'la' J!.1' j:! Oh!rl!. L{i-
van"drustajå ja liiklnnidd Mstti Multlla rrkunutti vuonra
19l0 oman kapclraitcis.n raultrtien Lcinir€cliitr rannrsta Kau-
salan ascmalle. Vaunuiki hankittiin vanloja Ilelsirrgirr hcvos-

raitiotien vaunuja, joita hiiyryvetu yeti. Mårktrståjat kuljet€t-
tiin radallå ilnaiseksi. 

^ikåtaulur 
kesällä 1914.

163. llr!!åli-L!ini[!tllä, L.lnln3!llå-lfoilftrL

,,IIIIDENAANMI'
4.m + Leinios€lLå..... +
?l: * woikk8a. . . . ..., 3!oKANS]KUVA:

Lehtemme histoian ensimmäinen
höWweturikuva on Kausalan
Le in in selän R a u tati eltä. Vetu in n rc
1 peässä on kaksi entisUi Helsin'
din hcvosaitiovaunua. vieläoä ai-
van alkuperäisissä maalauksis'
saan kaikkine koisteaitoineen.
Kuvaft u Lei ni nselän ase ma lla.
K okoelma R e ino Kall iomäki.
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nusta kaksi kapeaa. 'Niityn måki"
asemalta lähdettäesså oli paha.
Kuusi lastia tukkia tuljylös kovalla
puhdilla hwällä kelillå.

Veturinkuljettajia oli kuusi;
Stack, Haapasiltä, Vainio, Heka-
nen, Unto H. ja itse (O.H.). (Mies-
ten äåntämät vierasperäiset nimel
jäävät ioskus arvoituksiksi.) Vietiin
tukkikuormia niityn mäelle: ensin
työnnettiin kolme vaunua måen
påålleja sifien kolrne perälle, vetu-
ri keskellå sahalle. Jarrut olivat
vain veturissa. Vetureissa poltet-
tiin puuta, kuivaa lankunpäåtä sa-
halta, hlväå pihkaista puuta. Vettä
otettiin imurilla Kymiioesta. Kau,
salassa oli varakaivo. IVlyöhemmin
tehtiin vesiposti sahalle.

Laivat olivat Hiidensalmija Os-
mo. Asemahuone oli Kyrninran-
nassa. Kausalan asemalla olipieni
asemahuone. Siitä oli junasuo-
rjtuspuhelinyhteys sahalle. Talvel
la kun eiollul laivaliikennettä, ajet-
tiin vetudlla kolmessa tuurissa tuk-
keja. Dieselvelud tuli sotien jäl-
keen. Kausalassa oli iso sotavarik-
ko. Dieseli vietiin sahan kapea-
raideliikenteen lopuftua Heino-
Iaan. (Heinolan eleläpuolella on
toiminut 6aha, joka on ilmeisesti
kuulunut "konserniin".)

Kerran oli taas tilaitu "lasivau-
nu" viemään sahayhdyskunnan
rouvia rukoushuoneelle Kausa-
laan. Sahanhoitajana oli "Ukko"
Sallninen. Kun naisia ei kuulunul,
niin ukko kåskilähtemään. No, sil-
loin mentiin. Vetu rinku ljettaja pala-
si kuitenkin takaisin ja lapasi nai-
set kävelemässä rataa myöten
Holstilan kohdalla. Nämä eivät
suostuneet nousemaan lq/ytiin.
Ville tokaisi: %$&!S@#o, no minä
ajan tässä sitten hiljalleen edeltä-
päin. Näin päåstiin vihdoin Kausa-
laan. (Huom: tuon ajan ihmisei ei-
vät huvinpäitenkään mielellåån
puhu rumia, saatisitten pane niitä
loisten suuhun. Kedojan tarkoitus
oli varmasli pitää kuljettaja ano,
nyymjnä, muita lipsautti Villen, mi-
kä lienee OK kun kuljettajalistasta
puuiluvat etunimel.)

Toisen kerran "lasivaunu" sai
lähteä tyhiänä, kun kuljettajavuo-

'.:dd.-i
--\trrl': i I
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rossa ollut vanhapoika-kuljettaja
pahastutti lqytiin tulevat naiset.
Kuljettaja oli nimittäin niin ylenan-
nettu, niin vlenannettu, etä hänen
kåytöstään pidettiin Pahana. Hå-
nen housujensa sepaluksesta oli-
vat nimittäin napit jo ammoin lentä-
neet la vyönäkin oli narunpätkii.
Rouvien lähestyesså kuljettaja
seisoi odottamassa junan edessä
ja ylenannettu kun oli, työnsi kä-
tensä sepaluksen sisåän ja raapia
kyhnltäen iotakin kutisevaa koh-
laa. Rukoushuoneelle matkaava
ompeluseuraväki nosli leukansa
ylös ja låhti kävelemäån. Kuljettaja
lähti hetken pohdittuaan aiamaan
hiljaa perässä. Kerrotaan, etlå täl-
lä kertaa naiset nousivat junaan
jossakin vaiheessa ja nåin kaikki
päåttyi onnellisesti.

Sitten tapasin vielä laul Yalh/-

or, joka asui silloin Mankalassa.
Hän kertoi: Matkustajavaunuia oli
alunperin neljä. Yhtå ei käYtetty
lainkaan Kausalassa. lratkustaja_
liikenne loppui ennen kapinaa.
Matkrslaminen oli maksutonta.
Koska €taa ei oltu katsastettu
(yleiseksi rautatieksi), ei voitu
myydä lippuja. Junassa matkusta-
minen oli 'vapaaehtoista'' ia laiva-
matka oli siksi sitten kalliimpi. Ase-
mahuone oti laiturin juuressa. U'
såksi oli 2. ja 3. luokan ravintola.
BavintolaEkennuksessa oli Pieni
keiniö ja kaksi huonetta. sieltå sai
oikein ruotaakin. Ja asemakello-
kin oli. Rata oli huonokuntoinen ja
loppuaikoina sitä lopattiin jopa ha-
kepuruilla. Kolme vuoroa ajettiin
usein tukkejä Kausalasta. Kakko-
nen toi 5-6 lastia. NoPeusawio 35
km^ kevyellä kuormalla. Rimoia ja
laudanpåtkiä poltettiin.

Selraavassa Reino Ka iomä'
er, yhteenveto lehdellemme mitå
kapearaiteisefta oli vielä viime ke-

sänä nähtävissä: Ratapenkkaa on
vielä paikallistienä tuo 'Niityn mä-
ki" leikkauksessa kulkevine S-kur-
veineen, kaltevuus jopa n. 20 o/oo'

mutta muuten uudisrakentaminen
on peittänyt jåljet. Vanha laitud la-
hoaa rannassa. mutta koska se on
osin maalaituri. niin siinå on vielä
myös pätkä ratapohjaa tienä, joka
kaartaa laitudn luota rantaa pitkin

saha-alueelle. Saha-alue on te-

hokkaasti tasattu. Silloin 1 972-73
siellå oli paljon Eiteita ia vaunuja-
kin jåljellå. Kiskopaino oli muisiiva-
raisesli 12 kg/m. Sahan viereisellä
Veittostensuolla oli aikoinaan lak_
sikin raiteita käyttävää lurveteh-
dasta. Käydessåni Hannu Haakin
l.anssa hånen rättisitikallaan tie_

dustelemassa våunun siiriojuttua,
huvilielimme laskemalla turveteh-
dasrakennuksen ylälasanteelta
rullavaunulla suolle. Se ei ollut
puoliksikaan niin hudaa kuin Han-
nun rättårin \yydissä oleminen.
Move 21 -veturi luli sahalle Tapio
Saalastin lnsinööritoimiston kautta
ja kuuluu niihin yli kymmenen ko-
neen sadaan, jolka hän sai oslaa
Sotevalla. Viisi veturia jäi ka-
pearaiteisiksi, muut muutettiin le-
veåraiteisiksi. Kausalan Move 21

loimi tietenkin vain enåä saha-alu_
eella. l\4uistitieto kertoo sen men-
neen Heinolaan ja Ilkka Hovimuis-
taa nähneensä sittemmin 1960-lu-
vun lopussa sellaisen rungon ia
pyödstön romuliikkeessä Lahden
vetudtallin vieressä.

Jussi Kekki kertoo:

"Asun siitä Kausala-Veittosten
saha -rautatieltå noin Puolen ki-
lornelrin pååssä. Nyt on jo leveåt
raiteetkin laiteftu rullalle ja vanha
ratalinja on vain muistona men_

neislå mahtavista ajoista. Sahakin
on jo purettu ja siellä on vaan isot
ongelmajätekasat muistuttamas-
sa KYS puunsuoja-aineen käytös-
tä- Olin itse kesätöisså sahalla nel-
jänä vuonna 1960luvulla ja silloin
siellå olivielä joitain vanhoja patu-
ja, jotka muistivat niistå vanhan
kapearaideajan jutuista. "Lasivau-
nusta": olen itse 1950luvun lopul-
la kåynyt isiumassa siinä vaunus-
sa lukemattomia kertoiå täällä
Kausalassa. Vaunu oli Helsingin
vanha hevosvetoinen puuBtikka,
sen sain selville isåltäni. Vaunu oli
ennen sotia tällä Kausala-Veitto_
nen kapearaideradalla työväen
kuljetusvaununa. Porukka meni
tåältä Kausalasla töihin aamulla
siinä ja sama illalla iakaisin. Niitä
vaunuia oli ainakin kaksi kappalet-
ta. Siitä toisesta ei minulla ole mi_

tåån hajua. Luultavasti se oli myy-
ly ionnekin muulle sahalle sodan

iälkeen. lgsoluvulla'lasivaunua'

säilytettiin Kausalassa eniisessä
Sotevan varastossa aseman lä-
hellä.'

Lopuksi eräitii lainauksia Resii-
na-iehdislä:

"Kun rautatie oli rakennettu
Salpausselkää seuraten, rata ei
u lottu nut verraten läheisen litinjär-
vialueen raniaan. Tätå pidettiin
paikallisten talousmiesten keskuu-
dessa vallitsevana puutteena,

ioka esti sahateollisuuden sijoittu-
misia keski-littiin, esimerkiksi
Mani iaan tai Kau€maahan. Lii-
kemr. i Nratti ft,lultala, joka ryhtyi
191c uvulle tultaessa ha4oitta-
haai puutavaakauppaa litin seu-
dulla, rakennutti 1910 kapearaitei-
sen rautatien Kausalasta Leinin-
selän rantaan. Työtä valvoi rata-
insinööd F. Äberq, ia rala avattiin
liikenleelle 20.6.1 9'10. Puutavara-
liikenteen ohella rautalie palveli

myös malkailua. Pieni "pässi" veti
junaa, jonka viimeisinä vaunuina
oli lyhyilå punaruskeita malkusta-

iavaunuja Kausalasta Leinin ran'
taan kohta Helsingin junan luftua,
14.55. "Multalan €dan" liikenne
jatkuiyhä l920-ja 1g3oluvulla la-
varaliikenteenä. Sinen rata puret-

tiin ja tilalle rakennettiin valtionrau-
tateiden raide Kausalan sahalle."
litin hisbna, Lahti 1 966 / Besiina
m (1973)

"Vielä våhäsen Kausalasta:
Vaikka virallista yhdysliikenneso-
pimusta VR:n kanssa ei ollutkaan
olemassa, oli junan låhtö- ia tulo-
ajat Kausalassa sovitettu sellaisik-
si, ettå yhteys Helsingistä Påin
saavuttaessa oli junalla 4, lähtö
Helsingistä 10.20 ia tulo Kausa-
laan 15.'12, josta juna Leininsel-
kään 15.25. Paluuyhteys oli Lei-
nistä 19.25 Kausalaan saapuneel_
la junalla ja I9.40junalla26l edel-
leen Helsinkiin. tuloaika 0.52.
(oKr
Fesiina 22 (1973)

"Kausalan-Leininselän lata,
yksityinen rautatie Kausalan ase-
malla Leininselän rantaan, KYmi_
joen vesistössä; Pituus noin 5 km,
raideleveys 75 cm, omistaja liike-
mies Matti Muliala, Lahdesta. Liik-
kuvåan kalustoon kuuluut 1 saksa-
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laistekoinen höyryveturi, 4 mat-
kustaja- ja 12 tavaravaunua. Ra-
kennuskustannukset norn
125.000 mk (alkuperåinen kustan-
nusarvio oli 95.000 mk). Rata val-
mistui kesällå 1910. Radan tarkoi-
tuksena on saattaa valiionraula-
teitten yhteyteen litin, Jaalan ja
Valkealan pitäiiä koskevat, Leinin,
Pelingin ja Pyhåjårven rantaseu-
dut; jokapäiväinen laivaliikenne
Leininselän rannasia Jaalan kaut-
1a Voikkaan. Neljän ensimmäisen
kuukauden aikana (kesäkuu-s\,'ys-
kuu 1910) kä)4ti rataa noin 4000
maikustajaa ja kuljelettiin silä
myöten noin 12.000 kuutiometriä
puutavaraa,"
Otavan Tietosanakiia lV, 1912 /
Resiina 24 (1973)

"Nuo neljä matkustajavaunua
olivat, kuten lunnettua, Helsingin
eniisiä hevosraitiotievaunuia. Yksi
niisiä jäi kuitenkin heti alusta alka-
en rantamajaksi Leininselän iuntu-
maan. Jäljelle jäåneillä "lasikaa-
peilia", kuten niitå kutsuftiin, kulie-
tettiin matkustajat ilmaiseksi. Näin
täy,tyi menelellä, sillä rataa ei kos-
kaan katsastettu matkustajaliiken_
teelle ja niinollen junassa kulkemi
nen tuli olla vapaaehtoista. Leinin-
selän laiturin partaalla odotti junal
la saapuvia lllja ll luokan "asema-
ravintola" sekå Vs Hiidensalmi,
jonka tariifeihin tietysti myös juna-
malka sisältyi. Myöhemmin Hii-
densalmi sai dieselmoottorin ia lai-
vaa käytettiin hinaajana, mutta ai-
nakin viime kesånå se taas palveli
matkalaisia Voikkaalitin kko -reitil-
lä. lvluseorautatien Lasikaappi on
perusieellisesti korjattu noin v.

1930, eikå sen ulkonåkö siinä yh-
ieydessä todellakaan parantunut.
Vaunulla kuljetettiin Leininselän
rantaan rakennetun sahan henki-
lökuntaa sekä kirkkoon ettäompe-
luseuroihin ja haettiin sahan vie-
raat Kausalan asemalta. (RK)"
Pesiina 24 (1 973)

Kausalan radalla on ollui seuraa-
vat varsin pienitehoiset höyryvetu_
ril:
Nro l Orenstein & Koppel3722 /
1903. 0"4-0WT. Kattilarekisterin
numero K1192. 0,679 x '10,646 x
r2 = 87 (Kattilan likrvuus xtulipinla
x työpaine kp/cmz = voimaluku).

-. l,:\Jr. -."j-l€>\: _..*-:..-

Kausalan-Lelninselån Rautatien matkustajavaunu Minkiön kapeaaide-
nuseossa. Vaunun kimpussa on SBS:n puhdetyöryhnä vuonna 1986.
vasemmalta Ensio Vifta, Jarma oksanen, Joma Rauhala, Kai Juntunen
sekä Kister Engbery. Kuvan otti Ma*ku Nunmelin, joka osaltstui myös
vaunun siistimistalkoisiin. Kesäkuun alussa Gdan avajaisjuhlissa vaunua
siften vetiihan oikea hevonen.

Kattilan viimeinen tarkastus 1 958,
romuksi 1967.
Nro 2 Orenstein & Koppel 10504 /
1923. 0-4-0WT. Kattlarekisterin
numero Kl191.0,765 x 12,5 x 12

= 101. Kaltilan viimeinen tarkaslus
1 972 (tynnyrinpesutehtävässä Ai
mo Kajomeri Oy:llå Lempäälås-
så). Kattila on hankittu sittemmin
Museorautatielle.
Moottoriveturina viime sotien jäl
keen käytettiin Valmet Oy:n vaF
mistamaa l\rove 21 -tyyppistä ve-
tuda.

Ellaisia Kausalan-Leininselän Rautatien matkustaiavaunut ovat olleet
parhaimmillaan. Kuvassa Raitioliikennemuseossa nt4(yään oleva vaunu
nrc 11 HKL:n lekemän hienon entisöinnin jälkeen.
Kuva lsmo Leppänen, Töölö 34.4.1979.

ifi

U

Saisimmekohan ensi touko-
kuu e joksikin viikonlapuksi keät-
tyä ionkinmoisen kunnostusporu-
kan, niin voisimme jälleen paran-
taa Minkiön raitiovaunun ul-
koasua.

ota !!yt yhteys puheenjohtajaan,
niin pakamme kevääIä asiaan.
Kulietukset Helsingin suunnasta
jä4estynevät, Minkiö ä saalaneen
talkootuokaa ja päivån päålle voi-
nee olla kenties vielä puusauna-

Etr.:! E
**å 'EtJtrid
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RAITIOTIEN
ARAB IAN RA

JATKAM IN E N

NTAAN

teksti Daniel Federley
kadal Kaupunkisuunnitteluviraslo

Arabian eli nykyisen Hackmanin tehtaiden kuPeeseen kantakaupungin itä-
rannalle on syntymässå uusi asuinalue. Hämeentien ia Vanhankaupu ngin-
lahden väliin rakennetaan vuosina 1998-2013 yhteensä 85 hehtaarin alueelle
asuntoia TOOO asukkaalle. TyöPaikkoia on suunniteltu 7900:lle' Arabianran-
ta ja s;n eteläpuolella siiaitseva Toukolanranta ovat iatkoa 1980-luvulla
alkäneelle kantakaupungin asuin rakentam iselle ia samalla viimeinen koh-
de, jossa asuinrakentam inen suuressa mittakaavassa on mahdollista ennen
kuin satamatoiminnot siirtyvät pois Jätkäsaaresta la Sompasaaresta'

Länsi-Pasila, Katajanokka,
Pikku Huopalahtiia Ruoholahti ra-

kennettiin 1980- ia 1990-luvuilla ja

kaikille nåille aUeille on johdetlu
raitiolinjat. Myös Toukolanrannan
ja Arabianrannan joukkoliiken-
teestå tulee huolehtimaan raitiolin-
ja, nimittäin linja 6 Hietalahii-Ara-
bianranta.

Asuntoalue tulee siis koostu-
maan kahdesla lähes Yhtäsuures-
ta osasta, Toukolanrannasta ja

Arabianrannasla. Toukolanrannan
alleen pohjoisreuna on nykyinen
Kokkosaarenkatu, Arabianranta
alkaa Hackmanin tehtaiden koh-
dalta. Koska Toukolanrannasta on

suhteellisen lyhyt kävelymatka
Hämeentielle, ei alueelle tule
omaa joukkoliikennettå. Sen si-
jaan Arabianrannasta ia varsinkin

sen pohjoisosista on Pitempi mat-
ka raitiovaun!n pysåkeille. Pelkki-

en Hämeentietä kulkevien bussien
varaan ioukkoliikennettä ei voi jät-

tää, joten raitiolinjaa on pidennet-

tävä. Alueelle on suunniteltu oma

bussilinja, joka loteutuessaan kul-

kisi myös Toukolanrannan kautta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja

Liikennelaitos ovat yhdessä tutki-
neet e laisia vaihtoehtoja railiolin-
jan 6 pidennykselle. Tarkoitus on,
etlå liikennöinti voilaisiin aloittaa
vuonna 2001, jolloin raitiovaunu
iulisi alueelle ensimmäisten asuk-

kaiden mukana kuten mm. tapah'
tui Pikku Huopalahdessa. Näin
asukkaat tottuisivat alusta låhlien
railiovaunun käyttöön.

Toukolanrannan asemakaava-
ehdotuksen mukaan joukkoliiken-

ne alueelle hoidetaan kierrättå-
mållå raitiolinja 6 suurena Yksi'
suuntaisena lenkkinä Arabian leh-
daskodtelin yrnpäri. Joukkoliiken-
nelautakunta oli kuitenkin sitå
mieltä, että 150 x 400 m korttelin
kiertäminen ei ole jårkevå ralkaisu
matkustajapalvelujen kannalta.
Varsinkin päätepysäkki ja sillä ta-
pahluva ajantasaus huonontavat
ratkaisun palvelumahdollisuuksia.
Päätet$in tutkia muita vaihloehtoja
ja lopulta on päådytty kuuleen eri-
laiseen vaihtoehtoon, jotka seu'
Gavassa esitelläån.

Karttakuvista nåhdään kunkin
vaihtoehdon linjaus ja pysäkit. Pe-
rusvaihtoehtoia on kolme, nimit-
täin vaihtoehtopait NF, BIC ia
D/E. Eri vaihtoehtojen soveltu-
vuutta on tarkasteltu palvelutason,
kaupunkirakenteen, rakentamis'
kustannuksien, kiiytötalouden, lii_

kennöitävyyden ja ns. synergian
kannalla.

Palvelutasolla ta*oitetaan kä-
velymatkaa pysäkille sekä linjauk-
sen hahmolettavuutta eli reitin sel-
kej4lå. Kaikille vaihloehdoille on

laskettu teoreettinen pysäkkikuoF
mitus eli kuinka monta asukasta ja

työpaikkaa sijaitsee 200 metdn 5ä-
teellä pysäkistä. Toki pysäkille kä-
velläån pidempienkin matkoien
päästä. Kaupunkirakenteellisia
vaikuluksia on larkasteltu laadilun
asemakaavaehdotuksen suhteen.
On selvitetty, voidaanko ratalin-
jaus toteuttaa asemakaavaa
muuttamatta ja onko toteuttami-
nen mahdollista samanaikaisesti
alueen rakentumisen kanssa. Li-
såksi on lutkittu, iukeeko ratalin-
jaus taideteollisuuskeskuksen
muodostamista Arabian leolli-
suuskortteliin. KäJ,'tlötarkastelus_
sa on verrattu eri vaihtoehtojen lii-
kennöinnistä aiheutuvia kustan-
nuksia suhteessa arvioituihin mal
kustaiamääiin. Liikennöitävlys-
ta*aslelussa sen sijaan päädytliin

tulokseen, jossa jokaisen vaihio-
ehdon liikennöitä\ryys oli suudn
piirtein samanlainen. Synergialla
ta*oiteiaan joukkoliikenleen ja ra-
kentuvan uuden kaupunginosan
tiivistä yhteenkytkeytymistä ja sy-
nergiaetuja on pidetty eri vaihto-
ehtoja vedaillessa tärkeånå tekijä-
nä. Eduista lärkeimpänä on pidet-

ty joukkoliikenleen aseman paran-

tamisla ja vahvistamista alueen
asukkaiden valitessa kulkuvälinel'
täån raitiovaunun ia henkilöaulon
välillå.
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Våihroehlo A

Asemakaavaehdotuksen mu-
kainen Arabian taideteollisuuskes'
kuksen eli korttelin nro 669 kiertä-
vä yksisuuntainen raitiotie katu-
osilla Hämeeniie - Arabiankalu -
Arabianranta - Muotoilijankalu -
Hämeentie on palvelutasoltaan
edttäin hyvä, jos ajantasauspy-
säkkiä ei lawita. Se kuitenkin tar
vitaan ainakin toistaiseksi, mikå
huonontaa oleellisesti vaihtoeh-
don toteuttamismahdollisuuksia.
Vaihtoehdon pysåkkikuormitus on
1'i.800 matkustaiaa 200 m:n sä-
teellä pysäkeiståja se palvelee hy-
vin myös Hämeentien varessa io
olemassa olevaa asutusta.

Linjaus palvelee sekä asutusia
että taideleollisuuskeskusta te-
hokkaasti. Päälepysåkin sijoitta-
minen ei tuota ongelmia, sillå
kääniösilmukkaa ei tarviia. Vaih-
toehto edellyttää kuitenkin tuleval
la Muotoilijankadulla sijaitsevan
Masa-Yardsin jäälaboratorion li
sårakennuksen purkamista. Ra-
kennusta ei todennäköisesti voida
pu&aa riittävän ajoissa asuinra-
kenlamisen alkaessa. mikå viiväs-

Mtäisi raitiotien valmistumisla.
Vaihtoehto A on asemakaavan ta-
voitteiden mukainen eikä edellytä
kaavaan rakenteellisia muuloksia.

Uuila rataa rakennetlaisiin
1470 metriä, rakennuskustannuk-
set olisivat noin 5.900.000 mark-
kaa. Lisäksi on arvioitu. etlä rai-
tiotie tulee aiheuttamaan lisäkus-
lannuksia katurakentamiselle.
Vaihtoehdossa A lisäkustannukset
ovät karkeasti arvioiden 780.000
ma*kaa. Käyttötaloudeltaan vaih-
toehto A on huonompi kuin vaih-
toehdotC, Dia E, sillä matkustaja-
poientiaali on pienempi kuin näillä
vaihtoehdoilla. Liikennöitå\Yys
sen sijaan onjonkin ve(an Parem-
pi kuin muissa vaihtoehdoissa, sil-
lä yksiraiteinen rata voitaisiin sijoit-
taa Arabianrannassa kadun reu-
naan, jolloin matkustajien ei tar-
vitsisi yliftää ajoratoja noustes-
saan vaunuun.

Synergiaetujen saavuttaminen
edellJ4täå, efiå vaihtoehto toteu-
ietaan jo rakentamisen alkuvai-

heessa, mikä ei klitenkaan ole
mahdollista jäälaboratorion lisära_

kennussiiven vuoksi. Linjaus on si-
ten erittäin huono synergiaomi-
naisuuksiltaan. Jos kuilenkin siipi
voidaan purkaa, Paranevat syner
gaaominaisuudet huomattavasti.
Liniaus palvelee taideteollisuus_
keskusta monipuolisesti ja lehok-
kaastija ennen kaikkea raitiolie on
valmiina tarjoamassa liikennepal_
velujaan jo €kennusvaiheessa
alueen kaikilte asuinkoitteleille.

Vaihloehto B

Kaksisuuntainen raitiolie katu-
osuuksilla Hämeentie - Arabian-
katu - Arabianranta, päätepysåkki
Keraamikonkadun risteyksessä,
on vaihtoehdoista lyhin ja siten
myös hälvin. Rakentamiskuslan-
nukset olisival 5.000.000 markkaa
ja katurakentamisen lisäkustan-
nukset noin 580.000 markkaa.
Uutta rataa rakenneltaisiin vain
1260 metiä. Linjan hahmotetta-
vuus on hYVä, mutta lyhyyden
vuoksi teoreettinen matkustaja-
kertymä jåä melko alhaiseksi. Ko-
ko Arabianrannan pohioisosa jou-
tuu turvautumaan Härneentien
bussiliikenteeseen, matkustajapo-
tentiaali on vain 11.200 matkusta-

iaa.

Vaihtoehto voidaan toteuttaa
asemakaavaehdotut€en puitteis-

sa eikä se vaadi rakenleellisia
muutoksia kaavaan. PäätePYsäkki
Keraamikonkadun kulmassa siioit-
luu rakenteellisesti oikeaan paik-

kaan taideteollisuuskeskuksen ja
asuinalueen nivelkohtaan. Liniäus
palvelee taideteollisuuskeskusta
hyvin. Käyttötaloudeltaan myös
vaihtoehto B on huonompi kuin
vaihtoehdot C, D ja E, sillä mat-
kustaiapolentiaali on pienempi
kuin näillä vaihtoehdoilla. Hyvåt
synergiaedut on sen sijaan mah-
dollista saavuttaa, sillå linjaus on
mahdollista toteutlaa samanaikai-
sesti alueen rakentamisen kans-

Vaihtoehto C

Pidennelty versio vaihloehdos-
ta B. Päätepysäkki Arabianrannan
ja [,4uotoilijankadun risteyksessä

pidentää raidepituuden 1550 met-
riin ja nostaa €kennuskustannuk-
sei 6.200.000 markkaan. Lisåkus-
lannukset eivåt sen srjaan nousisi.
Teoreettinen matkustajakertymä
lisäåntyisi jopa 13.400 matkusta-
jaan, mutta päAlepysåkki taidete-
ollisuuskeskuksen koillisnurkassa
ei ole toteutuskelpoinen asema-
kaavaehdotuksen puitteissa. Rai-
tiovaunun käåntösilmukkaa varten
on nimittäin muodostettava vähin-
täån 60 x 90 meiriä laaja tori, mikä
edellyttäå joko asuntokerrosalan
tai laideteollisuuskeskuksen ra-
kennusoikeuden vähentämistä.

Vaihtoehtoa C pidetåän kaa-
vallisesti huonona, mutla sen käyt-
tötalous olisi sluren malkustaia-
polentiaalin ansiosta parempi kuio
vaihtoehdossa B.

Vaihto€hto D

Kaksisuunlainen raitiotie katu-
osuuksilla Kokkosaarenkatu {ou-
kolanrannan jatke - Arabianranla
palvelee hwin myös Toukolanran-
nan aluetla, mutta Poistaa samalla
kuitenkin 28 aulopaikkaa, jotka o'i'
si rakennettava esim. maan alle,
mikä tietenkin lisää kustannuksia.
Toisaalta autopaikkojen vähenv-
mistä pidelåän ympäristöllisesti
perusteltuna. Päälepysäkkiratkai-
su on sama kuin vaihtoehdossa B.
Vaihtoehto on selkeäja hwan hah-
motettavjssa ja kerää teoreettises-
ti 13.400 malkustajaa. Vaihtoehto
on kallis, uutta rataa rakennettai-
siin 6.900.000 markalla 1320 met-
riå. Lisäksi tulevat vielä katuraken_
tamisen lisäkustannukset noin
440.000 markkaa sekä kellareihin
toteutettåvat autopaikat, jopa
3.000.000 markkaa.

Kalleudesla huolimatta vaihto-
ehioa D voidaan pitää toteuttamis-
kelpoisena, sillä se voidaan toteut-
taa ilman rakenteellisia kaava-
muutoksia ia ioustavasti alueen
muun rakentamisen yhteydesså.

Vaihtoehto E

Tåmä on pidennetty versio
vaihtoehdosta D. Päåtepysäkki si-
jaitsee klten C-vaihtoehdossakin.
Rakentamiskustannuksel ovat
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8.000.000 + 440.000 + 3.000.000
maRkaa, uutta ralaa 1600 metriä.
Teoreettinen matkustajakerlymä
1 3.800. Vaihtoehto on kaavallisesti
huono; siinä vhdistwal C:n Pääte-
pysåkkialueen mukanaan tuomat
hankaluudet sekä D:n kalleus. Pal-
veluiasoltaan vaihloehto E olisi
kuitenkin valmisluessaan parempi
kuin vaihtoehlo D.

Vaihtoehto F

Kaksisuuntainen raitiotie katu-
osilla Hämeentie - Muotoiliiankatu

- Arabianranta, päätepysäkki
Graafikonkadun ja Lavastaianka_
dun vålisellä puisto'osuudella.
Päätepysäkki poistaa muutaman
autopaikan, jotka on kuitenkin
mahdollista siirtää muualle ilman
lisåkuslannuksia. Vaihloehdossa F

lutla rataa rakennettaisiin iopa
1970 melriå, joten kustannukset
kin olisivat korkeat, 7.900.000
markkaa. Lisäksi katujen rakenta-
miskustannuksia tulisi karkeasti
arvioiden jopa 1.290.000 markkaa.
Toisaalta pitkän reitin vuoksi leo-
reettinen matkustajakertymä olisi

suurempi kuin muissa vaihtoeh'
doissa, jopa 14.200 matkusiajaa.
Laskennallisen 200 mekin etäisyy-
den ulkopuolelle jää Arabianran-
nan pohjoisosasta vain 300 asu-
kasta ja 200 työpaikkaa.

Vaihtoehdon F palvelutasoa pi-
detään huonona, sillä liniaus on
"epälooginen ja hidas". Vaihtoehlo
kuilenkin palvelisi loleutuessaan
myös Hämeentien varten vanhaa
asutusta. Linjaus liittäisi koko uu-
den alueen råitiovaunuliikenteen
piiriin ja palvelisi hyvin myös taide-
teollisuuskeskusta. Linjaus ei
myöskään edell!4ä kaavamuutok-
sia. Toteuttaminen on kuitenkin
mahdollista vasta, kun Masa-
Yardsin jäålaboraiorio on purettu,
joten synergiaominaisuudet oval
huonot ja toteuttaminen viivästyisi.

Yhleenvelo

Kaupunkisuunnitleluviraslo
suosittelee vaihtoehdon B toteut'
lamista. Vaihtoehto A olisi hlvä, jos
Irasa-Yardsin jäälaboratorio voi-
laisiin nopeasti purkaa ja jos ajan-

tasauspysäkkiå Arabianrannassa
eitarvittaisi. Vaihtoehtoja C, Dja E
pidetåän kaikkia palvelulasoltaan
hyvinä. C ja E ovat kaupunkira-
kenteellisesti huonoja päatepy-
säkkiongelmansa lakia. Vaihtoeh-
to F on hyvä kaupunkirakenteelli-
sesti ia erityisesli pysäkkisaavutel-
tavuuden kannalta. Vaihtoehtojen
B, C, D ja E osalta on vielä todet-
tava, että mikäli raitiotielä joskus
jatketaan pidemmälle pohjoiseen
(Viikkiin suunnitell!n leveäraitei-
sen JOKERI-pikaraitiolien liityntä-
asemalle), on jatkeen rakentämi
nen ja elenkin liikennöinnin toteul-
laminen erittäin helppoa olemassa
olevaa rataa pidentäen. Tällöin lin-
ja 6 tekisi vain koukkauksen Ara-
bianrannan alueelle. Vaihtoehdos-
sa F jouduttaisiin pohtimaan Iiiken-
nöinliä Arabianrannan alueelle ko-
konaan uudestaan, sillä Arabian-
rannan "hännän" liikennöinti olisi
hankalaa. Vaihtoehlo A:nkaan lii-
kennöinti ei sujuisi ongelmitla.

Josia kun kaikki suiuu suun-
nitellusti, on vaihtoehto B toteu-
tunut vuoteen 200'l mennessä.
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,'VAITOSKI RJA" N ELIAKSETISTEN
VAUNUJEN HKL I-30 MUUTOSTÖISTÄ
JA KESKIHÄISISTÄ EROISTA OSA I

Koonnul Tom Heino ja ystävällisesti eräin osin tarkistanut ja täydenlänyt Teemu Collin

ffi

Fahastajalla o| alun perin
myös etuoven käy4tövipu, mutta
kyseinen kl,,tkentä purettiin vau-
nuista 1960-luvu la. Tämän jäl
keen etuoven avasi ja sulki kuljel
taja. Rahastajan aitioon jäänyt vi-
pu ei enää toiminul. Vaunut säilyi-
vät pääos n tållaisina a na vuonna
1978 alkaneisiin kuljeltajarahas,
tuksen mahdollistavi n muulostöi-
hin asti, joskin etukilvityksen teks
tiosa poistettiin 1960-luvulla ja
vaunujen 16-30 alahelmaa kiertä-
ni,4 kromatlu koristelista peitettiin
vihreällå maalilla. Muulen koriste,
listat alahelmasla sekä ikkunan
alaosasta on poistettu.

Vaunussa 6 kokeiltiin vuosina
1971 ja 1972 yksivarsivirroitinta ja
vaunussa 8 tyristoriajosääiöä vuo-
den 1970 syksyllä. Kahdeksikko
ajoi samalla ft,4åkelänkadu]la 100

HM V -vaunu I kaeajolla Koskelan ralapihalla ennen HKLlle luavutusta.
Kuva Birget Enbon 3.4.1959

'1. Aikaisemmat
muutosvöt

Va!n!t toimitettiln vuon-
na 1959 moniajo- eli multip-
peliajomahdollisuudella va-
rustettuna- Näin ollen myös
etupään Compact-k!,lki-
meen liitlyi sähkörasla kan-
sineen. PerävaunuMken-
nän osalta myös jafiuletku
oli alun perin iohdeliu säh-
körasian kautta, muttä siir
rettiin T 960-luvulla siitä eril
leen kytkimen ovien puolei-
selle sivulle.

Tiettävästi näitä va!nuja
ei kuitenkaan multippeli
ajossa nähly. Etukytkimen
sähkörasial pureltiinkin
1960-luvun alussa. Sähkö-
tekniset multippelikytkennäl
jäiväl kuitenkin enliselleen. RM3-vaunu 23uutenaValllan hallissa. Tässä ja ylemmässä kuvassa näkyy hwin

mullippeliajaa vaften aleva etupään kytkin. Kuva Biryet Enbom 1959.

{11
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km/h nopeudella poliisien todista-
essa tiiannetta. (Ennätysnopeus
on kuulemma ajettu jollakin "Arkut-
la" sarjasia lSl-'186 eli 110 km/h).
Kaksipolvista virroiiinta kokeiltiin
eri aikoina 1 970-luvulla vaunuissa
17.22 ja 25.

2. Vaunuien muuttaminen
"Laihialaisiksi"

Nimitys laihialajnen" tuli henki-
lökunnan pilkallisesta jlmaisusla
'Lajhian nivel", kun vaunuja alettiin
muuttaa kuljettajarahasiuskäyl-
töön. Vaunuissa 1-15 uusittiin en,
sinnäkin koko sisäverhoilu. Sisä-
seinät olivat aiemmin vaaleanrus-
keaa vaneria tummanr!skein täpli-
tyksin. Sisåkaton rajaa kiersi tum,
manruskea puurima, vanerilewjen
saumoja samoin iummanruskeat,
pystysuuniaisel puurimat. Tukitan-
kojen ja isiuinten selkälojien kah-
vojen väri oli tummanruskea. Uu-
siltu seinä oli vaaleaksi maalattua
kuitule,"yä, ioiden saumoia peittä-
mään asennettiin melallirimat pys-
tysuuntaan (parissa vaunussa säi-
lyivät puurimat). Sisäkaton vaaka-
tason rimoilus säilyi.

Takasillalle takaikkunän ala'
puolelle asenneltiin koleloon taka-
pään ajolaitteisto peruutusta var-
ten. Tukitankojen ja istuinkahvojen
väri vaihtui harmaaksi ja måärättyi-
hin oikean puolen tankoihin asen-
nettiin I painonappia {5 normaalia,
2lasten ja 1 Iastenvaunuille) mat-
kustajien pysähtyrnismerkinantoa

varten. Samaa tarkoitusta palvele-
vista hihnoista oikeanpuoleinen
poistettiin. Kahieen vaunuun asen-
nelliin uudemman malliset "pysäh-
W"-taulut. Ovitoiminnot uusittiin
vastaamaan nivelvaunujen auto-
matiikkaa, kuitenkin edelleen pai-
neilmatoimisina. Keski ja iakaovi,
en puoliskoja ei enää 1ämän jäl,
keen voinutavata erikseen. Ohjaa-
mon seinän matkustarnon puo-
leiseen vasempaan yläosaan
asennetliin kotelon laakse ovien
ohjauspiiri. Samaan koteloon tuJi
kaksi erillistä ky,tkintä: "Halliajo",
jota kälttämäilå vaunulla voidaan

ajaa myös ovet avoinna sekä "Pe-
rävaunu', jonka käyt1ö kytki perä-
vaunun oviloiminnot kuljettajan
merkinantopanelin nä\dtöön. Ra-
hastajan ovipaneli käsitti loiminto-
painikkeet taka- ja keskioville. Kut"
jettajalla oli - ja on - haltintopai
nikkeet kaikille ovi e. Pysäh\y- ja
Lähtee -merkkivalot sijoitettiin
myös kuljettajan paneliin, joka
asennettiin ilmajarrukahvan oike-
alle puolelle ohjaamon oikeaan
etukulmaan. Sanalla etukojelau-
dan merkinantolamput ja -l<ytkimet
poistettiin käytöstä, samoin Täyn-
nä-kilvei oikeåsta etukulmalasista
ja rahastajan aition kohdalla ulko,
seinässä ollut Täynnå-kilpi jäi toi-
mettomaksi. Kuljettajan panelissa
on lisäksi merkkilamppu "Ovi auki,,
(punainen), jonka tapeeltisuus
perustui petävaunuun: merkkivalo
palaa, kunnes perävaununkin ovet
ovat kiinni. Vuodesta 1981 lähtien
muutettavista vaunuista poistettiin
jo muutostöiden yhteydessä ra-
hastajan aitio. Lopuistakin vau,
nuista aitjo poistettiin vuoden 1 986
loppuun mennessä (viimeisenä
vaunusta 14), jolloin aiiion tita a oti
kaikissavaunuissa kaksi pitkittäis-
suuntaisla istuinta matkustajille.
Ohiaamon takaseinåän avaitijn
aukko ohjaamon oven puoljvälisiä
ylöspäjn sekä siitä oikea e sivu-
seinäån saakka. Ensimmäisenå

Linjan 6 nimikkovaunut 24 ja 29 Bautatientorin pysäkillä eåänä sunnun_
taiaamuna keväällä 1972. Vaunu 29 on hetkeä ajkaisemnjn saapunut
Rautatientori-kilviteftynä Kosketasta ja käänw nyt takajsinpäin Anbiaan.
Kuva Jama Fauhala.

gq-_!rr!,r rt,;;ad!F&*E*l

"Sarcapari" eli vaunu 22 Hämeentieltä Kumpulanlaakson maasilatta
1970-luvun alussa. Kuva Mikko Alameri
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vaimistuneessa vaunussa 18 oll

aukko aluksi nykyistä kapeampi,
mutta rahastushankaluuksien
vuoksl siiä levennetuin pian Käy-
iännössä rahastusaukko on nyl io-
ka vaunussa eri levyinen, rnutta

kukapa niitä miitallee.

Ovikojeistojen kannet (ovien
yläpLrolella) uusittiin vaunuissa l-
15 tummanruskeista Puisisia vaa-
leiksi meialllseksi- Vaunuissa 16-
30 alkuperålset metallikannet säi_

lyivät, mutta niistä poistetiiin kol-

mea vaunua lukuunottamatta ovi-

en aukioloa ja / tai vikaantumista
ilmaisseei punaiset merkkilamput
(vaunurssa 16, 27 ja 30 jäljellä)

VårJnuren 1-l 5 uusrrn kansiin näitå

ei enäå asennettu. Oviin asennet-
tiia lurvareunat, vastapaineanturii
ja valokennot, joiden vastalinssi
kotelo keskj- ja takaovien tukitan-
koon. Et!oveen ei kenno-ohjausta
tehty, vaan se on kuljettajan manu-

aalisesU hallittavissa ilman auto-
matiikkaa.

Etumaskiin Peltikilpikotelon
kohdalle asennettiin painonappi'
jolla kuljettaja voi ulkoa avala iai
sulkea eiuoven (ei kuitenkaan
vaunuun 15)- Etu- ja takaovien vie-

reen asennettiin avausnapit mal-

kuslajllle, takaovien kohdalle 1isäk-

si lastenvaunuien kuvalla varustel
tu painike, joka avaa ovet slten,

etlä vain kuljettaja voi ne omasia
panelistaan käsin sulkea (automa'

tiikka Mkeylly Pois). Keskiovien
molemmille puolille asennettiin "Ei
sisään Ej ingång' -iaulut. Etu"jata-
kasillalle asennetliin Almex M-lei-
mauslaitteiden isiukat ja kyseiset
Laitteei.

Myös ohiaamon sisäverhoilu
uusittiin vaunuissa 1-15. Tämän
tuloksena kaiken uusiorakentami-
sen myötä vaunuissa 1, 6 ja 13

etukojelauta siirtyi hiukan vasem-
malle lähemmäksi ajokytkintä, jota
ei enää saanut työnnettyä ajo-
asennoissa loppuun asii ilman, et-
tä käsi otti kiinnikojelaudan sivuun

0a siellä oleviin leräviin ruuveihin).
Vaunussa 4 kojelaulaa kallisteitiin
toisesta reunasta alaspäin. llma-
jarrukahva lyhennettiin alle puo-
leen entisestään kuitenkin silen,
että yläosa säiyi entisellå korkeu-
della ja alaosan kiinnitystä nostel_
tiin. Käsijarrukahva lyhennettiin
päinvastoin: siitä tuli lyh!'t, hanka-
lakä),flöinen tynkä laftianraiaan.
Kuliettaialle asennettiin rahastus-
pöydån lisäksi lippukotelon ja lei-
mauspihtien sekä rahastuslauk!n
ielineet. Pihtitelineet poistetiiin
1990-luvun alussa. Kuljettajan is-
tuimeksi tuli nivelvaunuista tuttu
monisäätöinen GN-Buss 81-22,
kuitenkin vlhreä11ä verhoilulla (ni_

velvaunuissa ruskea). [lultippeli
ajoMkennät purettiin vihdoin. Oh'
jaamon multippelilqdkimeen liitet-
liin sen sijaan takapään ajolaitteis-
ton Mkevätoiminto.

Vanha, heikkoiehoinen ikkuna-
puhallin vaihdettiin ll-sarjan nivel-
vaunujssa kä!'tettyyn Puhalti'
meen, joka asennettiin ohjaamon

Vaunu 8 seisoo Töötön toilta linjan 5 päätepysäkillä Aivan lappuaikoina

(talvi 1 984-85) viitoselakin oli kuljettajarahastus
Kuva Juhana Nonllund 5.1985.
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lattian alle (entinen puhallin oli oh-
jaamon lattian oikeassa reunas-
sa). Puhaltimen kä!'tlöl!/tkin kyl-
mälle ilmalle lisät(iin elukojelau-
taan.

Perävaunujen pojsluttua käy-
töstä alettiin myös takaMkimen
sähkörasioita poistaa ja jarru- se-
kä ilmaletkuja katkaista. Lopulta
tåysi valmius oll enäå vaunuissa
14 ja 24. Vaunusta 24 rasia purel
liin sen vahingoituttua kolarissa
vuonna 1993;vaunu 14 on viimei'
nen pelävaunun vetoon soveltu-
va. Samalla poisletiiin lseista
vaunuisla aulomaaliikatkaisija ll
(perävaunun valaistus ja låmpö)
kahvoineen eJi eluosan katolla ol
lut oikeanpLroleinen laatikko ja oh-
jaamon katossa ollut oikeanpuo-
leinen kahva.

VaunLrihin 16-30 asennettiin
1980-luvun rnittaan vaunuista
331 -375 lalteen oletut Brown-Bo-
verin kompressorit, joita pidettiin
parempina kuin alkuPeräisiä Knor
rin kompuroita. Ensimmäisenä
Brown-Boveri pulputti vaunussa
24. Vaunulla 24 vaihteli myös vir-
roitin edestakaisln: välillä hiiliteline
oli viiksekåstä mallia kuten muissa
vaunuissa, välillä vanhempaa,
viikselönlä. 1980-luvulla alkoi
vaunuihin ilmestyä seuraavia uu-
tuuksia: kuljettajan vasen sivupeili
(paineilmaloiminen, jousella pa-
la!tuva); kummankin sivupeilin-
lämmitys jå sen kytkin etukojelau-
laan; jarruvastuslämmön ohjaus-
vivun (entisen rahastajån aition
yTäpuolella sisäkatossa) muutta-
minen erilliseJlå puikolla säädettå-
våksi; suuntavilkul vaunun taka-
osan lryjkiin; keltaisen jaruvalon
vaihto punaiseksi; iakapään Pu'
nainen heijastin; lakalasin käsi'
käyttöinen pyyhin ja pesulaile; yk-
sipolvivirroitin kehtoineen; verä-
jänvartija eli hälytin, joka soi, jos

ohjaamon ovi avalaan suunnan_
vaihtokahvan ollessa muussa kuin
o-asennossa; nivelvaunujen rulla-
kilvet; virroittimen hamppunarun
vaihto ohuempaan synteettiseen
materjaaliin ja käytön kevenlämi-
nen talja'väkipyörä-ratkaisulla oh-
jaamon katolla.

Jo kuljetiajarahastusmuutos-
löiden yhteydessä vaunujen taka-
sillan keskimmäinen tukitanko ia
sen vaakatasoinen jatke ovien
suuntaan poisletliin, samoin ra-
hastajan aition edesså ol[]t luki-
tanko. Muutamassa vaunussa
tangon kiinnityskohdan pyöreä jål
ki nälqy vielä lattian kumimatossa
taijopa sisäkatossa.

Vaunujen 1 6--30 sisäverhoilus-
sa uusitliin takasilta ja sisäseinäl
rahastajan aiton tasalle, muu ver-
hoilu jåi enliselieen.

Kun rahaslajanaitiot poistettiin,
poisluivat myös rahastajan kilpirul-
lat rnääränpääteksteineen ja ko-
teloineen. Tilalle tuli ikkunaan lii-
mattu keltainen kuliettajarahastuk_
sesta kertova tarra.

Useimmissa vaunuissa lyhen'
nettiin vielå etulqdkintä n. 15-20
cm ja siinå olleita vanhan sähkö-
rasian kiinniivsruuveja poistetiiin
tai sahattiin poikki. Vaunujen 16-
30 katon ulkoreunoja on vieläPä
paikkailtu harmaalla rnassalla, jo-

ka antaa vaikutelman purukumilla
paikatuista vaunuista.

Ja ettei unohiuisi, niin jo 1960-
luvun poistoja ovat virroittimen

paineilmasylinterit ja hiekkalaali
koiden Iämmitysvastukset.

Kojelauta uusihiin 1970-luvun
alussa. Avattavat ikkunat poistet-
tiin oikealta puolellå (pailsi vaLr'
nusta 28). 1980-[]vun lopun uu-
distuksia oli sisäpeilin (kuljetlajan
sellaisen) laskeninen alemmaksi
ja rahastajan merkinantohihnojen
poisio. Radio- ja vahvistinlaile siir-
rettiin kuljetlajarahastusmuutos-
töiden aikana siten, että vahvislin
oli ohjaamon vasemmassa reu-
nassa ja radio oikeassa pailsi tie-
tenkin vaunussa 9, jossa molem-
mat olivat oikeassa reunassa
päällekkäin. AutoNet-puhelinjär-
jeslelmäån siirtyminen vuonna
'1993 häviflti nämå laitteet telinei-
neenr itse radiopuhelin tuli tuuli
lasinplyhkijän koneislon oikealle
puolelle ja vahvistin etukojela!-
taan.

Multa asiukaammepa nyl rai-
tiovaunusaivartelun arimma{le alu-
eelle erittelemään pienenpieniä
eroavaisuuksia vaunusta toiseenl
Hul[]ksi en vielä tunnustaudu,
mutta haluan tällä osoittaa. mitä
raitiovaunututkimus voi fanaattF
simmillaan tuottaa.... Edttely kos-
kee jäljellä olevia eli 1-4, 8-14,
'175 soveltuvin osin, 16-'18, 20-

Vaunu 8 linja a 8 Salnisaaren silnukassa. Kuva Tom Heina 24.4.1995.
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23, 25-2A ia 30. Jo poistettujen
vaunujen 5-7, 19, 24 ja 29 osalta
mainitsen lyhyesti niiden päåpiir-
teitå artjkkelisarjan loppuosassa.

3. Joka vaunu erilainen?

nuissa 1,3,9, 11, 13, 14, 16, 17,
20,21,23,25 ja 30; muissa on
nivelvaunujen numeroinen eturul-
lakilpi.

4. Eturullakilpikotelon lasissa ollut
keltainen radiopuhelimella varus-
tetun vaunun tunnusmerkkion jäl
jellä vaunuissa 1, '14, 18, 22 ja 27.
Vaunussa l3 siitä on jäljellä alempi
puolisko ia vaun ussa 23 vain mus-
ta samanmuotoinen jälki.

5. Tuulilasinpyyhkijän kiinnitysme-
kanismi on vaunuissa 4, 175,'17,
21 ja 25 erilainen kuin muissa vau-
nuissa. Muissahan koneiston vipu-
varsi, johon plyhkijån varsi on kiin-
nilelty, jalkuu vielå pyyhkijån var'
ren läpi eteenpäin ja vaunuissa 2,
8, 12, 13, 18, 20,23.26 ja 30
vieläpä erityisen pitkälle. Plyhki-
jån sulkå on vaunuissa 14, 17, 21
ja 25 edkoisen lyhyt, vaunuissa 4

Vaunun I keula sekä etupään lEt-
kin, jonka päällä on näkwbsä pika-
kytkentäprojektiin liittynyl koutu.
Kuva Tom Heino,
Paavalin kirkko 24.4.1 995

ja 11 tavallista pitempi.

6. Oikean sivupeilin tausta on
yleensä harmaa, mutta vaunuissa
2 ja 12 keltainen ja vaunussa 175
musta. Peilin varsi on kiinnitetty
ylösalaisin vaunuissa 9ja 26, joten
peili on tavallisla ko*eafimalla.
Vasemman sivupeilin tausta on
vaunussa 10 keitainen ja vaunus-
sa27 harmaa. muissa musia- Vau-
nun 175 vasen peili on kapeampi
kuin muissa vaunuissa.

7. Vaunujen eiuMkimet on påä-
sääntöisesti lyhennetty noin 20cm
alkuperäislä lyhyemmiksi paitsi
vaunuissa 1, 3, 14, 1A, 20 ja 26.
Kytkimen såhkörasian jäljiltä on
vaunuissa 3, 175, 18,20,21,26ja
28 jäljellä kaikki viisi kiinnitysmul-
teria, vaunuissa 1, 9, 11-14, 16,
'i7, 22, 25 ja 30 vain osa niislä ja
vaunuissa 2, 4, 10, 23 ja 27 ei
yhtään. Vaunun I etul<l^kimeen on
rakennettu erikoinen kouru osana
pikakj,,tkenläprojeKia.

8. Vaunun vasemmassa elukul-
massa on vetolenkki enåä Vau-
nuissa 1, I ja 28. l\4uista se on
poistettu.

9. lhmissuojan lukituslaite on vau-
nuissa 1-21 vasemmassa reunas-
sa, 22-30 oikeassa reunassa.
Vaunuissa 1-15 salpalaitteen rei-
keliosa kaareutuu taak6epåin vau-
nun alle pailsi vaunussa 9 eteen-
påin ajosuuntaan. Vaunuissa 16-
30 reikeliosa on suora.

10. Vaunun 13 etulippa on laipunut
alaspäin ja tä see havaittavasti
kompressorin käydessä.

a) Etumaski ja kafto

1. Saksisankavifioitin on edelleen
vaunuissa 1-3, 12-14 la 23
(25.11.95). [,4uihin on vaihdettu
Siemensin yksipolvivirroilin.

2. Automaattikatkaisija ll (ovien
puoleinen laalikko ohjaamon ka-
tolla) on jäljellä vaunuissa 3, 12,
'14, 16, 18 ja 28, muista poistettu.
Kalkaisiian kahva ohiaamon sisä-
katossa on jäljellå vain vaunuissa
12 )a 14.

3. Eturullakilpi on (1.8.'1995) van"
haa, isonumeroista mallia vau-
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HKL:n vanhin linjaliikenteessä oleva
Kuva Juhana Nardlund 12.4.1996.

.b) Sivut

11. Vaunujen katonrajassa on va-
lumakourul sadevedelle ovis vulla
ensimmäisen jatoisen ikkunan vä'
issä sekä samalla kohtaa ovetto-
malla sivu la- Tämän isäksi va-
semman sivupeilin et!puolella
vaunuissa 16 ja 20-30, näistä i-
säksi vaunuissa 23 ja 28 myös
maintun peilin takapuolella. Vau
nussa 27 on vielä ovisivulla kol-
mannen ikkunanja keskiovien vä
lisså yksl kouru.

12. Sivurullakjlpi on vanhaa, iso-
numeroista malia vaunuissa T-
14, 16-17 , 2115 , 27 )a 30: mrihtn
on valhdeitu nivelvaunujen pienet
nrlakilvet

13. Vaunujen ovisivun ikkunat ovat
umpinaisia paitsr vaunussa 28,
jossa ensimmäinen ja toinen ikku-
na edestå ovat avattavla (tilanne
25.11.1995) sekä vaunussa 175,
johon asennett in baarimikkojen
pyynnöslä avattava ikkuna kesk -
la takaovien välislsiä ikkunoisla
keskimmäiseksi.

'14. Ovisiv!n takimmarsessa ikku-
nassa oleva keltarnen informaatio-
larra on vaunuissa 3,8 ja 11 ikku'
nan alaosassa, muissa vaunuissa
yläosassa. (Nyttemmin ne onvaih-
deltu punaisiin läplnäkyviin.)

15. Takaovien ulkopa nonapeista
lastenvaununappl on ylempänä
paitsi vaunussa 18, jossa se on
alempana.

raitiovaunu on nrc 16, jaka an kuvassa linjalla 2 ohittamassa Päävaniota.

c) Takapää sa kaikki nämå ovai ta ela sekä
vaunusta 23, jossa lg,tklmen var_

16. TakarLillakilpl on vanhaa, iso- ren pää lä on jAljeltä 600vottin kat,
numeroisla mallia vaunuissa 1-9, kaislut kaapelil. Sähköras an kiin-
'11-18, 21, 22 ja 27-30, muissa nrtysruuveista vaunussa 3, 8, 9,
vaihdettu nivelvaunujen ru lakil 10 12, 13, 18, 2A h 26 lätjet ä ej
peen. HUOM|Vaunussa 175 kaik- ole yhtäkään, vaunussa 4 kaikkj
kirullakilvel ovataivan uusia, Tam- visija lopurssa vain osa. Vaunus-
Waren moottorikilpjä. sa 14 siis on koko rasia ja siis

myös kitnnitysmutterit.
17. Vaunujen takakytkimistä on
poisteitu sAhkörasiatja ilma- sekä JATKUU SEURAAVASSA
jarruletkul paitsi vaunusta 14, jos- NUMEBOSSA

"lsa-Valnet" 19 linja a 7 (Ruskeasuo Käpylä) kuljeftajarchastustunnuk-
sela eI E-kijain on peltikilvessä. E-+irjaimesta (=Edestä sjsään) tuavut
tiin sitten, kun kaikki vaunut alivat tahastajattamia. Tänä vaunu on tiikku-
nut viimeksi viine kesänä - Lahdessa ja vieläpä pelkästään aurinkavoi-
malla. Kuva Juhana Nordlund Ruskeasuo 6.1985.
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PAATE PYSA KKI

'neäminen ei ole minkiän aNoista,

LINJAT

Linjat 95, 97 ja 97N palasivat
26.9. normaalille reitilleen -Turun-
linnantie - vanhanlinnantie - Var-
tiokyläntie- (95 edelleen KivipoF
tintie- ja 97 / 97N -l<iviportintie-
Itäväylä-). Vanhanlinnantien uu-
delleen rekentaminen metron be-
tonitunnelin päälle on siis päätök-
sessä. Poikkeusreilit olettiin käyt-
töön 18.10.1994.

uusia linioja 1.10. alkaen:

HKL alkoi liikennöidå linjaa 98 lin-
jatunnuksella 98A ltäkeskus {N4)-
Vuosaari (Kallahti). Liikennöidään
joka päivä, ruuhka-aikoina lähtöjä
viisi tunnissa, muulloin pienin poik-
keuksin vain yksi lähtö tunnissa
suuntaansa,

HKL alkoi liikennöidå Vuosaa-
ren sisäislä linjaa 99 Vuosaaren
keskusta-Kallvikintie. Reitti: Vuo-
saaren keskusta (tuleva metro-
asema) - valkopaadentie -vuo-
saarentie - Kallvikintie -Mustalah-
dentie. Päåtepysäkki on Pohjoi-
nen ostoskeskus em. tien Päässä.
Liikennöidään ma-pe n. klo 10-20
20-25 min. vålein ja la n. klo '11-18

n. 20 rnin välein. Linjaa liikennöi-
dään kokeiluna ainakin vuoden
1 997 toukokuun loppuun saakka.

Reittimuutoksia 1.1 0. alkaen:

Linja 78: - Leikosaarentie - li-
luodontie -Valkopaadentie - Vuo-
saarenlie-.

Linja 93N: vertaa yllä, uusi Pääte-
pysåkki lvosaiikkitori. Ajelaan vain
ym. suunnassa,

Linja 96: -Vuotie (ja sen uusijatke)
- I\,4 uslakiven katu -Valkopaaden-
tie-Vuosaarentie-.

Linja 98: vertaa 78 (påätepysåkki
ennallaan).

Linja 98V: - Leikosaarentie - li-
luodoniie - Valkopaadentie. Uusi
päätepysäkki Vuosaaren keskus-
ta.

Elikkå kaikki pailsi 984 ajavat tule-
van melroaseman elinykyisen Co-
lumbus-kauppakeskuksen kautta.

Vuoden kestävä kokeiluliiken-
ne linjalla 94V alkoi 1.10. reitillå
Kontula(lvl) - Kuftimäki (Veteraa-
ninkuja). Linjaa liikennöidään ma-
pe klo 9-14 nointunnin välein, reil-
ti: Konlula([,{)-Keinulaudanlie-
Karpalotie - Kurkimäentie - Kur-
kisuontie - Karpalotie - Keinu-
laudantie-Kontula(N4) ia vain läs-
sä suunnassa. Lähtö Kontulasta
12 min. yli täyden tunnin ja Vete-
raaninkujalta kaksi minuuttia myö-
hemmin. Linja 94V käyttäå 948:n
autoa (matalalattiainen).

Linjan 04N reitti Vuosaaressa
muuttui 3.1O. uusi osuus: - Lei-
kosaarentie - liluodontie - Valko-
paadentie - Vuosaarentie - (aje-
laan vain tässä suunnassa).

METRO

Ruoholahden lippuhallissa liu-
kuportaiden vieressä havaiitiin
14.10. musta näyttölaite, jossa
pistekhjaimin nåylettiin seuraavan
junan määränpåäja lähtöaika vuo-
rotellen suomeksi ja ruotsiksi. Lait-
teessa oli valmistajan nimi "Pol
tech". Nåynöhite havaittiin pois-
tetuksi 2.11., kiinnitysieline oli vie-
lä jäljellä.

Vuosaaren radan betonitunne-
liosuuden hariannostaiaisia vietel
tiin 30.10. Yli800 met nentunneli
ulottuu ltäkeskuksen asemalta

Puolilan urheilukenlän alle, jossa
se muuttu! kalliotunneliksi. Puoti-
lan aseman runkorakenteet saa-
tiin myös valmiiksi. Asema siait-
see ltäväylän alla ja sisäänkåynti
tulee Puotilasta sekii Puotinharjun
s!unnasta. Asema oteitaneen
kä).ttöön samanaikaisesti kuin ra-
taosuuskin eikä siis 'joskus myö-
hemmin' kuten on aikaisernmin
kerrottu.

Kymmenen minuutin liiken"
ieessä R uoholahd essa ju nat kåy1-
iävät vain raidetta 2 elijunat lähte-
vät siis lulopuolen raiteelta. Tämå
jå4estelmä tuntuu vakiomatkusla-
jasta paremmalia kuin lrellunmå-
essä kaiytössä olevat tapa ottaa
junal låhtöpuolen raiteelle, silloin
nimittäin ajetaan 30 kr/h nopeu-
della puolivälistä Kontulaa.

KALUSTO

2.9. alkaen rv-linjålla 8 on ollut
maananlaista perjantaihin lähes
poikkeuksetta vain valnuja sar
joisia 1-15 ja '16-30. Jos näitä
vuoden 1959 vaunuja eiolejostain
syysiå iittånyt, on jossain vuoros-
sa saattanut olla nivelvaunLr (ku-
ten vaunu 79 vuorossa 86 tiistaina
29.10.). Arkisin linjalla 8 onkin nyl
7 vakiovuoroa eli vuorot 81-87.
Lisäksi on kolme ruuhkavuoroa.

2.9. alkaen linjoilia I,1A,38,
3T, 4, 6, 74, 78 ja 10 on ollut
gg%:sesti nivelvaunuja. Kaudella
12.8.-30.8. esim. linjoilla 4 ja 10

ehti olla useampaan otteeseen
ruuhkavuoroissa vanhoja vaunuja.
Tällöin linjalla I oli vielä kesäaika-
taului voimassa ja nivelkalusto.

Mootlorivaunu 4 sai allensa
huolletut ja maalatut uudet telit lo-
kakuussa.
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Nivelvaunu 108 on valmistunut
korjauksesta ja siinåon uudet istui-
met, kilvet, äärivalot yms. Linjalla
7A se havaittiin 1 .11.

Spårakofiin kotihalliksi tu li 7.1 1 .

Iukien'lijölö, ja siellä raide 7.

Lahden Erikois-railiovaunu
(ent. HKL 19) on mafiaskuussa ol-
lut "Keltaisessa pörssissä" myytä-
vänä. Syynä on omislajan muutto
keskustaan; vaunua ei voi enää pi-
täå pihalla.

Nivelbussin ajo linjalla 95 on
näyttäny'l loppuneen Vuosaaren
liniastomuutoksien yhteydessä
1.10.

Linjalla 99 lienee vakiokalusto.
Bussi 8715 on teipattu mainosta-
maan Columbus-ostoskeskusta.

Seutulinjoja 731, 7312 ine. on
12.8. alkaen ajanut HKL Bussilii-
kenne. Pitkillä ajosaioilla käyte-
tään vartavasten näille linioille
hankittuja Volvo B10B Ll\4F / Car
rus K204 Ciiy M -autoja. Lyhyem-
millä sarjoilla aietaan ensisiiaisesli
autoilla 9006-9015, joihin on tehty
pikku muutoksia. Esim. ikkunaver-
hoia on dpustettu, pölykapseleita
on lisåtty ja onpa jouduttu muutta-
maan linjakilpilaitteitakin. Tavalli-
seen kolmiraitakilpeen ei sellaise-
naan saa laitettua esim. tunnusta
7312. Niinpä "kolmanteen" raitaan
on laitettu 12 -yms. merkinlöjä.

Bussilinjalla 16 on ainakin yksi
Ruhan ruuhkavuoro.

Koskelan entiset nivelautot
8712-8714 ovat n),t Varhassa. Ta-

vallisinmat linjat ovatSSja 98:n ei
versiot (kuten uusi 98A). Lauantai-
na 26.10. jopa linjalla 96 ajoi Var
han nivelbussi.

Syksyllä Varhassa on ollut lai-
nassa Ruhan auto 9609. IIB
O405N. Ruhassa on ollut vastaa-
vasti Varhan auto 9615. Volvo
810L/ Carrus K204 City U.

Syyskuusta alkaen Koskelan
teliautot ovat olleel lähes yksin-
omaan linjalla 654. Joskus lällai-
nen auto on kuitenkin vieraillut lin-

ialla 731(Z). Ruhan teliautol on si-
joitettu linjalle 42. Samalla linjalla
nåkee varsin usein myös uusia
matalalatlianivelautoja 9601 ja
9602.

HKL 9504:ssä on kultaiset jär-

iestysnumerot ko attu valkoisilla
rumilla numeroilla. Hopea vyö on
poistettu kokonaanl lstuimina on
loppukeväästä lähiien ollut Askon
tekemät tuolit. samanlaiset tlolit
on myös Varhan autossa 9613.
Koskelan 9616:n iårjestysnume-
roille on tehty sama imagonalen-
nusnkos kuin Ruhan 9504:n nu-
meroille.

HKL aikoo hankkia maakaasu-
aulojä keskustalinjoille.

STA 161, Volvo 9-58-60 (Wil
son) / Wiima K202, olisn/skuussa
ainakin kerran aamuruuhkassa lin-
jalla 41. Auto 162, Volvo 8-58-60
(Allison) / Wiima K202, on ollui ai-
na sjlloin tällöin ajossa.

STA:n Ajokki Fifty -seutupuoli-
turistioli 16.9. Helsingin linjalla 13.

LOY:n vanhimmat ajoautot ovat
69 ja 188 (Volvo 8-58-60 / Lahli2l
Centrum). Samanikåiset autot 55,
93, 94 ja 137 (Volvo B1OM-60 /
Delta City) oval niin ikään aiossa.
Autot on rekistedity vuonna 1981.

Lahteen viedyistå LOY:n au-
toista 169, 170 ja 268 on poistettu
rekisteikilvet. Viime aikoina Ko|
viston Auto on myynyl vanhoja
poistettuja autoja kokonaisina toi-
sin kuin ennen. Silloin jokikisestä
autosta otettiin talteen kaikki mah-
dollisei osal.

Oy Liikenne Ab (LOY) on saa-
nut syksyllå kaksi uutta Kabusia,
nimittåin 134 (GBY-219) ja 135
(GBY-220).

Koiviston Auto -konsernilla on
kaikkiaan kuusi Kanadasta peräi-
sin olevaa Ontario-palvelulinjabus-
sie. Kaksi niisiä liikennöi Lahdessa
ja loput Jlvåskylässä sekä Kuo-
piossa. Autot ovat olleet vuoleen
'1 995 Boås Lokaltrafikin käytössä.
Muutamia tunnuslukujar lvlatala
latiia, pyöräuolin nosto etuoven

takaa. Etuvetoinen, teho 170 kW.
Valmistettu Kanadassa 1988.
Rengaskoko 275 /70R22,5. Akse'
liväli6 fi, pituus 8,05 m. Vaihteisto
Allison 4T545.

Pohjolan Kaupunkiliikenne on
maalannut kaikki H elsingissä ajos-
sa olevat Saaren Auton bussit uu-
delleen. "Blufiibussi" 894 ehti olla
vain vajaan vuoden Saaren Auton
väreissä. Linjoilla 67 ja 67X nåkee
nylryään usein myös auton 870,
ent. P Tyllilä Linjan 7, Scania K112
/ Wiima l\4304, jossa on neliportai-
nen Voith-automaatti ja lhyös toi-
miva pakokaasujarru.

Espoon Auto on saanut ainakin
seu€avat Volvo B10B / Carirs Ci-
ty 204 -autot: 4,5,74, 18-20.
Näissä kaikissa on ovet 2-2-1. Au'
to4on puolimatala, muissa on ma-
lala lattia etuovilta keskioville. Yh-
liö sai myös Scania L113CLL /
Carrus K204 City lV -autot 10, 15,
21 , 22, 24, 26, 25-.33,37 , 40, 43 ja
45. Sen lisäksi yhtiölle on tullut
Scania Maxoi -autol 35, 36 ja 39.
Scania l\4axoiia kä!,tetään lähinnä
linjoilla 194, 195(A)ja 505, viikon-
loppuisin myös esim. linjalla
102f0. Lokakuun lopulla ESA:lle
tulivat kauan odotetut Volvo 810B
/ Såfilet, mutta ne saatiin ajoon
vasta marraskuussa.

Espoon Auto ja Transbus ovat
saaneet 10 kiiytettynå Ruotsista
tuotua Volvo 810R-59 -autoa, iois-
sa on vanhemman tyypin Sätfle-
koi. Vuosimalli 1990, ovijärjestys
2-2-1. Autoja näkee parhailen Lep-
pävaarassa arkipäivinä. Autojen
sisustuksia ei ole muulettu, mm.
pysåhw kilvessä lukee yai!
"stannal, ovissa "aulomatiska
dörrar', jopa töherrykset on ruot-
siksil Suurin osa autoistå on Jön-
köpingistä.

Espoon Auton uudet Volvo
B10B LMF / Säfile System 2000
-autot on tuotu Suomeen vihdoin
lokakuun lopulla, mutta marras'
kuun alussa niitå ei olla olettu
ajoon. Autot sijoitetianeen pääasi-
assa ESA:n 600-linjoille.

Espoon Aulon uusien Scanioi-
den iå4estysnumeroita on muutet-
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tu esim. ESA35-ESA'116 (Scania
[/]axoi NBU-425). llmeisesti pyri-
tään siihen, etlä ESAlla ja Trans-
busilla ei ole yhteisiä järjestysnu-
meroita?

Espoon Auton käyiösså olleita
valkoisia puolimatalia Volvoja on
siirretty Transbusille, jolle ne alun-
pe n tarkoitettiinkin. Autoihin on
laitett! Transbus-teipit ja uudet jär'
jestysnumerot.

ESA:n autossa 124 (Volvo
B10M /Wiima K200) on vielä iälje!
lä vanha kaunokirjoituksella maa-
lattu yhtiön nimi ja jårjestysnumero
kyljissään. Autoa on nåhty muuta-
man kerran syksyn aikana ajossa.

Linjebuss 221 (Scania N113 /
Carrus Oity L, vm. '1992) oli liettå-
västi ensimmäistä kertaa Helsingin
sisäisellä linjalla 67 s)ryskuun 16.
ja sittemmin myös 19. päivä.

Linjebuss 1:n (scania CN113)
samentuneet ikkunat on uusittu.
Autoa nåkee Vantaan sisäisellå lin-
jalla 78 sekä 84:llä.

lvletsälän Linjan {MLO) keppi-
vaihteisia K11z-Scanioita ovat ny-
kyäån vain 12 ja 14. Vain 14:stä on
yksi ajohavainto tåltä syksyltå.

Lähilinjat on myynl vuoden 89
Scania K113CLB / Wima M310
Combi -autoja Nurmijårven Linjalle
eli Korsisaarelle.

Turussa TUKL:n vuoden 19T6

autoista on ajossa enää nrol 96 ja
97 (Scania BR1l1Nr59/ Delta Plan
200), muut olemassaolevat vuo-
den 1976 autot ovat hallin Pihassa
ilman rekisteiå. Vuoden 1978 au-
toista on hylätty vain 109. Nylqään
on Turussa siis enää 22 ajokun-
loista Scania 8R111 [r:åå!

TUKL:ille on tulossa neljä uutta
bussia pitkästä aikaa. Alustatyyppi
on tieitäväsli Scania L113CLL
Flexoi.

AIKATAULUT

Raitiovaunuaikatauluista lyhY-
esti. Ajoajat on laadittu uudelleen
kuljettajatyöryhmän toimesta ke-

säaikatauluihin 1 996 siirryttåessä.
Kaikilla linjoilla näkyy kierrosajan
piteneminen kevääseen verrattu_
na. Tässä esimerkkinä linjaston
ma+e keskipåivän kierrosajal:
1 (56 min),2 (46),38 (58),3T (58),
4 (62), 6 (60),7A (40), 78 (40),

I (60) ia 10 (55). Ruuhkalinjoilla
vielä 1A (76) ja 2V (36-38). Kier-
rosajat elävät ialkuvasti, joten nä-
mä ovat karkeita keskiarvoia.

Vuoroaikalaulujen ulkonäkö
muuttui kesäliikenteeseen siirryttä-
essä ja vålipisleaikoja tuli huomat-
tavasti lisää. Esimerkiksi linjan 38
ohitusajat yhdellä kierroksella on
laskettu kohtiin EIR-FB-YT-HT-
PRK-EL_TÖ_RUN-YT-KT_EIR.
Kolrnosten päätepysåkin siirtymi-
nen Eläintafiaan onkin jo iiedos-
sa. Lyhimmillään välipisieitä löytyy
linjalta 2V: KTN-SN/SN2-HT-DlA.

Vuoronumeroita uudistettiin jo
kesåkuussa siten, että linjalla 38
on 2o-alkuisia ja linjalla 3T 30-al
kuisia numeroita. Linjalla 78 vuorot
numeroitiin 71 -74 ja linjalla 7A 61 -
64. Syysliikenteeseen siirryttäessä
lopulta 2.9. sai linia 2 vuoronume-
rol 11-15 ja kesätauolla ollut linja
2V vuorot '1 11-1 I2.

Lyhimmåt vuorovälit löywät
linjan 10 iltapåiväruuhkasta (4
min), pisimmät kaiketi seiskojen il-
talähdöistå (19 min).

12.8. ia2.9. päivättyjen vuoro-
aikataulujen osalta sanottakoon,
että linjoilla 38, 4 ja 10 ne ovat
lähtöajoiltaan samanlaisia, viikon-
loppuliikenteessä kaikilla paitsi lin-
jalla L Linjalla 3T muutokset ovat
pieniäja kos kevat vuorojen ensim-
mäisiä ja viimeisiå lähtöjä johtuen
hallisijoituksen muutlumisesla
Koskelasta Töölöön. Linja I taas
siirtyi 2.9. Koskelaan ja sitä ajel-
laan ma-pe neliakselisilta vaunuil-
la.
Äkkiå laskien saamme tehtyä seu-
raavanlåisen taulukon vaunutar-
peesta 12.8.-1.9.96:

6-åks 4-aks

su 6-aks
26

Vastaava taulukko 2.9.96 alkaen:
ma-pe 6-aks 4-aks yhl.
KH 39 17 56
TH34-39
yht. 73 17 90

su 6-aks
26
'19

4E

la 6-aks
KH 36
TH 24
yht: 60

Ia 6-aks
KH 34
TH 26
yht 60

ma-Pe
KH
TH
yht.

vht.
44
32
76

395

Vähimmillåän vaunuja on yölii-
kenteessä, ma-pe ja su 3+3+3 eli
yhdeksän vaunua, lauantaisin kui-
ienkin 10 vaunua (linjalla 4 on tåF
Iöin neljå yövaunua ja tiheämmät
vuorovålil).

Jos laskemme kaluston mu-
kaan, olisi arkisin ruuhka-aikana
(iltapävisin) ajossa 73 "saranaa"
82:sta sekå lT "laihian niveftå"
23:sta. Erilaisiin huoltoihin sekä
varavaunuiksi jäisi näinollen yh-
deksän nivelvaunua ja kuusi ne-
liakselisla vaunua.

Nrl+ -vaunuja taruittaisiin eni-
ten lauantaisin, jolloin liniojen 3Tia
8 kaikkien vuorojen tulisiolla näitä
(linjalla 8 siksi, että vaunuissa on
aulomaattiset kilpilaitteel eikä siis
aamuvuoron hallimiehen tarvitse
veivata 24 eri kilpilaitetta osoitta-
maan linjaå 8). Syyskuun alussa
tällaisia vaunuja oli seuEavat 17
kappaletia sekä lisäksi kaksi Nrll-
vaunua (78 ja 106): 33,42,44-46,
51 , 52, 54-58, 60, 61 , 65, 66 ja 69.
Valmistumassa olivat 32 ja 67.

Huomionarvoisia vuoOa liene-
vät a*isin vuoro 97, joka ajaa vain
iltaruuhkassa sekä välillä 12.8.-
1.9.96 vuoro 102, joka ajoi vain
aamuruuhkassa sekä samalla ai-
kavälillä vuorot 104 ja 147, jotka

ajoivat vain iltaruuhkassa. Töölön
vuoroista 148 aiaa erikoisen prtkån
"iltaruuhkan" klo 14.09-23.32. Sa-
moin myös vuoro 193 on ulkona
klo 13.45-21.21.

Tässäpä vielä 2.9.96 alkaen käy-
lössä olevat hallireitit:
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Linia Reitti Reittiseloste

1,1A 603 KH-VA.ST
604 ST_VA_KH

2,2V 61'1 KH-VA-ST.BRK.HT
612 HT-€Ö-VA-KH

38 608 BRK-ST.VA_KH
609 KH_VA-SÖ_PRK
613 KH_VA_SÖ_HT-KT

3T 621 TH-TÖ
624 OPm-TH
627 TH-OP-LP-YT

4 621 TH_TÖ
622 TÖ_TH
623 TH-OPm
624 OPm-TH

6 605 KH-VA-SÖ
606 SÖ_VA-KH. 617KH-VA-(VH)-VA-ARA

7A 604 ST_VA_KH
605 KH-VA-SÖ
615 KH-VA-SÖ-OP-(rH)-TÖ

78 603 KH_VA-ST
606 SÖ-VA-KH

8 601 KH_VA
606 SÖ-VA-KH

1O 621 TH-TÖ
622 rÖ-'t1
623 TH-OPm
624 OPm-TH

Ja tästähän selvisi, että virallisia
hallireittejä on nyt sitlen enåä nu-
meroilla 601, 603, 604, 605, 606,
608, 609 (nåmä Koskelan) ja 611,
612, 613,615,617 (nämå Koske-
lan 'pitkiä") sekå 621,622,623,
624 (iijölön lyhyet) ja 627 ('liiölön
pitkå linjalla 3T eli TH:sta lvlanner-

heimintietä Ynle), siis yhteenså
17 hallireittiä. Linjalla 1 (tai 1A) hal-
lireitti 604 lasketaan alkavaksi Stu-
renkadun ja Måkelänkadun ds-
teyksestå, tuli vaunu sitten kum-
masta suunnasta tahansa.

Vuoroaikatauluissa on edelleen
merkinnåt vaihtoajoista (V), ajavan
kuljettajan palvelunumerosta ryh-
män mukaisesti ja rupeaman nu-
mero'la (esim. A422M2, siis afti-
ryhmän - jomman kumman - krl-
jenaja 422, myöhäinen työvuoro,
toinen rupeama - siis ruokatunnin
jälkeinen), * (linjan viimeinen / en-
simmäinen lähiö päåtepysäkiltä), a
(linjan viimeinen lähtö päätepyså-
kiltä, jos samalla vuorolla on myös

3T 32-39 Nlren uall@o. @EEå elioiLuspau4 o. 11
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linjan ensimmäinen lähtö tunnuk-
sella ') sekä välipisteaikojen koh-
dalla # (eteen tulee vuoro hallista;
puuttuu joistakin linian 38 vuoroai-
kataulujsta). Linjatunnus on siirtv-
n\,.t vuoroaikataulun oikeaan reu-
naan, hallireitit ovat edelleen ala-
reunassa. Linjoilla 38, 3T, 4, 7A ja
78 on myös ylipitkiä vuoroaikatau-
luja, jotka lulee siis kääntää toisin
päin kesken päivän.

MATKALIPUT

Helsingissäkin on ryhdytty an-
tamaan alle 7 vuotiaille ilmaisia
näldtölippuja. Niitä jaettiin påiväko-
deissa lokakuun alussa.

Påäkaupunkiseudun joukkolii-
kenieen elektronisen matkakorni-
jårjestelmän loimitussopimus alle-
kirjojtetliin 17.'10. YTV:n, Olivetti
Oy:n ja Buscom Oytn vålillä. Taus-
tajärjestelmän toimittaa Andersen
Consulting Oy. Järjestelmän kus-
tannusarvio on 115.000.000 mk ja
se siså11ää busseihin, lähijuniin,
raitiovaunuihin ja metroasemille
tulevat etäkorttien lukulaitteet, lip-
pujen larkasluslaitteet sekä mat-
kakortil. Pääkaupunkiseud un jou k-
koliikenteessä loppuvuodesta
1998 kåyttöön otettava matkakort-
lijårjestelmä on maailman laaiim-
pia.

Jyvåskylän Liikenteellä on ker
talipun hinta arkisin 10 mk ja pyhi'
nä 12 mk. Siirtorhatka on tunnin
kuluessa ilmainen, yötaksa kertali-
pulla matkustavalta on kåksinker-
lainen. Edullinen tapa vierailijalle
on n4kAljaltppq; se maksaa ai-
kuisille 30 mk, lapsille 15 mk, voi-
massa se on ostopäivän ja seuraa-
van yöliikenteen klo s:een saakka.
Matkailijalippuja saa lipunm!rynti-
pisteistå sekå Jyväskylä-neuvon-
nasta.

MUUTA

Raitsikat takaisin liikentee
seen -io ennen satavuotisiuhla-
vuotta 2008.
T!run kaupungin liikennelaitoksen
CrUKL) johtaja Hannu Mäkilä on
kertonut lehtihaastattelussa, että
Turun liikennelaitoslautakunta on
alustavasii pohtjnut museoraitio-

vaunulinjan reitiksi Linnankatua
Pååkirjaslolta Turun linnaan. Lin-
jan piiuus on noin kolme kjlometriä
ja kun radan rakentaminen Helsin-
gistä saadun tiedon nukaan mak-
saa 4500 mk / metri, niin kilomelri
uutta raitiotietå maksaa 4.500.000
mk. Se on paljon, toteaa Mäkilå.
Museolinjan kustannusarvio nou-
see karkeasti arvioituna lällä het-
kellä muutamine kinnosteltavine
vaunuineen noin 15.000.000
mkaan. Railsikkaprojeldiin saal
taisi olla nahdollista saada EU-tu-
kea.

Helsingin Puhelin Oy {HPY) on
julkaissut keväållä 1996 Suomen
ensimmäiset kaupunkiliikenneai
heiset puhelukortit yhteistyössä
HKL:n kanssa. Kuva-aiheina ovat
nivelraitiovaunu, metrojuna sekä
sininen bussi. Korttien arvo on 30
mk ja niitä myydäån HPYn toimis-
toissa.

LokakLrussa pidetyn sarjaku-
van satavuoiisjuhlan johdosta oli
Helsingissä pysåkeillä ja HKL:n
busseissa esillä joukkoliikenneai
heisia sadakuvastrippeiå.

Sturenkadulla Hämeentien s-
teyksessä ollut raitiovaunujen H-
pysäkki (hallien suuntaan) on ka-
donnut korokkeineen jo pitkän ai-
kaa sitten. I\,,luistaako kukaan luki-
joista milloinka?

Jo aiemmin uLrtisoidun Snell-
maninkadulla olleen Liisankatu-ni
misen raitiovaunupysåkkiparin siir-
to 06.10.1995) Liisankadulle on
aiheuttanut sen nimenmuutoksen
Snellmaninkaiu-nim'seksi

Aleksanterinkadulla liikenne-
suunnassa ll eli "maalla kaupun-
kiin päin" olleet "Katariinankatu" ja
"Ritarihuone" -pysäkil yhdistettiin
9.9. välimaastoon tehdyksi uudek-
sj korotetuksi Ritarihuoneen pysä-
kiksi.

Håmeentien ja Haukilahdenka-
dun risteyksessä Paavalin kirkon
luona otettiin 21.10. klo'10 käy4-
töön uusi koroteltu "Paavälin kirk'
ko" -raitiovaunupysåkkipari. Vanha
"Paavalin kirkko" on aikataulujen
pysäkkjluetlelossa nimeltään "Stu-

renkatu. Esirh. 2.11. uudella pysä-
killä eiollut vielä nimeåjavanha oti
vielä ennallaan.

SääMalon ja Suomen Pankin
edessä olleet railiovaunupysäkit
siirrettjin 22.10. klo 10 naapudkort-
telin kohdalle pohjoissuuntaan.
Korotelun pysäkkipain nirneksi tu-
li pysåkkiluetteloon "Vironkatu".
Nimenä oli esim. 14.10., jolloin py-
såkki oli io kä\,4össä, Suomen
Pankki ja 2.11. ei sillä ollut mitään
nimeä.

Snellmaninkadulla oleva "Se,
naatinto " -pysäkki suunnassa I

on siirretty ilmeisesti kesän aikana
Valtioneuvoslon edestå Hallitus- ja
Ki*kokatujen väliin. Pysåkkiluet
ielon mukaan nimenå on "Hallitus-
katu", mutta esim. 14.1O. se oli
vanhalla nimellään. Nimetömänä
se oli puolesläan mm. 2.11.

Senaatinlorin vieresså (ll-)
suuntaan ajettaessa on oteflu
22.10. kä,41öön uusi seisahdus-
paikka, pysäkkiluettelon mukaan
"Hallituskatu", Tuomiokirkon alla
olevan Helsinki 1 7:n postikonttorin
kohdalla. ftimä pysäkki on kaikes-
sa karuudessaan seuraavanlai-
nen: pyöränrenkaaseen istutetlu
pysäkkitolppa.

"Kylmä vaihde" 607 sähköistet-
tiin 22.1 0- Uusi sähkövaihde sijait-
see Aleksanterinkadulla ja johtaa
Snellmaninkadulle. Tätä kautta
ryhtyvåt linjan Tvaunut kulkemaan
ensi keväftalvella (ilmeisesti pysy-
väsli) uutta pidempää reittiå Posti"
talolta Senaatintorin kautta Haka-
niemeen ja päinvasioin. lmpulssin
reitlimuulokselle antaa Sokoksen
ja Forumin jalankulkutunnelin ra-
kennustyömaa; sen aikana ei ole
raideyhte)4tå pohjoisen suunnan
Mannerheimintieltä Kaivokadulle.
Kataiinankadulla oleva vaihde
609 on muutlunutjossain vaihees-
sa 627:ksi.

Kaa enkadun pysäkki llsuun-
nassa on siirretty syksyllä Fran-
zeninkadun dsteyksen kohdalle.

Låntisen Brahenkadun pysäkit
Sturenkadun risteyksessä olivat
korotettavina marraskuussa. Ai-

22 RA|TIO 4', 1996



emmin korotetluja pysåkkejä ovat
Pyöräilystadion, Sammonkalu,
Perämiehenkatu sekä Hallituskatu
(suunla l).

Katajanokan päätesilmukan
pysäkkirypäs: A) ennen "ratapi
haa" nimetön, ei linjakilpeå, linjan
2V poistumispysäkki. B) "ratapi-
halla" linjan 4 päätepysäkki "[/e-
risotilaantori". C) "ratapihan" jäl-
keen vastapäätä kohdan A pysäk-
kiä "Merisotilaantori", linjan 2V
lählöpysåkki ja linjan 4 välipysäk-
ki. Pysäkkiluettelon mukaan A on
"lvlerisotilaanlori" ja c "Matruusin-
katu'.

Linian I pysäkki "Ruoholähti"
on pysäkkiluettelon ja vaunun
näyttölaitteen mukaan "llämeren-
katu ja N4orsiamenkatu" on sa-
moien lietolähteiden mukaan
"Ruoholahtilvl".

Uuden Holiday lnn -hotellin va!
misiuminen on vaikuttamassa rai-
liotielinjaukseen ltå-Pasilassa.
Syksyn aikana linjan 78 käyttä-
mää raitiota on ryhdytty muutta-
maan Rautalielåisenkadulla. Ra-
tamestarinkadun ja em. kadun ris-
teyksesså raide siirtyy kadun reu-
nasta sen keskelle ja Ralapihan-
kadun risteyksessä se palaa jål-
leen takaisin kadun reunaan. Mes-
sukeskuksen sivuraide on jo syk-
syllä ollut ilman ajojohtoaja sitten-
kun liikenne siirtyy uusille kisko-
tuksille, sivuraide vaihteineen pu-
retaan.

Helsingin postikeskuksen päå-
oven lähellä {portti 2) on pysäkki
"Posti 2", jota linjan 22 myöhäis-
lähdöt ovat joskus muinoin käyttä-
neet. Pysäkkikilpi on nykyään ai-
nutlaatuinen, sillä bussin silhuetti
ja nuolikuvio ovat samassa isossa
kilvessä. Silhuetlibussi on kulmik-
kaampi versio vanhasta kunnon
"pysäkkibussista". Samanlaisia on
sattunut silmään mm. Vaniaalla.
Tämän pysäkkitolpan aikatauluke-
hikkoon vaihdetaan tunnollisesti
aina uudet aikelaulut.

Gerasta ostettuien Tatra-nivel-
raitiovalnljen Gera 317 ja 318 {v.
1983) sekä 323 ja 324 (v 1986)
valmistenumerot ovat samassa
jädestyksessä 173039, 173040,
175882 ja 175883. Tallinnan kyl-
kinumerot ovat 124-127.

LISÄYKSIÄ JA KORJAUKSIA

Nivelvaunuun 85(B) vaihdettiin
uusi pysåhttry-kilpi kesällä vanhan
mentyä piloille nuorten asiakkai
den kovan kåsittelyn ansiosta.
Ratti-Karia -lyyppinen låtkä oli
tussilla töherretly kokonaan mus-
taksi- Tämä kaikki tapahlui nume-
ron 2 * 1996 (s.'13) ollessapainos-
sa,

Linja 98V ei aja iltaruuhkassa
Asiakkaankatua vaan Turunlin-
nantien kaulta, eli kuten aamuisin-
kin. (4 ' '1995 s. 19)

Raitiovaunu 28 paloi syyskuus-
sa eikä lokakuussa. (3*1996)

Linjalla 731 :kin esiintyneet leli-
autot ovaljuuri nimenomaan 9603
ja 9604 (varikko Koskela). (3'
'1996 s. 18)

Koskelasta siirretliin 86'10 eikä
860 Ruhaan. 8608 on ainakin
edelleen Koskelassa ja siinä on
vanhat Sisun teråskuppiistuimet
(muulos lehty viime talvena Kos-
kelassa). Koko nivelautosarja
9101-9110 on nykyään Ruhassa.
Näin ollen Koskelassa on nyt vain
nivelaulot 8608, 8701-8711 sekä
8901-8912. Niillä ajetaan påäasi-
assa linjoilla 54, 548, 64 ja 654 /
65N. (3 - 1996 s.20)

Huomasitko, että iotain jåi
puuttumaan. Sen voi vielä koriata
seuraavassa numerossa, Pääte-
pysäkki toimitetaan yksinomaan
toimitukselle lähetettyjen uulisten,
havaintojen ja avustusten perus-
teelle.

AVUSTUKSET tulivai tällä kertaa
seuraavilta, joille kiitokset: Teemu
Collin, Tom Heino, Uno Heinvere,
Arto Hellman, Juhana Nordlund,
Jorma Rauhala, Kari Sulonen,
MatliVisuri, Risto Vormalaia HKL

ULKOMAAT

Tallinna

Väärä osoite
Vuonna 1945 tuli HKLrn palveluk-
seen upseereita. Eräs henkilö soitti
keskukseen ja ilmoitti haluavansa
tehdä valiluksen. Keskusneiti ei ol-
lutvarma, kenelle puhelun yhdistäi-
st.
Yhdisti kapteeni J:lle. Valittaja keF
toi asiansa, johon kapteeni J totesi
asian kulluvan majuri G:lle. Valitla-
ja hermostuija sanoi:

- Minun piti soittaa liikennelaatok-
selle eikä Pelastusarmeijaan.

Lakiasia intoimisto
Kämåråinen

&
Korvenkontio
Ky

Pohjoinen Hesp€rianlGtu 3 B
002€0 HELS|NK|

puholin (09) 440 414

lelekopio (09) 440 447
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Alemmin ilmestyneitä
RAlTlOita on vlelå saatavana.
Tavanomaisten aikataulu- la

uutispalslojen lisäksi lehdigså
on seuraavanlaisia iuttuia:

1988 -2
mm. Viisilrymmenluvun sinisiå busse-
ja. lvlunkkinjemen vaiheila.
1995 - 2
mm. Viisilrymmenluvun ralikoita. Laut-
tasaaren hevosrailiotie. Tampereen
uudet bussil,
1995 -3
mm. NAC -kokeilurailiovaunu HKL 11.

Ravinlolarailiovaunu Spårakotl HKL
1 75. Uusi leli-Scania TAKLlle.
1995 -4
mm. Turkulaista raitiotie-elåmäå v
1955. Capitolien ja Metropolien jäljillä.

Uusi silmukka liiölöntorill€. Syk6y on
museobussien aikaa,
1995- 1

mm. Liikenne Oy:n kaupunkilinjal itåi-
Helsingasså. Helsingin laitjoteiden
600 V DC ajoiohloveRko.
1996 -2
mm. Lontoon bussiliikenn€ 1992' 94.
Helsingin raitiovaunut. Raitiovaunuon-
nsttomuus 12. 8. 1920 Helsingissä.
1996 - 3
mm. Tamper€en linja-autotapahtumia.
Vaihteenlåmmityslaitt€iden kshilyk-
sestå Helsingisså. Helsingin bussilin-
joia osa 11. Praha 1996.

vÄRIPOSTIKoRTTEJA
Helsinki mv 182 Liisankadulla
4.1977.

Seuhavdt uudet kortit eivät <rle
vie6kään ilmestyneet:
(ei johdu neistä)
Llelsinki SAT1 mv 1950-luvun al-
kupuolisko a.
Helsinki Kaipion mv 1970-luvun
alussa.
LEEiDk Johdinautot 622 ia 625
Tu kholmankad ulla 6.5. 1 974.
Tampere Johdinautot 9, 10 ja 23
Pwnikintoi a 1.11.1 970.

Tilaukset SRS:n postisiirtotilin
PSP 800 014-€4 483 kautta,
merkllse tledonantokohtaan
hatuamasl numerot ia kodit.

Lehdet 30 mk kappäle,
paitsi 1988 -2 vain 15 mk.

Kortlt 5 mk kappale,

Helsingin
Raitioliikenne-
mttseo

TööLön uatutuholeitla
q)oirnl@ keskiuiikosta
sLnrn]antojhin
klo 11- 17.

Vanhoja raitioDatlnqo
s ekA j ohdinaLlbo, vqla-
kuuis. HeIsWtn jltkisen
liikente en historiasta-

MAAnnissd on
postikortteja,
u aununJ akenruts s orj oj a,
op oskirj a.s ia.j a videoila-

TööLönkah! 51 A
OO25O Helslnki

(o9) 169 3576

SUOMEN RATTIOTIESEURA ry

PL 234
00531 HELS|NKt

PSP 800 014--54 483

Jåsenmaksu 1oo mk

Peruslåtlu 16.1.1S72

Johtokunta v 1996:
puheeniohla)a.... J o m a H au h al a

puh k: (09) 873 5836 tai
049 84:j 330

puh t: (09) 707 2957
sihieeti............... Juhäna Nodlund

puh k (09)458 7794
varapuh johlaja..A/7 Oksa

puh k (09) 802 2393
puh l: (09) 472 3644 tai

050 559 1911

rahastonhoitaja..K,bler Fngberg'
puh k (09)362 960

arkistonhoiläja,,, Ioivo N/skanelt
puh k (09)531 121

jäse .......,,......,,.|on Heino
varajäsen----.....--Daniel Fede ey

puh kr (09) 458 4033

RATTIO lssN 0356-5440

tuksen lupaa.

Pååtoimitlaja: Joma Rauhala
1 L vuosikerta

Lehti ilme6tyy neljåsti vuodessa ja
jaetaan SRS:n jåsenlehtenä.

Toimiluksen postiosoit6i

Laihokuja 2 C, 01370 Vanlaa

Kustantaja:
Suomen Railiotieseura ry

Painopaikka:
Oy Edita Ab, Helsinki'1996

@ Suomen Raitioleseura ry
Tekiiåinoikeusrhåär:iysten perusteella
mitään osaa lehdessä julkaastuista aF
tikkeleisia ei saa kåyttåä ilman loim!

Jåssnkortilla ilmainen sisåånpäåsy
Helsingin Railioliikennemussoon se-
kå useimmille pohjoismaisten raitiotie-
seurojen ylläpitämille museorailioleille
,a museoihin. Tiedustele lipunmyyn-
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