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VI I PU RIN SAHKORAITIOTI ET
teksi l,4attivisuri
kuvat Lahden kaL-tpunginmuseon kLiva arkisto. Jorma Rauha an kokoe mat Suomen Ratioleseurary;narkisio

ja lMattiVjsurl

Yle;stä historiaa

Moatto vaunu 3 saapuu Linnansillalta Siikantemenlo lle malkalla NeiIst4
niemeen. Kuva: Eina Partanen n. 1933, SRS:n arkisla.

Sähköra tioteiden alkuna pide
täån Wernervon Siemens n vLon'
na 1879 Berliinin teo lisuusnä),ttel),yn rakennettua rataa- Ensimmäisen vars naisen såhköraitlotien rakensi Siemens & Halske Berliinln
Lchtenfeldeen vuonna 1881. Ra
dan piiLrus oli 2.25 km ja raide
leveys yksi meln. Virta vaunulhin
iohdettiin k skoien vå itvksellä.

KANSIKUVA:
Viipurin maottarivaunu nrc 16
Kalmik0l nassa. vasemmalla li nja
autaaseman nurkkaa.

Kuva: Eino Partanen
SRS:n arkista.

n.

1933,

Vaunujen nopeus oli 20 km/h, jos
kin ne iäysin kuormltettu nakin

lasaaressa 1913 19T7. Vipuriin
ei rakennetlu hevosrait otielå.

saavutilvat 40 kiometrn lunt noVuosisadan aLussa 1915 ajeli
höyrl,vaunlja Ta I nnassa ja Tuk

Baitiotiellikenneitå

yritettiin

Suomen asutuskeskuks ssa hoitaa a uksi hevosvetolsllla vaunuil
la- Liikennö nti kuitenk n osoiiia!
tui mahdottomaksija hikenne jou'
duttiln opettarnaan melko yhyen
alan kuluttua. Turussa tomi he
vosraitiotie 4.5.1890 - 1892 ensimmäisenä Suomessa, He sing ssä TT.12.1890 - 1901 ja Laut-

holmassa. Ne olival huomatlavasii
vaikeampiå käytössä kuin sähkoisei va!nut. Bensrinimoottorlvaunuja kä),4ettiin Ta I nnassa vuodes-

ta 1921 ähilen, samoin Tukhol
massa 1924 1929 yhdella linja la. Raltiotieyht öt luopuivat melko
p an bensiinrvaunuista ja s inyväi
kokonaan sähkökäi,ttöisiin vau
nuihin.
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Liikenteen aloitiaminen
Viipurissa
Vuonna 1 870 valmistunut Riihimäki - Pietari -rata loi Viipuriin vi-

reyltä niin kauppaan kuin teolli-

uteen ja varsinkin liikenteesee n.
Liikemies Paul Wahl perusli Viipu'
iin sähkölaitoksen nimeltä Paui
Wahl & Co jo vuonna 1887. Osasu

keyhtiöksi

se muutettiin

vuonna

1897 AEG:n omistukseen laitos
siirtyi vuonna 1909. Oli luonnollis-

la, että Viipuhn kaupunginvaltuutetut antoivat 11.11.1910 berliini'
läise11

AEG:n tehtåväks

i su

unn itel-

ia

rakennuiiaa raitiotieverkko
Viipurjin. Vuosisadan alkuaikoina
eivät kaupungit katsoneet aiheejliseksi itse hoitaa joukkoliikennetlä. Samoin AEG:stä tuli raitiotieliikennöjtsijä kaupunkiin. [,'lyös Turun raitiotieliikennettä hoiti sama
saksalainen yhtiö 1908 - 19'19.
Turun raiiiotiet siirlyivåt kansalaissodan jälkeen 1919 kaupungille.
La

Virpurin raitiolieyhiiön nimeksl
vahvisletliin EleK citäiswerk und
Strassenbahn Wiborg- Sopimus
liikenieestä taattiin 50 vLrodeksi.
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Kaupung illa oli kuilen kin oikeus lu'

työn tekivät ruotsia taitavat virolal-

nastaa yhtiö omakseen 24vuoden
kuluttua, siis vuonna 1936.

sel. Kesästä'1912 makseltiin venälåiselle työntekijålle 150 - 200
markan urakkapalkka. Sen lisäksi
hän sai asunnon ja leipää. Työpäivån jålkeen lyöniohtaja antoi
venäläisille työmiehille 25 penniä
voila, silavaa ja lupakkaa varten.

Raitioteiden rakentamisessa
Viipurissa pääd)4tiin sähköraitioteihin, koska niiden yuäpito oli50 60 % halvempaa kuin hevosraitioleiden. Flaideleveydeksi påätettiin 1000 mm ja kiskoksiPhönix 25
B --urakisko. AEG sopi våsteråsilaisen ASEA:n kanssa raitioleiden
rakentamisesta Viipuriin. Tanskalainen insinööri H. Boldrup Nilsen
toimi ASEA:n .Daikallisjohtajana ra'

danrakentamlsen aikaan. Työvoi
mana kå\,,tettiin venälåisiä ia viro-

laisia työmiehiä. Virolaisel olivat
olleet vLJosisadan vaihteessa rakentamassa Helsingin raitioteitä.
Aikainen talvi 1911 luotU hankaluuksia rakentajille- Lokakuun
puolessavälissä saioi kaksi jalkaa
lunta. lvlaamassoja jouduttiin pltämään sulana.suolalla la kiskoja
lämmittäen. Raskaimman lyön,
kuten maansiirto-, kivI ja ioppaustyön, lekiväi venälåiset. Kiskotus-

Venäläiset työm jehet polt(ivat vanhaan sanomalehteen kääritlyä
huonoa tupakkaa.

Vanhan kaupungin kapeal ka'
dut tuot{ivai ongelmia rakenlajille.

Ensimmäinen linja avaltiin liikenteelle 28. syyskuuia 1912. Puhul'

liin

"uudesta såhköraitiotiestä".
Ensimmäiseen ioulukuuta oli aval'

tu kaikki kolme linjaa yleiselle lii'
kenteelle. Yhtiön johtajana toimi
aina vuoleen 1937 asti insinööri
Eugen Landsdortf. Viipuri oli saa-

nut

kolmantena suomalaisena
kaupunkina sähkörailiotiet (Hel
sinki 1900 ja Turku 1908.) Ballian
ensimmäinen sähkörata avatiiin
1899 Liepaiassa Liettuassa. Tukholma sai sähkörailiotien 1901.

Mooltarivaunu 16 Linnansillalla, taustalla Tervaniemen puisto ja
Maakunta-atkista. Kuve: Eino Paftanen n.1933. SRS:n efuista.

R{

ASEA1 Västeråsissa vuonna 1912 kuvaamat moaltorivaunu 6ja perävaunu 51. Vaunujen kyljissä an raitiatieyhtiön merkki = kaupungin vaakuna ja teksti "Viipurin Sähkölaitos". Linjakilvissä on linjareilti suamen ja ruatsin
lisäksivenäjäksikin, koska Suomen suuriruhlinaskunnan iläkalkagsa liikkuituohon aikaan myös paljon ulkamaalaisia. Kuva: SRS:n arkista.
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ASEA1 vaunu nrc 6 Raa huoneenloitla suutiruhtinaskunnan aikaan
Tokkeli Knuulinpojan patsas tähyää Viipurin Innaa kohti.

Lnjoja oli aluksi kolme pituu
deltaan 6163 metriä. Ensimmäi

P ost i ko rttiku v a, La hd e n ka u p u ngi n m u s e a n ku va -arkisto.

sen Jinjan pituus oli 2,5 km. "Punainen llnja johti Papulasta Turunsil
lalle (Linnansillalle). Reitti kulki Pa-

tiotiematkustajien oii ytiteltävä Linnansilta jalan. Kääntösillan raitio-

, Bautatien-, Aleksanterin
(Karjalanr, Torkkel n-, Pohjoisvaliin'. Kataninan- (Linnan-) ja Torikatua pitkin Linnansillalle. Toinen
linia "vihreå linia" 2,2 km vei Rau'
pulan

tatieasernalla

Kolikkoinmåelle
seuralen AJeksanledn-, Torkkelin-,
Vaasan- ja Kaiariinankatua Kolikkoinmäelle. Kolmas linja sininen
linja" 1,5 km veiTurunsiilalla Neits),tniemen torille kulkien Siikanie-

rnen'

ja

lvlikonkatua. Neitsy,toie,

mentorilla oli kåäntösilmukka- Rai-

iiekiskoihin johdetliin virta merikaapeiia myöCen. Virtajohdot kyt
keytyivåi sillan sulkeutuessa koskeltimiin. Silta haiitasi huomattavasli läniisten kaupunginosien tiikenneltä. 1938 kaupunki harkitsi
uuden sillan rakentamista Neitsytniemeen ja railioteiden jatkamista
Sorualiin. Harkittiin myös raitiotiet
erottaa monin paikoin muusla liikenteestä. Talvisota katkaisi kuitenkin suunnileJmat. Torkkelin-,
Aleksanierin- ja Papulankaäulla
linjat olivat kaksiraiteisia. Risteyk-

sissäja

ko htauspaikoissa va u nu n,
kuljetlaja kåänsi vaihteen oikeaan
menosuunlaan.

Kalusto
Railiotievaunut olivat 1900-luvun alussa kummastakin päästä
ajeltavia. Päätepysåkillä kuljeltaja
kävi käåntämässä narusta vift oittimen menosuuntaan. Pääasiassa
radat olivat yksiraileisia, ja niisså

oli tietyissä paikoissa kohtausra!
1eet.

Hawan vaunu nro 19 on otlut
19301uvulla kenties Suomen nylglaikaisimmalta vaikuttanut naottorivaunu. Vaunu on kailtaan Wpillinen saksalaisen pehmeälinjai-

nen, kun taas naamme muissa
kaupungelssa hankiftiin edelleen
kym men ku nta vuofta vanhe m man

i

ame kkalaisen es ikuvan m u kai sia
ruotsalaisia vaunuja. Kuvassa allaan Ristinåen päätepysäki ä.

Kuva: JR kokoelma.
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Yltä: ASEA1 vaunu afukilehti Herman Geselliuksen suunnitteleman tautatieaseman edustalla
Keskellä: Vaunu 11 Pohjoisvallilla satamatudan vieressä. Taaempana nälcly seisomaan iätetly perävaunu
Atia: ASEA? vaunu porhaltaa Kauppatarin ohi. Vasemmalla 1s]a-luvulla peåisin aleva Pyörcä loni ja vaunun

kahdalla kauppahallin pääty. Postikotllikuvia: Jn kakaelma.
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Mooltofivaunu 1 2 6ekä peåvaunu Totkkelinkadulla. postjkorftikuva: JR kokoelma

Viipuin raitiotietinjojen ka*easti yksinkertaistefiu linjakaavio:
Raitiolielinjat on esitetty laajimmiUaan vuoden 1957 Ketkkahn ja Ristimäen yhdysntaa myöten.
Y-!<si- la kaksiniteisia osuuksia sekä vaihdeyhteyksiä tisteyksissä
ei ote täsia ynteyaesså eritetty.
Rahiossa 1986:4 on esitetty rcinikadut eti nimimuodoissaan sekä tjnjojen eri v;ihe;t.
Huom: Neuvostoliittolaiset tekivåt sodan jätkeen rata- ja tinjamuutoksia, joita ei tässå yhteydes,ä
huomioida.

)_
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turi- Sen alusta oliAEG:n valmistama ja kori oli omaa tekoa-

Raitioteiden linjoien
iatkaminen'1922

-

1936

Kymmenen vuoden kulutlua lii-

kenteen aloittamisesla vuonna
1922 tuli linjamuutoksia. Ratoja
sils pidennelliin. Linja nro

Turun
kautla
Rlstimäkeen. Linja nro 2 Papulasia Rautaiieaseman kautta Kolikkoinmäkeen ja vuonna 1926 Talik
kalaan. Samaa linjaa ialkettiin
vuonna 1927 Kelkkalaan. Patterinmäen itäisiä osia oliVritettv vuosla
liittää Viipurin maalaiskunnasta
kaupunkiin. Kaupungin johto vasiusti toimenpidettä. Liitetiävä alue
oli Viip!rin kaupungin kokoinen.
1

sillalia Rautatieaseman

uja tu u h ka is al la
kokoelma.
Kuva: JR
Raitiav

a un

ra u tatt ea s e m a

Ensimrnäiset vaunut ViiPUr in

(nrot 1-12) hankitiiin vuosina
1912-T4 ASEA;lta (= Alimänna
Svenska Elektriska AB). Sähkojär
jestelmän loimitti AEG (= Allgemei

ne Elekircitäts-Gesellchaft). Toinen erä vaunuja oli MAN / AEG
(MAN = N4aschineniabrlk Augs_
burg-Nurnberg AG) -vaunuja
(T 3-18) vuosilla 192214. Vavnu
numero 19 oll Hawa/ AEG vuonna
1930 (HaWa = Hannoversche
Waggonfab k AG). Kaikki vaunul
olivat kaksiakselisia. Vuosina
1 955-56 neuvosloliittolaiset hankkival vaunul 081-{8s VEB
(=Volkseigene betrieb) Gothalta

Saksan Demokraattisesta

-Iasa

vallasta. Ne siirreltiin 1957 Kaliningradiin ja Pjatigorskiin.

n ed esse

oi ev a I la

py s äkil Iä.

PerävåunLrt nrot 50 53 v.
1912-14 ASEA. nrol 54-55 v.
1924 Sächsische Waggonfabrik
AG, Werdau, nrol 56-57 v. 1919
ostettuja eniisiä Saarlalbahnin
vaunula saabruckenista, nrol 5864 \!. 1922-25 osteltuja eniisiä
Hörder Kreisbahnin vaunuia Hdr
de bei Dortmundista. Vuonna 1955

neuvostollittolaiset hankkivat kuusi Gothan merkkjstå perävaunua,
lotka my\,{iin 1 957 Kaliningradiin ja

Kaupungin pinta-ala tuli siis kaksinkertarstumaan. Tarvittiin 1924

vatiovallan väliintulo ennenkuin
ratkaisu löy,tyi. Ei ollut outoa, edä
uusiin kaupu ng inos iin jatkettiin lai-

lioteitä. Linja

3

Neits\,'tniemestä

säilyi enlisellään. Liikenteen toimivuutta hailtasi Linnansilia, joka oli
auki ajoittain laivojen ohittaessa
sillan.

Piaiigorskin.
Suomalaisten aikaan vaunujen
väri oli siiruunankeliainen kirsikan-

punaisin koristeraidoin 1912-

939. Neuvostoiilttolaiset maalasivat vaunut osillain punaisiksi. Viipurin raiiioteihä oji myös sähköve1

Bailioleiden siirtyminen
kaupungille
Sopimuksen mukaan kaupungilla oli oikeus ostaa liikenneyhtiö
24 vuoden kuluttua (1936). Vuonna 1933 kaupunki oli halukas lu-

Raitiovaununkuljettaja nrc 17 rahask-

iineen. Kuljettajala
on kädessåån ajokahva osoiltamassa
Kuva: JR kokoelma.
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-luqgrs,

nastamaan raiiioliet omakseen.
multa AEG ei suostunut siihen.
Huhtikuussa 1936 yhtiö menet(i

Vaunu 5 Aleksanterinkadulla liikenleen alkuaikoina. Vaunun katolla on
mm. "Chocalats Cailler" --mainos, vasemmalla kuljeltaja sekä rahastajamies (niinkuin siihen aikaan alitapana). He tekevät kunniaa kenties yhliön

välimiesoikeuden pää1öksellä toimlluvan. 11.12.1936 AEG myi rai-

liikennetarkastajalle. Pastikafttikuva: J R kokoelma.

tiot et kaupungille. Kaupungin hallintaan radat olivat tulieet io

'15.5.1s36. Viipurln Sähkölaiioksen kaupunkl hankki 13.12.1936.
Viipurin såhkölajtoksesta tulj jår
jestelyjen jälkeen liikennöitsijA, jo'
ka hoiti liikennettä lalvisotaan ja
edelleen jatkosodan aikana ra,oiteliuna 5.5.1943 alkaen. Normaali
liikenne alkoi lokakuussa samana
vuonna, lukuunottamalta Neitsyl-

Batatyöntekijöitä
Kalikkoinmäellä
uulta rataa valmistamassa. Oikealla

näkw osa jostain
ratatyökoneesta.

Kuva JR kakoel-

RAtTtO 3 - 1997

niemen linjaa, koska Linnansilta
oli tuhoulunut 1a sleluissa.

20.6.1944

perääniyessään

suomalaiset joutuivat luovuliamaan railiotiel neuvostoliitlo aisil'
le. He korjasival sillan vuonna
1947 ja hoilivat liikennettä punai'
silla raiiioiievaunuilla linjoilla 1,2 ja

3 vuoleen 1957, jolloin Viipurista
lopetettiin raitiotiel.

Vaunul my\,.tiin Kaliningradiin
eli entiseen Saksan Königsbergiin

ja

Pjaligorskiin. Lopettamiseen
varkutti kaupungin asukasmäärån
våhyys ja neuvostoliittolaisille oulo
yhden melrin raideleveys. Raitio-

tiekiskotus olisi pitänJ,4 uusialähes
kauttaaltaan ja rakentaa linjat kaksiraiieisina-

lurun silt..

!

.Åbo bro.

la

I

a

:,' jq "l*

Matkustaiamåärät

Paria vuotta ennen veljessotaamme matkusti ViipLrrin ratikoissa 3.400.000 matkustajaa vuodes_

sa. 1920-luvun puolivälin jålkeen
raitiolieliikenne lisäåntyi ratoien

jatkamisen ja reittien yhdistämisen
(1936) johdosla. Vain muutaman
vuoden kaupunkilaiset Pystyivåi
nauttimaan rengaslinjasta.

Vuonna 1937 ViiPurissa oli

85-000 asukasta ja kaupunki oli
näin ollen Suomen loiseksi suurin
kaupunki mikä loi edellytykset vilkkaalle julkiselle liikenteelle.

sosiaaliset edut ia Palkk€taso
Kuljettajilla oli lama-aikaan hyvä palkka ia varma työnantaja. Ei
tarvinnut pelätä irtisanomista, työtå riitti. Rahastajan ansiotaso oli

.

Viipurin Tu tunsilta eli Linnansitta sekä vaunu 1 2 lähdössä Neitstlniemeen.
Postikoruikuva: Lahden kaupunginmuseon kuva-atkista

Henkilökunta piti työnantajasla,

vaikkatoimitusiohiajainsinöö Eu_
gen Landsdorfi oli erittåin vaativa
mies. Hän vaaii palion iiseltäån,

iyövaatieet (virka"asut). Yhtiön

palvelu ksessa oli lääkäri, joka suo-

ritli lulevalle henkilökunnalle ter

niin kuin henkilökunnaltaankin. Lii-

veystarkastuksen: kuulo', nåkö- ja
tubitarkastuksen.

kennetarkaslajana toimi Viljo Varjoranta. Sodan jälkeen Vatoranta

Muutä

toimi Turun raitioteillä kuljettajana.

Raitioteidenylitarkaslajana taas

Kolmikulmassa olevasta kios-

ioimi K. Raitasuo, raitiotieinsinöörinä R. Raivio, ratatyönjohtajana Fr
Paltola, sekä vanhempana raitioVesterinen
tielarkaslajana
Työnantaja jäiesti työntekijöilleen

kista tarkastajal lunaslivat paperili-

V

put. Samasta paikasta Pystyivät
malkustajat ostamaan matkaPoletteja (rahakkeita). Raitiotietoi-

ilaisi a raitiovau n u poletteia
Entisaikain sarjalippu = asta kymmenen polet a papeipussissa alennetul'
la hinnatta. Poletit palautuvat takaisin yhtiölle ja ikuinen kierätys on
Viipu

keksitty. JR kokoelma.

parempi kuln myyjätlären. Palkkaan vaikutli vuorotyö ia varsinkin
sunnunlaityö. Pedvaunun rahastajalla oli työnantajan antama haF
maa toPPaPuku, koska Perävaunut

eivåt olleet lämmitetlyjå. Hallien
yhteydessä toimi asuntola. Osa ra_
haslajista hankki itselleen asun_
non yksityisiltå markkinoilta. Pääasiassa se oli hellahuone
10
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Oikealh oleva 'Raidio lippu" on talvi- ja jatkosodan väliseftå neuvostomiehitysajalta. Yhtiöninenä on 'Vipuin ( rryös Vipirin = kirjoitusvirhe) Raitjoteiden Hallinto". Neuvostokommunislit kätlftivät tuona aikna kupungista venäjäksikin nineä Viipuri ja vasta lopullisesti jakosodan jälkeen
mision kiinni ollessa käåntyivät puhelut Kolmikulmankioskiin.

SOK:n palaessa raitioliet evakuoi 10.1.1s40 jauhoja ammattikoululle.

Vuonna 1938 Eugen Landsdortf toimi Viipurin Kaasuja sähkö
oy:n johtokunnassa. Landsdorff iF
la oli myös muita toimia Viipurin
liike-elämåsså. Hän ei ollut vuoden 1 937 jälkeen raitiotielaitoksen
(kaupungin sähkölaitoksen) palveluksessa.

RA|TIO 3 - 1997

miehitettyään kaupungin, otlivat käyttöön nimen Vibotg. JR Kokoelma.

Turvallisuudesta

etteivät matkustajat nousseet tai
poistuneet liikkuvaan vaunuun.

Linnankadun måessä rahastaja siirtyi kuljettajan viereen pysåyttååkseen raitiovaunun, jos kuljettaja sai kohtauksen eikä pystynyt
hallitsemaan vaunua. Raitioteiden
alkuaikoihin myytiin 20 penniå
maksavia suojia hattuneuloihin, etteivät ne olisi pistäneet kanssamatkustajia. Rahastaiat valvoivat,

Viipurissa levisi huhuja raitiotei-

den rakentamisen aikaan. ...Helsingissä ja Turussa ovat hevoset
villiintyneet ja on sattunut yhteenajoja, ioissa on ollut ratikan vastapuolena hevonen... Varmasti tulee
ongelmia Viipudn kapeilla kaduil1a... Näin ei tullut kåymään. Rai-

tiotiet olivat varsin turvalliset.
11

Baitiotieliikenteen loppuessa

asusteli

Neuvosto-viipurissa

51.000 kaupunkilaista.

Haluan kiittäå

saamasiani

avusta ja luesta lutkiessani Viipurln railioteitä Jenny Lehlistä Lahdesta, Mikko Alamerta Helsingislä, Matti Soinia Turusta, varatuo-

mari Juhana Kurki-Suoniota, ra'
kennusneuvos [,4atti Pesosla,
Lahden Viipurilaisia ja monia mui-

Yllä: Peinteinen suomalainen Viipurin kaupunkikuva - linna ja
taitiovaunu Tofukeli Knuutinpojan patsaan edessä. Neuvastoliittotaiset hävittivål kuvasld muul. mufta linna jäi.
Alla: Raitiovaunu 1 A Karjalankadulla loiftonemassa asemalta.
Kuvat: JR kokoelma.

la henkilöiiä

12
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tamm e ni in h arj a lais i I le, b u i n m u i I I e k i n
Raiti o- lehden I u ktj o il le
Hyuää Loppuuuotta ja Menes4tstä Tizleualle Vuodelle
i uo

un haluat tietoaja osallistua keskusteluun menetetystä Karjalasta. on viikottain ilmesryvä KARJALA-iehti oikea iehti sinulle.
Soita tåi kirjoitå tilåuksesi:

KESTOTILAUS

6 kk.iakso 145,12 kkjakso 290,-

I{AR"IALA-lehti
Kauppakatu 4l
53100 Lappeenrana a 05-5414600

Näkynä linnan tonista satafiaan, va'emmalla pohjajsvattjla on rajtiovaunu
lähdössä kierroksellensa. Postikorftikuva: JR kokoetma.
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Viipurin entinen railiovaunuhalli

ja

henkilökunta'asunlola nykykunnassaan

Alakuvassa näkw nyös entisiä SOK:n
Ktva Matti Visuti 5.1997.

14

nylyn

siiloia.
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VARIOTRAM

HKL 201 - 220

Dt ranz

JA OPTIO HKL 221 - 24O
tekstit ADlranz, Creadesign, HKL, Stadtverkehr 9/97
kuvat ADiranz. HKL

MILTÄ HELSINGIN UUDET
RAITIOVAUNUT NÄYTTÄVÄT?
N\,.t on tilaisuus nåhdä, miltä
Helsingin uudet matalalatiiaiset
raitiovaunut tulevat näyttämään.
Raitiovaunusta on valmistettu
uonnollisen kokoinen malli HKL
200, joka on esillä Raitioliikennemuseossa koko loppusyksyn. Mal
iin pääsee myös sisälle kokeilemaan vaikkapa istuinten muka-

HKL:n 17.7.1996 tilaamat 20
uutta matalalattiaista raitiovaunua
HKL 201-220 tulevat matkuslajaliikenieeseen vuosina 1999 ja
2000.
L,luotoillultaan ja värityksellään
tuleva vaunLr on melko yksilyiskohtaisesti mallin mukainen, vihreä ia keltainen säilwät vaunuien

väreinå- Matalalattiaisessa ikkunat

ovat suuret ja ne on sävltetty vihertäviksi, vaikka sävytys mallista

vuulta. Malli on 10 metrinen ia siinä on våunun kaksi ensimmäistå

vielä puuttLrukin. N4allivaunun lat-

osaa.

tiataso pysäkkikorokkeeseen nåhden veslaa iociellisia tilanneita-
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e

HKL

204

7.1A.1997.

Sisustus on vielä osittain suun-

nitteluvaiheessa, varsinkin ohjaamossa. Mallin eluosassa nåkee,
miten isluimet sioitetaan vaunun

telien kohdalla
päälle kaikissa

pyöräkoteloiden
matalalaltiavaunuissa. Vastakkaislen istuinten välissä on pieni pöytä. Sama istuinjärjestely on kolmannessa ja viimeisesså vaunuosassa. Toinen
vaunuosa on tarkoiletlu påäosin
lastenvaunuille, pyörätuoleille ia
seisomapaikoiksi. Siihen tulee läp'

päistuimia, joiden suunnittelu on
vielä kesken. Neljänteen osaan,
jota mallissa ei ole mukana, tulee
innakkaisel kaksoisistuimet nor
15

Telitakenne ilman läpinenevää akselia,
moottoil ovat iokaisen pyörän yhteydessä.

maaliin tapaan. I\/atkustaiia uuteen ralikkaan maht!u 135, joisla

Ensimmäinen vaunu tulee koeliikenteeseen syksyllä 1998.

55 istumaan.

Kaupunginvaltuusto myönsi
llmastointilaiiteel jåähdyttävät

vuonna 1994 uusien raitiovaunu-

tarvittaessa sisätilan 2-3 astetta ulkoilmaa viileåmmäksi- Suljetussa

jen hankintaan 200.000.000 mark-

ohjaamossa on täydellisempi ilmastointi. Vaunuun tullessaan kuljettaja säälää muistikorttinsa avulla automaattisesti istuimen, peilin,
kojetaulun ja muut ohjaamon hallintalaitteet henkilökohtaisten mit'
lojensa mukaan.

kaa. Jo!ktoliikennelaulakunta
päätti hankinnasta maaliskuussa
1996 ja sopimus kahdenkymmenen malalalattiaisen nivelrailiovaunun toimitlamisesta aLlekirjo!
tetiiin heinäkuussa 1996 ABB
DaimleFBenz Transportation (Finland) Oy:n kanssa.

mistajan puolelta on esitetry.

Li

säksi erilaiset lu rvallisu uteen, lainsäädäntöön ja vandalismiin liitlyvåt rajoitukset oval vaikuttaneel
ratkaisuihin. Kuiienkin projektin
kuluessa moni sen alkuvaiheessa
ehdottomana pidetty, raioittava
lekninen ratkaisu on voitu kåäntää
palvelemaan paremmin käyft ömukavuutta ja miellyttävämpäå ulko,

asua. Osa näistä ratkaisuisla on
täysikokoisessa mallissa jo viimeislelyvaiheessa, osaan joudutaan vielå tekemään parannuksia.

Suomalainen Creadesign Oy
on Hannu Kähösen johdolla muo-

Vaunu on muotoiltu Helsingin
olosuhteisiin ja kaupunkikuvaan

AikataulLr on oliut tiukka. I\ruotoilusopimus lehtiin vuosi sitten ja

loillut uuden vaunun

Varioiram-konseptin
pohjalta, jonka ADtranz oli kehi!
tänyi jo ennen tarjouskilpailua.

esim. ulkorhuodon osalta työ oli
pääosiltaan lukittu jo tåmån vuoden helmikuussa. Pienoismallin
esitlelyn jälkeen ulkoista muotoa
on hiottu tuolantoa varten. Jokainen muotoilukohde on toteulettu

Helsingin

kaupunkikuvaan sopivaksi ABB
Daimler-Benz Transportationin eli
ADtranzin saksalaisesta Variotram-raitiovaunusta. Vaunut toimitlaa konsorlio AgB Daimler-Benz
Transportation (Finland) Oy Helsingistä, ABB Daimler - Benz

Transporlation

sopivaksi

R!ngon perusmitoitus ja moduli
rakenne olivat siisjo olemassa en-

nen työn aloitusta.

Työhön evat

creadesign

{Deutschland)
GlhbH Hennigsdorfista ja Rautaruukki Ov Enqineering Division
Transtech Vuolijoelta. Saksan
ADtranzon su unnitellut vau nukon-

Oy:ssä osallistuneel teollinen
muotoilija Hannu Kähönen ja

septin ia toimittaa pääosan vau'
nun osista ja laitteista. Vaunut kokoonpannaan Transtechin Otan-

rakentajina.

mäen tehtaalla, ioka sijaitsee Vuo-

lijoen kunnassa Kainuussa. Tähån
valmistettu
Suomessa Helsingissä, Turussa,
Karjaalla.
Tampereella

asli raitiovaunuja on

ja
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suunnitlelijoina Vesa Jääskö ja
Jukka l\,4ikkonen sekä Max Helander ja [,4ika Pdha kokeilumallien

niin että k€ikki osapuolet oval voineet iodeta ennakolia niiden loirni

vuuden ja toteuluskelpoisuuden.
Tämä on vaatinut erityisen palion
työiä ja yhieydenpitoa HKL:n, ADtranzin sekå Creadesignin ja ei
laitetoimittajien välillå.
N},t esillä olevan täysikokoisen

Projekti on ollut tiivistä yhteistyötå, jossa jokaisella osapuolella
on omat vaatimuksensa. Muotoilussa on pydtty sitomaan yhteen
ne HKL:n käWöön jaylläpitoon liitVvät vaatimukset niihin tuolannon
ja tekniikan rajoituksiin, jotka val-

mallin funktio on esittäå suunnittelun tåmänhetkinen vaihe luonnollisessa koossa. Kaikilta osift aan
malli ei vastaa lopullista tuotetta.
Muodotja mitoitus ovat lähes kohdallaan. Vän] ja materiaalit vaati-
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vat eniten korjaamista ja viirneistelvä.

Muoloilun pääkohteina ovat olleet ulkoasun sovittaminen kaupunkikuvaan, sisustus rnukaanlukien valaistuksen
isiuimen
suunnjttelun sekä ohjaamon ergo,
nomian ja rahastusratkaisujen kehitiäminen

ja

Railiovaunu ei ole luolijuna
vaan keskimäärin 20 km/h etenevä kulkuneuvo. Ajaius liikkuvasta
pysäkistä, jolla matkustaja pääsee
yhdellå askelee a pajkasta toiseen on oliul eräs lähtökohla. Va,
riotramin iaatikkomainen perusmalJi on nähtävissä seuraavalla sivulla olevasia Chemnitziin (entinen Karl-l\,4arx-Siadt) toimitetusta
vaunusia.
Muodonannon lähtökohtana on
korostunut kåy,tännöllisyys. Variotram Helsinki -versiossa eiole ollut
varaa tehdå yl.ltään muotoiluratkaisua vain -cstetiikan itsensä
vuoksi, vaan lopputulos on vahvasti sidoksissa matkustajan käyttömukavuuteen, kuljetajan työoto-

il

suhteisiin, Helsingin vaåtivaan
mastoon, laitteen huottoon ja ylläpitoon, valmistettavuu teen ja luonnollisesti krJstannuksiin. Muotoiljja
olisi halunnut tarttua moneen Variotram-konseptin perusratkais!un, mutta se olisi t!llLlt helsinki,
läisille veronmaksajille ljian kaltiiksj. Jos Helsingin uudessa railiovaunussa haluaa nähdäjonkin tyyJin, loivon että se
lisyyden taidetta.

3'1997

kät4ännöt-

Kaupunkikuvallisesti raitiovau-

kytkee vaunun Helsingin edellisten
sukupolMen ralikorhin, jorssa mvös
olr hppa. Korkean katon vläosion

maalattu hamaalta meia iväri ä,
joka heijaslaa valoa keventävåsti
ja häivyltåä myös ajojohtimista virroittimen kautta tulevan valuvan
tumman veden likaavan vaikutuk,
sen. Sadevesi on ohjaitu katto-osi-

en välissä cteviin veden;ohtmiin
niin, etlei se valu pysäkilla mat-

kustajien pääile.

nu on tehty valoisaksj, muuhun rai-

deliikennekalusioon yhteensop!
vaksi ja toivoflavasti hetsinkiläisylttä henkivåksi persoonallislen
käytännön ratkaisujen kautta.

Ulkokatto on suojailu yhlenåisellä katteella, joka pääflyy etuosassa olevaan ljppaan. Tällå ralkaisulla on halutlu suojata katojle
sijoiteltu tekniikka tumetta ja vedettå ja samalla luoda yhtenäinen ja
siisii ulkokuori myös vaunua ylhåällä kalsohaessa. Lippa suolaa
kuljettajaa suorallaaurinqon säteiIyltå, parantaa linjakyttin nålfyvyyttä ja eslää loskan ja veden valumi-

Helsingin Variotram on jaettu vjjteen modulijn
- neljä eri \yppiä:
1) Ohjaamo
3) Matkustamo
2) Vetävä teti
4) Perä

RA|TIO

on

sen luulilasille jarrutusvaiheessa
pysäkjlle tultaessa. Samalla se

Raitiovauru liikkuu ihmisten

keskellä, jolloin törmäysvaara on
aina olemassa. Keulan muoto on
tehty pyöreäksr, yståvä iseksi tdv-

täisyn pehmentämiseksi. l,,lyös iO
senttirneiriä sisäänparnuva pusku-

ri on muoloillu niin, että tartunta,
vaara vaatteisiin ja muihin kulku_
neuvoihin on mahdolhsimman pte_

ni. Samasta syystä kaikkr sernä-

pinnat ovat sileitä ilman ulkonevia
muotoja.
Ulkoväritys noudattelee Helsin-

gin julkisen liikenteen lautakunnan

iekemäå päåtöstä såityttåä vjhreä

ja keltainen vaunun väreinä. Väd-

tuimissa, jolka on sijoiteltu ovien

en keskinäistå vuorovaikutusla

lähelle antamaan tilaa ruuhkaiilanteessa. lst!inryhmien vålijn on sijoitettu tukitanko ja sen seinäkiinnityksen tukena toimiva bistro-pöytä esimerkiksi käsilaukulle ja kirjal-

1u

l-

laan vielä tarkentamaan.

I\latalaiatiiaisen vaunun ohjaa-

mo nåkly nykyisiä raitiovaunuia
selvemmin myös pysäkkialueelle.
Ohjaamon kojetaulu on muotoiltu

on koko pituudeltaan matalien pysäkkien tasolla. Vaunun hujppunopeus on 70 km/h, joten se kulkee
suiuvasti rnuun liikenteen tahdissa. Vaunun jokainen pyörä on ve-

tävä eli

pyörästökaava

on

le.

BoBoBo. Matka sujuu portaatlomukavasti. Lämmiletty lattia lisäå

Vaunun sisusiusratkaisun 1är
keänä elementtinä on kuljetiajan
vållselnä, jonka ikkunapintaa on

Pohjolan pitkää ja pimeää vuodenaikaa ajatellen valaistukseen
on kiinniletty e tyislä huomioia.
Vaunuun on kehitetly kokonaan
uusi valaisin, iolla pyritäån vältlä,
måän kolkko yleisvaikutelma. Valo
suunnataan loisaalta suoraan
alaspäin niin että valonlähteiden
häikäisy on estelty ritilöillä ja to saalta osa valosta heijastelaan
epäsuorasti kaion kautra malkus

kasvatettu avaruuden lisåämiseksi

lamoon pehmeän yleisvaaistuk-

kaavaksi, joila kuljettajalla olisi
kaikkiin hallintalaitteisiin mahdollisimman hyvä uloltuvuus, muttasamalla on aikaansaatu selkeå, yhte,
näinen kate, joka peittää teknisel
lailteet näkyvistä ja helpotlaa ohjaamon puhiaanapitoa.

ja paremman näkyvyyden aikaansaamiseksi matkustamosta eleenpäin. Pyöreät muodot helpottavat
myös näkövammaisia ja lastenrattaiden kanssa liikkuvia matkustajia. Näkövammaisten istuin on si-

ioitettu matkustarnon ensimmäi-

sen luomiseksi.

Va otramissa on sataprosentti-

nen matalalattia. Pohjoismaihin
toimilettavista muista ns. natalalailiarailiovaunuista Osloon tilatut
ja vuosina '1997-98 lojmitetlavat

man vedon ja jarrutuksen ansiosta

viihty,"ylttä talviaikaan ja estää lat,
tian jäätymisen. Käytön diagnostiikka valvoo vaunun kuntoa ja
opastaa kuljettajaa. Vaunun pituus
on 24.4 m, leveys 2.3 m, korkeus

3.4 m, Ialtiakorkeus 375 mm, sisåäntulokorkeus 325 mm, akseli'
väli 1.8 m, pyöräkoko uutena 660
mm ja kuluneena 600 mm, iyhiäpaino n. 35 t, islumapaikkoja 55
kpl 0oista 10 läppaisiurnta), seisomapaikkoja (4 kpl/m') 80 kpt, ajo.
mooltoriieho 12x45 kw eli joka

pyörällä on oma moottoi, ajomoottorilyyppi SWXA 3442[.4, välityssuhde on suoraveto, pääkäytön
vaihtosuuntaara 13 SG 33. ohiaus-

yarlestetma ut'cas@.S, santo;arru

seksi ohjaamon jälkeen lähelle kul-

30 vaunua ovat vain 35 % matalia,

jettajaa.

on verkkoonsyöttävä,

mutta Tukholmaan tilatut ja vuonna 1999 valmistuvat 12 vaunua
oval io 61 % matalia. l/aailmalla
on nyt liikenteessä iai tilattu viime
kesään mennesså kaikkiaan 536
saiaprosenttista rnatalåa vaunua:
Australiassa, Belgiassa, ltaliassa,

vaihtosuuntaaja 3x400V 50 Hz,
28 kVA; 24V, 9.6 kW, akusto 24V.
230 Ah, ilmastointion ohiaamossa
ja jåähd),tys ja lattialämmitys ma!

Paljon huomiola on kiinniieity
siihen, ellä matkustajilla on riittåvä
-kahvoja.
måärä tukitankoja
Pyst,,tankojen lisäksi istuimessa
on kahvai, jotka palvelevat sekå
seisovia matkustajia etlä niitä, jolka tarvitsevat tukea istuimelfa pys-

ja

tyyn nouslaessa, Sama istuin toimii neljåsså erilaisessa sijoituskohteessa, minkä lisäksi istuirnen
pehmusieosia käytetään kääntöis-

Itävallassa, Japanissa

(l

kpl),

Banskassa, Saksassa, Suomessa
ja Sveitsissä niitä voi nähdä.

Variotramin pyörien vålisså ei
ole akselejta, joten vaunun lattia

apukäytön

kustamossa, informaatioiäriestel'
månå ovat nestekidenäytöt vaunun ulko- ja sisäpuolella ja ohiaamoergonomia on hoidettu kuljel
tajan automaatlisåätöisellä nuistikortilla. 20 vaunua toimitelaan
vuosina 1998-2000 ja tilaukseen
kuuluu myös 20 vaunun optio.

C hen n itzer

Vetkehrs-Ac (CUAG )
601 on ensimmäinen Vatbttamkonseptilla valmistunut vaunu.
Vaunun Wppimetkintä on 6NGT
ja se valnislui vuonna 1993. Vaunussa on todella leveä koti: 2.65
m. Pituuskin on 30.97 n, pyötästö
on helsinkiäigestä poikkeava
Bo2Bo ia Eideleveys 'notmaali'
1435 mtu.
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PAATE PYSAKKI
"Tieäminen ei ole min6än atuaista,

KOKOUSKUTSU

Suomen Raitiotieseura

men Rautaliemuseon'Joulunäytry:n

sääntömääräinen syyskokous pi-

detåän lauantaina 22- marraskuuta kello 14.00 Helsingin Raiuoliikennemuseon kokoustiloissa.

Säånlömääräisten asioiden jä!
keen kalsomme kuvia liikennetapahtumisla ja voimme piiää pienimuotoisen huutokaLrpan. Tarjolla
on ainakin Helsinki/ Espoo / Vantaa aikatauluvihkoja l9S0-luvulta
lähtien (SRS:n provisio on 15 %).
KokoLrstilassa on nykyään diaprojektorin lisäksi myös videoiykki.
Voii tuoda omia otoksiasi katsotta-

vaksi ajan puilteissa. Museo sulje'
iaan kello 17. Museoon pääset aina ilmaiseksi näyttämällä SRS:n
jäsenkorttia lipunm),ynnissä. Kokouskäynnillä voit tutuslua lisäksi

HKL:n uuden Vaiotram-raitiovaunun oikean kokoiseen Saksassa
valmistettuun makettiin.
Arkistonhoitaja Toivo Niskanen on
terveydellisistä syistä ilmoittanut
olevansa estyn,4 tulevalla kaudeF

la jaikamaan tehlävässään, joten
jos sinulla on mahdollisuuksia ottaa akistonhoitajuus vastaan, ota
rohkeasti jo etukäteen yhteytlä lisätietojen saantia vaien häneen
tai johonkin muuhun johtokunnan
jäseneen. Jos uutta arkistonhoitajaa, joka ottaisi arkistomatedaalin
säilytykseensä, ei löydy, ovat hyvät neuvot arvokkaita. Mikä tulee

olemaan arkiston tulevaisuus?
Johtokunnan jäsen, railiovaununkullettaja Tom Heino on muuttanut

perheineen vähintäänkin muutamaksi vuodeksi lsoon Bdtanniaan.
eikä hän siitä slystå voiiatkaa teh-

tävässään.

lely" Helsingin rautatieasemalla
henkilöstöravintola Höyrypannun
tiloissa. Sisäänkäynti Rautatientorin puolelta, pieni kohtuullinen
pääsymaksu peritään. Paikalla on
upeita kotimaisia toimivia pienoisrautateitå PRK:n omista ja jäsenlen kokoelmista, hienoja käsilyönä
lehtyjä malleja, dioraamoja yms.
SRS:llåkin on paikalla oma nä)41elypöytä, jossa esitellään ulkomaisiä kåupallisia pienoisraitiovaunuja (ainakin 50 erilaistal) sekä m],ydään raitiovaunukodleja. Mikäli sinua kiinnostaa osallistua SBS:n
pöydån päivystämiseen jonkinkin
aikaa (ei taruitse olla yksin), niin
ota yhteyttä puheenjohtajaan. Vai-

vannäöstä saa vapaan påäsyn
näWel\,yn.
LIGHT RAIL & MODERN
TRAMWAY -LEHTITILAUS
Monel jo tuntevat tämän maail-
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LRTA:n jäsenien lukumäärän yli
nykyisestä 15:slä. Jos siis olet tähän asti lilann!t lehden kirjakau,
pan kautia, maksamisen vaivasiei
ole sen suLrrempi kuin tähänkään
asti, mutta saat tilauksestasi suurempia etuja.
UUDET POSTIKORTIT
ILMESTYNEET

Kuten olet jo varmaan takasi-

vun

ilmoituksesta huomannut,
SRS:n uudet lakkapintaiset ja koF
keatasoiset våripostikortit oval ilmestyneet. Tue Seuran talouttä ja

osta tarvitsemasi kortit suoraan
meiltä (kortteja on lnyynnissä
myös eråisså mujssa myyniipis-

man parhaimman joka kuukausi il-

teissä, mutta niistä ostetuista kor

mestwän vädkkään raitiotiehaF

teista Seura ei saa täyttå rahaa

rastajien lehden. Nyl on lehden tilaaminen uusillekin lukijoille helppoa. Voit tilata LR&N4T:n låhimmässä Postissa tai Postipankissa
yksinkertaisesti maksamalla mar-

toimintansa tukemiseen). Osta nyt
koko uusien korttien sarja taivaik-

raskuun aikana, ei missään tapauksessa myöhemmin, 400
Ruotsin kruunuaallamainitullesiir-

hinkin iarpeeseen, eivätkä Seuran
koriit ole mitenkään ylihinnoiteltuja
kun hintaa, laatua ja aihetia vertaa

kapa vähän enemmänkin kåfdövamlle. Postikorttejahan aina tarvitaan kotitaloudessa milloin mi-

totilille. Suomen markoiksi muutettuna summa on noin 280 mk.

vastaavantasoisiin lehtikioskeista
saatavana oleviin massatuotantokortteihin. Korttien tilaaminen käy

SEK 400 ruoisälaiselle postisiirlotilille nro 44 21 6G8. Vastaano!
tajan osoiie pn Svenska Spårvägssållskapet, D-E, Göransson,

kätevåsti mak.samalla vatitun kortlimäärän mukainen summa SBS:n
lilille ja ilmoittamalla samalla nimi
ja osoile. Kortit lähetetåän postivapaasti muutaman viikon kuluessa.
Kortteja saa lnyös Helsingin keskustassa kiteiskauppana soitlamalla asiasta puheenjohtajalle tai
-Tietysti
sihieerille.
myymme korlteja myös kokousten yhteydessä,
mutta osla sielläkin kortit vain suoraan meihå.

l\4edlemsavgitter LRTA, Kevingedngen 35, Tukholma.

PIENOISMALLINÄYTTELY
Viikonvaihteessa 29.-30. marraskuuta järjestetään perinteinen
Pienoisrautatiekerho ry:n ja Suo-

edellämainitulla ja aivan yhlä helpolla lavalia. Samalla saat lehden
julkaisijan Light Rail Transit Associationin jäsenedut ia -tarjoukset
hyväksesi. SRS on LRTA:n tukijåsen ja silä kautla voimme saada
nosteliua Suomeen rekisteröityien

Mikåli olet tilannut lehden aiemmin

jonkin ki4akaupan (esim. Akateeminen) kautta saat lehden edullisemmin kotiisi måksamalla sen
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LINJÄT

Ensimmäinen HKL:n

kesäaikatauluvihko

ilmestyii kesåliikenne rai-

tioleiliä

oli

2.6.-€1.8.,
metrossa 20-6.-3.8. ja

bussilinjoilla kesä alkoi
2.6. sekä päättyi pääosin
jo 11.8 muttajoillakin osin
vasia 31.8. Rv-linjat 4 ia
1 0 siinyiväi syysliikenleeseen 11.8., linjoilla 2, 38
ja 3T ei ollut erillistä kesäaikataulua-

Linjaa 2V ei liikennöily
2.6.-31.8., linjoja 67X,
85V 91V la 99 ei liikennöity 2.6.-10.8., linjoja
645, 865 la 965 ej tiikennöity 16.6.-10.8. eikå lin,
jaa 71V liikennöjty 30.6.3.8.

Mnnrnu M,övsnnn
Seitscnii vuotiq,nmpntd Lahdcn sekdun paiko
unta-autotrrkenne4a

^h

Kirir k€ oo lyhicnuväsri
koko Lahden prikallislii

Rrnsrs kuvirus. reittikar
viirikuvin Lrhden karu,
rien viir;tykscl. A:l-kokoi
nctr ja l60sivuinennidotru
reos kuuluu jokaisen linjarutoliikenreesra kiinnostar.

Aikalauluvihossa rnainitaan
ensimmäisen keffan Iinjayhtey-

lunnuksella
"Häslholmen" on taasen tänä kesänä nähty ltäkeskuksen ympäristössä. Niitä näkee aina pareittain.
'tietääkö joku lukijoista nåjstä jotain.

Linjal 7A ja 78 ajavat vastai
suudessakin Aleksin - Snellmaninkadun - Liisankadun reittiå. Väliaikaiseksi iarkoitettu muutos osoitiautuikin erittåln onnistuneeksi.
Ny,t Kruununhaassa kulkevat raitjovaunut myös pyhåpäivinä. Linjamuutoksen aiheuttanut raideyhteyden katkaisu Sokoksen kulmalla on ohi. Jalankulkutunneli Sokoksenja Forumin välillä on otettu
käyttöön lokakuussa ja raideyhteydet on palautettu entiselleen.
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Yökijtäjä

Oy:n ulrsi yöbrlssilinja nro 5 aloitti
iiikenteen Helsingin linja-autoasemalta Kauniaisiin ja Nihtisiltaan
9.8. Helsingin lählölaituri on 55.
Linjaa liikennöidään lauantai- ja
sunnuntaiöisin klo 3 ja 4. Täitå ku-

- Pvk-\6!lita-Hämeentie - Ht - Rt *

käletä seutulafffia.
Paciuksenkadulla Pikkl],
Huopalahdessa otettiin 11.8.
käyttöön jo kauan aikaa sifien
valmiina ollut uusi raitiovau'.

Pysäkkiä käyttäå linja 4. Bussilinjat saivat myös samanlaisen pysäkin vastaavaan paikkaan.
Linjojen 74 ja 74N reitti lyheni 11.8. Puislolassa. Uusi
päåtepysäkki on Puistolantien ja Puistolanraiiin isteyksessä. Osuus -PuistolanrailtiSuuntimontie ja päåtepysäkkj
Puistolantori jåivät pois näiltä
linjoilta-

Erottaja aiettiin klo
1.05-4.35 10 min välein. Raitiolinjaa 10X

Eroitaia - l<!]l$jlie ajettiin 23.304.30 myös 10 min vålein. Linja a
liikennöi klo 17.30-21.10 välitE
vaunu 20 ns. kulttuuriratikkana ol
sikolla "Vårien vaunu'.

I

Linjaa 63N Paasikivenaukio-

ten muillakaan Yökiitäiän linioilla ei

nupysäkki " Paciuksen!*aari

HKL:n busseja

-

-

Erottaia
Rt Ht
Karhupuislo
Brh

destä Roihupellon ja lK (M):n välillä (linjatunn uksella 80? ). llmeisesli
tällaista liikennettä on ollut jo pitempåänkin, tietääkö joku lukijoisla

menkaiu

-

Taiteiden yönä 28.29.8. ajettiin Iisälähtöjä
linjoilla 01N, 02N, 05N
ja 06N. Raitioljnjaa 6X

Tilaukset: SLHS, PL 128, 15ltt LAHTI

ajettiin klo'16.15-

Uusi reitti:
menranta

12.8.

Kirian hinta
70 mk+ postikulu

2.20.

idän

suuntaan ajettaessa,

Linjan 78 koululajslähtojä Mellunmäki (Nl)
- Vuosaari sekä linjaa
92T alettiin liikennöidä

vuha viirne päiviin asli.

Espoon Yöbussit

myös linjan 80N reitti

l\rerihaassa

rantatie

kenreen kchityksen 20,1u-

Juhannusaaltoyönä oli pidennetty
liikenne linjalla 24 (klo 1.30 saakka) ja linjaa 80X Rautatientorj,
N,4ustikkamaa

mana päivänä nuuttui

Suomen Linja-autohisroria incn Scura
on kusrånlanur kirjan

Maunula ajettiin viimeisen kerran
31.8. Linjan 63 liikennöintiaikaa pidennetiiin 1.9. lähtien

Lakiasiaantoim isto

Kämåråinen
&

Korvenkontio
Ky
Pohjoinen Hespriankatu 3 B

00260 HELS|NK|

Linjan 77A reitti muuttui
11.8. suunnassa Malmilta Ja-

komäkeen. Uusi reitti: -Vilppulantie - Hietakummuntie
Pikkalankatu - MalminkaariSoidintie - Vilppulantie -. Sa-

-

Puh€lin (09) .t4o 414
telekopio (09),140,147
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Rv-liniat 1, 1A, 2V, 6, 7A, 78 ja
siirtyivät 1.9. sy,ysliikenleeseen,
samoin Ioput br.rssilinjat. Suomenlinnan lautta kulkee muuten kesä-

VTsaaunu 339 liikkui viime taukakuussa Maanpuolustus 97 lapahtumaa mainaslaen (ks. Raitio 1997:2, sivu 16). Kuvassa vaunu on Ruusulankadulla lähdössä mainoskierrokselle. Kuva Jorma Rauhala 21.5.1 997.

aikataulun mukaan 30.11. saakka.

on liikennöinyt Oopperan ja Posii
talon välillä.

HKL:n Herttoniemen palvelulinja aloitti liikennöimisen 1.9- Silä
llikennöidäån ma-pe klo 9-15. Linjan bussit ja pysäkit on merkitty
aurinkotunnuksella. Haagan, Konl!lan ja Lauttasaaren palvelulinjat
aloittivat liikenteen 1.1 0.

Kesäkuun lopulla linjan 78 en-

tlnen kiskotus Rautatielåisenkadulta oli poistettu. Syys-lokakuun
vaihteessa ltä-Pasilassa linjan 7A
käyitämån raiteen kaarresädeltå

Muualiakin, kuien Viipurinka
dulla lokakuussa, on ratatöiden ta'
kia raitiovaunulinjoja ollut poikkeusreiteiilä. (Kolmoslinja kielsi
Pasilan kautla.) Näistå on ollul
saatavilla ennakkotietoja varsin
heikosti. Ilmeisesti Vadin ilrnestymisen vuoksi Helsingin Sanomat
ei enää juurikaan kefio liikenteesså tapahtuvlsta poikkeusjärjestelyistä. Tosin ei niislä kerro Vartti-

muassa Eläintarhan, Eslerinportin, N,4aisiraatintorin (linjaila 7A sihrelty sitäpaitsi 40 metriä elelämmäksi), Kyllikinportin, Palkkatilanportin, Caloniuksenkadun, Oopperan, Perhonkadun ja ,arian sai€alan sekä Halliiuskadun (suunta
ll) pysåkit on korotettu tulevien
vaunujen lattian tasalle.

Linjan 6 Toukolassa olevan
Arabian päätepysäkin katuosoite
on ainakinvuoden alusta ollui Arabianaukio.

kaan.

Ylioppilastalon vaihde suun'

Raiapihanlien ja Rautatieläisenkatu.

Hietalahdessa on kesän aikana
muuiettu linjan 6 kä!,ttämää raidelta.

N4echelininkadulla Hietaniemenkadun ja Marian sairaalan välillä tehtyjen raidetöiden takia linja

Pintavaihte,ta ja niillå toteuiettua tilapäistä yksiraiteista liiken-

dun kulmauksessa on suurennet-

I

4oi 27-29.6. vain Vallilan ja

Oopperan vålillä, loppuosuudella
liikennöi bussilinja 8X.

Oopperan (Mannerheimintie)
pysåkin vaiheilla on tehty ratatöitä
5.-7.10. siten, että linjat 38,3Tja 4
ovat keskiyön jälkeen kulkeneet

Ruusulan-, Runebergin- ja Aftadiankatujen kautta. Bussilinja 4X

FrAtTto
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nöinliä on käj,,tetty jälleen menestyksellä pitkin kesåä eri puolilla
kaupunkia olleiden ralaiyömaiden
kohdilla. Erås iso työmaa oli heinäkuun lopulla alkanut raiteiden korjaus St{rrensillalla.

Raitiovaunupysäkkejä

on jäF

leen lånä kesänä korotettu matala-

lattiavaunuja odotellaessa. [ruun-

nassa ll: kååntölaatikko on siirretty
toukokuussa neljä metriå aiempaa
iaaemmaksi; vaihteessa kokeillaan saksalaista linjalunnistukseen perusluvaa automaattista
kääntötekniikkaa, liikennevaloopastimissa on uutuutena "<' ja
">' merkit.

Linjausmuutos

Poslitalon

edustalla: 2.6. valmis Mannerheiminlien ja Arkadiankadun risteyksen suunta ll (Mannerheimintietä
tu

levat vaunut tulevat ny.t sähkötol

pan lånsipuolelta). 18.6. valmis
myös suunta I, entisen suunta ll
21

kohdalla; siis kiskotus siirtyi muutaman metrin lännemmäksi. suunnan lvaihde 18.6. lukien Hanning
& Kahl.
METRO

Viime vuoden kesänä aiettiin
lauaniaisin kuusivaunuisilla junilla,
ia nytlämän vuoden kesånä sama
tole!leltiin ennakoidusti.
N4etron 1 s-vuotisiaivalta mai

nosiettiin kesållä kaikkien meiro'
våu n !jen ikku noissa olleella larralla. jossa oLi lhme kyllä metrojunasymbolin sijasta linia-autosymbolil

Vuosijuhlal pidettiin 4.8. RT:n ja
lK:n asemilla karkkiilmapallo-harmonikkalinjalla.

KALUSTO

on Holec. Maahantuojana

toimii

Metimport Oy Ltd. Vaunut tulevat
olemaan luonnollisesti yhteensopivia nykyisiin Valmet-vaunuihin.
Kaude la 2.6.

-

10.8. arkipäivi-

sin näkyi vuoden 1959 raitiovau
nuja liikenteesså, pääasiassa lin'
jalla 2. Joinakin påivinä kakkosen
kaikissa vuoro6sa (11 - 15) olitälainen vaunu, multa saatlolpa jo'
nain päivänä kaikkl olla niveliäkin.

Kaudella 11.8.

-

31.8. neliak-

seListen vaunujen käyttö luonnolli-

sesti lisäåntyi, sillä niin lisääntyi
raitioliikennekin. Etenkin linjalle 1
alkoi ilrnestyä tätä mainioia perin_
teikästä kalusloa. Tässå vaihees'
sa linja 2 hoidettiin kokonaisuu_
dessaan laihialaisilla". Linjalla 1
olihyvin monena arkipäivänä 2 -4
tällaista vaunua.

Metrolle on liLattu 12 vaunupa-

rLa uusia metrojunia. Suurimpia
eroja nykyisiin vaunuihin ovat vau'
nuparisla toiseen luleva läpikulku

sekä iokaiseen vaunuun luleva
oma liLa polkupyÖrille ja lastenvau-

nuille. Vaunul luleval käyftöön ke-

säkuun 2000 ja ioulukuun 2001
välillä. Valmistajana on peintei_
nen itåsaksalainen vaunutehdas

- Deutsche Waggonbau AG
lnlemet-yhleys on http://

DWA

www.dwa.de. Sähkölaitetoimitiaja

30. Toisin sanoen kaikki 22 ajokuntoisla neliakselisla kuliettajara-

-

hastusvaunua vm. 1959 oLivat
ajossall Tiislaina 2.9. tämä laihialais-kalusto nä)4ti sijoittu neen seu'
@avasli:
1Ot2,
1612,

1 18.

2/8 , 3/8 , 4lA , 8/8, 918,

/2, lZ1 lA), 13/2, 1 4/1 (A),
17 hisa, 18/2V , zoh (A) , 21 /8,
11

22tA, 23/2V. 2sl1(A), 26/1(A),
27 /2,28/8 ja 3018. Peia laina 5.9.
linjan 2 vuoroon 15 ei ilmeisesti
"riiltänyt 4-akselista vaunua, niln
pä siinä oli Nrll 89. Havainto aa'
mupåivältä. Lauantaina 6.9. linjan
1 vuoroissa 4

mielenkiinloiseksi. Linjal 2, 2V ja 8
hoidettiin kokonaisuudessaan' laihialaisilla'- Noin puolet liniojen
1/1A kalustosta oli myös vaunuja 1

6 oli BM3-vaunuja

neet moniin vuosiin lauanlailiiken-

teessä erikoistapauksia (Käpylän

kyläjuhlat, vaunun hajoamiset
yms.) lukuunoltamaita. [,'laanan-

laina 8.9. Hulabaloo jatkui, 22 eri
vaunua sarjasta 1 - 30 havaittiin
ajossa linjoilla

Syyskuun ensimmäiselLä vii'
kolla ratikkaliikenne nåWi mene
vän kaluslon osalta haruinaisen

-

seuraavasii:4/28,5/26 ja 6/20. Ei
välpä tållaiset vaunut ole kulke'

1,14,2,2Vja

8. Jos

ajalellaan, eitä vaunu 17 todella
kin odot{aa poistoa, näiden iäliellä
olevien laihialaisten käytlöaste oli
vaatimattomasti 100%l No, vau-

nuthan ovat vasta 38-vuotiaita.
Tiistaina9.9. linian 1 vakiovuoroissa 3 - 6 olivaunut 30, 14, 12 ia 28.

Linja-autojen "uiftaminen" Suomeen eiale enää haNinaista. Etenkin pää'
kaupunkiseudulla toimivat ulkamaalaisyhtiöt ovat kunnostautuneet tässä
asiassa. Espoon Auton 239 Volvo 81 0R / Såff|e.
Kuva: Juhana Notdlund 14.3.1997.

t-
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3 oli ensin vaunu 26,
mutta se joudultiin vaihtamaan
pois. l\,4ydhemmin 26 taiteltiin jinjan 8 vuoroon 84 vaunun 2j tilalte.
Linjal 2, 2V ja 8 hoidettiin kokoVuorossa

naan neliakselisella kalusiolla
Uusiitu Nrll 81 valmistuitouko,
kuussa. Vaunun ohjauspaneljssa
on merklntä Nrtt+, joten ryhdymme
käyitämään tätä merkintåä myös
aremmin muuteluista vaunuista.
Vielävaunusla 81: t\,4itron-kitpilaitteet, ohjaarnon muulostyö, telit
korjaitu ja huolletlu, runko oikaistu
maalaltu ja varustetfu äärivaloin.

Normaalji Nrllpenkit-

NrJJ+ 111

valmistuihei-

näkuussa liikenteeseen. Nrt 31
odolti KH:ssa heinäkuun lopulta
menoa täyskorjaukseen, Nrl+ 40
oli silloin jo lähes valmis.

Joihinkin

Töölön vaunuhallin puolelJe. t\,,luutaman päivän kuluttua museoon

tuotiin Saksasta HKL 200 eli Variotramin maketti. Se on nåhiävä,

nä museossa vuoden

loppuun.
Ensiesiltely kuisuvieraitle tapahtui
7.10. ADtranzin Signaalipäivlen
yhleydessä.

Yleisön pyynnöstä truolimafla
on kehotettu täsmentämään vaunuista 1-30 tehtyyn ' väitöskjrjaan,,
0oka iulkaisliin taannoisissa Raiti,
huo,
miota vaille jääneet kohdat: Vaunujssa I ja 11 ohjaamon sisäpeiii
on (edelleen) niin korkealla, että
sen säätö muuituu rultakilpikoteton
kantla avatlaessa. [,4uissa vaunuissa peilj on laskettu alemrnaksj.
Vaunussa 25 mainittu peilipienen,
tää nåkymää, kun taas vaunuissa
19 la 28 nåkymä suurenee. Rabastajan valo malkustamon sisäkatossa on jäljellä vaunuissa 2, 3,
4, 8, 10 ja 11. Ovien sisåkahvoja
on siis vaunuissa 1-15 myös reu-

on numeroisso) seuraavat

Vaunut Nrl+ 37 ja 59 valmistui-

vai kesällä.

Raitioliikennemuseosta siirretliin 3.10. vaunu 169 hinaamalla ja
lumiaura miesvoimin lyöntåmällä

saneeramattomiin

Nrl-vaunuihin on alkanui keskike,
såstä alkaen ilmestyå Nrl+ -tyyppisel sisävalokalusteet.
Lahdessa oleva entinen HKL:n

railiovaunu nro 19 on yhä tallella
jäsenemme taidemaala Tirno Jakolan pihalla. Ensi kesåksj vaunuJ,
le suunnilellaan jotain ennenkuulumatonta.

noistaan pyöristettyjä, meta jsia,
ei-muovitettuja seuraavasti: (vau-

laamatonta uramelallia paitsi vau-

nussa 10 (vaaleaksi maalaiiua

puuta). Ylempion puuta, vaunuissa 3, 4, 8, 9, 11, 12 ja 14 puunvå,
rinen, muissa vaaiea. Vaunuissa
10 ja 14 rullakitpikotelon alla kier,
lävä ylempi rima on pojsteltu, vau_
nussa 175 se on messinkiä, Vaunuissa 16-30 rimoja on varn yhsi.
sivuilla vaateaksi maalaltua metat_
lia ja edesså p!uia (puunväristä),
paitsivaunussa 17 edessä urame,

tallia ja vaunussa 16 on koko ri-

moitus pu!nväristä. Sisävalojsta

ovien puoleiset viisi ensimmäistä
edestä luk'en on yteensä suolattu
etupuolisella kuvulla, jottei niiden
valo heijasluisj tuulilasista pimeäl
lå. Nämå kuvut kuilenkin putoile
vat ajoiltain, joten 3.7. tehdyn tarkastuksen mukaan vain vaunutssa

2, 3, 9, 10, 11, 14 ja 20 sekä S0
kaikkieo viiden Airamin suojana on
kuvul, muissa vaunuissa vaihlelevasti 1-4 kpl. Yhden kappaleen
vaunuja lienevät ainoastaan vau-

Turun kaupungin liikennelaitoksen T'KL lO2 kuutuu alkuvuonna tu
ee
seen uuteen aulosatjaan 101-1A4, Scania Ll13CLL/ Carrus K2O4 Citu L
Kuva: Ma*o Kinnari IS)

102
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n!n numero - oven n!mero edestä
lukien) 1-3, 4-2,3, 8-2,4, i|i|-1,2,3,
14-1,2,3,4,5 ja vauoussa l7S on
täysin muista eiJaiset. messinkiset. Ohiaamon sisäkattoa kiedää
kaksi rimoilusta; alempi on maa-

fut

16 (2. lamppu kuvullinen)ja 21
(3. lamppu), ia muita emme tässä
erittele.

Jos pitäisi lyhyesti eitellä Nrl+
ja Nrll+ eroavaisuuksiltaan, niin
tässå pääkohdat Sivupeili on korkeaa, kapeaa mallia, jota voldaan
ohjaamosta kåsin såäläå vain sivusuunnassa, vaunuissa 42, 45,
51, 54, 56, 58 ja 60. Malalampaa
ia leveämpåå mallia, ioia voi oh-

jaamon joystickillå säätäå myös

pystysuunnassa, on vaunuissa 32,
s3. 37. 44. 46. 52. 55, 57, 59, 61,
65,67, 69, 76,78,81, 106, 108 ja
110. Näislä kuitenkin vaunuissa 46

ja 65 ei ohjaamon panelissa ole
vaadittavaa joystickiä, vaan kaksi
painikefta tunnuksin kulen ensin
mainitussakin, joten peilin säåtö

koliikennelaltakunta

oikeulii
HKL:n lilaamaan Askolta tällaiset
jsluimet 82 nivelvaunuun ja asen-

9021 siirtyi vastaavasti päinvas-

nuksen 70 vaunuun. Vaunuissa
45,46,56,58ja 65 sekä tavallisissa Nrl-vaunuissa 36 ja 39 eli yhieensä seitsemässä vaunussa on
rypsiöljyä käyttävät laipanvoitel!'

Elokuun alkupuolella siirrettiin
HKL 9021 Kos kelasta takaisin Ruhaan ja tilalle tuli 9038. 9021:ssä

lailleet. Vaunussa 110 tämä hoituu
grafiittipuikoilla. PesuajoMkin ohjaamon sähkökaapin ylänurkassa
(joka rajoittaa ajovirran 50 ampeeriin, jolloin pesuharjojen kautla voi
ajaa niitä vaurioiltamatta) on joissakin vaunuissa kummassakin
sadassa niin uusituissa kuin uusimattomissakin, joissain ei.

haan- Syyslokakuun vaihteessa
HKL 9508 siirtyi Ruhasta Koske-

pahtuu ulkona käsipelillä. Va!nuis-

sa 32, 52 la 61 matkuslamon va-

(04-94), 55 (11-95),56 (9-94), s7

laistuksen k!,tkimet ovat keskenäån eri järjestyksesså kuin muissa Nrl+ -vaunuissa. Nrl+ -vaun{ljen A-osan sivukilpikotelon kansi
on kolmioavaimella lukittava kaikissa muissa paitsi vaunussa 45.
B-osan kotelonkannel ovat sellaisia kaikissa valnuissa. Kuliettaian
hupiradio on mallia Blaupunld AR
1231 vaunuissa 32, 33, 59, 67, 76,
78, 81, 106, 108 ja 110, muissa on
Blaupunki N0rnberg SOM 29. Nrl+
-vaunuissa kuljettajan vaatenaula
on yleensä siirretty såhkökaapin
oikealle s'vulle suojapleksin viereen, mutta vaunuissa 33 ja 45 se
on vanhalla paikallaan heti kuljettajan pään yläpuolella. Ke-ltahelmai on vein vaunussa 45. Aärivalot sivuilla on vaunuissa 32, 37, 59,
61,66, 67,76,78, 81, 106, 108ja
110. Vaunun 32 B-osassa on vi
deovalvonla. Vaunujen 32 ja 44
kuljettajan mikrofonin suuosa on
pehmustettu. Vaunun 45 sisåvaIaistus on sinertävä. Vaunun 61 Aosan hiekoituslaite on kokeiluluonteinen sirotin. Vaunun 67 B-osasta
3. ovien etupuolella olleet penkit
on poistettu. Vaunussa 106 on

Schunkia ja Siemensiå. Askon vihreät istuimet löywåt vaunuista 51 ,
76 ja 108. Toukokuun lopulla jouk-

24

(9-9s), 58 (10-94).59 (6,97), 60
(1-95), 61 (5-96), 6s {12-94), 66
(8-96), 67 (1-97) ia 69 (1-96).

Nrll+ -vaunut (suluissa käyttöönottoaika): 76 (1/97), 78 (6/36),
81 (5/97), 106 (9/96), 108 (10/96)
ja 11o \4197).

ja

Var-

laan.

HKL Bussiliikenne saa käy!
töönsä ensi kevåånå kaksi Scania

/

DAB -palvelubussia. Autol on
ta*oilus sijoitlaa uusille palvelulinjoille. Autol vuokrattaneen ScanHKL:n tilaamien uusien Volvobussien toimitukset venwät. Kuusi
Volvo B10L/ Carus City U -autoa

saadaan tammikuussa 1998. 11
kpl teli-Volvoa maaliskuussa ja 11
kpl kaasu käyhöisiä B10L:ä vasta

loukokuussa. Yleensä Volvo on
pystynyt toimittamaan autot nopeasli. Nyt toimilus kestää pisimmil
läån ylivuoden.

Viipuin paikallisliikenieesså on
edelleen ajossa entinen STA 320.

Auto on edelleen Helsinki-lvaa-

Nivelvaunujen vasen sivupeili
on pienlå, kapeaa, vanhaa mallia

seutu-Liikenne Oy:n väreissä.

edelleen vaunuissa 34 - 36, 39, 47,
49, 50, 53, 62, 63, 68 ja 70. Pysäh-

Metsälän Linja Oy:n autot 12
\ZGU-122) ja 13 (ZGUn23) ovat

tyy-taulut ovat punatekstisiä laaltoja enåä vain vaunussa 63 ja punatekstisiå rasioita vaunussa 43,

Ovipuolen ikkunoisla avattavia
ovat A-vaunun 2. ja 3. sekå B-vaunun 1. ja 2. akkunat vaunuissa 31,
34 - 36, 39, 41,45.49, 50, s3, 64,

6A,72,73, A3, 104, 109 ja

112.

Wppiä Scania Lll3CLUIkarus
E94. Auto 12 on kokomainosbussi

ja se n]ainosiaa "Kevyttä Linjaa".
Ado 13 oli aluksi kokonaan sininen ilrhan mainoksia. Syyskuussa
siinä havaittiin ulkomaan suunla-

numeroa 999 mainoslava leippaus.

Vaunussa 62 vain A-vaunun ikku-

nat, vaunussa 63 B-vaunun 1. ei
ole, vaunussa 77 A-vaunun 1. ei
ole.
Valmistajanlaatat ovipuolen nivelkohdassa 6vat iäliellä enåä
vaunuissa 73, 104, 109 ja 112.

kul

mikaspolvinen göteborgilaisvirroi
tin sekä sähkömootiodtoiminen
virroittimen noslolaskulaiie. Vaunun 108 viroitin on yhdistelmå

8710 siirrettiin Koskelasta

Autolta.

Nrl+ -vaunut (heinäkuun alussa, suluissavalmistekilven liedot):
32 (11-96),33 (3-96),37 (7-97),42
(3-95), 44 (2-96), 45 (11-93),46
(06-e4), 51 (5-9s), 52 (6-9s), s4

korkeus- eli pystysulnnassa ta-

on ikkunaverhot. HKL 8709

Vaunussa 74 on myös sähköllä

sivusuunnassa såädettävä peili

Oy Liikenne Ab:n bussit, joiden
iå4estysnumero oli yli 200, on numeroitu uudelleen silen, etä etummainen kakkonen on poistettu. Tämän seurauksena joillekin numeroille uhkasi tulia kaksi autoa. Tållaisissa tapautsissa vanhalla numerolla ollut auio saiuuden numeron. Niinpä autosta 28 tuli 23, autosia 36 tuli34 ja 48:sta 50.

kuten monissa Nrl+ -vaunuissa.

Toukokuun lopussa HKL 8608

siirrettiin Koskelasta Ruhaan ja

Unjebussin Hakunilan varikon
autojen numeroita on myös muutettu: 1:stä 321, 11:stä 331,56:sta
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356, 59:stä 359,211:stä 311 ja
212'.sla 312.

Liniebuss Vantaalla on ajossa
neljä Ruotsista käytettynä siirret-

tyä

629 - 634, Scania 1113 CLL /Lahti
402. Niitä olimahdollista nähdä ainakin linjoilla 11, 13 ja 21. Autoja
546 - 551 (Voivo Bi0[.4-60 /Ajokki
5300) eiole enää Tampereella.

takamoottorj-Volvo/Säffleä.

Autoi 61 (MGZ-617) ja 62 (MGZ
619) ovat entiset LB 203 ja 204, ia
ne ovat liikkuneet aikaisemmin
Lundissa. Ne ovat edelleen Ruolsin Linjebussin väreissä- Autot on
otettu käyitöön vuoden 1992 alus

sa

alusla onkin vielä l)yppiä
Bl0Fl-59. Sitåvastoin auiot 63

(MGZ-620) ja 64 (MGZ-621) ovat
tyyppiä 8108-60 ja kori on mallia

Poin Linjat Oy 19 on Scania
Lll3CLUCarrus K204 City L ovjlia
1-2-0. Auto saatiin ajoon (linjalle 3)
kesäkuussa.

Lyhkåselpalstalta kopsaamme
seLrraavan jutun, jonka lyhennämme tähån sopivaks : Syyskuun lo-

leborgin lähellä Mölndalissa. Värit
oval GS:n- Nämä kaksiuudempaa

pussa TAKLilla oli kåylössä seu-

pulla, mutta otettu liikenleeseen
vuoden 1993 alussa. Autol voi
nähdä Liikenteessä Vantaan sisäisillä linjoilla 43 ja 44, esimerkiksi
lvlyyrrnäessä.

raavat autol: teliautoi 200-222, nivelautot 31 4-361 sekä matalalattiaiset 400-404, tavallisel 100, 1021 08, 556-576, 585-(603 alk. mata-

laitiaisia) 634. Vuoden aikana liikenteestä poistuivat viimeiset Vol-

vo 858 / Wiima -nivelei

310-311

sekä myöhemmin 546-555. Osa
Tammelundin Liikenne Oy on

tilannut kaksi uutta maakaasuMB:ä. Ne sekä kaksi vanhempaa
maakaasu-lvlersua srjoitettiin lokakrussa linjalle 23. samalia HKLsai
neljä vuoroa linjalle 52.
Tampereen Kaupungin Liikennelaitos sai kesäl|ä ajoon autol

kyseisistå auioista jäi eläkepäiville
io 25.4., joka olivjimeinen arkipåi
vä ennen siiriymistä keväVsyksy
aikataulukaudelle Kuitenkin aulol

til:

Carrus Oy Wiimalta syksyllä.
iaus-lehteä voi tilata Kimmo Pvrhöseltä- osoite Ruuianantie 5 C
15. 36200 Kangasala. tai puhelimiise 0400 513 097. Hinta on viideltä numerolta 50 mk. Lehleen.
myös vanhoihin numeroihin, kan'
naltaatulustua. sillä niissä on ollul
hWiä kalustoluelieloila yms.

Mikkelilälnen Savonlinja-konserni on vahvistanut asemaansa
päåkaupunkiseudulla. Yritys osti
mäntsälälåiset Tuomisen Linja
Oy:n ja Sååksjårven Linja Oy:n
syyskuun alussa. Nyt Savonlinjakonsernissa on noin 400 altoa ja
600 työntekiiää. aulomäärån perusteella ydtys on toiseksi suurin
yksilyinen linja'auloliikennöatsijä.

/

,
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så ja ne pääsiväl slien jo kesälii-

1 (ATJ-272), Sisu BK-200D Wiima N2O1-222 vuodelta
1983, toisin sanoen maailman ainoa nivel-Sisu, an tänä kesänä ajanul
Askaisten Auto Oy ä (TLO:n väreissä) Muumibussilinjaa Turun ja Naan
talin välillä. Kuva: Marka Kinnari (S).

Entinen HKL

: r

: ;,'-'\\
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sjihen saakka kun syksyn Carrus
laiset (Wiima) saapujvat. Uusina
iulokkainalaloon luli matalalatliaisja Scania 1113 -autoja kaikkiaan
11 kappaletia. Autot saivat numerol 629-639. Lahden Autokoriteh'
das loimltti allot 629-634 Laht
402 -korilla kesåkuuhun mennes-

kenieeseen. Loput autot tulivai
Tampereen seudulla on lehty
'joukkoliikennelehti Linjausta vi me vuodesta lählien. Uusimman
numeron 4/1997 (45, 48 sivua)

System 2000. Nilllä oliLBin numerot 2510 ja 2511 ja ne kulkivat Gö-

ovat valm islu neet vuoden 19921o-

552,553ja555 olivat vara-auto na

l1',,,.,,.,

'-
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Pohjois-Kymenlaakso sai sYYskuussa toisen matalalattiabussin,
kun Savonlinjan uunituore Volvo
B10B LE / Säffle ilmestyi linialle 1,
Kuusaantie - Voikkaa.
Kouvola

-

Seudulla on nyt kaksi matalaa ja
kaksi puolimatalaa bussia. Viikon-

-

loppuisin Kuusahkoski - Kouvola
Anjalankoski -alueen sisåisessä li'
kenteessä korkealattiainen aulo

on harv naisuus. Kouvolan Paikal-

lisliikenteestä on arkisin 40 % ia

viikonloppuisin'100 % matalalattiarähtöjä.

Pååkaupunkiseudun eräs keskeinen sopimusliikennöitsijä VB
Osakeyhtiö on aktiivisesti sanee-

rannut Sm1-]åhijunakalustoaan.

Ainakin seuraavat Sml:t on jo uu_
disiettu: 6003, 6006 - 6010,6016,

6031 - 6033. 6035, 6036, 6038 6042, 6049 ia 6050- On huomattåva, etiä iuna 6006 ehti ajaa uudis-

tettuna jonkin aikaa perinteisissä
"plnaisissa' våreisså. Samassa

junarungossa kokejltiin muun

muassa ulospäin avautuvia vippi_
ovia ulospäin kääntyvine astinlau-

linjan rakentamisesta sataman ja
Puutorin vålille. f,ruseolinja yhdistäisi Turun linnan. Merikeskuken,

salaman ja muut AuEjokivaren
matkailukohteet keskustaan. Se
voisi loimia myös alkusysåyksenä
tulevaisuuden pikaraitiolieverkostolle. Vetoomuksen on laatinul
Meidån Turku ryja sen allekiioittaiia ovat SRS, Tu*u-Seura ry, Turun kiskoliikennekeho ry, Turun
maakuntamuseo ja Turun kaupungin liikennelaites. Jåljellä ovat seu-

raavat kaksitoista vaunua: Mv 5
(ASEA/ AEG 1908) on liikennela!
toksen maalaamossa, mv 42 (Karia,/ Strömberg 1951) on kauPun-

gin

varastossa

Ruissalonlie
23:ssa, mv 17 (ASEA/AEG 1933)
on Liedon Vanhassalinnassa. mv
19 (ASEA / AEG 1933) on Topinojan kaatopaikalla mv 24 (SAT /
AEG 1934) on Kauppatorilla kesäkahvilana, mv 32 (SAT AEG
1938) on Liedon Vanhassalinnas-

/

sa, mv 40 (lGria

/

Strömberg

1951) on Liedon Vanhassalinnas'
sa, pv 107 (fKL 1936) on kesåmökkina Hirvensalon MaanPäässä

Ovet muuiettiin kokeilukauden jälkeen tavanomaisiksi. Sisustusrat_
kaisujensa suhleen 6006 on ainutkertainen, vaikkakin istuimet näyt_
tåvåt olevan vaihdelut muita modemisoituja junia vastaaviksi. Uudistetut junat ovat vådltään puna-

Suojapurrentiellä, pv 11X (IKL
194X) on kesä.nökkinå Hirvensalon lltoisissa Kuusikkokujalla, pv
112 OKL 1941) on Liedon vanhassalinnassa osiin purettuna, pv
125 (Karia 1947) on kaupungin va€stossa Ruissålonlie 23:ssa ia Pv
127 (Katia 1947, on Nousiaislen

valkoisia.

autohajotlamossa.

toineen huonolla menestyksellä.

MATKALIPUT

Helsingin matkakorttijärjestelmån ensimmäinen koevaihe alkaa
syksyllä: kertalippujen myynti atoitetaan raitiovaunuissä ja busseissa. Laifteet asennetaän noin 1350
bussiin ja yli sataan raitiovaunuun.

Bussilaitteiden koekiiyltö tehdään
Oy Linjebuss Espoo Ab:n linjoilla.
Raitiovaunuliikenteen koekäyttö
tapahtuu linjalla 10.
MUUTA

Turussa luovutettiin lokakuun
puolivälisså kaupunginhallilukselle
vetoomus, iossa esiletäån vielä
tallella olevien €itiovaunujen entiståimistä sekä hankesuunniteF
man laalimista Elitiotiemuseon pe_
rustamisesla ja museoraitiovaunu_

aikaa myöten entiseen raitiovaunuhalliin. Palaamme seuraavassa
numerossa laajemman artikkelin
puitteissa tähån edttäin mielenkiin"

toiseen

ja kannatettavaan

vetoo-

mukseen,
Syyskuun alussa Helsinki päåtti, mitkä sisäiset bussiliniat kilpailu-

tetaan ensirnmäisessä vaiheessa.
Iarjousten jättöaika Helsingin kaupungin hankintakesklkselle päåttyi 3.1 1.1 997. Tuloksetsaadaan liikepalvelulautakunnalta 15.2.1998

mennessä. Kilpailutetlu liikenne
aloitetaan syksyllä 1998. Linjai on
jaettu seitsemään eri kohteeseen.
Sanoma Oy:n HKL:n, STA:n ja
LOY:n liikennevålineissä jaettava
ilmaislehti Vaiti alkoi ilmestyå eloklun alussa. Lehti ilmesw kaksi
ke.taa viikossa (ma, lo). Nivelraitiovaunuissa sen jakeluteline sijait
see A-vaunun keskiovien ia nive'

len välisessä tilassa. Paikalta on
tämän takia poistettu istumapaikat. Joka lehdessä on pari HKL:n
omaa tiedotussivua. Näiden sivujen takia lehdestii on jotain hyötyä
matkustajallekin. Valtti sekå lähinnä VR:n alueilla jaettava arkipåivisin ilmestyvä Uutislehti 100 ovat
muuttaneet Påäkaupunkiseudun

liikennekaluston siisteystasoa tämån kesän aikana: vähänluettuja
lehtiå seilaa istuimilla, hyllyillä ja
lattioilla. Esim. metroiunissahan ei
ole roskakoreja.

Moottodvaunut 5, 17, 19, 32, 40 ja
42 sekå perävaunu 1 25 ovat Turun

museo_

Vallilan korikorjaamon lattia on
uusittu kesän aikana. Vaunuja on
korjaltu kesån aikana pienentyneissä tiloissa, joten muutama museovaunu oli Vallilasta evakossa
Koskelassa.

Vetoomuksessa esitettiin kaupungin vaunujen 3ekä i12:n ja 127:n
siidemistä viipymåltä liikennelaitoksen entiseen raitiovaunuhalliin
raiteille I ja 1 0. Samoin yksityisten
hankkivaunujen 24, 107 ja

Espoon Auton ia Transbusin
saia uusinta autoa ovat liputtaneet
viime iisenäisyyspävästä låhtien
aina virallisina liputuspåMnä. Sinirisliviirit viaslivät myös siiiä, että
yhtiöt ovat skottiomisluksestaan
huolimatta suomalaisia. Jotta liput'

kaupungin omistuksessa

ia

vau_

nua 19 lukuunoilamatta museoesi-

neinä varastoiluja. Kaupungilla on
lisäksi 1930-luvun aioiohtoien

huoltoaulo

ja 1960iuvun

linja-auto.

llx

mista kaupungille tilaisuuden tullen pidettiin hyvånå. Kaupungin
omistamal vaunut lulisi siirtåå
Maakunlamus€on hallintaan. Vaunuien entiståmispajana toimisi rditiovaunukoiaamon maalaamo.
Raitiovarhumuseo sijoittuisi myös

tamiseen äärivakavasti suhtautu_
vat eivåt pååsisi missåån vaihees'
sa sanomaan mortteen sanaa,
kiiyttöön valittiin viirit, joilla liputtamisesta ei ole samanlaisia tarkko-

ja määåyksiä kuin oikeista lipuis'
ta.

BArno
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ELMI:n eliEspoon ja Länsivåymalkustajainformaatiojårjes-

ULKOMAAT

PAINOVIRHE

telmän ensimmäinen vaihe val_
mistuu tåmän vuoden loppuun

Norrköpinc

mennesså. ELMI:n avulla malkustajal saavat pysåkeillä bussien todelliseen kulkuun perustuvaa ai_
kataulutietoa. Tapiolan keskuksen, Tapiolansolmun, Westendinaseman ja Hanasaaren pysåkejlle

Norköpingissä on liikenteesså
Ruotsin pisin lailiovaunu. Vuoden

Edellisesså numerossa oli
nuutama painovirhe: Leyland--aF
tikkelissa sivuilla 7-14 esiintynyt
sana "cup" pitää olla mlodossa
"cub". Oli kysymys siis 'Tlger Cubista, Royal l-iger Cubista, Pant

län

tulevat sähköiset

näYttötaulut.
NraikLrstajille näytetåän seuraa_

vaksi pysäkille tulevjen bussien
laskelut odotusaiat linioittain. Pysäkeillä voidaan näYttää myös
rnuuta aiankohtaista liikennetietoa, esim. aikataulu- ja reiitimuu_
toksia. Jårjestelmä perustuu bus_
sien satelliitlipaikannukseen
(DGPS) sekä radioliedonsiirtoon
bussien ja ohjauskeskuksen välil
lä. Ohjauskeskuksessa paikkatietojen perusteella keskuslaile laskee ennusteet blssien saapumisajoiksi ja lähettäå odotusaikatiedot

nä)4tölaittein varustetuille pysäkeille- Yhteyshäiriöiden varalta
paikannustarkkuutta parannetaan
busseihin asennettavan matkanmihauslaitteiston avulla. Kunkin
bussin sijainti pystt'iään määrittelemään noin 20 metrin tarkkuudel_

la. ELI\,lin ensimmäsessä vai_
heessa sähköiset näyttötaulut (11
kpl) asennetaan kuudelle pysäkille
ja paikantamislaitteet noin 300
bussiin. Lisäksi odotustiloihin tu lee

kymmenen monitorinåYttöä. Jårjestelmässä seurataan noin 60
bussilinjaa Tapiolan ja Länsiväylän
suunnalla.
HKL:n linjoilla4ia 23 aloitetaan
ensi vuonna samaniapainen infoF
maatiokokeilu. Noin 30 Pysäkille
tulee nåyttölaite, ioka ilmoittaa
odotusajan. 25 nivelvaunua sekä
15 bussia saa sisänäyttölaitteet,

jotka ilmoittavat seuraavan pysä_
kin suomeksi ja ruotsiksi. Nimet

alkupuolella kiilttöönolettu 26
metriä piikä kahdeksanakseiinen
kaksinivelinen eli kolmiosainen
vaunu hankittiin kåytettynä Dessaustä ltä-saksasta. vaunu on
alunperin Länsi'Saksasta Duisburgista ja sen on valmistanut
DiIWAG vuonna 1966. Valnun
tyyppi on Norrköpingissä N497 ja
numero 72. Kymmenkunta aiernmin osteitua samanlaista kåytettyä Duisburgin nivelvaunua Iv194
(61-71) lyhennettiin ennen Ruol
siin tuloayksinivelisiksi. Yksi niistå

(71) on ostettu Essenin kaulta lähinnä varaosiksi eikå se ole liikennekelpoisessa kunnossa. N!'t ko_
konaisena hankittu kolmiosainen
vaunu aiotaan muutlaa osittain
matalalatiiaiseksi: keskimmäinen

osa madallet4an melko

Pienillå

muutostöillä. Dessaussa on vielä
kolme samanlaista kaksinivelistä
vaunua, jotka saattavat tulla myö-

her Cubista tms. niin huomioikaa -

oikea mloto on 'cub".

Maanpuolustus 97 -messujen
mainosvaunu 339 liikennöikin linjan 7B reittiä (slvu 16) ja poikkesi
sen lisäksi Mikonkadulla käåntymåsså.

Uusi kirjapainomme sijoitli
muutaman kuvan väårin, elipäätepysäkin sivun 17 kuvat ovat teksliin nähden ristissä. Sivun 10 yläkuvapari Leyland-artikkelissa on
myös painettu ristiin- Toivottavasti
tässä numerossa kuval pysyvät
kohdillaan!

Huomasitko, ettii jotain jäi
puultunaan. Sen voi vielä korjata
seuraavassa numerossa, Päätepysäkki toihitetaan yksinonaan

hemmin Noff köpingiin. Matalalatti-

toimitukselle låhetettyjen uutisten,

aiset uudel väliosat tultaneen lisäåmåän myös Mg4-vaunuihin.
Nivekaunujen lisäksi liikenteestä
vastaavat lvl6/-tyyDin telivaunut,
joita on jåljellä 23. Niistå kymmenen on hiljattain uudistettu Malmössä Kockumsin vaunutehtaas-

haraintojen

Tukholma

SL Buss AB Tukholmassa on
tilannut 35 kpl täysmatalia Scania
CN94UA6X2 g:nnioity -nivelbusseja. Polttoairieena tullaan kåyttämään etanolia Autot sijoitettaneen uudelle "Slolnnät' -reitistölle
kantakaupunkiin.

ja awstusten perus-

teella.

AVUSTUKSET tllivat tällä kertaa
seuraavilta, joille kiitokset: lvlikko
Alameri, Mikko Atlila, Teemu Col-

lin, Tom Heino, Arto

Hellman,
Hans Jaatinen, Timo Jakola, [rikko Laaksonen, Pertti Leinomäki,
lvlarko Kinnari (S), Toivo Niskanen, Juhana Nordlund, Antti Perälå, Joma Rauhala, Sakari K Salo,
Hannu Siitad, l4atli Visud ja Risto

myös kuulutetaan automaattisesti.

Laitteisto perustuu satelliittipai'
kannukseen ja matkamittariin.
Laitteistolla voidaan antaa myös
eluisuuksia liikennevaloissa.
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Aiemmin ilmestyneitä
RAlTlOita on vielä saatavana.
Tavanomaisten uutispalsloien
lisäksi lehdissä on
seuraavanlaisia iulluia:

VÄRIPOSTIKORTTEJA
Helsinki SATn pulamoottorivaunu
1950-luvun alkupuoliskolla Eroltajalla.

nykyaikaisin kaksiakselinen vau-

ja. [/unkkiniemen vaiheita
1995: 2
mm. Viisikymmenluvun ratikoita. LaL'lrasaaren hevosraitiotie- Tampereen

derholmin lalon edustalla.
tlelsiEK punaharmaa nivelvaunu
nro 68 Munkkiniemessä ruska-aikaan syksyllä 1978.
tlelsDk! Karia-vaunu 303 Snell"
maninkadulla Suomen Pankin

1996:3

edustalla 17.1.1985.
tlelshK Johdinautot 622 ia 625

mm. Viisikymmenluvun sinisiå busse'

mm. Tampereen

linja-aulotapahlumia-

vaihteenlämmityslaitteiden kehityksestå Helsingissä. Helsingin bussilinjoja osa 11. Praha 1996.

1995:4

Tukholmankadulla 65.1974.
'10 ja 23
Tamoere Johdinautot 9,
Pyynikinlorilla 1.11.1970-

mm. Kausalan-Leininselän €utatie ia
hevosrailiovaunutsiellå. Raitiotien jat'
kaminen A€bianraotaan. Vaunujen
1-30 muutostyöt ja erot osa 1.

Tilaukset SRS:n Postisiirtotilin
PSP 800 014-54 483 kaulia,
merkilse tiedonantokohtaan
haluamasi numerot ia kortit.

19S7:1

-

mm. Variotramien aika alkaa syksyllä

1998. Tampereen liikennelaitoksen
uutisia. Viisikymmenluvun ratikoita
1997 | 2

museo

LlclsDK Kaipion moottorivaunu'

nusarja, 1970-luvun alussa Se-

1988:2

Rrritioliikenne-

Lehdet 30 mk kaPpale,

paitsi 1988:2 vain 15 mk.
Kortit 5 mk kappale'

TööLön uclrtr.ulwlteiua
aDoinna keskiuiikostcL

sunnuntaihin
kLo

11-

17.

Votataj @ rqittoDaunui a

sekA johdinauto, DaLokuDie Helsingin i
Liikenteen historta. t a-

MAAftnissä on
postikortteia,
D aunltaroke rul:us s 4i oi o.
o p askirj asb i q D ide oitq-

A

Töötönkah.L 51

0O25O Hebinlei
(o9) 169 3576

nm. Vaunuien 1-30 muutostyöt ia
eroi, osa 2. Leyland-åussit.

SUOMEN'IAITIOTIESEURA ry

PL X4
00531 HELSINKI
PSP 800 014-€4 483
Jåsenmaksu 100 mk
Peruslettu 16.1.1972

Johtokunta v. 1997:
puheenllohlala... Joma Bauhala
puh k: (09) 873 58361åi
049 843 330
puht (og) 707 2957

vrvro.€uhaio@memonelli
simeei............... J uhana Nordlund
(og) 458 7794
puh
(09) 6136 8512
puh.
varapuh.iohlaja..Ar, Oksa
(09) 802 2393
puh
(09) 472 3644 lai
puh
050 55S 1911
ad.oksa@hkl.hel.ti

k

t

k

t

rahåstonhoitaia..Ktbter Engbergr

Jäsenkortilla ilmainen sis:iånp:i6sy
Helsingin Raitioliikennemuseoon sekåuseimmillepohjoismai$en raitiotieseurojenyllåpitåmille museorartioteille
ja museoihin. Tiedustele lipunrnyynneistå.
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k

(09) 362 960
(09) 839 3'181
haeng@koulul.vantaa.ti
eft isionhoitaja... Io,Vo /V,3kanert
(09) 531 121
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Pååtoimittaja: Joma Rauhala
20. vuosikerta

Lehti ilmestyy neliåsti vuodessa ja
ja€taan SRS:n iäsenlehlenå
Toimituksen Postiosoite:
Joma Rauhala
Låihokuja 2 C, 01370 Vaniaa
Kustantaia:
Suomen Railiolieseura rY
Painopaikka:
Parnopörssi oy, Helsinki
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Suomen Railiolieseura ry
Tekijäinoikeusmåådysten perusteella
mitåän osaa lehdessä iulkaistuisla aF
{kkeleista ei saa kåYtää ilman
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tuksen lupaa.
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