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kuussajätetty kaupung
TURUN RAITIOVAUNUVETOOMUS

inhallitukselle loka 1997

teksti Mikko Laaksonen ja Jorma Rauhala
kuvat Antero Alku, Mikko Laaksonen, Pertti Leinomäkija Eljas Pdlhö

Turun sähköra itioteiden 1908-1972 säilynyt kalusto, 12 raitiovaunua, yksi
aikakautensa museobussi sekä aiojohdinten koriausauto tulee säilymisen
takaamiseksi siirtää säilytettäväksi Turun entisiin raitiovaunuhalleihin.
Kaupungin omistamat vaunut tulisi sitrtää Maakuniamuseon hallintaan ia
yksityisessä omistuksessa olevat vaunut hankkia kaupungin omistukseen.
Vetoomuksen valmisteli Meidän Turku ry. Sen allekirjoittivat myös Suomen
Raitiotieseura ry, Turkuseura ry, Turun kiskoliikennekerho ry sekå Turun
Luonno nsuojeluyh distys ry. Ka up ung in viranomaisina vetoomuksen allekir-
ioittivat asiaa tukevat Turun maakuntamuseo, Turun kaupungin liikennelai-
tos sekä Turun kaupungin ym pä ristönsuo je lutoimisto.

Railiovaunujen entistämiseen
tarvitaan tilat, materiaaleja ja mää-
rärahoja. Suud osa enlistämisestä
voidaan tehdä vapaaehlois-, työl-
liståmis- ja oppilastöinå, mutta
työn ohjaamiseen taruitaan palkat-
tu ohjaaja. Entistämispajaksi sopii
hyvin Turun raitovaunuhallien
maalaamo.

Vaunu 1 9 Eerikinkadulla takanaan maineikkaan arkkilehtimme Wljo

Revellin 1 96o-luvun alussa suunniftelema liiketalo KoP-kolmio.
Kuva: Anterc Alku.

EntisteM raitiovaunut tulee
asettaa nä\,.tteille. Ensimmäinen li-
lapäisnä!4tely voidaan pitää vuon-
na 1998 Turun kaupungin liiken-
nelaitoksen 90-vuotisjuhliin liiity-

TKL:n raitiotie- ia myöhemmin
bussiliikenne on loiminut aikojen
kuluessa seuraavilla toimioimilläl
Saksalaisomistuksessa (AEG)

Berliinissä kotipaikkaa pitävä osa-
keyhtiö Elekticitätswerk Abo AG:
22.12.1S08-14.4.1919 (ensim-
mäisesså maailmansodassa vi-
hollismaan omaisuuden takavari-
kon aikana raitiotiet olivatTurun-ia
Porin läänin hallinnassa nimellå
Turun sähkölailos 18.8.1914.-
15.6.1918).
Turun kaupungin sähkölaitos:
15.4.1919-4.6.1930.

sisältä - tulevaisuudessa raken-
nuksessa toifiii ehki railioliemu-
seo? Låhtöä odoftavat vaunut ova
vasemmalta oikea e 22,43 ia 42.
Kuva: Joma Rauhala 21.2.1972-
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Ehdotus vaunuien kunnostusiäriestvkseksiTurun kaupungin raitiotielaitos:
5.6.1930-31 .12.1949.
Turun kaupungin liikennelaitos:
1.1.1950->

Kun eniisiämistyöt ovat eden
neet talpeeksi pitkälle, voidaan
railiovaunuhalleille avata pysyvä
näyttely, Turun raitiotiemuseo.

Raitiotiemuseon yhteydessä
voidaan jo n!,t kunnossa olev'lla
vaunuilla liikennöidä näytösrataa
liikennelaitoksen korttelin ympäri-
Raitiovaunujen entiståmisen edis'
iyttyätarpeeksi pilkällevoidaan lii
kennettä laaientaa linjan 1 osuu-
delle Satama-Linnankatu-Kaup'
patori-Puutori. Keskustan kehittä'
missuunnitelmaan ja osayleiskaa-
vaan tuIsi tehdä tilavaraukset mu-
seoraitiotielle. [,luseoraitioiie olisi
erinornainen turislihoukutin: se yh-
disiäisi Turun linnan. Merikeskuk
sen, sataman ja muut iokivarren
matkallukohteet keskusiaan.

Museoraitiotie voi olla alkusy-
säys Turun joukkoliikenieen tär'
keimmäl runkoreitit kattavalle ny-
kyaikaiselle pikaraitiotielle. Pika-
raitiotiereitit tulis i s uunnitella Tu run
laadittavassa yleiskaavassa 2020
ia siihen liitwässA Turun seudun
liikennejäiestelmäsuunniielmas

V= varastoinii, NK= nä!.ttelykunto, AK= ajokunlo
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sa.RaitioUemuseosia, museorai
liotiestä ja pikaraitioiiestä lullsi
laatia hankesuunnitelmat, joiden
pohjalta rahoitus ja muut päälök-
set voidaan tarkemmin arvioida.

Säilyneet railiovaunul ia niiden
kunnostustarve

Turussa liikennöinneislä 9'1

raitsikasta 12 on säilyn!,t nykypäi-
vään. Kaikkia eri vaunutyyppejå ei
ole såilynyl: seitsemästä rnoottori-
vaunusarjasta kolmesia sarjasia

ja viidestå perävaunusarjasta kol-
mesia ei ole säilynyt vaunuakaan.
Eriiyisen valitettavaa on, ettei
1950-luvulia rakennettuja neliak-
selisla "aavevaunuja" ole säilynyt
nykVpåivåän.

lvloottorivaunut 5. 17, 19, 32,
40 ja 42 sekå perävaunu 125 ovat

Vaunu 19 Maftinsillalk saapumas-
sa juuri "toispualiokke" eli alueelle,
joka on Aurajoen Tuoniokitkon
vastaisella, eli aseman puoleisella
tannalla. Kuva: Eljas Pölhö.

...: "
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kaupungin ornistuksessa museo-
esinelnä varastoituja- Virmeisim-
pänä vaunu 19 siirrettiin 14.11.97
Topinojan kaatopaikalta liikenne-
laitoksen varikolle - yksi ensim-
mäisistä konkreettis sia vetoo
muksen jälkeisistä hankkeista. Yk'
s tyisomistuksessa olevista vau-
nuisla 24 on jåätelökioskina, vau-
nirl 107 ja 11x kesämökkeinä, vau-
nun 112 osat ovat museo/keräi-
yesineenä ja vaunu 127 auioha-
lottamon varastona- Vaunul T 12 ja
127 oval hankitiavissa kaupunoin
omislukseen. Kaupunoilla on I

säksi vuod e lia 1 933 International-
johtojenkorjausauto ja vuodelia
1963 Leyland Royal Tiger World-
masier / Autokoi 'museolinja-a!to
nro L Ljsäksi yksi "rneisälinja-au-
to" ollsi mahdoliisesii saatavissa
projektille varaosalähleeksi.

Kaupungin omistuksessa ole-
vat vaunut, vaunun 112 osat ja
vaunu 127 sekä johtojenkorjaus-
auio ja museobussi on såiiymisen
takaamiseksi viipymättä siirreltävå
enlisiin raitiovaunuhalleihin raiteil'
le I ja 10. N',t yksityisten käytössä
olevat vaunut 24, 107 ja 11x iulee
tilaisuuden tullen hankkia kaupulr-
gin haltuun ja siirtää samaan va-

aj0lailteiden ja larruJaitleiden, jopa
a ustojen rakentamista uudelleen.
Bailiovaunujen resiaurointi edel-
ly,ttåä alkuperäiskunnon selvittä-
mistä vanhoista piirustuksrsia, va-
lokuvista ja muusta arkistomaleri-
aalista.

Railiovaunujen restau ro intl vo i-
daan pääosin toleuttaa vapaaeh-
tolslyönä, työlliståmistöinå ja am-
mattiopiskelijoiden oppilastöinä.
Työn oh iaaiaksi larvitaan ammalti-
iailoinen, palkatlu restauroinnin
ohjaaja ja sähkö- sekä ajolaitlei
den korjaustyöt on teetettävä am-
mattimiehellä. l\,4ateriaalia tarvi-
taan runsaasti. mut(a osa voidaan
saada lahjoituksina- Näiden kus
tannustef lisäksi tulee raiteiden 9
ja 10 sekå maalaamon vuokra,
noin 350.000 rnk vuodessa kau-
pungin lilalaitokselle.

Espoossa Sepänkylän päivä
kodin pihaila on helsinkiläinen
ASEA:n 1928 rakentama vaunu,
joka on samaa tyyppiä kuin 17, 19,
24 ja 32. Se lienee hankiilavissa
Turkuun ja siiiå saisi runko-osia,
sisustusosia ja alustan varaosiksi
vaunujen kunnoslukseen.

Moottoriveunut

5 ASEA/AEG 1908
Liikennelaitoksen varikko

Viitonen on päåosilr entisöity,
multa katlo on kesken, virroitin ja
uikomaalaus puuttuu, Vaunu on
sähköosillaan ajokunloinen.
AK= maalaus, vlrroitin, kalon kun-
nostus

17 ASEA/AEG 1933
Lieto. Vanhalinna

Kori on ilman alustaa. Vaunuun
on lehty uusi pejtikatto, virroitin
puuttuu. kori kohtuullisessa kun-
nossa. ikkunoita rikki. maalaliu uu
destaan yksiväriseksi, pelleissä
ruostetta, mutia el puhk ruostunel-
1a kohlia. Sisustus: listoituksel säi-
yneet hyvin, penkit ja rahaslajan-
ailio tuhottu, ohjaamo säilynyt.
NK= korin ja rungon tåyskorjaus,
uusisisuslus.
AK= uudei sähkö- ja jarrulaitteet ja
uusialusta.

19 ASEA/AEG 1933
Liikennelaitoksen vafi kko

Kokonainen vaunu- Siifietty
hallijn 1 4.11.1 997. Pahoin rappeu-
lunut ollessaan vuosikausia Topin,

Entisöityjå vau-
nuja 5, 42 ja 125
lu kuu nottamatta
karkkivaunul edel-
l!.ttävät laajaa res-
taurointia ennen
kuin ne voidaan
asettaa näytteille.
Ajokuntoon saatta-
minen edellyttåä li-
säksi useimmissa
tapauksissa säh-
köjäriestelmien,

Vaunut 32 ja 40 Lie-
don Vanhalinnassa.
Kuva: Mikko Laak-
sonen 6.1997.
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ojan kaatopaikalla ulkosalla. Vir'
roitin paikaliaan, kattohuovat osrn
rikkl. lkkunat rikki. Alusta, moottorii
ja pyörät ruostuneet, sisustus tu'
houtunut, ohjaamo tuhouiunut,

Puurunko terve,
NK= korin ja rungon täyskorjaus,
uusisisustus.
AK= uudet sähkö-, ajo-ja jarrulait-
teet.

24 SAT/AEG 1934
Ka!ppatorilla kesäkahvilana

Jäälelökioskiksi korjattu 1 994.
Ko iman alustaa. Katto kunnos-
sa, virroitin paikallaan. Korin puu-
osat kunnossa, metalliosissa
fliostetta maalin alla. Väärä ulko-
maali, vifteellisiä yksityiskohtia.
lstuimel, rahastajanaitio ja ohjaa-
mo luholtu. listoitukset uusia.
NK= korin ja rungon tåyskorjaus,
uusi sisusius. AK= uudet sähkö"
ia iarrulaitteet ja uusialusta.

Vaunu 17 Vanhalinnassa. Vaunua
on ranksti muulettu leikkimökkinä

Kuva: Mikka Laaksonen 6.1997.

32 SAT/AEG 1938
Lieto, Vanhalinna

Kori ilman alustaa- Kaltohuo
vat pahoin rikki, virroitin paikal'
laan. Kod kohtuullisessa kunnos-
sa, pelleissä ruostetta, mufla ei
puhkiruosluneita kohtia. lkkunoita
rikki, maalaltu uudestaan yksiväri-
seksr. Vaunussa on yhä vasem-
manpuolinen takaovi, peitetly va
neilla. Sisuslus: listoitukset såily-
neel, mutta huonossa kunnossa,
penkii ja rahastajanaitio hyvässå
kunnossa, ohjaarno säilyn)'1.
NK= korin, sisustuksen ja rungon
läysko4aus.
AK= uudel sähkö- ja iarrulaitteet ia
uusialusta.

40 Karia / Strömberg 1951
Lieto, Vanhalinna

Kokonainen vaunu. Alusla
päällisin puoiin hwässä kunnos-
sa. Katto kunnossa, virroitin leikat-
tu alaosasta poikki- Koipeilit pai-
koin ruostuneet. mutta osin kun-
nossa. lvlaalaus alkuperäinen. lk-
kunoisia noin puolet rikki, osa kor
vattu plekseillä. Sisustus: listoiiuk-
set säilyneet hyvässä kunnossa,
penkit ruostuneet ia pehmusteet
pilaantuneet, rahastajanaiiio säily-
nyl, ohjaamo säilyny,t.
NK= kodn, sisusluksen ja rungon
täyskodaus.
AK= sähkö-, aio- jarrulaitteiden

täyskoiaus.

42 Karia/Strömberg 1951
Kaupungin varasto,
Ruissalontie 23

Entisöiiy 1 982-€3 ajokuntoon.
Kori ja tekniikka tåysin kunnossa,
sisustusosissa pintaruostetta.
AK= siivous ja huolto.

Vaunu 147 kesänökkinå Hituen-
sa/ossa.
Kuva: Mikko Laaksonen 6.1997.
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Perävaunul

107 TKL 1936
Hirvensalo, Maanpää,
Suoiapurrentie

Kesämökkinä o eva perävau-
nu. Vuoraltu ja rakennettu eteinen
vanerilevyistä, kamina/hela ra-
kennell! sisään. Pyöräi ja akselit
poisletlu. lkkunat ehjät, osa maa-
latlu !mpeen tai peitetty le4/illä.
ovei eniiset Perusius vinossa.
vaunu piikittäissuunnassa mah-
dollisestitaipun!t.
NK= korln ja rungon läysko4aus.
uus sisustus,
AK= uudet sähkö- la jarrula lteetja
uudet pyöräkerra1.

11x TKL 194? Hirvensalo.
llloinen, Kuusikkokuia

Kesämökkinå oleva peråvau-
nu. Vuoraltu ja rakenneiiu olohuo-
ne rimoitetusla laudasta, tulipesä
rakennettu sisään. Pyörätja akse'
lii poistetiu. lkkunat ehjäl, osa pei'
ietiy rimoilla, ovet peitelty, ulko'
ovena toimiva uusiovi, Sivuseinää
lelkaltu pois noin 4 metriå olohuo-
neen kohdalta. Sisällä listoitukset
säilyneet. Peruslus suorassa,
vaunu pitkittåissuunnassa suora.
NK= korln ja rungon täyskorjausja
osin uudelleenrakentarninen, uusi
sisustus.
AK= uudet sähkö- jajarrulaitteel ja
u!det pyöräkerral.

'112 TKL 1941
Lieto, Vanhalinna

Osiin purettu peävaunu. Koris-
ia tehty mittauspiiruslukset ennen
purkamista ja hävittämistä. Penk-
kejä, ikkunoita la muita osia säily-
n)t. Allsta säilynyt ilman pyöriä,
pahoin ruosiunut. Sisusiusosia ja
miltauspi jrustuksia hyödynnetään
107 ia 11x entisöinnissä.

125 Kalia 1947
Kaupungin varaslo,
Ruissalontie 23

Entisöity 1 982'83 ajokuntoon.
Kori tåysin kunnossa, sisustus-
osissa pintaruostetla,
AK= siivous ja huolto.

Vaunua 112 viedään traldorin vetämänä
v i elä ka ka naisena Va n hal i n naan
Kuva: Seppo Lailakari 7o-luvun puoliväli.

listoituksista ippeitä jäljei
lä, penkil puuttuvat.
NK= ko n ja rungon täys-
ko4aus, uusisisustus.
AK= uudel sähkö- ja jarru-
laitteet.

Raitioliemuseo
€itiovaunuhalleilla

RaitioiiemLrseo voidaan
sijoitiaa vanhojen raitiovau-
nuhallien I ja 10 raiteille,
joka edellyttää korvaavien
säilytyspaikkojen iäriestå-
mistå siellä nyt säilltettävil,
le busseille. Lisåksi tarvi-
taan maalaamo eniistämis-
tiloiksi sekä lipunmJ,.ynli- ja
sosiaalililat sisäänkåynnin
puolelle. Henkilökunta voi
käyttää liikennelaitoksen
Taukolan sosiaalitiloja.

Tila on korjattava sa-
maan asuun, jossa se oli osana
raitiovaunuhallia. llmaslointi ja
lämmitys on suunniteltava raitio-
vaLrnujen säilymisen kannalta
mahdollisimman edulliseksi: ilmei-
sesti raitiovaunut säilwät parhai-
len puolilämpimässä tilassa. Rai-
leei ovat såilyneel betonin alla ja
ne voidaan piikata eslin. Hallien
päähän tarvitaan vaihteet ja rata-
piha, jotta vaunuja voidaan siirtää
hallista loiseen ja korjauspajaan.
Halleihin laruitaan uusi valaistus.

Vaunu 11x kesämökkinä Hirvensalassa. Kuva: Mikko Laaksonen 6.1997.

127 Karia '1947

Nousiaisten autohaiottamo

Kokonainen vaunu, varastona
autohajottamolla. Alusta on, mutla
ruosteessa, Kattohuovat poissa,
kattolaudat lahot, katossa kaksi
reikää, katon päällä keltaisen vaa-
ran eli bussin katto. Kori huonoh-
kossa kunnossa, pelleissä ruos'
tetta, muita ei puhkkuostuneita
kohtia, osa puuosista terveitä.
Kaikki ikkunat .ikki. Ovel pahoin
lahonneet ja hajonneet. Sisustls:
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Perävaunu I 27 Nousiaisten autohaiottamolla.
Kuva: Peftti leinomäki 1993.

Raitioliemuseoon su!nnitel-
laan havainnollinen ja elävä pysy-
vä näyltely Turun joukkoliikenteen
historiasta. Turun ioukkoliiken_
teestå on olemassa paljon valoku-
via ja lilnejä, joiden avulla voidaan
luoda elävä ja vilkas kuva joukko'
liikenteen arjesta.

Raitiotiemuseossa on havain_
nollistettava liikennettä tietokone_
simulaatioin ja pienoismallein. [Iu-
seossakävijä voi kokeilla simulaa!
toissa, miltätuntuu ajaa kakkosen
ratikkaa aamuruuhkassa Num-
menmäeltä wärtsilän telakalle.
Hän voi myös seurata piqnoisrai-
tioteiden va kon toimintaa vuonna
'1 958 tai seurata pienoiskauppato-
rin vaihtoaseman vilinää. Raitiotie-
museon pääsylippuna on tietysti
asianmukaisesti reiitetty raitiovau-
nulippu.

Museo€itiolie

Ensirnmåisenä vaiheena voi-
daan rakentaa yksirarteinen lenkki
Amiraalistonkatu- Fleminginkatu-
Linnankatu - Veiståmdnaukio.
jonka pituus on noin kilometri. Se
yhdistäisi raitiotiemuseon Veistä-
mönaukioon ja Merikeskukseen.
Museoraitioliellä ja raitioliemu-
seolla olisi yhteinen lippu. Lenkin
liikennöirniseen riitlävät nyt lähes
ajokuntoisei vaunul5,42 ja 125.

Toisena vaiheena voidaan ra-
kentaa kaksiraiteinen rata Veistå-
mönaukiolta keskustaan ja edel
leen Puutorille, jolloin ensimmäi-
nen vaihe toimii kååntölenkkinä.
Keskustasta laitiotiemuseolle ja
Merikeskukseen liikennöivä linjä
liikennöi 20-30 minuutin välein
museoiden aukioloaikoina, jolloin
kalustoksi riittäå 4-5 ajokuntoon
entisöityå moottorivaunua.

Kolmantena vaiheena rataa
jatkettaisiin satamaan. Keskustas-
ta satamaan liikennöitäisiin noin
10 minuutin vålein. Raitiovaunut
korvaisivat linja-autolinjan l, kos-
ka linja-auto ei voi kilpailla raitio'
tien kanssa. Jällöin tarvitaan ajo-
kuntoon entisöitävissä olevien tur-
kulaisten 7 moottori- ta 3 perävau-
nun lisäksi vara- ja ruuhkavaunu-
ja, joina voidaan kåyttåå helsinki-
låisiä 1gsg-nrallisia telivaunuja.
HKL luopuu kymhenestä sellai-
sesla vaunusla vuosina 1999-
2001, joista kahdeksan voidaan

hankkia Turkuun. HKL:n vaunujen
tekniikasta voidaan myös raken-
taa vuoden 1956 "aavevaunun"
replika numerolle 56.

Keskuslan kävelykatuvalin-
nasla riippuen Kauppatorin ja Lin-
nankadun/Puistokadun isteyksen
välinen osuus voidaan liniata joko
reitiiä Koulu/Puislokatu-Eerikin-
katu-Kauppiaskatu (Yliopistonka-
iu kåvelykaluna) tai reitiiä Linnan'
katu-Aurakatu-Yliopistonkatu-
Kauppiaskatu (Eerikinkaiu kävely
kaluna). Linjaus Eeikinkadun
kaulta on sujuvampi, koska mu-
seoraitioiie ei haittaa Lin nankad un
liikennettä ja laajennusmahdolli-
suudet pikarailioiieksi ovat toini-
via.

N,,luseorailiotierata tulee pyrkiä si-
joittamaan kadulle samoin kuin al-
kuperäinen rata. Rata on kivettåvä
katukivillä ja sähköpylvääi, pysäk-
kikilvetja muut kadunkalusteet on
tehtåvä alkupereismallin mukaan.
Liikenneturvallisuuden vuoksi al-
kupedisislä on tehtåvä kaksi
poikkeusta; raitiotielle on varatta-
va oma kaistaja kaikille pysäkeille
on rakennetlava korokkeet.

Helsingislä saadun tiedon mu-
kaan betonipohjalle rakennettu
katuraia såhköistyksineen ja ki-
veyksineen mal€aa 5 Mmk/kn
yhdellä raiteelta ja Paksoisraitee-
na kaksinkertaisena. Rala- ja ajo-
johtokustannukset oval ensim-
måisesså vaiheessa noin 5 l\rmk
(kilometri yksiraiteista), toisessa
väiheessa noin 27 N4mk (2.7 km
kaksoisraidetta) ja kolmannessa
vaiheessa noin '13 Mmk (1.1 km
kaksoisraidetta ja 0.4 km yksira!
teisla), yhteensä 45 Mmk.

Lisäksi tarvitaan sähkönsyöttö-
jådestelmä ja liikenne,ä4estelyjen
tarkistamista. Museoraitiotie tar
vitsee todennäköisesti vain yhden
600 voliin tasasuuntaajan, jonka
hinta on 1-4 l\rmk. Liikennevalot
museorailiotien linjalla on uusitta-
va, jotta raitiovaunuille voidaan lii-
kennevaloissa antaa etuajo-oi-
keus. Raitiotien ja rautatien ajo-
johdot risteåvät Linnankadun ta-
sorisleyksesså. Eri jännitteisten
johtimien risteys on teknisesti rat-

I
4

!
r
I
I

MuseoGitiotie on järkevää to-
teuttaa useassa vaiheessa. En-
simmäisesså vaiheessa rakenne-
laan railioliemuseolle näytösråta.
Toisessa vaiheessa rakennetaan
rata keskustasta raitiotiemuseolle.
Kolmannessa vaiheessa re aa
laajennetaan såånnöllistä liiken-
nettå vålitåväksi museorailiotieksi
Satama-Linnankatu-Kauppatori
-Puutod (esikuvana käYköön Tuk-
holman samantyyppinen museo'
linja), joka korvaa bussilinjan 1.
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kaistavssa. mutta se aiheuttaa li
såkustannuksia.

Museoraitiotien malkustaja
määrät riippuvat liikenteen laajuu
desta ja markkinoinnin onnistumi'
sesia. Linjan 1 sataman ia Puulo-
rin vällsellä osuudella on nyi noin
500-000 malkustajaa vuodessa.
Turun seudun raideliikenneselvi-
tyksen 1992 pohialta voi arvioida,
etiä museoraitiotie keråä vähin-
tään 40 % enemmån matkustajja

la lipputuloja kuin bussit. Turistilii-
kenteen vuoksi lisäYs on todennä'
köisesti moninkeriainen. Vuodes-
sa 40 % lisää matkustajia tuo
560.000 mk lisätuloja.

Nluseoliikenieen lisäkustan'
nuksina lulevat rahaslajien Pilo
museovaunuissa, museovaunu_
jen kunnossapito ja radan YlläPi'
tok!slannukset. Rahastajina ja
osin kuljettaiina voitaisiin kä)41åä

vapaaehtoisia ja suuri osa kun'
nossapidosta voidaan myös hoi-
taa vapaaehtoisvoimin.

Kaupungin kustannuksia voi'
daan alentaa hankkimalla yksityis-

len rahoitiajien tukea. Helsinkiläi
sislä telivaunLrisia voidaan raken-
laa vaikka liikkuvia jäätelökioskeja
tai hampurilaisbaareia. Puutorille
ulottuva linja lisäisi keskustan ve-

Pikåråitiotie

Pikarailiolie on eripuolilla maa'
ilmaa osoit(autunut tehokkaim-
rnaksi Tr.rrun kaltaisten plenlen
suurkaupunkien joukkoiiikenne-
ratkaisuiksi- Vanhoissa raiiioiie-
kaupungeissa linjoja on laajennel-
lu pikaraitioteiksi ja jo useat aiem-
min raitiovaunuisia luopuneet kau
pungit ovat ottan eet kä)tlöön pika-
railiotiet.

Turkulaisessa muodossaan pi
karailiolie toimii kaiutilassa nraan
tasåssa. Pääieillä se kulkee omilla
kaistoillaan liikennevaloilla suojas-
lettuna muuta liikennettä nopeam-
min 60-80 knth, keskustassa ja
lähiöiden ydinalueilla muun liiken-
teen nopeudella. Museoraitiotie
satamasta keskuslaan voi olla osa
pikaraitioiiejå4esielmää.

Pikaraitiotie voi liikennöidä tär
keimpiä såleiitäisiä joukkoliiken-
nelinjoja Turun keskusiasta låhiöi
hin ja naapurikuntien keskuksiin.
Se voi palvella myös keskustan
sisäisiä yhteyksiä. Linjat tulee si-
joittaa nykyiseen katutilaan, jolloin
välMään maan lunastuksiltaja ra-
kennuskustannukset ovat pienem-
piä. Pikaraitiotielle varataan omat
kaislai. N4aankä!,töllisesti ja liiken'
teeilisesti luontevia reittejä oval
säteitläiset lähiöihin kulkeval påä-
kadut. Nykyisen kaupunkiraken'
leen ohella linjojen suunnittelussa
on huomioilava keskuslan ia lähi-
öiden täydennysrakentaminen ja
Hirvensalon pohjoisosaan suunni-
tellu tiivis rakenne iaadiltavan
yleiskaavan 2020 mukaisesti.

Arvion mukaan pikalaitiolie tuo
noin 40 % lisääj0ukkoliikennema!
kustajia ja lippuiuloja palvelutasol-
iaan samantasoiseen bussijärjes-
telmään verrattuna (Turun seudun
raideliikenneselvitys 1 992).

Pikaraiiiotie voi toimia samalla
1 000 mm:n raideleveydellä ja 600

Turun maakunlamuseon taimitusjohtaja Rydman (keskellä) vaivoo vau
nun 19 saapumista liikennelailoksen varikalle. Oikealla Aarte Laaksa, joka
nosti musearaitiotieasian nyl uudemman kerran esille ja laidalla Turun
liikenneiaitaksen päällikkö Hannu Mäkilä, joka vastaanottaa vaunun liiken'
nelaitoksen lilaihin. Kuva: Mikka Laaksonen 14.11.1997.

tovoimaa olennaisesti: keskustan
yriltäjät voisivat maksaa ra tiovau
nukyydin Puutorin iai Eskelin py-
säköintila toksista Kauppatori le.
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V:n sähköjånniiteellå kuin museo-
raltiolie. Koska tekniikka on sama
kuin Helsingissä, Helsingin kans-
sa voidaan tehdä kalustoyhleis-
työtä. Ratojen suoiastukseen lii-
kennevaloilla ja pysåkkitiedotuk-
seen voidaan käytlää edullista sa'
tellilttinavigaaltoreihin perustuvaa
järjestelmää. Rata ajoiohloineen
maksaa noin 10 Mmk/km + poh-
janvahvistustoimenpiteet ja muun
I 
jikenteen järjestelyt.

P karailiotielle hankiiaan uu-
denaikaisia matalalattianivelvau'
nuja, joiden huippunopeus on 80
km/h. Helsinkiin hankittaval vas-
iaavat vaunut maksavat noin 10
Mmk kappaleelta. Lisäksi vara- ja
ruuhkavaunuina voidaan kälttää
Helsingistå hankiltavia vuoden
1 959 lelivaunuja. Vaunuille tarvi-
laan uusi varikko.

Pikaraitiotien ympäristövaiku'
tukset ovat erittåin myönleisiä. Pi-
karaitiolien toteultaminen vähen-
tää bussi- ja auloliikennettä. Se
väheniää päåstöjä ja melua sekå
liikenteen kokonaiskuslannuksia.
Joukkoliikenteen kä},tön lisäänty-
esså keskusian ja låhipalvelujef
käytlö kasvaa liikekeskuksiin ver
rattuna. Liikenleen tilantarve pie-
nenee joukkoliikenteen käytön li-
sääntyessä, jolloin uusia pysä-
köintipaikkoja ja liikenneväyliä tar-
vitaan vähemrnän.

Taloudellisesti pikarajiiotie saa
aikaan suuia säåstöjä. Joukkolii
kenne on merkittåväsli autoliiken-
nettä edullisempaa. Arvokasta
kaupunkitilaa säåstyy liikenleeltä
asunto-, palvelu- ,a työpaikkara-
kentamiseen. Uusia autopaikkoja
ja liikenneväyliä ei tarvita. lhmiset
såästävät aikaa joukkoliikenteen
nopeutuessa.

Toteutetlu työ

17.10.1997
Kello 13.00 pidetliin tiedotustilai-
s!us liikennelaitol.sen maalaa-
mossa. Paikalla kaupunginjohtaja
Armas Lahoniitty, Turun Sanomat,
Äbo Underrättelser, Helsingin sa-
nomat, Hufu udstadsbladet, Turun
Radio, Radio Äbotand jä Turku TV
sekå allekidoittajatahojen edusta-

jia. Vetoomuksen uutisoivat myös
T!rkulainen, Aamusel, Auran Aal-
lot ja Turun Påivälehti.

6.11.1997
Keskuslelulilaisuus T 8.30 Kulttuu-
rikeskuksessa Vanhalla Suurloril-
la, Raatihuoneen Harmaassa huo-
neessa. Päätettiin siirtää vaunu 19
liikennelartoksen maalaamoon.

14.11.1997
Vaunu 19 slirrettiin Topinojata.
Maakuntamuseo poisti pressut
edellisenä päivänä- Siivous- ja tar
kastusporukka paikalla klo I alka-
en. U. Teräs Ky:n kuljetusallo ja
Nostomyntti Oy:n nostui paikalla
klo 11. Nosio kuljetusaluslalle su-
jui ongelmitta, kuljetus lähti Topin-
ojalta noin 13.20 ja se oli perilä
14.00 reiitiä Ohikulkutie - Hä-
meenlie - Tammitie - Vanha Hä-

meentie - Hämeentie - Savileh-
taankatu - Tykjstökat! - ltäinen
Pilkåkatu - Slålanninkalu - sola'
laistenkalu - ltäinen Rantakatu -
Nryllysilta - Linnankatu - Flemin,
ginkatu - Amiraalistonkatu. Vaunu
laskettiin liikennelaitoksen maa
laamon kiskoille, työ oli valrnis
noin 14.30. Vau nu työnn ettiin orn iF
la pyöriilåän maaiaamoon. Järjes-
täjät: TUKL / Hannu Mäkjlä (rahoi
tus), TMM / Sven Salonen (tvöpo,
rukka, nosturi, kuljetuksei, doku-
mentoinii), Turun Seudun l\/obilis-
til ry / Juha Kaitanen (talkoolaisia,
nosturi), fireidän Turku ry / Nlikko
Laaksolren (j!nailut, talkoolaisia)_

24.11.1997
Vaunun 19 siivoustalkoot, lakais'

Vaunun 40 ohjaamo.
Kuva: Mikka Laaksonen 6.1997

.ll
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tiin vaunusta kymmeniä kiloja
hiekkaa. Siivotiin nyös vaunua 5
ja siirrettiin sen irto'osal pois oike-
an raiteen päällä. Järjestäjäi: PaF
tiolippukunla Merenkävijät (1 2 tal-
koolaista).

25.11.1997
Ruotsin Railioiieseuran pjtkäai
kainen puheenjohiaja Bichard
Grönstedl kävi Turussa. Hänelle
esiteliin våunut5. 19,42 125, 17.
32 la 40- Hän antoi hyvjä neuvoja

la krillikkiä vaunujen enlisölntiä la
museoraitiotieprojeklia varien.
Hän lekee jutun sikäläiseen jäsen
lehteen Järjestäjät: TUKL, TMM.
Meidän Turku. TurLn Seudun Mo-
bilisti.

Veloomus myös lukiioille

Projekii tulee iarvitsemaan
apuanne asioiden onnisluneen
eieenpäinmenon varmistamisek
si. Eräs hlvinkin pieneltå tuniuva,
mutta kultenkin lärkeä asia on va'
lokuvien saanti lallella olevisla
vaunuista. Onko Sinulla ulko- ja
sisäkuvia näislä vaunuista? Esi-
merkiksi vaunu 19, joka viimeksi
saaliin suojaan vaunuhalleille, oli
SRS:n ensimmäisen kevätajelun
ajovaunu 15.4.1972. Oliiko muka-
na ia otitko kuvia? Erjlyisesti gigl
k!va! ovat kaivattua aineistoa,
mutta toki ulkokuvatkin auttavat
lulevaisuudessa tapahtuvaa enii-
söintiä. Entä raitiovaunuien ns. ke-
räilyosat, joila voilaisiin käyttää
hyväksi entistystyösså? Onko Si
nulla "ylimääräisenä" sellaisia näi
hin vaunuihin soveltuvia osia tal
lessa?

Voii otlaa yhteytiä =
,,likko Laaksonen,

puheiin: (02) 25O 5846
sähköposti: mikala@utu.fi
osoite: Linnankatu 37 B 37.

20100 T!rku.

Vähäisetkin avusluksel ,a tiedot
edistävät projektin eleenpäinme-
nossa. Kiitosl

S BS : n kevätkokou ks ess a hel-
mikuussa tultaneen keftomaan
projektin senhetkisestä tilantees'

Nåkymä vaunun 32 ohjaamoon. Malkustamon puolella on nähtävissä

Wpillisen turkulainen istuinjä4estelnå; yksifiäispenkit vaunun kahta-
puolen. Kuva: Ilikko Laaksonen 6.1997.
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HKL:N SISU-BUSSIT osa I

teksti Kimmo Nylander
k{rvat Bo Ahlnäs, Pertli Leinomäki, Kimmo Nylanderja kirjoittajan kokoelmat

Heisingin kaupungin liikennelaitos oli merkittävä Sisu_bussien hankkiia.
HKL:n edeltäjä Hetsingin Raitiotie ia Om n ibusosa keyhtiö sai ensimmäijer
Sisunsa vuonna i938. HKL:n ensimmäinen hankintaiapahtui 19S8. Viimei-nen sarja tuli liikenteeseen vuonna 1980 ja viimeisin Sisu lopetti aionsatammikuussa 1996. HKL:lla ehti olla linialiikenteessä kaikkiaan +OA bisu_alustalla varustettua bussia. Huippuvuonna 1980 oli kirioilla 36j yksilöä.

HKL:n aloittaessa liikennelai-
loksena toimintansa vuonna 1945
talossa oli seitsenän Sisua. Ne
olivat bulldog-tyyppisiä dieset
mootlorisia busseja. mallimerkjn-
nältään SHDRXB-101. Autojen
numerot olivat 68-74 ja korit olivat
peräisin samasta fimasta kuin
alustatkin eli siis Suomen Auiote-
ollisuudelta ja autot oli toimitettu
marraskuussa 1938. Niitä olialun-
perjn ollut kahdeksan, mutta nro
75 olimyyty jo vuonna 194'1 . Loput
seitsemän lnyytiin pois vuonna
1948, jonka jälkeen alkoa kymme,
nen vuotta kestänyt Sisuton aika.

Vuonna 1958 HKL hankki en-
simnäiset uudel Sisunsa. Ne oli
vat mallia B-74SP - moottorina
Leyland ja korinvalmistajana WiL
ma- Lisää Sisula tuli vuodenvaih-
teessa 1961-62. Vuosina 1963 ja
1965 tulj pad yksittäiskappaletta,
mutla vasta vuodesta 1968 alkoi
HKL:n varsinainen Sisu-kausi. Ai-
kavälillä 1967-80 oli vain kolme
sellaista vuotta, ettei uusia Sisuja
tullut. Tiimän aikakauden kaikki
Sisut olivat takamoottorisia, Voith-
automaattivaihteistolla varustettu-
ja.

Ensimmåinen tämänwppinen
auto oli nro 801, joka tuli liikentee-
seen vuonna 1967. Sen mallimer-
kintå oli Panther B-53SP ja siinä
olj Leyland 0.680-moottori. Kori oli
Autokod Oy:n tuotantoa. Varsinai-
set sadal toimitettiin vuodesta
1968 alkaen. 21:ssa autossa oli
korina Autokod, muissa Wiina.

Näitä toimitettiin vuosina 1968.
1970 ja 1972.

Seuraava malii HKL:lla tuli
käyttöön elokuussa 1972. Se oli
BT-69C8 AECjn moottori a. Wii-
ma 0s-korilla näitä autoja iujikäyt-
töön vuosina 1972,73, neljässä
autossa losin aiustan mallimerkin-
tä oli BT-53CR ja yksi oti BT,
69BvT,mallin varhainen proto-
tyyppi- Vuoden 1974 Sisul otival
alustaltaan myös BT-69CR, mutta
korina oli Autokori. Vuoden 1975
Sisut oli varustett! Autokod- ja
Delta City -koilla. Vuosina 1976-
77 tuli vieJå 30 BT-69oR-atustaa,
mutta nyt Wiinra K-100 -ko lla.

Vuodenvaihteessa 1 976-77 tuli
käyttöön seuraava Sisu-malli BT-
69BW Leyland O.51 o-moottori a.'Iämän tyypin autot tuljvat kåyt-
töön 1977-78. Yksi vuoden 1978
autoista oli kuitenkin persoonalli-
nen - siinä oli atuksi Valmet-moo!
tori.

HKL:n viimeinen Sisu-saia tuli
liikenteeseen maaliskuussa l9BO.
Kyseessä olivat autoi 970-988.
Niissä oli vähän uudisteitu BT-
69Bw-alusta ja Delta 100 CiV-
kori. Samoihin aikoihin otettiin
rnyös käyttöön yksittåinen "hitjai-
nen' Sisu-au'€ 989 mallimerkin-
nältään BT-71 BVI.

Viimeisin HKL:n käyttöön - ei
kuitenkaan omistukseen i- tullut
Sisu oli auto numero 4. Se oli ni-
velbussi-protowppi DAFin keski-

moottorilla ia Wiima N-201 -kori a
Aulo oli liikennelaitokse a kokeil,
iavana vuonna 1984.

VUOSITTAISET
HANKINTAMÄÄRÄT

1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
't971

1972

1974
1975
1976
1977
1974
1979
1980

Yht.

,o

1

;

1

60

30

i
63
10

30
55

;
460

(alkukappaleen 468:ssa autossa
on mukana jo HRO:n aikana tul-
leel T kpl sekå koenivelauto nro 4)

Joinakin vuosina viimeisimpien
autojen toimitus on venynyt seu-
raavan vuoden puolelle, mutta ne
on kuitenkin laskettu edellisen
vuoden lukuun.
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SISU.TYYPIT JA SABJAT

M = moottori,
V = vaihieisio.

1938
68-74 (7s)
A: SHDRXB-1o1
M: Hercules
V: Mek.
K: Autoteollisuus

68 75 1938-48

Ensimmäiset ja ainoat Sisut. joika
olivat ajossa HKL:n aloittaessa toi-
miniansa vuonna 1945. Altot oli-
val dieselmoottorilla varuslettuia
bulldog-mallisia busseja. HRO 75
oli mv!,ty jo vuonna 1941. muut
HKL myi vuonna 1948.

1958
238-263

|\,4: Leyland 0.680 11,1 litr.

V: Mek. 5+1
K: Wiima 01

238-263 1954-72

Kaksikymmeniä vuolta oli kulunut
edellisestä (HRO:n) Sisu-hankin-
nasta, kun nåmä bussit nåkivät
påivånvalon. Autoissa oli voiman-
lähieenä Leylandin pystykone ja
kori oli HKLIIä siihen asli tuntema'
ton Wiima. Ajan HKL-hengen mu-
kaisesti korissa oli kaksoiskeski-
ovi. Autot loimitettiin uutena Kos-
kelan hallille. Vuosina 1961'65 ne
olivat Ruhassa, sen iälkeen taas
Koskelassa. Nro 251 poistettiin
kä)4östä jo vuonna 1964, muut
vuosina 1 970-72. Sitkeimmåtyksi-
iöt saivatvielä viime hetkinäån uu-
det numerot uusien 2oo-sarjalais_
ten tullessa jo liikenteeseen:
240 -> 91 ,245 -> 92,252 -> 93,
258 -> 94. 261 -> 95.
Numero 260 on museoautona
edelleen jåljellå.

Vanhimpaan HKLIIä olleeseeen Sisu-sa1aan kuulunut HRO:n vuanna
1938 hankkima auta nro 68. Kuva: SAT

HKL:n ensimmäislä Sisu-hankinlaa edustaa auto 254 vuosimallia 1958.
Linian S5Aauto on kuvaftu Ruskeasuon hallin luona2-4.1964. (Mainoksen
mukaan HunteFsavuketasia maksai tuolloin 1.20).
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1962
96:105
A: B'75SP
[,4: Leyland 0.680 11 ,1 t]tr.
Vr lt/ek.
K: Helkc 04

96105 1962-72

Seuraaval Sisul otivat uudistettua
mallia 8,75. Korina oli nyt Helko -'
kaniikas HKLin vaaiimusten mu-
kainen malli, jota myös Wijma val-
mistr lähes samannäköisenä. Nä
mä Sisut tolrnitettiin Ruhaan, jossa
ne viihtyiväi vuoteen 1965 saakka
lolloin ne muuitivai Koskelaan. Ne
saatioival tosin vierailla Ruhassa
kesäisin Koskelan ollessa suljettu-

Nämä autoi oiivat lyhytikäisempiä
kLrin runsaat kolme vuo a van-
hemmat edeltäjänsä, siliä käytös
tä pojsto tapahtui vuonna 1972.

1963
4
A: B-77ST
ll: Leyland O.600
V: Puoliautornaalti
K: Helko

4 1963-73
Tämå oli todella erikoinen yksi!
täiskappaie. Bussi oli takamootto-
rinen ja perän muoioilu brittiläis-
tl,yiinen. Auton iakana mainjltijn-
kin sen merkiksi "Sisu,Leyland,,.
Ovijärjestys oli myös hyvin erikoi,
nen siihen aikaan - edessä yksi
ovi, keskejlä kaksoisovi, ei taka,
ovea.

Auton kotihallina oli Ruha, jossa
se palvelivuoteen 1 973 astj.

Auton kuva julkaistiin Raitjossa
1957.2.

1965
3
A: 8-655P
M: Leyland 0.680 11 ,1 litr.
V: Puoliautomaatti
K: Ajokki

3 196s-72

Toinen kokejlukappale - mahui-
mallinen Sisu, nyt vuorosiaan Ajo-

,KXffii+{;:-r1'-
Aula 99 hnpld t6A. HLtom@t -960ru,un ma,nasrenira,nt, kahoxaa,essa
SiIIä tavain saatiin ovipuateIlekin täyspitkät mainat,set.

kin korita. Tämä auto vietti aikan
sa Ruhan linjoilla vuoteen 1972
asti.

1967-68, 1970, 1972
238-256. 801-891
A: B-53Sq BLS3SP (238 256)
M: Leyland 0.680 1t,1 iiir.
V: Voith Diwabus 501/SF,2-port.
K: Wiima 04, Autokori (801-821)

801 1967-78
842-821 1968-79
822-461 1968-79
862-891 1970-82
234-256 1972,A5

Näisiä auloista atkoi HKL:n varsi-
nainen Sisu,aika. Aiustana oli B-
53SP, joka kåy,iännössä oli Sisun
valmistama Leyland panther En-
simmåinen auto nro got tul kä\,1
lddn Jouiukuussa I967 Tåstå
eteenpäin kaikki uudet linjabussjt
olivat aulomaattivaihtersra ja yli
hymmenen vuoden aian tåka-
moottorisia_ Ovijärjestys 2-2-O va_
kiintui iästä låhtien myös pitkäksi
aikaa. 801 oli tiettävästi viimeinen
uusi auto 1960tuvuila, jossa vietä
oli koristeelliset kuilanväriset
'amerikkalaisel" raitiovaunuperäj-
sel järjestysrurnerot.

Vuoden 1968 sarjaa Wiiman koilla, auto A42. Ti)mä oli viimeinen ,,peltikil-
pi'-autosa4a. sivurcittikitpeä käytetliin kuitenkin vietå uuaenmisså*ii ii-
tohankinnoissa aina vuoteen tg72 asti. Kuvassa auto on koritehtaan
pihassa vastavalmistuneena. pL kokoelmat.

RAIT|O 4 ' 1997
15



Auto oll vuoteen 1976 asti Ruhan
kalustoa ja siitä eteenpäin Koske-
lassa. Viime hetkinään se sai nu-
merokseen 8010 ja Doistetiiin
vuonna 1978.

Autot 802-821 toimitettiin vuonna
1968 ja niissä oli ny.l harmaat tar
raiärjestvsnumerot. Autoissa 804
ja 805 olirahastalanpaikka edessä
ja autossa 821 kokeilliin kolmirai-
ta-rullanumerokilpiä. Kymmenen
vuod-an käylön jälkeen autot saival
uusiiui nurnerot 8020...8210, el
nollå vanhan numeron perään
Kotivarikkona oli Ruha vuoteen
T974 asli. V 1974-75 osa ol Bu-
hassa, osa Koskelassa. Vuodesta
1975 kaikki Koskelassa poistoon
asti. joka lapahlui viimeisten yksi
löiden osalla vuonna 1979.

Autot 822'861 toimitetiiin myös
Ruhaan vuonna 1968, mutla nä-
mä oli varustettu Wiiman korilla.
Rullakilpjä kokeiltiin auiossa 867
ja kaikki saivat muunnetut järjes-
lysnumerot vuonna 1978, siis nol
la perään. Autol viihtyivät kaikki
Ruhassa vuoteen 1975, jonka jäl-
keen osa oli Koskelassa. Vuodes-
ta 1976 loppupäån autot olivat nu-
merosta 853 lähtien Varhassa.
Seuraavana vuonna vaftalaisten
osuus kasvoi ja lopputilanne oli se,
ettå 822'831 olivat Buhassa. 832-
836 Koskelassa ja 834-861 Var-
hassa. 8310:sta tuli iohdinautolin-
jan'14 ajojohdinien puhdislusauto
vuonna 1979, kun SWS (Sisu /
Wiima / Str6mberg) -johdinaulo
nro 1 tuli liikenieeseen. Sarjan au-
tot poistettiin numeroa 8310 lu-
kuunottamattavuoleen 1 979 men-
nessä, 8310 oli Varhassa hylätty-
nä vielä vuonna 1988.

Autot 862-891 astuivat palveluk-
seen lokakuussa 1970. Muuta-
masta autosta on havainto alku-
kuukausilia Koskelasta, muuten
nämä Sisut olivat koko ikänsäVar-
hassa. Näiden bussien uudistuk-
sia olivat kolmiraita-rullanumero-
kilpi edessä, sivulla ja takana, lin-
jakilpien loistevalo sekä uuden-
malliset istuimel, joissa hammas-
rauta oli ympäröity paksulla peh-
musteella. Nämä altot olivat ajos-
sa vuoteen 1982 asii. Auloissa
862 ja 863 kokeiltiin AEC:n mool

toria- 887 on edelleen hengissä
Liikennelailoksen aulokelholla.

238-256 tulvat liikenteeseen huh
U-toukokuussa 1 972. Mallimerkin-
1ä oli nyt 8T53SP Korjvarusiuk,
sessa oli joiiakin pikku uudistuk-
sia, kulen rahastusvalo. L4uuten
närnä Sisut olival edellisten kallai-
sia. Nämä olivat HKL:n ensimmäi
set autot, joissa järjestysnumeron
sataluku läsmäsi hankintavuoteen

(1972 = 200-sarja) ja rekislerinu
merot täsmäsivåt autonumeroon
(esim. 238 = AIK-38). Varha otinäi-
den bussien kotivarikkona vuo-
teen 1975 asti. Vuosina i97S-77
autoja pa loteltiin Varhanja Koske
lan välillä. Vuosina 1977-82 kaikki
o ival taas Varhassa ja vuodesta
1 982 eteenpäin Koskelassa pois
toon asti, joka tapahtui vuoteen
1985 mennessä.

Auto 889 vuodelta 1970 linjan 84 päätepysäkillä Laajasalon Gunjlanku
ialla 5.5.1982. Kuva: Peftti Leinamäki.
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PAATE PYSAKK

''Tieäninen ei ate minkään ayaista.
jas siitä ei kelrcta"

KOKOUSKUTSU

Suomen Raitiolieseura ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään lauantaina 28. helmi-
kuuta kello 14,00 Helsingin Rai
tioliikennemuseon kokousliloissa.
Sääntömääräisten asioiden jäl-
keen näemme ainakin Jorma Rau-
halan klvaaman videon Uuden-
Seelannjn raitioteislä {Aucktand /
Western Sprjngs, Christchurch /
kauplnkilinja ja Ferrymead, Wel-
lington / Paekakariki) ja Stage-
coachin johdinautojakin vilahtaa
Wellinglonissa (kuvattu vuosi sit-
ien). Voit tuoda myös omia diojasj
ja videoitasi katsottavaksi ajan
puitteissa. Museo suljetaan kello
17. lvuseoon pääset aina ilmai-
seksi näyttämällå sRs:n jäsen,
korttia lipunmyynnissä.

Syyskokouksessa valiltiin uu-
deksi johtokunnan jäseneksi Tom
Heinon lilalle Teemu Collin. Enii-
nen johtokunta jatkaa muuten en-
nallaan. Arkistonhoitajakysymys
pitää ratkaista tulevan vuoden ai-
kana, joka on nykyisen arkiston-
hoitajan viimeinen toimivuosi, tai
sitten arkisto håvitetään, koska si-
tä ei saada mihinkään asiallisesti
sijoitettua. Raition toimituskysy-
mys on saatu jonkinlaiseen ratkai-
suun ja ensi vuosi näyttää kuinka
iehli jatkossa tuotetaan. Jåsen-
maksut pååtettiin pitåä entisellään
eli100 mk. Lehden våUssä on uusi
jäsenmaksulappu ja jäsenkortti.
Pyydämme maksamaan jäsen-
maksun vasta vuodenvaihteen jäl-
keen, jotta tilinpidossa tulot koh-
distuisivat oikealle vuodelle. Auto-
maatteja käyttävät maksajat
huom: Jos maksalte jonkun muun
tililtä, niin ilmoittakaa oma nimen-
ne jollain tavalla lisåtiedoissa.
[4eillä on tältäkin vuodelta koko
joukko aivan outojen najsten mak-
samia jäsenmaksuja, joita ei osata
yhdiståä oikeisiin (hiesIäseniin.

Tällaiset saadut tunnistamaltomat
maksut kirjataan lahjo jtuksiks j.

Marraskuun lopussa osallis-
tuimme Piencisrautatiekerhon ja
Raulatiemuseon joulunäyliellyn.
Kiitokset osastomme koonneelle
Jorma Rauhalalle ja sie ä päilys-
tyksestä ia opastuksesla huolehli,
neille Henrik Erä-EskoJte ja Krister
Engbergille.

Syyskokouksessa ilmaistiin jä
senten taholta halu tehdä bussi
ryhmämatka Gööteporiin tai Pieta-
riin, ehkä kesäkuussa, ehkå tors,
taista sunnuntaihin. Retken ytei-
sesiä kiinnostavaisuudesta halut-
taisiin kuulla larkemmin, jolta asi-
an eteenpäinsuunnittelua voitai-
siin tehdä. Siis kiinnostaako. mit
loinka paras ajankohta ja pa,jonko
saisi maksaa? Lähetå lyhyet kom,
mentit lokerooit tai kero kevålko-
kouksessa mielipiteesi asiasta.

LINJAT

Raitiolinja 6 ei kulkenut 16.11.
klo 8.56-18.00 Hielalahteen, vaan
kääntyi Bulevardilta Pedmiehen-
katua kohti linjan 1A päätepysåkit-
le. Bussilinja 6X koNasi ajarnatta
jäåneen osuuden ja syynä tåhän
oli Lönnrotinkadun maasillan pur-
ku Ruoholahdenrannassa. I\.4aF
raskuun lopulla Kalevankadulla ol-
leet kaksi pysäkkiä (Köydenpuno,
jankatu ja Hietalahti) yhdistettiin
näiden puoliväljin yhdeksi Hieta-
lahti-nimiseksi ja Ruohotahden-
rantaan avattirr uusi vielä nimeä-
måtön pysåkkj. Hletalahdenran-
nassa linjan 6 päätepysåkki, ni-
mellään Köydenpunojankatu, on
sikretty risteyksen "toiselle" puo-
lelle.

METRO

Vuosaaren haararata avataan
liikenteelle 31.8.1998. Badan pe-
ruslamissuunnatelmal hWåks),ttiin
kaupunginvaltuustossa helmi-
kuussa 1990 ja eduskunta pääti
joulukuussa 1 993 valtion osallistu,
misesia rakentamiskrstannuksiin.
Kaupunginhallitus teki rakenta-
mjspaälöksen 5.4.1994 ja raken-
nuslyöl käynnistyivät kesä ä, kun
silloinen liikenneminisieri Ole
Nonback r4ä)4ti omakåtisesti toh-
kareen Rastilan kalliosia. Sitå en-
nen oli tehty vuosien suunnifielu-
työ, joka näin pääsi toteutusvai-
heeseen. Hieman alle neljän kilo-
mekin pituisen metro.adan kus-
tannusarvio on aNonlisäveroi-
neen 681.900.000 mk (Rt =103,2). Puotjnha4ussa sijajtse-
vasta ltäkeskuksesta u usi rata kul-
kee Puotilan ohi tunnelissa tullen
sen jålkeen maanpinnalle ja ylittå-
en Vartiokylänlahden si a a. Vuo-
saaren puolella rala kllkee naan-
pinnalla, tosin suurelta osin kal-
lioleikkaul,"sissa. Rataosuus on pi-
tuudeltaan nojn neljä kilometriå ja
sen varelle avataan uudetasemat
Puolila, Rastila ja Vuosaaf. Vuo-
saaren metrolinja sovelluu hwin
yhteisliikenteeseen Mellunmäen
linjan kanssa siien, että joka toi-
nen juna jalkaa lK:sta Vuosaareen
ja joka toinen Mellunnåkeen. Vuo-
saaren asemasta on aruioitu tule_
van toiseksi vilkkain Rautatiease-
man jålkeen: aluki noin S0.0OO
matkustajaa päivåsså, mutta wo-
den 2010 jälkeen jo yli40.0OO hen-
keä, Vuosaareen rakennetaan
asunnot noin 40.000 asukkaalle.
Onkin mielenkiintoista nähdå ensi
kesän jålkeen, kuinka patjon tK:n
nykyinen varsin vilkas asemalaitu-
rien kuhina hjljenee, kun ei ote
enåä nykyistä mäååä yhdystinja-
autoihin vaihtavia matkustajia
Puolilan ja Vuosaaren suuntiin.
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Vartiokylänlahden silta on uu,
den radan eräs nåkyvimmislä ra-
kenteista. Se on 386 metriå pitkä
1 0-aukkoinen jännitetty teräsbeto-
ninen palkkisilta. Palkit ovat yksi-
aukkoisia ja niiden suuin jänne-
miita on 39 metriä. Sillan jänneja-
ko on määrä!.tyn).t viereisen katu-
sillan mukaan. Sillan maaluet on
peruslenu kaivinpaalujen ja väli-
luet betonitältteisten teräsputki-
paalujen varaan. Ieräsputkipaalut
on varustettu kalliokärjillä. Sillan
su!nnittelun yhtenä låhiökohtana
on ollut. että radan kiskotus voi-
daan tehdä jatkuvana ilman kisko-
jen liikunlasaumalaitteita. Ratkai-
su helpotlaa sillan kunnossapitoa
sekå lisää rnatkustusmukavuutia.
Sillan itäpuolen kaide on suunni-
leltu melukaiteena, jolla våhenne'
tään liikenöimisestå synwää me'
lua Vartiokylän sLruntaan. Sillan
s u un nittelijana on ollut Siltatekniik-
ka Oy Viaduld ja Lrrakoitsijana ln-
sinööritoimisto Tekra Oy. Metrora-

1C 5CC

dan päällysrakennetyöt on tehn),t
Oy VFI-Rata Ab:n Etelä-Suomen
ratakeskus. Urakka sisälsi noin 9
kilomelriä jatkuvaksi hitsattua rai-
detia ja21 vaihteen rakentamisen.
Radassa on tärinänpoistolevyt, joi-
la rautateillä ei normaalisti käytetä.
Täällä sellaiset ovat siitä syystä,
etlä rata kulkee keskellä asutusta.
Levyjen påållå on vasta sepeliker-
ros. VR kiskotti metrosta edellisen
kerran Kampin ja Ruoholahden
välin.

lrm. sunnuntaina 7.12. päiväs-
aikaan liikennöitiin kuusivaunuisil-
la junilla, olivalhan lukuisat kaupat
auki.

KALUSTO

parjsta. Sopimuksen arvoon lähes
200.000.000 mk. DWA valmistaa
vaunujen mekaanisen osan ja ko-
koaa vaunut. Sähkökäylöt, ajo-
moottorit, ohjauseleldroniikan ja
tjedonsiiiojärjeslelmät toimittaa
hollantilainen Holec Machines &
Apparaten BV Kaupunginvaltuus-
to hyväksyi vaunujen hankinnan
perustamissuunnitelman 14.6.
1995 ia ioukkoliikennelautakunta
oikeutti 29.5.1997 HKL:n teke-
måän sopimuksen DWA:n kanssa.
Kolme ensimääistå vaunupada
toimitetaan kesäkuussa2000 ja lo-
pul yhdeksän tasaisin väliajoin
maaliskuusta marraskuuhun
vuonna 2001. Nykyislen metro-
vaunujen muotoilijai professori
Antli Nurmesniehi ja teollinen
muotoilija Börje Rajalin ovat laati-
neet perussuunnitelman uusille
vaun uille ja he valvovat ia ohiaavat
uusien vaunujen muotoilua. Oh-

jaamoa nykyaikaistetaan nykyisiin
verrErltuna ja se saa mm. ilmas-
toinnin. Vaunupain välinen kulku-
yhteys on uutta, samoin omat tilat
tulevat polkupyödlle, lastenvau-
nuille ja pyöräuoleille. Näyttötau-
lut ilmoittavat seuraavan aseman.
Ovitekniikka myös muuttuu.

Raitiovaunu I7 on kulkenul
tiensä päähän, se ei enää palaa
liikenteeseen.

Kaikkiin nivelraitiovaunuihin on
tilattu uudet Askon istuimet. Sekä
Nrl(+)- että Nrll(+) -vaunujen istui-
mia on syksyn ja syystalven aika-
na vaihdettu. Nrll(+)-sarjan vau-
nuihin ei ole asennnettu muutok-
sen yhteydessä etuosan yksittäis-
tä istuinia "takaperin" olevan tuolin
vastapåähån, jolloin vaunujen 71-
112 istuinmååå putoaa yhdellå.
lstuinmåårå on pienentynyt yhdel-

Deutsche Waggonbau AG:n
(DWA) kanssa allekirjoitettiin 9.12.
hankintasopimus i 2 metrovaunu-
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Lakiasiaintoimisto
Kåmäråinen

&

Korvenkontio
Ky

Pohjoinen Hesperiankatu g B
00260 HELSINKI

puhelin (09) 440 414

telekopio (09) ,14O ,t47 Turussa samat numerol,
Autoi 17, 18 ja 20,24 on
laitettu seisokkiin syksyn
aikana. Autojen 20-24 kori

on tyyppiä Wiima K2O2-221 vm.
1985.

STA 146 lkarus 415 ei ote enää
linjan 79V nimikkoaulo, koska se
on liian pieni tälle linjalle. Auioa
onkin kå!,tet1y linjoilla 39V, 70V ja
71V sekå tilausajoissa.

Oy Liikenne Ab:n 137 on nyky-
ään [rA O405N ovilla 2-2-0. Auto
on entinen Jyväskvlån Liikenne
Oy:n TGJ-527 vm. 1995. LOYn

edellinen'137 Volvo B10tvt-60 /
Delta Cily on liikkunutvietå syksyl-
lä 1997, samoin sen sisarautot SS,
93 ja 94.

Pitkin syksyä LOy on ajanut
vm. 1981 Volvo B1ON460 / Detta
Cjty-autoilla. lvyös autoi 69 ja 188
(Volvo 85860 / Lahti2l Cenirum)
ovat liikkuneet ja nekin ovat vuo
delta 1981.

Tammelundin Ljikenne Oy on
hankkinul kaksr maakaasukävt-
ioislä matalalattia-auloa l\rB
O405N CNG. Niiltä on iärjestysnu-
merot 1 (l\4cz-823) ia 13 (MGZ-
815). Nämä. samoin kuin vuotia
vanhemmat maakaasumersut, on
sijoitettu linialle 23. Vastaavasti
HKL Bussiiiikenne sai vaihdossa
neljä vuoroa linjalta 52. Syksy ä
1997 yhtä HKL:n vuoroa S2lta hoi,
tr Koskelan varikko, muita kolmea
Ruha. TLL:n ede isetautot 1 ja 13
(MB O405N) on myyty tamperetai-
selle Länsilinjat Oylle.
TLL:n kalustoa:
1 MB O405N CN6 1997
2 MB O405N
3 lvB o405N

1993

4 MB O405N CNG 1996
r ö'su t'r-5d BP I / curhmin< /

Camo Lissabone 1988

lä myös Vartti-lehden kotelon ao-
siosta. Näinollen molempien nivel-
vaunusa4ojen kokonaisisluma-
paikkaluku on muulostyön jälkeen
vain 38, tosin vaunussa Nrl+ 67
vain 36. Nrl(+)-vaunujen koko-
naisistumapaikkaluku olj viime
vuodet 39, kun Nrll:ssa vastaava
luku on perinteisesti oilut 40. Yk-
kössarjan B-vaunun yksittäistuo-
lien jono loppuu aikaisemmin, sillä
rahasiajanaition vastapuolelle ei
aikanaan istuin olisi kunnolla mah-
lunut. Nrll:ssa on siis våhemmän
seisomalilaa takasillalla.

Kaikkiin Nrl-vaunuihin on uusi!
tu sisävalokalusteet viimeistään
älykorttikaapeloinnin yhteydessä.

Raitiovaunujen 7 ja 24 korit on
viely Sompasaaresta maanteitse
ionnekin pohjoisensuuntaan maF
raskuussa.

Baitiovaunujen ja metrcvaunu-
jen ulkoseiniin on loppuvuodesta
alkaen ilmestynyt uusia HKL:n
monivärisiä liikeme*kejä vanhan
valkoisen nuolikuvion tilalle.

HKL 9508 on siirretty Ruhasta
Koskelaan 1.10. alkaen. HKL
8709 ja 8710 -nivelet on siiretty
Koskelasta Vall1aan. HKL9038 on
sjirretty Ruhasta Koskelaan.

Suomen Turistiauto Oy
sai alkusyksyllä ajoon au-
tot 288-291 Volvo B10B
LE / lkarus E94. STA sai
myöhemmin swstalvella
ajoon myös autot 6-9 Vol
vo 810L / Carrus K204 Ci-
ty U. Autoissa 6-9 on ovel
2-2'1. kun vuoden 1995
vastaavissa auloissa 1-5
ovet ovat 2-2-2. Autojen 6,
I nk. Fiippuhyllyn etupuo-
lella on kummallakin puo-
lella poikittaisisluimia,
ovettomalla puoiella jopa
kolme-

STA:n entiset autol 13-
16 Volvo B10M-60 /Wiima
K20'1-221 vm. 1984 on
my!,ty TuKLlle, saaden

6
7
8
9

tvlB o405N2 1995
MB O405N CNG 1 936
r\4B O405N2 1994
MB 01625 /Ajokki City t9B9

Sarjassa HKL 920!:n ei naalauksia, osa L Valkeaa ja mustaa punaisin
nuolin ja lat aviivoin. Tekteisså,Carrus Stainless, ja ,scania matatatat-
ha-auto . Kuva: Peiti Leinomäki 14.12.1991.

t*i

RAtTtO 4. 1 997 19



:,'t'

Sarjassa HKL 9201:n erimaalauksia. osa 2. Sini-musta-valkoinen valkein
bttiavtivon. Kuva: Peili Leinomåhi 1 2.9.1 992.

Oy Linjebuss Finland Ab on siir-
län),t Ruotsista Sirolan Liikenne
Oy:n käyitöön neljä entistä [.4almö
Lokaltraiikin Scania CNl13CLB '
autoa. SIL:n numerot ovat 227-
230. Niitä näkee eniten linjoilla
54\B) ja 77 (ruuhka-ajat). Autot
227 (LIC-6A7) ia 228 (LlC-7s8)
ovat yhä Malmöhusin läänin vä_

reissä, autot 229 (LlC-863) ia 230
maalatliin Suonessa LB:n omiin
sinivalkoisiin väreihin. Autot ovat
peruskatureita ovilla 2-2-1, pituus
on 11.695 m, leveys 2.58 m. Vaih_
teisto on kolmiportainen Voith
D863. Autot ensirekisleröiliin
Buotsissavuoden 1992 alussa. Ai-

kanaan niillä oli ML:llä sarjatunnus
S20 ja järjestysnumerot 166-169.
Niissä on edelleen ioitakin yksittäj-
siä ohjeita vain ruoisiksi ja mm.
nopea oviautomatiikka.

TAKL sai syksyn kuluessa
ajoon uudel autot 635 (Scania
L113CLL / Lahti 402) ja 636-639
(Scania L113CLL/ Carrus K204L).
TAKL:n vanhin nivelbussion nyky-
ään auto 314, Volvo B10lM-55 /
Wiima N100 vm. 1981.

Väinö Paunu Oy:lle on tieltå-
västilulossa Volvo B10B LE / Lahti
402 -matalalattialåhiliikenneauto'

ja. Jo syksyllä Paun! kokeili
TAKL:n Lahtiko sia autoja Sca-
nia L113CLL (2-aks.) ja L113TLL
(teli)- llyös Länsilinjoille on lulos'
sa matalaa kalustoa, Scania
L113CLL / Carrus Vegoja.

TUKL on syksyllä myynyt autol
96, 97, 107, 108, 119 ja 126 ftrat
ka-Aulot Oylle. Aulot ovat tyyppiä
Scania 8R111M59/ Delta City. Au-
tol 119 ja 126 tulivai IVA:n ajoau-
toiksi 19 ia 26. Aikaisemmin TUKL
on myynyi vastaavaa kalustoa Vi-
roon. Tallinnassa liikkuvat lätä ny'
kyä entiset TUKL 91 ja 93 vm.
1976. Auio 93 on vielä vanhoissa
väreissä. TuKllla on edelleen
vastaavat auiot 11O'118. 120-125
ja 127. Parhailla näistä on vatau-
duttu ajamaan vielä vuonna 2001.

Koiviston Auto -konserni on
saanut syksyn kuluessa kolme
Volvo B10L / Carrus K204 City U
-malalalailiakaturia. Aulo 339
(118.539) siioiteftiin Lahteen, alto
16 (LlB-s16) Kuopioon ja auto 419
(LlB-519) Jyväst<ylään. JL:n au-
tossa on 50.000. Volvon Boråsin
tehtaan tekemä alusla.

Askaisten Auto /Andersson Tu-
russa on hankkinul alkusyksyllå
entiset STA:n autot 10-12, Volvo
B'10M-60 / Wiima K2O1-221 vm.
1983.

Reissuruoti Lahdessa on osta-
nul Metsålän Linja Oy:n enlisen
auton 14, Scania K112CL/Wiima
K202-220 vm. 1986. [,lLO:n vuotta
vanhempi aulo l2 (huom. yhtiöllä
on kaksi autoa numerolla 12) oli
tilausajossa 5.12., samoin kauan
seissyt auto 5 (Scania N112CL /
Wiima K202'221). 'tilausajossa il
meisesli vietiin koululaisia Finlan-
dia-taloon juhlimaan Suomen 80-
vuotista itsenäisyyttä.

Vaasalaisella Liikenne Joella
on ajossa entinen Linjebuss l\4al-
mön Scania CNllCL vm. 1986,
jolla on nyl rekisteilunnus AGX-
985 ia jädesvsnumero 5. Autossa
on ovel 2-2-1 ia kaksipodainen
CAV772R-täysautomaattivaihteis
to. Auto on ollut alunperin lvlalmö
Lokaltrafikin 121 {rek.nro MWO
333). Liikenne Joen uskotaan

Sarjassa HKL 9201:n e maalauksia, asa 3. Sini'valkeaa vaalean sinisin
laltianalaosamaalauksin ia iäftinuolilunnuksin. Teksteinä "Madalsimme
kynnystä, astu Wiin!". Kuva: Pedti Leinomåki 15.9.1994.
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hankkivan samanlaisia autoja li
sää.

Scania CN94UB4x2 Omnioity
-kaupunkjlinja-auto vieraili Suo-
messa syyskuussa Porin paikallis-
liikennepäivien aikoihin. Autossa
ei ollut ainuttakaan askelmaa etu,.
keski eikä takaovilla.

Savonlinja Oy on tilannul syk,
syllä 10 Scania- ja 60 Volvo alus,
taa. Korit näihin valmisietaan
90 %:sti Lahden Aulokorilehlaalla.
Täsiä voisivetää sen johtopäätök-
sen, eltä lilaukseen sisäityy seit-
semän rnatalalatlia-Säffleä. joisia
osa on jo tullul Suomeen ja oa
ajossa mrn. I\/ikkelissä. Autot toj-
miietaan kahden vuoden aikana.

Seuraavat VR:n Sm1-junat on
modernisoitu ja maalattu uuden
llylin m!kaisesti punavalkoisiksi:
6001 -1 1, 601 6, 6031 -33, 6035-36,
6038-42 ja 6049-50. Junaa 6037
ei ole saneeratlu sen kummem-
min. mutta sen sivuikkunoille on
lehv vasiaavat muutokset kuin
saneerattuihinkin juniin eli vain
noin joka toinen sivuikkuna on nyi
avattavissa tuuletusta varlen. Vas-
taava täysko rjaus on tehty seu raa-
ville Sm2-junilie: 6080, 6083-86,
6088-91, 6093-94 ja 6096. Sm2-
junissa 6083, 6088, 6090-91,
6093-94 ja 6096 on toisen pään
valmistajankilvet piiloteitu porras-
koteloihin, jottei maikustava yleisö
näkisi kuinka vanhoista vaunuista
on todella kysymys, ja toisen pään
kilvet on håvitetty tuntemattomalla
tavalla. Samoissajunissa on myös
valkoinen VR-merkki päådyissä.
Osaan viimeksi mainituista junisla
on laitettu täyskorjauksen yhtev-
dessä suljetlu Wo-jårjeslelmä,
osassa ulosteet putoavat edelleen
putkea pitkin radalle.

Helsingin låhiliikenteessä voi
edelleen matkustaa dieselvetoi-
sella malkustajajunalla. Usein
torstai-iltaisin Helsingistå klo
22.42 alkaen Kirkkonummelle läh-
tevät L-junat ajetaan jännilekatkon
takia kokoonpanolla Dv12 + kaksi
matkustajavaunua.

Leppåvaaran kaupunkirata ai-
otaan toteuttaa. Se voi valmislua

jo vuodeksi 2001. Välille Helsinki,
Pasila tullee yksi lisärajde ja Pasi-
la-Leppävaala kaksi lisäraidetta.
Kaupunkiradan raiteita kä)41äisi-
vät aikanaan Ll-junat (HkFvks) ia
uudei A-junai (Hki-Lpv). Mainitul
junal pysähtyisivål omilia osuuksi -
laan kaikilla liikennepaikoilla, sa,
moin yöaikaan kulkevat Kirkko,
nummen L-junat. Sen sijaan E-ju-
nat pysähtyisivät osuudella Hki-
Lpv vain Pasilassa ja Huopaiah-
dessa. Samoin tehnevät Kirkko-
nummen S- ja U-junat. Mm. Huo-
palahden raidejäiestelyt menevät
monilla tavoin uusiksi nykyiseen
verrattuna.

MATKALIPUT

Uudei råhastuslaitleet otettiin
käyttöön YTv-alueella 20.11., kun
Espoon sjsäisellä linjalla 13 ryh-
dyltiin nyymään kertalippuja uusil-
la Buscom-mlyntilaitteilla- Vuoden
loppuun mennessä on luvattu ol-
taa koekä)4töön myös raitiotielin-
jan 10 kertalipun myynti. Tässä
vaiheessa myös useat Espoon

suunnan bussilinjat saavat uudet
myyntilaitieel.

MUUTA

Itä-Pasilaan Ratapihankadulle
on syksyllå rakennettu uusi sivu-
raide linjaa 78 varien. Vuoden io-
pulla se olivjelä ilman ajojohdinta.

Ensi vuonna kun Vuosaaren
metrolinia otetaan kä!,tlöön,',nak-
kimakkara" linjakaavioon lisätään
tietoa kantakaupungin rajtiolinjois-
ta ja tärkeimmistå yhdystiikenteen
bussilinjoista, jotka sivuavat kula-
kin asemaa. Esim. Sörnåisten
aseman yhteydessä näkyvät linlat
6, 74, 78 ja 8 sekä 22, 30 ja 50.
Nykyään ainoastaan linja 15 on
mainittu kantakaupungjn lijtyntä,
linjana Ruoholahden asemalla.

Pohjoisnaiden Neuvoston liit-
tokokouksen aikaan marraskuun
10.-13. päivinä liputettiin rajtiovau-
nuissa kaikkien pohjoismaiden
pienoislipuilla. ltsenä,syyspäivän
aikaan liehuivat puolestaan Suo-
men liput.

Tampereen entinen johdinau-
tohalli on nuulettu teatteriksi.
Tampereen Teatterin työllisyystöi-
nä lekemå nuorisomusikaali "Vir-
go" esjlelään "Rollikkahalljssa.,
johon on pys! etty 500 hengen
katsomo. Helsingisså on myös jo
vuosia toiminut teattei entisessä

HKLgASS an hyvin poikkeava tämån vuosjkymmenen sininen bussi. Sijnä
on täysin umpinainen perå ja kuljettaja a on ikioma ovj niin sanotulla
ovettamalla puolella. Kuva: Pedti Leinomäki t3-B-199A Takkatie

io
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Saab-Valmet Ecabus linjalla 12
Ruotsin suu ähetystön edusklla.
Kuva Peftti Leinonäki 5.10.1994.

Kunniamerkin saanut Uritskogin
(nimelle omistettu) johdinaulo-
lehdas", on tehn\,,i vuonna 1996
hisloiansa huonoimman lulok'
sen mitå valrnistuneiden autojen
määrään tulee. Tehdas on val-
mistanut johdinautoja vuodesta
1956. Vuonna 1996 myytiin vain
119 johdinautoa ja niisiäkin 50
l\,4oskovaan. Neuvostoliiton aika
nå vuosiluotanto oli noin 25OO

auloa. Kapitalistisen Venäjän pit-
kän ajan oplimislisissa valtakun'
nallisissa suunnitelmissa on arvi

oitu, että vuonna 2005 Trolsan
tuotanto voisi olla jälleen 1800-
2000 johdinauton luokkaa, joisla
1 500 menisi pelkäslään venäläisil-
le liikenneyrityksille. Nykyisin ltse-
näisten Valtioiden Yhteisöön kuu-
luvien maiden liikennelaitoksilla ei
ole juu kaan varaa ostaa ZllJ-au
loja niiden sikäläisittäin korkean
900.000 markan kappalehinnan
vuoksi. Trolsa on hiljattain saanut
valmiiksi uuden Trclsa 52642-20
eli ZIU-98 {yyppisen kaksiakseli-
sen auton, joita valmistetaan aiuk'
si 200 kappaletta kolmelle venålåi-
selle liikennelaitokselle- lvlaail-
manpankki on mukana rahoituk-
sessa. Kodlle taataan nyl håm-
mäsMtävä 15 vuoden takuu. Ylei-
sestihän kommunistisissa maissa
pyrittiin tekemään tavaraa määräl-
tään paljon, mutta laadultaan sejäi
huonoksi. Sillä iavalla tehtaat pys-

Vivät ylläpitämäån korkeaa työlli
sy)4tä ja ylittämään viimeistäånkin
joulukuun loppupäivinä kommu-
nistisen puoleen asettamat vuosi-
tuotantotavoitteet ja tehtaan (joh-
don) lulevaisuus oli pelastettu. Jos
linja-autoa kåytettiin liikenteessä
viisi vuotta, oli uusi tilaus tulossa
aina viiden vuoden vålein ja teh-
taan tuotantolinja puhkui punaise-
na ylistäen puolueen ia johtalien

saavutuksia.

Engelsiläisen Trolsan kanssa jon-
kin aikaa kilpaillut arkangelilainen
johdinautovalmistaja Nordtroll on
ajautlnut konkurssiin. Runsaan
400.000 asukkaan Aftangeli on
kuten tiedetiiån, maailman pohjoi-
sin raitiotiekaupunki, srjaintihan on

Töölön raitiovaunukorjaarnossa.
N!,1 se on tosin suljeltu, sillä kor_
jaamoiiloihin rakennetaan parhail
laan henkilöautomuseota. Raitio-
liikennemuseo yhdistelään tähän
LUieen automuseoon. mm. kulku
sinne tapahtu u raitioliiken nemuse-
on lipunmyynnin kautta. Raitiolii-
kennemuseoon onkin io tuotu en-
simmäinen museoauto (19501u-
vun musta edustuslimusiini), ia se
sijaitsee sisäänkåynnistä s!oraan
eteenpäin, hevoskiesistä oikealle,
niillä "pysäkkikå)'tävillä", jotka oli
iarkoitettu vain raitiovaunujen väli_
alueeksi sekä HKL:n toiminnasla
kuvaavien museoesineviiriinien si_
joituspaikoiksi. Yläparvella iatkaa
edelleen satama- ja ahtaustoimin-
nasta kedova nåWely, joten voi-

daan lodeta Baitioliikennemuseon
kehittyvän pois tiukasta HKL:n ja
edeltäjänsä HRO:n esittelystå ia
aihemaailmasta. lMuislissa on vie
lå alkuvuosien aikainen vasiustus
siilä. eitei museossa ylipäånsä
voida esitellå Helsingissä toimivi-
en yksityisten rrnja-autoljikennöit-
sijöiden hisioriaa.

ULKOMAAT

Venäiä

Venåläinen suuri johdinauto-
tehdas Trolsa eii enlinen Sosialis-
tisten Neuvostoiasavaltojen Liiton
aikainen ZllJ (-zavod imeni Urits-
kogo), nimi kokonaisuudessaan
suomeksi "Työn Punaisen Lipun

Valkakeltainen MAN:n koeliikenteessä ollut matalalaftAbussi teemalla
"MAN ajaa puhdasta linjaa" Simonkentän tetminaalissa.
Kuva: Pertti Leinanåki 2.12.1991.
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Yllä: Taftolainen sininen bussi sikäläisellä numercltaan 147. Kuva: lsmo
Leino 24.9.1997. AIla: HKL314 Sisu BT-69CR / Wiina 05 vuodelta
1973 on nykyään liikenleessä Tallinnassa. Kuva: Teemu Callin 31.7.1996.

ioa. Uudelleenkoritusvaunuja C12
on taas Tb2:llakin. aiemmin niitä
oli vaan Tb1:llä. Vanhanaikaisia
C4:ia halutaan nykyään kä),ttää
vain välivaunuina, monista onkin
ohjaamo riisutlu (ajolaittejla pois
tettu). Jostain kumman syystä iki-
vanhoja C2-vaunuja (ainakin
2182, 21a9 ja 2209) on siirretty
Tb1:11ä Tb2:lle. Sarjat C1-C3 oval
olleet yli 40 vuotia Tb1:n vakioka-
lustoa, tosin C1:iä er ole oilut enää
vuosiin ja suurin osa C2- ja C3
vaunuisla on koriieiiu C12-C14,
vaunuiksi. Tukholman metron van,
hin kä)tössä oleva vaunu (ei uu-
delleen koritettu, melko paljon at-
kuperäistä vastaava)on vaunu C2
2161 vuodelta 1952, ikää 45 vuot-
lal

Gothenburg

Gööleporin raitiovaunuihin on
alehu laittaa matalalle ulottuvia
helmoja siten, etteiväl telit juuri
näy. Tämä koskee neliakselisia
sarioia M28 ia M29 sekå nivelsar
jaa M21. Meluntorjunta lienee tär-
kein sly.

Tallinna

Tallinnassa on ajossa nuitakin
enlisiä HKL:n autoja kuin aiemmin
rnainittu HKL314. On mm. entinen
HKL 582 Scania BR1llli / Auto-
korivm. 1975 jajoitakin Volvo 859
/Wiima vm. 1 974 autoja.

Huonasitko, että jotain jäi
puuftumaan. 9en voi vielä korjata
seuraavassa numercssa. Pääte-
pysäkki toimtetaan yksinomaan
toimitukselle \äheleMen uutisten,
havaintojen ja avustusten perus-
tee a.

AVUSTUKSET lulivat täla kedaa
seuraavilta, loille kiitokset Mikko
Alameri, Teemu Collin, Arto Hell-
man, Hans Jaatinen, Pasi Jakov-
letf, Marko Kinnari (S), lsmo Kir-
ves, Hari Koskikallio, lsmo Leino,
Juhana Nordlund, Jorma Rajasa-
lo, Jorfta Rauhala, Hannu Siitari.
Kai Sillanpåå ia Kari Sulonen.

Raition 1995:3 Päätepysåkillå ol-
leeseen liedotteeseen viitalen
seuraavan lehden tulee toamitta-

Helsingissä oJi

vuonna 1973
kokeiliavana
kolme Volgan
varrella olevan
Saratovin rai-
tiotiekaupung
in vaslarannal-
la sijaitsevan
Engelsin joh-
dinautotehtaan
va lm ista m aa
ZlU"6828 -au-
toa HKL 601-

noin Oulun korkeudella viitisensa-
taa kilometriä maamme itärajaltå
idemmäksi. Nordtroll valmisti kak-
siakselisia johdinautoja puolalai-
sen Jeicz-autotehtaan kodkon-
septilla. Nordtroll odotti saavansa
vuosittain 300-500 autoa tehtä-
väkseen. mutla saivuodesta 1994
låhtien vain 20 m],ydyksi. Pari niis-
1ä meni Udmurtian pääkaupunkiin
lzhevskiin oonka nimenå oli Us"
tinov vuosina l984'87 su!ren
kommunistin Dmitri Fedorovilsh
Ustinovin kunniaksi), jossa n],4 en-
tinen puolustusvälineiehdas Re-
duktor on osoittanul kiinnostusta

ryhtyä valmistamaan Jelcz-tlyppi-
siä johdinautoja Venäjän liikenne-
laitoksille. Udmurtit ovat muuten
aiemmalta nimitykseltään voljak-
keja ja he kuuluval suomalais"ug-
rilaiseen kieliryhmään.

603, valmistusnumeroiltaan 941,
950 ja 956 vuodelta 1973. Mihin'
kähän suuren Neuvostomaan joh-
dinaulokaupunkiin nekin pääsivåi
koeajojensa jälkeen, siinäpä olisi
lukijalle haasteellinen tutkimus-
kohde.

Tukholma

Tukholman metro on tunnetusti
jaeitu kolmeen osaan: tunnelbana
1, 2 ja 3. Niillä on jokaisella omat
reittinsä, varikot ja kalusto. Ennen
vanhaan kalusto pysyi vuosien
ajan aina samassa iårjestelmäs-
sä, sitäpaitsi Tbs:lla on muita kor-
keampi ajojånnitekin. Viine aikoi-
na kalustoa on kuitenkin siirrelty
järjestelmästä toiseen, esim. C4-
vaunuja on nyt kokojoukko Tbl:llä
eli "vihreällä linjalla". C4l ehtivät
olla reilut 30 vuotta yksinomaan
Tb2:n eli "puraisen linjan" kalus-
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Aiemmin ilmestyneiti
RAlTlOita on vielä saatavana.
Tavanomaislen uutispalstoien

lisäksi lehdissä on
seuraavanlaisia iuttuia:

VÄRIPOSTIKORTTEJA
Helsinki SAT:n pulamootiorjvaunu
1 950-luvun alkupuoliskolla Erotta-
jalla.
tlelsjlK Kaipion moottorivaunu,
nykyaikaisjn kaksiakselinen va!'
nusarja, 1970-luvun alussa Se-
deftolmin lalon edustalla.
llelgiBki punaharmaa nivelvaunu
nro 68 l\runkkiniemessä ruska-ai-
kaan syksyllä 1978.
Helsinki Karia-vaunu 303 Snell-
maninkadLrlla Suomen Pankin
edustalla 17.1.1985.
tlelgiqK Johdinautot 622 ia 625
Tukholmankadulla 6.5.1974.
Iaruele Johdinautot 9, 10 ta 23
Plynikintorilla 1.11.1970.

1948:2
mm. Viisilrymmenluvun sinisiä busse-

ia. lLlunkkiniemen vaiheita.
1995:2
mm. Viisikymmenluvun ratikoila. Lau!
lasaaren hevosraitiotie- Tampereen
uudet bussit.
1996:4
mm. Kausalan-Lejninselän rautatie ia
hevosraitiovaunut siellä. Railiotien ial
kaminen Arabianrantaan. Vaunujen 1 -
30 muulostyöt ja erot, osa 1 -

1997 | 2
mm. Vaunujen 1-30 muulostyöt ja

erot, osa 2. Leyland-bussil.
1997:3
mm. Viipurin sähköraitiotel. Variotram
HKL201-220-

Tilaukset SRS:n postisiirtotilin
PSP 800 014-54 483 kauita,
melkilse tiedonantokohtaan
haluamasi numerot ia kortit.

- Lehdet 30 mk kappale,
Deitsi 1988 :2 vein 15 mk.

- kofiit 5 mk kappale. '

IJelsingin
Raitioliikenne-
mttgeo

TööLön Daunul&Lletl((r
dvoinna keskLuiikosta
sunnurttaihiri'
kLo 11 - 17.

VanhDja ratttovaunua
sekä johdinauto. DaLo-
kuDi.r Hel.singin julki
Liikenteen historia,sto-

MAA'].nissA on
postikorttejo.
D atltutrakennu.s s arj oj q.
opaskitj osia j q" uideoita-

Töölhncahr 51 A
OO25O Helstnki
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