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VARIOTRAMIEN AIKA ALKAA
SYKSYLLA 1998
Uusien raitioväunujen hankinla
on oitkä orosessi

Helsingin joukkoliikennelautakunta käsitteli uusien raitiovaunu'
jen hankintapeiaatleita ensimmäisen kerran vuonna 1988, kertoo
raitioliikenneyksikön johlaia Timo
Kelola. Pääosln rahoitussyiden,
mutta myös vaunujen teknisen ke_
hityksen takia hankintaan saatiin
kaupunginvaltuuston lupa vasta
ke-väällä I 994. Joukkoliikennelautakunia päätti hankinnasta maalis'
kuussa 1996.

Matalalattiainen VARIOTRAM
Saksasta
Kansainvälisen larjouskilpailun
perusteella Helsinkiin valittiin sak'
salaisen ABB Daimler-Benz Trans-

portalion GmbH:n eli ADtranzin
suunnittelema Vaiotram-niminen
raiiiovaunutyyppi. Vaunut toimittaa
konsortio, jonka muodostavat AD'
tranz Finland, ADtranz Germanyja
Räularuukki Oy / Transtech OY.

Saksan ADtranz suunnittelee vau_
nut ja toimittaa Päåosan osista ja

laitteista.

Variolram-vaunujen
käyttöönotosta vastaa Suomen
ADtranz, joka on HKL:n sopimusosapuoli koko hankinnassa. Ko'
koonpano tehdään Transtechin
Otanmäen tehtailla Vuolijoen kunnassa Kainuussa. Tehtaassa on
meneillåän monia muitakin mielen'
kiintoisia rakennusprojekteia, nimittäin VR Osakeyhtiölle tulevat
S2-sveitsiläissähköveturit (Lok
2000), Sm3-italialaissähköjunat
KANSIKUUA
variotramin pienoismall antaa vie'

hättävän ensivaikutelman Helsin'
kiin tilatuisk uusista matalalattiai'
si sta raitiovau nu isla.

Viereisellä sivulla on vaunun sivu'
kuva. Keltaisen ja vihreän värin

ryfunvs on vielä la*emman suunniftelun kohteena.

den kannalta siihen kohdistuu sa-

{Pendolino) ia kaksikerroksiset ln-

manlaisia vaatimuksia kuin rakennuksiinkin; muodikkaat ratkaisut
ovat vanhetessaan epåuskotlavia.

terCity-matkustajavaunut.
Vaunun lailia on kokonaisuu_

Esimerkiksi virtaviivaisuus ei ole
parinkymmenen kilometrin kesk!

dessaan 33-38 cm ko*eudella ra-

tatäsosta kun nykyisten nivelvau_
nujen lattiakorkeus on peåtivaiaa
melri elinoin 90 cm, kertoo raitiolii_
kenneyksikön proiektipåällikkö Esko Levomäki. Vaunu on 24 ,4 melriå pitkä ja viisiosainen. Teollisen
muotoilijan Hannu Kåhösen johta-

tuntinopeudella kulkevalle railiovaunulle tyypillinen piirre, voimakkaasli kaliistettu tuulilasi sopii paremmin suumopeusjunaan muttei
railiovaunuun,

ma työlyhmä Creadesign OY:stä
suunnlttelee vaunun ulkonäön ja

Muotoilun tavoitteena on ollut
luoda kestävää eikä pelkästäån
uutta. N/uotoiluratkaisujen kestä-

sisustuksen lähtien saksalaisesta

\,yyteen ja tekniikan uskottavuuteen vaikuttavat myös toiminnalliset seikat. Käyttöliittymien on toimittava moitteeltomasti; näkyq/ys
Iinjakilpiin, ovien toiminta, tukitankojen sijoitlelu jne. vaikuttaa mat-

perusratkaisusta. Muotoilusopimus allekirjoilettiin vasta viime lokakuun puolivälissä, joten muotoiluprosessi on jonkin verran mYö_
hässä viime heinåkuussa alleki4oi-

tettuun vaunusopimukseen sisäl
Wästå aikataulusta. Vaunun väreinä såilyvät edelleen vihreä ja
keltainen. Vaunun ulkonäkö Poik_
keaa nykyisistä niin palion, että värijakojen ja sä!ryien toteuttåminen

kustuskokemukseen.

Visuaålisesti

nykyisiä vaun uia vastaavasti ei ole
paras vaihtoehto.

Raiiiovaunu on osa
kauounkikuvaa
Kaupunkikuva on yhtä Paljon
ihmisiä, julkisia tiloja, toimintaa ja
elåmää kuin rakennuksiakin, keF
too Hat u Kähdnen Creadesignis'
tä. Raitiovaunu trytkey$y elimel-

lisenå osana tähän kokonaisuuteen. Variotram-konsepti on käYtetystä valmistustekniikasta johtuen kulmikas. Ivluotoilussa on pyritty lieventämään teknisyyttå ja lisäämään tuNallisuuden ja luotettavuuden vaikutelmaa. Tarkoitus
on, että raitiovaunu hahmottuu ihmisten alitajunnassa nykyaikaise_
na, avarana, turvallisena, helposti
kåytettävänå, puhtaana ja lähes
äänettömänä osana kaup!ngin
liikkumisverkkoa.

Ratikkakin on oman aikansa
tuoie, mutta muotoilun kestoisuu_

'

raitiovaunulle

haetaan ilmetlä, joka mielletåän
helsinkiläiseksi ja joka eiaivan hetkessä vanhene: valoisuus ja selkeys liittwåt Helsinkiin. Vaunun
elu- ia takapäätä on kavennettu
nykyiseen kalustoon paremmin
yhleensopivaksi. EtupAåhån on
tuulilasin yläpuolelle sijoitettu visiiri, jollaista ei ole muualla raitiovaunuissa käytösså. Se parantaa nähr'vywä linjakilpiin estäessåän auringonvalon heijasturnat ja lumen
haitlaavan vaikutuksen.

On hyvä jos raitiovaunu houkuttelee lisäksi eksklusiivisella,
hetkeksi-irti-adesta -kokemuksella. Tämå on vandalismin lisäksi
muotoilun suuin haaste. Kaikki
råtkaisut kuten valaistus. istuirnet
ia pinnoiiteet on suunniteltava låhes pommin keståviksi häidköin-

nin takia. Parhaat ideat kaaluvat
kylläkin valitettavan usein juuri
vandalismiin.
Vaunun rakenne on sidottu tar_
iouskilpailun voitianeeseen ratkai
suun. Vaunujen hinta on laskettu
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niin että uusien muotoil]ideoiden
mahdutiaminen mukaan aiheuttaa
valmistajan laholta voimakasla
muutosvastarintaa. Ty6 on kesken
ja ratkaisu jen loppuunsaattaminen
vaatii vielä paljon työlä. Nähtäväksi jää mille tasolle kokonaisuus
saadaan viritettyä.

Tileuksessa on 20 vaunua
Kaupunginvaltuuston vuonna

1994 myöntämällä 200.000.000
markalla saadaan 20 uutiåväunua
eli kappalehinta on 10 miljoonaa.
Silloin arvioitiin, että näillä voidaan
korvata vuonna 1959 hankitut ne-

liakseliset vaunut. [,4atkustajamäåråt ovat kuitenkin kasvaneet
viime vuosina niin palion, elleivät
uudet vaunut riitäkåån, vaan vanhoilla vaunuilla ajetaan vielä ensi
vuosikynmenellå, vuosisadalla ja
jopa vuosituhannellakin, mitenkä
asia vain halutaan ilmaisla!

Hankinla-aikataulu
Ensimmäinen uusi va!nu näkly Helsingin katukuvassa syksyllå 1998. Viimeiset saadaan liikenleeseen vuoden 2000 aikana. So-

pimuksen teon ja ensimmäisen
vaunun loimituksen våli on noin
kaksi vuotta- Ensimmäinen vuosi
kuluu suunnitteluun, loinen on rakentamista. Vuoden påästä Otan'
mäen tehtaalla oval työt jo kåynnislyneet. Tällå heikellä on vaunun korin muotoilussa ja suunnittelussa päästy vaiheeseen, jossa
vaunun päåmitat on määritelv.
Näiden perusteella on rakennettu
Creadesign Oy:n mallisludiossa
vaunusla 1 :20-mittakaavassa Pienoismalli. Pienoismallin väritys ei
ole vielä lopullinen. Luonnollisen
kokoinen, mutta hyvin karkea puumalli vaunun korin etumodulista

on myös olemassa. Sitä säilytetåän Vallilassa. suunnittelu jatk!u
siten, etlä toukokuuksi saapuu
Saksasta l:1-malli vaunun kahdesia ensimmäisestä osasla. Samanaikaisesti etenee vaunun sähköläilteiston, telien ja muiden kom_

ponenltien suunnittelu
kiniojen valmisielu.
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alihan-

PIRKANMAALLA ON TAPAHTUNUT
teksti Sami Padanen ia Niklas Savinsaad
kuvat Niklas Savinsaarija Tero Tuovinen

Matalat nivelbussit tulivat liikenteeseen, linialla 26 käynnistettiin Euroopan

Unionin Capture-proiekti, linioia on laitettu uusiksi, älykorttiongelmat jatkuval edelleenkin ja palvelulinia käynnistettiin.
ToissaRaitio-lehdessäkäsitel- tianivelautojenilmestyminenkatuiiin Tampereen uusimpia bussi' kuvaan. lJusien nivelien myötå tu-

kuulumisia, seutuliikenteen asioita lee linialla 26 voimaan EU:n puite_
ia ä lvkonin vaiheita. Viimevuosiol ohjelmaan sisältyvä CAPTURE'kLil;nkinnirntapahlumarikas.että kokeilu.
on sMä palala vielä loppuvuoden
tapahiumiin. Vuosi oli mielenkiin- Aluksi on oikaistava viime nuto;sin koko liikennelaitoksen histo_ merossa ollut kaluston poistoa

assa, varsinkin harraslajanäkö_
kulmasta kalsoltuna. Älykortit saaiiin suurimmaksi osaksi kiyttöön,
mutta vaikeudet alkoivat taas lop_
puvuodesta. Muutamat linjat ovat
iokeneet nuuloksra ia keskuslan
vanhuksia ja liikuntaesteisiä on
myös muistetlu aivan uudella lin,alra. lJusia busseia tulilaas liikenieeseen ja vuode; ehdoton kohokohta ja huipennus oli matalalat'
TAKL

koskeva virheellinen teto. Auto_
saria 546-555 piti poislaa viine
vuoden lopussa, mutta tosiasia on
se, että kyseinen sarjaon edelleen
ajossa ainakin kevään ja päai'
sääntöjsesti Y-vuoroissa Nivel
autoista nro 313 on poistettu lii
kenteestä21 10. sattuneen onnel
tomuuden myotä Aamulla klo 6:n
arkaan törmäsrvät Nekalasla lyhjil_

lään keskustaan päin tullut Pau-

l2liikennöinyt nivel nro 313 Viinikan liinun auto nro 45 ia linjalla

kenneympyrässä. Tönnäys oli niin
raju, että kolme henkilöä ioukkaantui. Molemmat autot hyläl1iin.
Onneksi ei ollut uudempaa kalustoa liikenteessä.
ÅLYKoRTTN oNGELMtA

Toissa numerossa mainittiin
myös ennenaikaisesti, ettå älykorttiongelmat olisi saatu ratkaistua ia että korttiiärjestelmä olisi

kaikkien kär4össå. Odotusten vaslaisesli toimitusongelmat kuitenkin
pahenivat entisestään ja vilkosta
42 lähtien kortteja eiole enåå saanut. Tilaiuista 70.000 kodista saa-

625 Neklan halipihalta iuuti Lahdesta saapuneena lokakuussa 1996. Kuva Niklas Savinsaai'
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Yllä: TAKL 400 Nekalassa 1 4.11 .1 996 päivän vanhana
A a: Auto 4A3 linjalla 30 Kaskipuistossa joulukuussa 1 996. Tampercen ia Helsingin autojen ercna an se, että

Tampereella autoissa ei ole neljää ovea sekä eltä iäähdytin on 'kaadeftu" vaakatasoon. Kuvat Tero Tuovihen

tiin 50.000 kä)ttöön. SuunnittelupäAlllkkö Mattl Rainio. mikä on ai.
heuttanut sen, että kortteja on jäänyt toimittamatta?
-Tämä on ollut todella merkillinen
ongelma, eikå täyttä varmuutta ole
valmistajalta saatu millään ilveellä.
-Suurin syy lienee se, että myös

Englannissa mm. Lontoossa on
rahastusiäiestelmän muutostyöl
käynnissä ja miljoonakauPungin
korttjtilaus on hukuttanut Tampereen tilauksen massaan.
]\ryös Ranskassa valmistelut korttien sisuskalut eli sensorit ovat olleei virheellisiä. eikå niitä ole voitu
Tampercen kortieihin asentaa.
-Kortit ovat kuitenkin saaneet hyvän vastaanoton ja koululaiset ia
opiskelijal ovat myöskin saaneet
oman korttinsa.

Onko sitten miläån varajärjestelrnää olemassa, ios kortil eivät yri-
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tyksistä huolimatta tule käyttöön
siihen mennessä, kun Aimex-lippujen kelpoisuus ioppuu?
-On mahdollista, että varaGyttöön
tulisi malkailijalipun tyyppinen
matkahuollon kontaktikortti, joka
työnnetään kerlalippukoneeseen.
Vanhat kuukausiliput voidaan
myös jättää käyttöön.

alusta. llmeisesli nykyiseen SCVkortinlukijaan tulee pieni lisälaite,
joka lukee 5-€ erilaista korttia,
koska kortin toimittajaa ollaan

vaihtamassa itävaltalaiseksi tehtaaksi. Palaamme nåihin asioihin
tulevaisuudessa.

HANKINTAERÄ 1996
TAKL järjesti n)4 hankituista au-

Enlä miten käy n)'t seutulipun?
-On aivan selvää, että seutuliikenne tulee kärsimään kodtitoimitusten viivästyesså ja ongelmia kåyttöönotossa t!lee olemaan.
-Paunun kortii tulevat samasta
tehtaasta. Teemne kuitenkin kaikkemme, etiä seutulippu saataisiin

mahdollisimman nopeasti kåyltöön.
Viimeisimmän tiedon mukaan seutulippu tulee kåylt6ön maaliskuun

toista Euroopan kattavan ja EUsäännösten mukaisen tarjouskil
pailun, joka julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä Brysselissä. Al
kuvaiheessa kilpailussa oli mukana myös lkarus, muttase karsiutui
pois, koska tehdas ei ollut valmis
tekemään vaadittuja 2,60 m leveitå autoja. ]ämå olisi ilmeisesti
vaatinut muutoksen tehlaan valmistuslinjoihin, joissa valmisletaan
nykyään vain autoleveyksiä 2,50
m ja 2,55 m. Yhteensä viime vuonna tuli 11 matalalattiabussia: kuusi

kaksiakselisia Scania L113CLLalustaista Lahti 402-korilla TAKL:n
numeroille 623-628 ja uutuutena
viisi Voivo BloBLA-alustaista nF
veltå Carrus Oy Wiiman K204 City
U-korilla TAKL:n numeroille 400404. Scaniat valmistuivat koriteh'
taaltd loka-marraskuussa ja on siioiietlu linloille 2, 11 ja 27. Malalal
nivelel valmisluivat marras-joulukuussa ja ensimmäinen, nro 400,
tuli Tampereelle 13.11.1996. Ensimmäiset nivelet olivat Iinjalla 26
ensimmäisen kerran liikenieesså
8.12. ja kaksiakseliset ornilla linjoillaan jo tätä aiemmin- Kaksiakseliset ovat muuten sananlaisia kuin
vuonna 1995 tullul 622, multa joitain yksilyiskohtia on erilailla. Sisustusvärit ovat erilaiset, mm. toF
pat ovat vihreäl ja istuinten ver-

Kuljettajan penkki oli vilheellisesti
kaikissa (?) autoissa sijoitelt! liian
eteen, jolloin ainakin isokokoisten
kuljettajien (suurin osa) oli hiukan
ahdasta ajaa. Toinen moitittu asia

liikaa edessä eikä penkkiä voi siirtää riitäväsli taakse.

luva kynnys auton

Wiima K202 vm. 1990). Eräskin
kuljettajaeiolisi millään ilveellähalunnul vaihtaa vakiautoaan 600
autoon 628. Kun uusi auto tulialle

hoilumateriaa ina on Sellgren OY:n
kotimainen trevirakangas. Penkki-

esimerkiksi vippiovet. Kyseinen
ovityyppi on todetlu Euroopan linja-autoalan ammattilaisten keskuudessa rakenieeltaan ylivoimaiseksi. Niiatessa bussin ovet eivåt
ota pysäkkikorokkeisiin kiinni jå siten vaurioidu. Myös iilan puolesta
uusi oviwppi on ylivoimainen, se
on kapea eikä vie myöskään sjsä-

en istuinosa on

irrotettavissa ja

ovat siis helppoja vaihtaaja pestä.
Verhoilu on tarrakiinnityksellå kiin_

ni islu'nrungossa. Penkkien Pääl
lystemaleriaalit ovat kie(ätettäviä.
Lisäksi autossa 622 oleva yksittäinen sivupenkki edessä on jäänyt
!usista autoista pois. Kaksiakselislen etupuskurina on Carruksista
tuttu paksu kumipuskuri. Pakoputkissa on ihmeellinen lisuke, joka
eståä kuulemma lumen PöllYämistä. Jäähdyttimen säleikkö on myös
erilainen ja ulkomaalaus on teliau_
loja vastaava. Uusi lyhyiden autojen sarja on saanut liettävästi hyvän vaslaanoton kuliettaiilta. Joitakin moitleita on kuitenkin kuulunut.

on L-allstasta iohtuva Perän var
sin suuri lattiakorkeus ia siitä iohperäosassa.

N,4oni matkuslaja on siihen kompastunui. Asiasta on kyllä huomautus aulon kalossa, 'Varo kyn_

nystä", mutta moniko on sen huomannut? Aivan uusi ja erikoinen

yksityiskohta on sarjan viimeises_
sä autossa nro 628, jossa on lamperelaisen Tamwaren kehittämät

Penkkinä

on

monisåätöinen

"laiskanlinna". Ennen tätä sarjaa
TAKL:n pidetyimmät autot olivat
autot nrot 599-602 (Volvo B10M /

ei vanhasta viitsi edes samana päi
vänä puhua. Kaikkj pelaa kuin
unelma ja lämmintä on. Ovljarrua

sensijaan pidetään täysin iurhana,
koska se hidastaa liikaa matkan-

li!kuovet, jotka aukeavat pilkin
bussin tqlkiä ja sen etäistys aukiolevana on vain n.50-70 mm

tekoa. Lisäksi niiaus on ihan liian
hidas. Viimevuolisisså teieissä

bussin kyljestä. Ralkaisuvaatiipaljon vähemmän vapaata tilaa kuin

automatiikka

lilaa, kuten taas kään1öovet vievåt.
Ovet ovai toimineet proto-oviksi
kohtuulisesti ja TAKL:n teknillisen
)ohl4al Juhani Valannon mukaan
niitä voidaan pitää tulevaisuuden
ovina. Kyseinen auto 628 on 25:s
TAKL:n ostama Lahden Autokorin
matalalattiabussi. Yksi paha suunnitteluvirhe on jään},4 kaivelemaan,
ohjaamon seinä nimittäin on 10 cm

Scanian "sekava" konehuone. Tavaaa on palion,
huamaa kummalhnen lisuke pakoputken päässä.
Auto on 628.

esim. on paremmal ovijarrut, niissä

ei vaadi

täydellistä

suLkeuiumista.

KAKSIAKSELISTEN

SIJOITUKSETJA
REKISTERIKILVET
Toissa numerossa väilelliin, et-

tä linja 11 modernisoitaisiin lähes
kokonaan ja eltä viisi uutta autoa
menisi sille. Näin ei kuitenkaan
käynl ja ohessa nylginen tilanne.
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto

623
624
625
626
627
628

FGK-206 linia 27
RGK-255
RGK-286
OGT-136
OGT-137
RGK-294

linia 2
linja 2
linja 2

linja

ll

linja

11

Valvon konehuoneessa va itsee selkeåmpi järjestys.
Mukaan on nahtunut jopa lumilapio. Aulo on 400.
Kuvat Tero Tuovinen,

RAtTtO

1

'

1997

NIVELBUSSIT MATALOITUIVAT

Volvo B 1oBLA -alustaiset ni-

velet on sijoitettu

seuraavasti:

400-402 linjan 26 vuoroihin 1,2 ja
3ja autot 4O3 ja 4O4linjan 30 vuoroihin 1ja 2- Auto 402 eiole kuitenkaan vielä tätä kirjoitettaessa saapunut Tampereelle, koska se on
Volvon esittelykäytössä Puoiassa

ja

Venäjällä. Tähän mennessä
TAKL:n nivelkalusto on ollut pelkäståån Volvoja, mutta tulevaisuudessa myöskin Scania ia l\rercedes-Benz ovat vaihtoehtoja suunniteltaessa iulevaisuuden autohankintoja. Scania kuitenkin vahvemmin. I\ratalien nivelien hankintapäätös tehtiin rnatkustajakapasiteetin ja autojen hinnan vuoksi.

Toissa numerossa vifieellisesti
väitettiin, että telin ja nivelen matkustajakapasiteetti olisi lehes sama. Näin ei kuitenkaan ole. Telimatalaan verrattuna nivelmataIaan mahtuu n. 20 malkuslajaa
enemmån johluen autojen 3,5 m
pitemmästä käytäväpituudesta, is-

tumapaikkaluku on kummassakin
ratkaisussa likipitäen sama. Lisåksi autojen hankinlahinta oli vain
1,3-kertainen veråttuna kaksiakselisen auton hankinlahintaan.
HKL:n ja TAKL:n nivelmatalissa on

joitain eroja, esim. istuinjärjestyksessä: Helsingissä moottorin jäähdytin on sijoitettu pystyyn auton takaosaan ia se aiheuttaa sen, että
takapenkissä on vain neliå istumapaikkaa ja kaksi istuinparia selkä
menosuuntaan sekå yksi poikittainen jstuin jäähdyttäjän vieressä.
Tamperclainen ralkaisu on parempi: jäähdyttäjä on "kaadettu' alas,
jolloin takapenkki on täyspitkå (viisi paikkaa) ja tärnän edessä yksi
penkkipad kummallakin puolella
sivuttain eikä yhtään penkkiä

selki

menosuuntaan. Aulon etuosassa
tällaisia penkkejå luonnollisesti on

(etupyöråkotelot). Lisäksi TAKLilaisissa on nivelpalkeen kohdalla
kaksi klaffi-istuinta. (Mahdollisesti
penkkijäriestyserojen takia Talh-

gisså vippiovet ovat aiheuttaneet Auto 403 XGT-948 tinja 30
ongelmia yhteisillä korotetuilla rai
Auio4(M XGT-950 linja 30
tiovaunu- ja bussipysäkeillä, jopa
vaikka autoa ei ole niiatlu. Tästä
LINJAMUUTOKSIA J.A
on ollut seurauksena ovien vauCAPTURE-KOKEILUN
rioitlmisia. Tampereen autoissa ei
ALOFIAMINEN

ole HKL:n 9m1:n tapaan neljää

ovea, viimeinen yksilehtiovi puuttuu. Jäåhdyttåjän kaadosta johiuen lattia ei myöskåän jatku tasaisena perään asli, vaan takana on
kynnys L-Scanioiden tapaan ia
huomautus asiasta katossa. Nivel-

ten ulkoasu vastaa teliscanioiden

(Carrus-koisten) linjaa. Sininen
väri aaftoilee kyljesså. Yhteen nivelmatalaan piti asentaa uusi Mitron-näyttölaite, mutta silä ei kuilenkaan mihinkäån asennettu, sen
sijaan laite asenneltiin autoon 575,

iohon asennettiin aienmin syksyllå Brose-näyttölaite- Tämå kuitenkin hajosi noin kahden viikon iälkeen! Nivelissä on edessä tavalli
set pariovet, kun taas kaksiakseli
sissa on yksilehtisel etuovet. Kaksoisovel ovat lurhat, kun uudessa
rahastusjådestelmässä kaikki joutuvat kulkemaan kortinlukijan kautta. Ajettavuus on jakånut kuljettajia
kahteen leiriin, osa ei voi ymlnäF

tää uusien bussien ratkaisuja ja
väittää kehityksen viime aikoina
kulkeneen vain taaksepäin. Osa
taas on aivan päinvastaista mieltä.
Kaiken kaikkiaan uusien nivelmatalien ajaminen on pitkälti tottumiskysymys - autoa ajettaessa pitåä
ottaa huomioon lakatyöntöisyys ja
siitå seuraavat asiat, kuten nivelen
puskeminen suoraan, jolloin auto
käåntyy linkkuun. Uusia niveliä
vanen tehdäån uusia muuloksia
l,estö6n. l,lm. lidesrannassa, linjalla 30, on uusien lalojen yhteyteen tehty kokonaan uusi lenkki,
koska niistå halutaan ottaa kaikki
irti ja testata orninajsuuksia mäkimaastossa. Linja 26 eiole kokenul
muutoksia, mutta linjaa kehitetåän
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pysåkkien elåisyys on vain n. 1 km

ja linja on U:n

mallinen. Linja 5

ajaa nykyisin Vehmaisisla

vain
Keskustorille ja sitäkin varsin har-

voin, koska Kangasalantiellå kuF
kee seutuliikenteen vuoroja Kangasalle. Kalkkuun ajaa nykyisin
linja 1 Hårmätåstä, siten ettå kaikki

vuorot ajetaan Tesohan kaulta.
Villilän alueen kautta ajaa Paunun
linlat 70 ja 71 Nokialle. Uutena linjana muutaman vuoden tauon jålkeen on palannut linja 17 Keskustorilta Holvastiin. Linja 26 on kokemassa aika suuren muutoksen,
kun Tampere ja linja 26 on vatittu
muk"aan EU:n Capture (Cars to
Public Transport in the Urban Environment) tutkimusohjelmaan.
Siinä tutkitaan joukkoliikennettä
suosivia lyysisiä toimenpiteitå ja

niiden vaikutuksia. Projekti

on

kåynnistynyt helmikuussa 1996 ja
se keståä kolme vuotta. Kohdea-

lueita on seilsemässä maassa ja
'11 kaupungissa, joista yksi
siis on
Tampere. ProjeKissa on mukana
myös ns. seu raajakaupu nkeja, joita Suomessa ovat Helsinki, Joensuu, Jyvåskylä, Kotka, Kuopio ja
Oulu. Turun puuttuminen ihmeMtåäl Kohdereitillä (linjalla 26) sovelletaan ns. laatukäytävä-ajattelua, joka merkitsee keskinopeuden

nostoa ja palvelun paranfumista.
Proiektissa toteutetaan seuraavat

toiftet:

tulevaisuudessa EU:n Captureprojeldin puneissa.

-Kahdessa liittymåssä on linja-autolla mahdollisuus ajaa liikenneva-

MATALALATTIANIVELTEN

-Parannelaan kahdessa muussa
liittymässä ioukkoliikenteen sujuvuutta kaistajå4eslelyillä.

lojen ohi seuraavalle pysåkille.

Pereen Penkkijäriestysratkaisu
tuntuu ahtaammalta). Helsingin nivelissä on vippiovet, kun taas Tampereen nivelissä on k;iäntö-ovet.
Autoon 402 saatlaa tulla Tamwaren liukuovet. Ne voisivat olla nivelissä hWä|. koska esim. Helsin-

Linja 3, Kalkku-Petsamo, muuiettiin osittaiseksi kaupunklinjaksi
siten, että nyt se ajaa lGupin sairaalasta Petsamoon kiedäen kuitenkin Keskustorin kautta. Päåte-

SIJOITUKSETJA
REKISTERIKILVET
Auto
Auto
Auto

400
401

NBR-974linja 26
OGT-12S linia 26

402 ?

sijoitetaan linjalle 26
(eivielä Tampereella)

-Toteutetaan uusia bussikaistoja.
-Rakennetaan ahtaaksi mitoitettu

liitylnåalue keskustassa väljemmäksi.

-Parannetaan pysåkkioloja rakeniamalla mm. u!sia kaioksia.
-Projeldin ulkopuolisena kohteena
rakennetaan pysåkki, joka pullistuu jalkakä],,tävältä ajoradalle.
-Sijoitetaan linjalle malalalattiabussit.

Palaamme asiaan heti, kun jotain konkreettisla alkaa maastossa näkyä. Projeldi on varmastiyksi
mielenkiinioisimmista asioisia
TAKL:n historiassa. On suuri kunnia, ellä juuri Tampere on valittu
Suomesta kohdekaupungiksi.

i

PALVELULINJA KÄYNNISTYI

Liikennelaitos palvelee kaupunkilaisiatodella hyvin. Aamulehden yleisönosastossa vilm e syksy-

nä toivottiin keskustaa kiertåvää
ostoslinjaa, sen jälkeen kun linjaan
I oli toluttu. Jo pari kuukautta kir
joituksisla tuli TAKLIa myönteinen
vastaus. TAKL päätti yhdessä sosiaali- ja lerveystoimen asiantunlijoiden kanssa peruståa keskuslan tärkeimpiä palvelupisleitä aiatellen palvelulinjan, joka on tarkoi
tettu lähin nä vanhuksille ja liikunla-

rajoitteisille. N4atkasta peritåån
normaali taksa. Linjaa liikennöidään yhdellä matalalattiabussilla,
noin kerran tunnissa klo 7-15 mape. Autossa on aina mukana myös

työllistetty, joka auttaa taNittaessa
matkustajia. Ainakin tähän asti
käynö on ollut kohtuullista.

Tamwaten liukuovet autossa 628. Ovien etäisrys bussin kyliestä on
vain noin 5-7 cm. Kuvattu Nekalassa 14.11.1996, Terc Tuovinen.
U udet

KAKSIAKSELISET

400-404

Nrot

Alusta
Kori
Pituus

Akselivåli

Kynnyskofteus
Niiaus oikealle

Moottoriteho
Vaihteisto
ABS
Luistonesto
Paikkoja
Lastenvaunuia
Polttoainesäiliö
Omapaino

NIVELET

Scania L113CLL
Lahti 402
13,0 m
2,6 m
6,7 m
35 cm
12 cm
191 kW / 260 hv
zF 4HP600
on

Volvo 81oBLA
Carrus City U
18,0 m
2,6 m
5,1 m+(1,9+4,9) m
35 cm

9cm
180 kW / 245 hv

zF 5HP590

on

on
on

46ip+33sp=79
2 kpl

3+1kpl

400
'11

,9

55iP+37sP=92
450

I

t

I

16,8 t
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FAHASTUSLAUKUT UUSIKSI

TULEVAISUUS TAKL:LLA

susta tai maakaasusta. DME esi-

teltiin Volvon
Rahastusjä4estelmän uudlslumisen myötä on lullut ajankohtaiseksi muultaa vanhanmallinen ra-

hastuslaukku ajanmukaisemmaksi. Tarjolla on kaksi vaihloehloa:
tuttrl vyölaukku, joka on paljon parempi k!in yleisillä rnarkkinoilla

olevat. Toinen vaihtoehto on ns.
meikkilaukku, joka on liikennehen'
kilökunnan suunnittelema. Kysei'
sei laukut ovat kuitenkjn osoittau"
tuneel ahtaiksija muutamat kuljel
tajat ovat vaihtaneet takaisin pro-

testiksi vanhan laukun. Vanhanmalliseen mahtuu vaikka pieni kirjasto mukaan.

Vuoden 1997 aikana TAKL
hankkii 10 Scania Ll13CLL -alustaista matalalattiabussia. Koreiksi
tulee kuusi Lahti 402 ja neljä Carrus City L (lai U). Teknillisen johtajan Juhani Valannon mukaan tällä

ympäristöpåivillä
Ruotsissaja sen valmistuksen katsottiin pääsevän alkuun riittävån

suuressa määdn vasta 2000-lu-

helkellä vahvin alusiavaihloehto
L-\yppi, joht!en moottorin tehosla ja vääntävyydestå
verratluna Volvoon. Lisäksi hinta
on halvin verraituna muihin kilpai
on Scania

Iijoihin (Esim. Volvo B'101). Korien
suhteen tilanne on epäselvempi,
vielä ei voida sanoa kumpi on parempaa työtä ja kestävämpj, Lahti
vaiCarrus? Se näkly vasta n. 1015 vuoden kuluttua, kumpia olisi
pilänyt ostaa. TAKL:n tarve on
saada auto kestämäån noin 15
ajovuotta. Polttoaineiden suhteen
llnia on se, että kaasubusseihin ei
siirMå niiden korkean hinnan ja

liikenteen peruslamiskuslannusten takia. Vahvin vaihtoehlo korvattaessa perinteistä "naftaa" ovat
rypsiöljymetyylieslerl (RME), ioka
kuitenkin Suomessa vallitsevan

POISTOT
Kuten alussa mainiltiin ei auto-

ja 546-555 vielä ole poistettu,

muttatämä lulee tapahtumaan hil
jalleen tänå vuonna, kuitenkin vii-

rieiståän silloin kun uudet tuievat.
Ny.t on poistett! siis nivel 313 ja
DAF Sisut BK-l60 D /Ajokkj8000
City. Näistä nro 584 on Kaupunki-

liikennehistoriallisen Seuran hal
linnassa.
Tässä kaikki tällå kertaa, palataan
asiaan täältä l/ansesla, kun uutla
ilmenee. Se on MOFO!

verotuskäytännön vuoksi ei ole tä1lå hetkellä kannaltavaa, sekä dimetyyliesteri (D[rE), jota voidaan
valmistaa esim. kaatopaikkakaaTAKL 584 on tässä vielä liikenteessä Y7 / Y53 -vuorossa. Aulo on ntftennin jäänyt pois liikenteestä ja sijftynyt
KLHS:n kokaelmiin. Auto on vuoden 1985 Sisu / Ajokki City. Kuvattu Keskustoti a 21 .5.1996, Niktas Savinsaarj.
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PAATE PYSA KKI
"lietäminen ei ole minkåån atuoista,

SUOMEN RAITIOTIESEURA R.Y.
TÄY-tTt 16.1.1997 25 VUOTTA.

KOKOUSKUTSU 22.2. klo 2 ip.

Linjan 94N reitti

LINJAT

muuttui

1.1.1997. Uusi reitliosuus:

Suomen Raitiotieseura ry:n
såäntöhääräinen kevälkokous
pidetään laladaira 22. helmikuuta klo 14,00 Raitioliikennemuseon
toisen kerroksen kokoustiloissa.

Sääntömäåråisten asioiden jälkeen kalsomme TaimoTuomen ottamia diakuvia 1970-luvun Helsingislä. Viime syyskokouksessa
näimme io ensimmäisen erån Taimon ottamia upeita kuvia 1970-luvun alun raitiovaunuista ja johdinauioista.

KEVÄTAJELU

Sunnuntaina

27. huhtikuuta

jä4estetään perinteinen kevätajelu
koko perheelle. Lähtö klo 11.00
Koskelan raitiovaunuhallin pihalta.

Linjalla 15 on tällå kertaa todella
edkoinen VTS-vaunu (ValmetTampella-Strömberg) sa4asta
RM1. Kun tulet niin näet! Ajelumaksu on 30 mk hengeltä ikaiän
kalsomatta. lstumapaikkoja on va_
Iitettavasti vain parillekymmenelle,

hutta vaunuun mahtunevat lqllä
kaikki halukkaat. Mefiitse aieluoäivä nvi kalenteiisi. sillä tästå
aielusia eienåä mvöhemmin muisl]Jleta Ajelu vie meidät mm. viime

vuoden uuluudelle Y4önkadunUudenmaankadun raitiotielle, iolle
el ole varmasti ikinä ennen joutunutja muitakin erikoisia reittejå on
linjan 15 vaunulle luvassa. Lähtöpaikassa Koskelan hallin Pihassa
on pikkuautoilla tulijoille pysäköintitilaa ja julkisia kulkuneuvoja kå!4tåville kulkee busseia tiheästi viereistä Kustaa Vaasan tietä pitkin.
Ajelu kestää pari-kolme tuntia. Paluu Koskelaan, mutta poisiäåntion
mahdollista muuallakin reilin var-

€lla.
10

Raitiolinial

7A ja 78

siirtyivät

17.2. kulkemaan Postitalon ja Kasvitieteellisen puutarhan välillå
Kruununhaan kautia (Aleksantednkatu - Snellmaninkatu - Liisankatu) entisen asemaa sivuavan
reitin asemasta.
Linjan 79 reitti muuttui 2.1 .1997

Herttoniemenrannassa. Uusi reittiosuus (molempiin suuntiin): - LinLaivälahdennanrakentajantie
portti - Laivalahdenkaari - KaivoLinnanräkentajantie
lahdenkatu
- Abraham Wetterin tie -. Linjalla
on myös rutkasti lisälähtöjä.

-

-

HKL aloitti linjan 85V Herttonie-

mi M -

Jollas

liikennöinnin

2.1.1997. Linian poikkeama päälinjastaan on seuraavanlainen:

-

- LinLinjalla on
nanrakentajantie
muutama lähtö aamuruuhkassa
molemmilta päåtepysäkeiltä.

Jollaksentie

Laajasalontie

-.

-

llä-

väylä - lraianiementie -Turunlinnantie - Myllymeslarintie (Kehä l)

-

-

-

Kontulåntie
Kuftimäentie
Kivikontåssä
suunnassa)
{vain
kaari

- Kontulankaari (Rapolantiel-

le asti). Reitii keskustaan: Kontulankaari - Keinulaudantie - Karpalotie - Kurkimåentie -. Kaikki edellämainitut linja-autojen liniasiomuutokset on tehty edttäin "salaisesti" ja lehden avustajat oval saaneettehdä rutkasti iöitä sen eteen,
että yllä mainitut rivit ovat, rohke-

nemme sanoa, ensimmäistä keF
taa kerralla matkustajien luettavissa. Legendaarisen Krsti Liljan atkaan rnuutoksista liedoteitiin sanomalehtienkin palstoilla paremmin kuin nylryään.
Itå-Helsingissä on hyvin usein

ajossa autoja linjalla 98X. Syynä
siihen on se, että linjalla 98V on

käytössä autoja, joiden linjatunnusnauhoissa ei ole lainkaan Vkkjainta.

Linjaa 948 liikennöitiin viimei-

sen kerran 1.1.1997
Rautatientod
nuntie).

-

(31.12.96)
Kontula (Kotikon-

Marraskuun puolivälissä oli

HKL alkoi 1.1.1997 liikennöidä
linjaa 92N Rautatientori - N,,lyllypuro Konlula. Reini Rt (laituri

-

9)...|täväylä

-

lvuuntajankatu

-

Sahaajankatu - Viilarintie - Varikkotie Ratasmyllyntie
Myllypadontie - Myllypurontie - (vain lässä ajosuunnassa:) Karjatanhuanpolkr - Klamintie - Humikkalantie
- Porttitie - Kontulantie - Kotikonnuntie (Paneliantielle asli). Reiiti
keskustaan: Kotikonnuntie - Kontulantie - Myllypurontie -.

-

METRO

-

koko lK-Puolila -betonitunneli valettu. Harjannostajaisten aikaan
pluttui yhdestä kohden vielä noin
10 melriä kattoa. Joulukuun alussa oli tu nnelin sivut liki kokonaan jo
peitetty. Vuoden vaihteessa ei lunnelista ollut näkyvissä kuin Puotilan aseman sisäänluloaukot.
Sunnuntaina 1.

ja

15.12. olivat

junat ainakin osan päivää kuusivaunuisia, 15.12. aloitettiin nelivaunuisilla iunilla (muilta ioulunaluskauppapyhiltä ei ole havaintoja, fiutta liikennöintitapa oli varmaankin sama).
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KALUSTO

Neliakselisten raitiovaunujen
täyskorjauksiin on myönnetty
10.000.000 mk. Jos Helsingin
joukkoliikennelautakunta antaa luvan, tilattaneen ADkanzilta vaunun 11 mukaisia mooltoreita ja
ajosäätöjärjestelmiå- Raha riittäisi
kuuden keppi-Karian (1-15) muLrtoslöihin.

.-:,

Vaunun 14 keula ja perä sekå
Mkimet on maalattu marraskuun
lopulla.

Nd+ -vaunu 32 valmisiui mar11 -96). Linjal
la (3T) se oli 4.12- Vaunussa on
kolme videokameraa; ohjaamossa, A-ja B-vaunussa. Vasemman
raskuussa (kilvessä

puolen kahdessa ikkunassa on
tarra "videovalvonta". Videoinnilla
on tarkoilus saada töhrijät kiinni.
Tammikuun alussa olivat Vallilassa täyskoriauksessa tai ohjaamon muulostöissä seuraaval vaunut: 67 (lähes valmis, maalaamossa),76 (ohjaamomuutos), 81 (törmåsi työkoneeseen Paciuksenkadulla kauan aikaa sitten, runko
väåntyi), 110 (täyskorjaus ia ohjaamomuutos), 12 (odottaa mahdollisia uusia moolloreita) ja 30
(sähkövikaa).

Metsälän Linja Oy
H e ls ing issä s ekå

e

4, Scania L||SCLL / tkarus Eg4, on uusi autowppi

äs

"h u I I un v u ode n " ko komai

Kultanumerot 339 oli laitettu vain
taakse. Keltaista ja vihreää ei nä-

keskisillan jälkeen on kaksi asketmaa.

kynyt ollenkaan. Vaunun sisällä
muutarna tukitanko esitti palmua
(muovilehdet) ja kovaäänisisiä
kuulliin Hassel:n mainoslauluja,

Autoi 89'19-8921 on siirretty
vuoden vaihieessa Ruhasta Var-

sesti 74. Varsinaisesti l6.-19.1.
se ajoi linjan 7A reiltiä klo 9-12 ja
13-16 vieden matkustajia ilmal
seksi maikamessuilje liä-Pasilaan. Rlokaluntj pideitiin Töölössä. Vaunun 'rahastajana" oli Has-

Schunk WBF-virroitin (kulmiHelsingin uusin johdinauto nro

1 oli viime vuoden keväällä Ruhassa ulkosälla ja n\,.t se on taas
ollut jouJun alta lähtien ulkona sa,
massa jonossa kuin poistettavat
STA:n autot. lstuimet ovat osin ir-

rotetlu ja viroittimien kelajohdot
ovat katkenneet. Sisällä hallissa
säil],,tetåän veneitä, joittenka iakia

Vaunuun 106 on asennettu
koemielesså sähkömoottorilla toimiva virroittimen nosto-laskujär
jestelmä.

VTs-vaunu HKL 339 nähtiin
Matkaloimisto HASSE!:n teippa-

uksin liikenieessä 14.

)a

15.1.1997- Kysymyksessä on 10dellinen kokomainosralikka. lähes

oli peitetty,
Hasse!-tekstit yletlyivät osittain ikkunoidenkin päälle. Linjakilpien lakaikki mahdollinen

haan.

sisälinjakilpenä oli totu uden mu kai-

selrn matkaopas.

kaspolvinen) oli jo!lukuussa vaunuissa 43, 70, 85, 97 ja 106. Vau,
nussa 108 on Siemensin varsi ja
Monganin hiilet sekä ohut väliristikko virroittimen yläosassa kuten
Schunkeissa. Hiilien väli on useissa Schunkejssa pitempi kuin Sie-

nosb u ss ista, josla u toan ä-

keminen on atuauksen varcssa, Tåssä lapauksessa Canon saa mainosta. Kuva Juhana Nordlund, 3.6.1996 Las.

johdinalto on "häådettynä' ulkona. Veneislä kiinteistöyhtiö saa
kaipaamaansa vuokratuloa.

Tammikuussa HKL 8825 (Scania N112CL/Wiima K202) on sjir-

retty Koskelaan ja nåhty tinia a
71S.

Autossa 8924 on ollui kolminumeroinen digitaalinäyttö ohjaamossa tuulilasin yläpuote a. Sitä
kerran havainnoidessaan avusta-

iamme on huomannut lukemien
vaihiuvan eestaas (esimerkkilukemat 506-510-497 = ensimmäinen

havainlo-korkein luku-päätepysäkillå). [4ikähän tämä läite on?
HKL "keksi" laittaa 5.11. tinja e
664 vara-autoksi Scania Maxoin
9508.

HKL 9043:ssa on sähköinen
tasonsäätö.

/

Joulukuun alussa Suomen Tustiauto Oy saiviisiVolvo B10B LE

lkarus E94 -matalalattiablssia
numerot2S3-287. Autot ovat ulkoapäin varsin tyylikkäitå, mutta sisä]tä kömpelöitå. Takaosassa on
selvästi enemmän porrasaskelmia
kuin vastaavissa Calruksissa,
Lahdissa lai Sätlleissä- Käytävållä

STA:n malalalattia-autoja voi
nähdä nykyään myös seutulinjoiJta
vara-auloina. Esim. 21.12. STA
277 (Volvo 810B LE / Carrus City
L) iinjalla 250 sekä useasti linja a
519 ja 13.1. STA 2 (Volvo 810L /
Carrus City U) linjalla 615.

sitkin oli peitetty Hasse!-leipeillä.
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Hyväå kalustoa linjalla 70V:
13.1. STA 13 (Volvo 810M/Wiima
K201) vm. 1985 olisiellä koko päi-

Pohjoian Liikenteen malalalattiabussit Helsingin sisäisellä linjalla 67 (847ja 848) ovatvihdoin saaneet kylkitekstit ja

vän.

STA:n auloi 157-161 (Volvo
858 / Wiima K202 / Wilson) ja 162
(Volvö 858 / Wiima K202 /Allison)
on poistettu ajosta. Kaikkiovat uudestaan koitettuja 1970-luvun

iiman logon. Ne

ajoivat ainakin puoli vuotta valkoi
sina.

Entisiå Hakunilan Liikenleen
Scania K93CLB/ Lahti400 -lähilii-

kenneautoja vm. '1988 on

kolme kappalefta

alustoja.

rnyw

Länsilinioille

Tampereelle.
Linjalle 52 lisättiin 1.12. yksi au-

to, ioslå syystä lammelundin Lii
kenne hankki Veholla takaisin sinne siirtyneen entisen autonsa nro
4 (sitä ennen nro 24) MB O405N
vm. 1990. Auton numero on nyt 13.
Autossa on 2-2-{-ovet ja Me15un
oma vaihteisto.

Espoon Auton uudet puolimatalat Volvo B10B LN.,IF 70 / Säfile
2000 -autot saatiin aioon marras-

kuln alussa. Ne ovat tasan 13
metriä pitkiäja niissä on ovet 2-2-

1.

Niiden järjestysnumerol ovat
131, 133, 135, 147, 150, 155,',l58,
160-164, 166, 200 ja 202.
TransBusin autot 57 ja 59 ovat
entisiä Swebus Jön köping in autoja
'1153 ja 1159. Alunperin ne olivat
Jönköpings Kommuntrafikin autot
153 ja 159. Espoon Auton saman-

sekä 2 kpl Scania K112 / Lahii 400

vm. 1988.

Turun TUKL 75 {Sisu BT-69CR
Wiima K100) vrn. 1976 nähtiin
6.1. siidokilvillä Helsingissä {l\4äkelänkadulla). N,4atkalla ulkomail-

/

le?

Vekka Liikenne Hämeenlinnas-

sa on yllättänyt

bussihafiastajat
ostamalla käytettyjä upsalalaisia
kaupunkibusseia. Vekalla tiedetään olevan ainakin auiot RGK192 ja RGK-424. Ne oval Uppsalabussin entiset 501 ja 502, Scaniå
CN112 vm. 1984. Niissä on ovet
2-2-1. Autojen maski on vanhaa
CRl12-lyyliä. Auto UB 501 seisoi
jo viime syksynä Tambusin pihalla
Tampereella. Autojen linjakilpilaitleet ovat TUKL:n autoista 144-152
tuttua segmenttitlr/ppiä. Käytewjen autojen 'uittaminen" Suomeen
oli hankalaa viime syksyyn asti, sil-

Koivislon Auto Oy:n ofiistamalla Turun Linja-auto Oyllä (muodostettu Vesman Liikenteestä ja Y
Föbom Oy:stå) on nykyään käytössäån HKL:n entiset autot 85168520, 8521, 8522, 8528 ja 8530.

Yhtiöllä on myös STA:n vanhal
Volvo 858-60 / Camo -auloi 135,
'136, 137 ja 139. Toisella lurkulaisella yhtiöllä eli Askaisien Autolla

lä kaikilta maahantuotavilta auloil
ta vaadittiin uusien autojen alhainen päästötaso (pakokaasut). Nyl-

temfiin Euroopan Unioni on painostanui maatamme omaksumaan käytännön, jonka mukaan
unionin sisällä on noudatettava yh-

tenäistä tapaa antaa ajoneuvojen

galilaiskorisissa Camo-aulojssa
on vaihteistona kuuluisa kaksipor

liikkua vapaasti maasta toiseen
myös omistuksen suhteen. Siis
jossain EU-maassa aikanaan hyväksytyn ajoneuvon pitää kelvata
myös Suomessa, me emme saa
vaat'a milään edtyisominaisuuk-

tainen Voith 506 U+S.

sia.

on puolestaan samanlaiset Camol
ent. STA 138 ja 141. Näissä portu-

laiset auiot 237, 239, 240,241,
245, 246 ja 247 ovai Swebus Jönköpingin entiset autot 1154, I I52,
1158, 1160, 1156, 1157 ja 1155
(JKT:lla ilman ensimmäistä ykköstå). Samankallainen Espoon Auto
244 on taas entinen Swebus Nässjön auto 3150.

<.=--,

TransBus sai s)ryskauden kuluessa ajoon uusia Volvo B10B
LlvlF / Carrus City Nl -autoja, ioilla
on järjestysnumerot 2, 4, 34, 36,
44, 46, 4A, 66, 69,71 ,72,7 4 ja 96.
Autot ovat puolimalalia ja niissä on
ovisysteemi 2-2-O.

-

Espoon Auton Scania Maxoi
busseille on vuoden lopulla tehty
seuraavet numeromuulokset: 35>116, 36->129 ja 39->127. Yhtiön
eräille Scania Ll13 / Carrus K204
M:ille on tehty niin ikään numeromuutoksia: 30->96, 31->110, 37>126 )a 45->128.
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Jyväskylässä kulkee nylqåän
ainakin seuraavia entisiä Sirolan

Upsalalainen Uppsalabuss 501
Tampereella Tambusin pihalla syk-

Liikenteen autoja: 3 kpl Scania
K112 / Lahli 300 vm. 1988, 3 kpl
Scania K113 / Lahti 400 vm. 1988
ja 6 kpl Volvo B10lv1-60 / Wiima
K2O2-220 vm. 1986-87. Hakuni-

sy\ä 1 996. Sittemnin tämä auto on
siiftynyt Hämeen läänin pääkupunkiin Veljekset Vekk Liikenteen
ajoon. Kuva Marko Kinna (S).

lan vanhoja autoja Jy./äskylän Lii
kenleellä on seuraavastir3 kplVol
vo B10lvi-60 / Lahli 300 vm. 1987

Kouvolan ensimmäinen matalalattiabussi aloiiti liikennöinnin uudenvuodenpåivänå. Siinå on Vol-

RA|TIO

1

'

1997

von B10B LE -alusta ja Säffle-

kori. lstumapaikkoja on 37 ja ovijärjestys on 2-2-1. Samantyyppinen aulo oli liikenteessä [4ikkelissä jo viime syksynä. Pienissä ja
keskisuurissa kaupungeissa rnatalalattiabusseja lienee ollul vuodenvaihteessa käytössä kymmen-

kunta, Niinpä paikallisliikenneka-

luston nykyaikaistaminen

alkoi

Kouvolassa aikamoisella loikalla:

edellisestä aivan uuden bussin
hankkimisesta ehti vieråhtää 30
vuotia,
MATKALIPUT

Viime vuoden

/.;

vaihteessa

YTV:n 30 päivän aikuisten seutulipun ja liityntäseululipun hinla aleni
15 mk, uusi hinta on 325 mk. Samaan hintaan myydään uutta
yleisseutulippua lvlätkahuolloissa
Lohjalla, Vihdisså, Kjrkkonummella, Nurmijärvelle, Tuusulassa,a Sipoossa MH:n matkakortin kanssa
kokeiluun osallistuville matkustajil-

:

le. Lasten ja alennusryhmän 2
seutulippu aleni myös, ny{ 162,50
mk. Vaslaava alennusryhmän

'1

lippu on nyt 244 mk. Seutuliikenleessä käytetyn kimppalipun nimi
muuttui kimppaseutulipu ksi ja hinta nousil0 mk, nyl55 mk. Vantaalla olettiin käyttöön viimeisenä
YTv-kunnista sisäisen liikenteen
30 päiväo yleislippu, 280 mk. Hyvin huonosti ma*kinoidun Helsing

in jatkoyhteyslipu n (2 vrk vapaata

matkustusta 32 mk) myynii lopetettiin.
Kaupunkiradan ja sen syöttöbussien eli Helsingin koillisen liikenteen vaihtoaikaoikeus on nykyään säma kuin Suomenlinnan lautalla ja metron liityntälinjoilla eli t h
20 min.

Lahden

kaupunkiliikenteen

nåytlölippu maksaa v. 1997 24O
mk. Lipussa mukana olevat yhtiöt
ovat Lahden Lijkenne, Ruoii ja
Lehtimäen Liikenne.
MUUTA
Koskelan såilytyshallin maalatasvaltoitu
marras-joulukuun vaihteessa.

tia kiskojen välissä on
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Linjebusgin 274, Volvo B10B LMF

/ Catru' K2O4 City M, on Helsingin
ja matkustajien aliavioimise,ta

"hullun vuoden' kokomainosbussei\ta

kaikein åikein esimerkv. Kauniila säätä ikkunaiden kohda e teippiin
tehdyl hienosyiset rci'ät I<y ä päästivät hiukan vatoa sisäIe, mutta tos-

kasykyn lultua, rcikåset olivat heti kurassa eikä sisäftä nät<yntl enää utos
(ulkoahan ei ole nälgnyt sisäIe keskikesåttäkään). NWään näihin täysin
teipattuihin kokomainosbusseihin on auottu joitakin ikunoita, jotta matkustaiakin tietäisi missä mennään, eikä petkästäån yritettåisj mainostaa
tavana suutilla otsikoilla muille tie ätiikkuville. Kuva t?.g.tgg6 pefti Leinomäki.
Raulatieläisenkadun uusi raide
linjalla 78 olijoulukuun alussa käytössä (ks. Rajtio 4'1996). Pasilan
ratapihan ylittävällä sillalla on jäF
jellä yhä linjan TAaiemmin kä)ttämän pysäkkirajteen kiskot.

Joulukuun 11. päivä todettuja
raitiovaunupysåkkihavaintoja: Härneenliellä, Haukilahdenkadun risteyksessä oleva linjan 6 pysäkkipari on nyt nimeltäån "Paavalin
kirkko". Vanha "Paavalin kirkko"

Hämeentiellå

on

"Sturenkatu'.

"Ruoholahti" / (ltämerenkatu) sekä
"Morsiamenkatu" / (Ruoholahti M)

'

oval nimeftömiä (vettaa Raitio 4
799O. Tammikuun 7. påivä avustajamme oli jälleen liikkee ä; "Ruoholahti" oli "ltämerenkatu" ia "Morsiamenkiatu" oli "Ruoholahti M".

"Senaatintori" Snellmaninkadulla
"Hallituskatu" ja "Suomen

oli

Pankki" oli "Vironkaiu".
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Turussa ovat monet TLO:n yh-

tiöl vaihtaneet omistajaa kesästä
1996 alkaen. Kesållä lahtelainen
Koivision Auto Oy osli ensin Vesman Liikenteen ja sitten Y Förbom

Oy:n (nyt yhdistetiy Turun Linjaauto Oyrksi). Syksyllä Savonlinja
osii Onni Laaksonen Oy:n, joka
myöhemmin osti Olavi Jalosen Lii
kenne Ky:n, Aatto Heinonen Oy:n
ja M. KoskiOy:n. N,4yöhään syksyllä Linjaliikenne Randell Oy myytiin

kymmenen TLO:n liikennöitsijän
muodostamalle ryhmålle. Ostajat
oval Ake Jalo Oy, V Nyholm Oy,
AnttiM!urinen Oy, Askaisten Auto
Oy, Tur!n Citybus Oy, Turun Linjat
Oy, Raision Linja Oy, Tapio Leski,
nen Oy, Lasse Julin Oy ja N,likko
Rindell Ay. Nopeastitämän iälkeen
Pohjolan Liikenne osti Aallon Lii
kenne Oy:n ja Linjaliikenne K. Hakanen Oy:n. "Suurien" yhtiöjden
ulkopuoleJla oval edelleenkin Lehlisen Linja Oy, S. Feunanen Oy
sekä H. & J. Salonen Oy.

sa, Mikkelisså ja Lappeenrannassa. Kilvet loimittaa Scannotec Oy,
joka on ruotsalaisen l\robitec SiiG
rak AB:n edustaja. Tämän yhtiön
kilpilaitteita on laajalti Euroopassa,
samoin kuin myös saksalaisen

Brosen valrnistamiakin. lvarkkinoille on lullut myös kotimainen
nestekidenäyttöön perustuva rat-

kaisu, jota toimittaa Miiron Oy.
Swebus on oltanut viime syksvnä
käyttöön yli50 bussissa kauko-ohiattavat nauhakilvet, joita k!ljetlaja
ohjaa omalta paikaltaan. Helsingin
Nrl+ -raitiovarJ n uissa ia ohiaamo,

remonlin låpikäyneissä Nrll-vaunuissa on myös kauko-ohiaitavat
nauhakilvet, muutoinhan numerot
veivataan käsin yksilellen.

e

mitukse
läheteuen uutisten,
havaintajen ja avustusten perus-

vaihdettavat naul"rakilvet. IVuualla
Eutoopassa on jo varsin runsaasti

kilpiä on melko harvassa bussissa.

Påäkaupunkiseudulla Swebusilla

on kymmenen

matriisikilpibussia
ja Pohjolan Liikenteellä kahdeksan. Viime vuoden lopulJa Savonlinja-yhtiöt
sopimuksen

teki

140:een autoon toimitettavista
mairiisikilvislä. Sen jälkeen sellaisia on nähtävjssä mm. paikallisliikenteessä Joensuussa, Kuopios-

Huomasitko, eftä jotain jäi puut-

raavassa numerossa. Päätepysäkki toinitelaan yksinomaan toi-

Suomessa suurimmassa osas-

malriisikilpjä. Suomessa matriisi-

rojuniin tehtävä !lkoasu-uudistus
suunnitellaan tänä vuonna. Kaluston perusvärit toki pyswät entisillään. Uutta ilmettä suunnittelee
HKL:n kanssa mainostoimisto "Viherjuuren llme'.

tumaan. Sen voi vielä korjata seu-

sa bussikalustoa on veivaamalla
elektronisia kilpiä, useimrniten

alakulma oranssi (=metro). Joihinkin uusiin busseihin (mm. 9504 ja
9616) uusi merkki ja mainituista
väreistä koostuva kylkivärinauha
on jo ehditry laittaa. Hetken aikaa
kä)ttöön palannul "kulianumerointi" poistuu nåin ollen, samoin samantlyppisesti kirjoitetut "HKL
Bussiliikenne". Tekstitys lehdåån
jälleen vaaleilla likkunumerojlla ja
-kirjaimilla. Raitiovaunuihjn ja met-

HKL:ssä on meneillään organI
saation kehittåminen, jonka avulla

pyritään parantamaan laitoksen
kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä. Yhtenä pienenä osaiekijä'

nä on ollut viime vuoden lopulla
käyttöönotetlu uusi liikemerkki: siinä on vanhaa valkea nuolikuvio ja
sen laustalla kolme värikennää.
Vasemmalla yläkulmassa sininen

(=bussi), kulmasla kulmaan keskellä vihreä (=raitiovaunu) ja oikea

AVUSTUKSET tulivat tällä kertaa
seuraavilta, ioille kiitokset Teemu
Collin, Tom Heino, Arto Hellman,
Hans Jaatinen, Pertti Leinomäki,
I\/arko Kinna (S), Juhana Nordlund, Juhani Poussa, Jorma Rau-

hala, Hannu Siitai, Maiti Visuri,
HKL, PLL, VB Ja WV,
Oy Espoon Auto Ab 200, MAN SL
242F-LPG Wiina K202-120, on

/

PKS:n ensihmåinen nestekaasubussi. Auto on nykyään HKL 9401.
Kuva Juhani Poussa 8.4. 1 991.

Huom: Viereisen sivun kuvatekstit
ovat seu raaval la aukeamalla.
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Kuvat ede I Ii sel lä s ivu lla :
'HKL9401 (GAS'1) an entinen Espoan Autan 2OA- Koska aula eiole matatatattiainen, nestekaasusäiliöt on vaitu
sijoiftaa matkustamon alapuolelle. Kuva Juhani Paussa 2.5.1994.
' Nestekaasukäyttöinen 9401 Injala 22 suursuolla. Aulo jauduttiin sijoiftamaan hiljaiselle 22lte, kun se ei
pä4ännyt taivotulla tavalla raskaasti kuomitelulla tinjala 14. Kuva pedti Lenonäki 13.g.1996.
- Edelä kuvattu ESA 200 ensinmäisen omi,tajan värcissä 8.4.1991. Kuva Juhani paussa.
Tämän sivun kuvat:
- Tammelundin Liikenne Oy:n 4 (FCC-6OO), MB O405N CNG, tinjatta 52 kät4tää patftoajneenaan maakaasua.
Kaasutankit sijaitsevat autan katolla. Kuva PeitiLeinamäki 5.9.1996 Vanhakaupunki.
- Matalalattiainen maakaasubussi TLL:n 7 (FCC-737) Aabiassa. Kuva peiti Leinotuäkj S.g.t996.
16
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Kuvat llrno lkonen

VTs-vaunu (RM1)354 Olympialaitutin pysäkilä Eteläsatamassa sB-linjalla vuorossa 16 vuonna 1957. Vaunussa eiole etupään Campact--multippeli4/tkintä, eikä suuntavilkkuja (1gs1-luvulla se ei ollut taeeen, vain vilkun
paikkaan oli vataudutlu). Vauhtiviival koristavat vaunun kaltoa sekä kronilislat kylkiä. Rai ovaunuista ei alla
vielä päätetty lehdä ulkonainostelineitä, kyljet ovat puhtaan vihreäkeltaiset. Tämån sa4an 45 vaunua kj ftiväl
h els inki läis iä se u raavat ko lm e ky mm e ntä vuotta.
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Neloslinjan kaikki vakiavuorcf ajetliin vuanna 1956 nullippeli eli yhteisapssa olevilla upouusilla WS vaunulla
(RM1). Ajakakeilun ajatuksena oliperehlyä llä-Helsinkiin suunnitellun pikarailiotien kalustohankintaihin. Samaan
aikaan rakennetulle Kulasaarensillalle tehtiin myös tila tulevelle pikataitiotielle. Myöhemmin se oEniin kä),ftöön
keskimmäisenA lbäkaistana p!kkuautailleja railiavaunul kaNattin "melralla". Tarkkaavainen lukija huomaa myös,
etlä neljäkymmenlä vuotta sitlen raitiovaunuissa oii edessä tekslit määränpäästä. Tänä palvelu lenee mahdallista nl nyas 20AA luvun matelaletliarailiovaunun käyltäjille. Mäaränpaätekslil paislettin isiemme aikeisista
vaunuista erään henkilökuntaryhmän painostuksesta, paätepysåktllä rullaa pili ninlttäin aina veivala käsn
asoittamaan uutla suuntaa. Vielä: vtisikymmenluvuila lumikasal sutval l.,atujen reunoilla, kuten huamaatte.
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Eduskuntatalan -aduslalla neloslinjan multippeliajassa ateva vuaro menassa vuanna 1gS6 Munkkiniemeä kohtt.
Jahtavan R141-vaunun virroitin an yihäälä. Perässä aleva kulkee saksisanka alhaatta ikäänkuin peAvaununa.
mutta kuitenkn mooftorivaununa maafiarit töitä tehden. Tähän aikaan ei vielä ollut näihin maoftorivatintihin
s a p iv ia t'e I ip e räva u n uja a I e m assa.

RATIO T'1997

t9

Aiemmin ilmestyneitä
RAlTlOita on vielä saatavana.
Tavanomaisten aikalaulu- ia

uutispalstoien lisäksi lehdisså
on seuEavanlaisia iuttuia:
'1988

-2

mm. Viisikymmenluvun sinisiå busseja. lvlunkkiniemen vaiheita.
1995
mm. Viisikymmenluvun talikoita. Lautlåsaaren hevosraitotie. Tampereen
uudet bussit.
1995

-2
-3

mm. NAo-kokeilurailiovaunu HKL 11.

Ravintolarailiovaunu Spårakotl HKL
175. Uusi leli-Scania TAKLlle.
1995

-4

mm. Turkulaisla raitiotie-elåmäå

v

1955. Capitolien jå Metropolien jåljillä.
lJusi silmukka '16ölöntorille. Syksy on
museobussien aikaa.
1396

-2

mm. Lontoon bussiliikenne 1992-94.
Helsingin aitiovaunut. Raitiovaunuonnetlomuus 12.8. 1920 Helsjngissä.
1996 - 3
mm. Tampereen linja-autotapahtumia.

Väihteenlämmilyslaitteiden kehityksestå Helsingissä. Helsingin bussilinjoja osa 11. Praha 19961996 -4

mm, Kausalan-Leininselän rautalie ja
hevosraitiovaunul siellä. Raiiiolien jatkaminen Arabianrantean, Vaunuien 1
30 muutostyöt ja erot, osa 1 .

VÅRIPOSTIKORTTEJA

Helsinki

mv 182 Liisankadulla

4.1977.

Seuraavdt uudet kottit eivät ole
v i e Iä tå ä n i Im estyn eet :
(ei johdu neistä)
jluvun al'
LElsDk! SAT1 nv
kupuolbkolla.

1

Helsingin

Raitioliikenne-

mltseo
TööLöfl Dauflu]lolleiLLd
aDoimao keskiDiikosta
su'].rulj|.tailLin

11-

Helsinki Kaipion mv 19701uvun

klo

Lblsiaki Johdinautot 6L2 ia 6
lla 6.5. 1 974.
I, l0 ja 23
Johdinautot
hnperc
Pwnikintori a 1.1 1.1 970.

Vatrtwja
s elcd j ohdinauto, u alolonta Hetsir]gin
Uikenteen tlistoria-sta-

Tilauksei SRS:n postisiirtotilin
PSP 800 0t4-54 483 kautta,
me*itse tiedonantokohtaan
haluamasi numerot ia kortit.

M9Annissa on
postikoritejo.

Tu kholmankadu

Lehdet 30 mk kappale,
paitsi 1988 -2 vain 15 mk

Kortit 5 mk kappale.

qunt nr qkentuJ-s sarj oj a,
opo.skirjosia j a uideoitaD

Tifilönkoh! 51 A
OO25O

Hebi'"ki

(o9) 169 3576

-

BÄlTlO
SUOMEN RAmOIESEURA ry

PL 234

Johtokunia

00531 HELSINKI

pthee
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Peruslettu 16.1.1972

Jåsenkortilla ilmainen sisäänpääsy
Helsingin Railioliikennemuseoon sekä
useimmille pohjoismaislen raitiotieseurojen yllåpilåmille museorailioleille
ja rnuseoihin. liedustele lipunmyynneistä.
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Pääloimitiaja: Joma Rauhala
20. vuosikeda

Lehli ilmestyy neljåsti vuodessa ia
iaetaan SRS:n iäsenl€htenå.
Toimituksen postiosoite:

(09)4587794

varapuh-iohlaja..Ä/, Oksa
puh
(09) 802 2393
poh
(09) 472 3t+4 tai
050 559 1911
rahastonhoitåja.. Krisler Engt'erg
puh
(09) 362 960
arkistonhoitaja.,, Toivo Niskanen
puh
(09) 531 121
Heino
------,.,......Tom
)äsen...
v ataläsen........... Dan i el Fed e d ey
puh
(09) 4s8 4033
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k

ISSN 0356-54,10

-Joma Rauhala

(09) 873 5836 tai
049 843 330
puh 1: (09) 707 2957
sihlee ti............... J uh a n a N o dlu n d

puh
Jåsenmaksu 100 mk

1997:
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PSP 800 014-{4 483
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Kustantaja:
Suomen Raitiolieseura ry
Painopaikka:
Oy Edila Ab, Helsinki 1997
Suomen Raitiolieseura ry
Tekijåinoikeusmåäråyslen perusleella
mitåån osaa lehdessä julkaistuista artikkeleista ei saa kå)ttää ilman toimi@
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