
rTro
2 1998



TekstiJuhånå Nordlund

Suomen Raitiotieseura R.y:n
jåsenlehti RA|TlOn ensimmåinen
nutneto, 1411977 ilmestyi noin 20
vuotta sitten. Tuota ennen seuralla
oli palstatilaa Res;ina-nimisessä
kiskoliikenneharrastajien lehdesså.
Resiinan kustantajayhdistysten ja
SRS:n intressit poikkesivat siinå
määrin toisistaan, ettai ainoa viisas
ratkaisu oli perustaa Raitiotie-
seuralle oma lehti- Näin RAlTlosyn-
tvi.

RAITIOIa on tehty alusta pitäen

huomattavan niukoin resurssein-
Lehdellä ei ole palkattua toimitusta,
vaan lehden tekijät toimittavat
RAlTlOta yksinomaan vapaa-aika-
na omaksija muiden iloksi.

YLI20 VUOTTA RAITIOTA

RAITIO oli kymmenkunta vuotta
nitojalla nidottu nivaska kaksipuolisia
A4-monisteita. Halvalla monistus-
tekniikalla tehdyt sivut valokuvjneen
olivat tämän påivån nåkökulmasta
katsottuna varsin vaatimattoman
näköisiä. ltse teksti oli toki siistiä,
sillä lehden toimituksella oli jo tuol-
loin mahdollisuus kåyttåä kehittynyt-
tä tietotekniikkaa julkaisun taittoa
varten.

Viime vuosikymmenen lopulla ja
edelleen tällä vuosikymmenellä leh-
temme ulkoasu on siistiytynyt mer-
kittåvästi. Kehiwnyt tekniikka ja suh-
teellisesti alentuneet painatuskus-
tannukset ovat mahdollistaneet tä-
mån. Koska seuran koko on tåtå ny-

lqä monikertainen verrattuna alku-
aikoihin, on meillå nyt mahdollisuus
painattaa lehti kirjapainotekniikalla.
Kuvien laatu jos mikä on kohonnut
ratkaisevalla tavalla.

Siististikään tehty lehti ei ole juu-
ri minkäån arvoinen, jolleise sjsällä
mielenkiintoista luettavaa ja katsel-
tavaa. I\ronet seuramme jäsenet
ovat seuramme jåseniä nimen-
omaan RAlTlOn vuoksi. He ovat
valmiit maksamaan jåsenmaksunsa
(100 mk 19S8) jo pelkän lehden
vuoksi. On erityisen tärkeää, että
RAlTlOn hyvä ja arvosteftu maine
säilyy jatkossakin- Lehden sisältöön
voivat vaikuttaa kaikki seuran jä-
senet lähettaimällä juttuja lehteen.

Kansikuva:
Uusi C29-sadan metrojuna Alvikin
a se m a I I a e s i tte I yajos s a.
Kuva: Juhana Nordlund 4.6.1998
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HKL 192, Kaia/Stftnberg vn. 1947 Munkkiniemessä.
Kuva Taimo Tuomi 4.7.1973
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Teksti ja kuvat Juhana Nordlund

PIAN TUKHOLMAN METRO ON
5O.VUOTIAS

Tukholmassa alkoivat metojunat
kulkea lokakuun 1. påivänä vuonna
'1950. Ensimmåinen rataosuus kå-
sitti vålin Slussen - Hökarången.
Tämän linjan alkuosalla, vålillä
Slussen - Skanstull, jo raitiovaunut
ajoivat tunnelissa vuodesta 1933
alkaen. Mutta vuoden '1950 jälkeen
Tukholmassa metro alkoi korvata
vanhoja esikaupunkiraitjoteitå. Tånä
päivänä ttimä valtava järjestelmå kä-
sittää 110 km pitkän rataverkon.
Linjastolla kulkee kaikkiaan låhes
900 mekovaunua. Vuosittain tåmä
Tu n nel b a n a n-niminen I 

jikenne-
järjestelmä kuljettaa kaikkiaan 265
miljoonaa matkustajaa. Voidaan pu-
hua joukkoliikenteen selkårangasta.

KOLME JÄRJESTELMÄÄ

Tånå påivänä Tukholman metro
käsiftåå kolme jårjestelmää, joita
kutsutaan tåstå eteenpäin lyhenteillå
Tb1, Tb2 ja Tb3.

Vanhin järjestelmä, Tb1, raken-
nettiin lähes kokonaan jo 1950-lu-
vulla valmiiksi. Jårjestelmä tunne-
laan myös Vihrcänä linjana. Tb1
muuttui etelässå kaksihaaraiseksi jo
syyskuussa 1951, jolloin haara
Gullmarsplan - Stureby avattiin lii-
kenteelle. Vuoden 1952 lopulla saa-
tiin käyttöön "lånsimetro" välillä
Hötorget - Vållingby. On huomatta-
va, etä tuolloin ei ollut kantakaupun-
gissa yhteyttä Slussen - Hötorget,

sevalmistuivasta24.1 1.1957. Vuon-
na 1958 eteläinen rata muuttui
kolmihaaraiseksi, kun myös osuus
Skärmarbrink - Bagarmossen saa-
tiin kiyttöön.

Vuoden '1960 loppuun mennes-
sä Tbl käsitti melkein sen mitä se
käsitää tänå päivänäkin, tännessä
rata jatkui aina Hässelby Strandiin
asti, etelässä Farstaan vanhimmalla
haaralla ja Hagsätraan Sturebyn
haaralla.

Vuonna 197'1 Tb1 laajeni sen
verran, ettå rataa jatkettiin Farstasta
Farsta Strändiin. Vuonna 1994 taas
Bagarmossenin haara pjteni yhden
asemavälin verran, kun linjaa piden-
nettiln Skarpnäckiin.

Metrojuna Tb1:n läntise ä pääteasemalla Hässelby Strandissa.
Kuvassa näkw mn. C2-vaunu 2161 vuodelta 1952.

Kuva Juhana Nodlund 28.5.1997.
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Tb'1 on vuosina 1950€0 raken-
nettujen osuuksien osalta betoni-
tunnelirataa kantakaupungissa ja
avorataa esikaupunki-alueilla. Vain
muutamissa kohdissa Tb1 on joh-
detiu källiotunneliin. Kantakaupun_
gin betonitunneli€ta on tehty "kaiva
ja kata" -periaatteella, toisin sanoen
ensin on kaivettu monttu, jonne €ta
ja asemat on rakennettu, ja sen jäl
keen tämå on saanut betonikannen
ylleen.

Vriosina 1971 ja 1994 tehdytjat-
ko-osuudet poikkeavat teknisesti
venhasta radasta sikäli, että uudet
linjat kulkevat nykytyylin mukaisesti
kal!iotunnelissa. Skarpnåckin radan
rakentamisen Yhteydesså Bagar-
mosseniin jouduftiin tekemään uusi
tunneliasema, joka korvasi sivuun
jåäneen vanhan ulkoaseman.

TB2 JA TB3 TÄYDENTÄMÄÄN

5.4.1964 saatiin kåYttöön toisen
jårjestelmån eli Tb2:n rata-

osat T-Centralen - Liljeholmen -
Fruångenja Liljeholmen - Ömsber9.
Vielä 1960-luvun kuluessa
Örnsbergin haara ulottui jo Vår-
bergiin asti ja "itähaaralla" päästiin

Ropsteniin, joka on edelleenkin sen
suunnan päåteasema.

1970Juvulla rataa jatkettiin
Vårbergistä Norsborgiin ja itiipuolel
la otettiin käyttöön rataosa
Östermalmstorg - Mörby C. Näin ol-
len Tb2 on molemmista päiståän
kaksihaarainen.

Tb2 on rakennettu hyvin suurel-
ta osin kalliotunneliin, etenkin kan-
takaupungissa kulkevien linjauksien
osalta. Fruänqenin ia Norsborgin
haaroilla rata kulkee jonkin verran
ulkona avoratana, mutta MörbYn
haala on miltei kokonaan syvällä
kallion sisällå. Puraisena r'rläna tun-
nettua Tb2:ta ei ole laajennettu
1 970-luvun jälkeen, mutta jatkoa on

tutkittu muun muassa TäbYn suun-
täan. Roslagsbananin peruskoiaus
on kuitenkin siirtänyt Täbyn metron
pois näköpiiristä-

KOLMAS JÄRJESTELMÄ
KAIKISTA SwlMMÄLLE

Elokuun viimeisenä päivänä
vuonna'1 975 avattiin liikenteelle
Tb3:n ensimmäinen vaihe T-
Centralenista Hjulstaan. Tämä rata-
osa kulkee kokonaisuudessaan sy-
vällä kalliotunnelissa. T-Centralenin
metroasema muuttui tässä yhtey-
dessä kolmikenoksiseksi. Tb3:n ajo-
jånnitteeksi valiftiin 750V, kun ajo-
jånnite on kahdella vanhemmalla jår-
jestelmäUä 650V. 1 g7o-luvulla ja sen
jälkeen hankittu kalusto on pääasi-
assa rakennettu soveltumaan mo-
lemmille jännitteille.

Tb3 kulkee etelå-pohjois-
suunnassa siten, että eteläinen
päätepiste sijaitsee kantakaupungis-
sa. Vuodesta 1977 alkaen ete-
läisenå påäteasemana on ollut
Kungsträdgården. Samana vuonna
otettiin käyttöön myös rataosuus
Hallonbergen - Akalla. Akallan
haaralla on Tb3:n ainoat avorata-
osuudet ja ulkoasema (Kista).

Lähinnä C1 2-katustosta koostuva netquna vanhalla Bagamossenin
ulkoasemalla noin vuosi ennen aseman koNaanista uudella, swälle

kalliotunneliin louhitu a asema a.

fwva Juhana Notdlund 4.5.1993.
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Samalle linjalle oli toki suunnitel-
tu lisåksi toinenkin ulkoasema eli
Kymlinge , mutta tähän mennessä
sitä ei ole rakennettu, sillä vastaava
kaupunginosakin on jåänyt rakenta-
matta.

Seuraavan kerran Tb3 laajeni
elokuussa 1985, kun Hjulstan junat
alkoivat kååntyå omalle haaralleen
jo Västra Skogenissa. Tällöin myös
Sundbyberg saatiin metron piiriin.
Hjulstan ja Akallan välinen vanha
yhdysrata jäi siiet lähtien vain halli-
junien käyttöön, sijaitseehan Tb3:n
vadkko juuri tiillä osuudella. Våliin
jäänellä osuudella ei ole yhtaiän ase-
mäa.

ER JÄRJESTELMÄT SELKEÄSTI
ERLLÄÄN TOISISTAAN

Tb1, Tb2 ja Tb3 ovat selkeåsti
toisistaan erillåån, jokaisella on omat
varikkonsa, vaunukalustonsa ja lin-
jansa. Tbl:ltä on raideyhteys mo-
lemmille sisarjärjestelmille- Osuudel-
la Slussen - T-Centralen Tbl ja Tb2

SL H10 5457 Ropstenin syöttö-
liikenneasemalla, ylhää å nn. C4-
vaunusta koosfuva juna.
Kuva Juhana Nodlund 4.5.1993

kulkevat osittain vierekkäin, osittain
"päållekkäin". Vaihtoyhteyksien hel-
pottamiseksi T-Centralenissa sekä
Tb1:n että Tb2:n raiteet on nokke-
lasti sijoitettu kahteen kerrokseen
siten, että samalla tasolla sekä
Tb1:n että Tb2:n vasbkkaisiin suun-
tiin kulkevat junat kohtaavat toisen-
sa. Gamla Stanin ja Slussenin ase-
milla taas voi helposti vaihtaa järjes-
telmästå toiseen samaan ilman-
suuntaan.

T-Centraleniss€ syvållå kulkevan
Tb3:n linjaus leikkaa miltei 90 asteen
kulmassa kahden vanhemman
sisarjårjestelmän linjauksen. Frid-
hemsplanilla Tb3 kohtaa vielå toisen
kenan Tb1:n, muttei enåå Tb2:ta.
Vaihtoyhteydet Tb3rlta sisarjårjes-
telmille ovat kummallakin vaihto-
asemalla hieman vaivalloiset, kos-
k€ Tb3:n korkeusero kahteen muu-
hun nähden on suuri. Ajkaa ja vai-
vaa tuhraantuu pitkissä kone-
portaissa ja pitkillä kråytävillä.

Tb1:n varikot ovat nykyåän
Högdalenissa ja Vållingbysså. Van-
ha Hammarbyn metrovarikko

toimii nykyäån vaunukorjaamona.
Tb2:lla on varikko Liljeholmenin
risteysaseman låhellä Nybodassa.
Tb3:n varikko si.iaitsee Hjulstan ja
Akallan haarojen välisellä alueella
Rissnesså. Tb1:llå on "historiallis-
ten" syiden vuoksi pakko olla varikot
erikseen sekå etelässå että lännes-
sä, saatiinhan kanlakaupungin puut-
tuva yhteys Slussenista Hötorgetille
vasta viitisen vuotia liikenteen a'oit-
tamisen jålkeen.

Jokaista jårjestelmää varten han-
kittiin aikanaan oma kalusto- Tb1:n
vaunutyypeiksi tulivat sarjat C1-C3,
Tb2:lle vastaavasti sarjat C4-C6 ja
Tb3:lle C6-C9. Venhimmat C1-C3:t
alkoivat olla jo paftaat vuotensa
nähneitå 1970-luvun lopulta alkaen,
.ioltoin niiden osista alettiin rakentaa
uaunuja C12-C14. Tällå tavoin
Tb1:n kälustoa saatiin parannettua
kohtuullisin kustannuksin. Vuonna
1985 saatiin Tb3:lle 14 kappaleen
kokonaan uusivaunusarja C15, joka
vastaa hyvin paljon 197o-luvulla
hankittuja vaunuja C6-C9. Alku-
peräisiä C1-, C2- ja C3- vaunuja
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muutettaessa vaunuiksi C12_C'14
neljään uusittuun vaunuun asennet-
tiin oikosutkumoottorit taa-
juusmuuttajineen. Nämå vaunut sai-
vat tunnuksen C142. Uusimmat
C'14-vaunut ovat vuodelta 1 989, jon-
kajälkeen C2-ja C3-vaunuja eienää
uudistettu. Kaikki C 1-vaunut oli pois-

tettu jo aikaisemmin 1980-luvulla-
1950- ja 1960-luvuilla hankitut

jåljelläolevat C2-C4-vaunut alkavat
olla romutuskypsiä. Niitå on viimei-
sinä vuosina käytetty Yksinomaan
vålivaunuina, tosin C3l on nimen-
omaan sellaisiksi tehty jo alusta pi-

täen. Aivan viime vuosina C4-vau-
nuja on siirretty Tb2:lia Tb1:lle, ja
vastaavasti C12-vaunuja Tb1 :ltä
Tb2:lle, jotta Tb2:lle saataisiin enem-
män paremmalla ohjaamolla varus-
tettuja vaunuja. Tb2:n uusimmat
vaunuthan olivat pitkåän 1 970-luvun
alussa valmistuneet C6:t, joita on
vieläpä selvästj pienempi lukumää-
rd verrattuna suurcen vaunusar-
jaan C4, joita on tasan 200 kpl.

Vain tällä tavoin on saatu var-
mistettua se, ettei kuljettajien tarviG
se työskennellä jo aiastaan jäl-
keenjääneissä vaunuissa.

Nyt 2000-luvulle tulltaessa Tuk-
holman melrckaluston keski-ikå al-
kaa lähestyä sellaisia lukemia, että
vaunuston radikaali uusiminen on
väistämättå edessä. Ensimmäises-
sä vaiheessa on tarkoitus Poistaa
kaikki vaunut saioista C2-C4. Pieni
koesarja (vain 8 vaunua) c5 Pois-
tettiin jo parisen vuotta sitten. Tilalle
hankitaan kokonaan uuden sukuPol
ven vaunuja C20, jotka eivät muis-
tuta vanhoja vaunuia oikeastaan
millään tavalla- C20-junat koostuvat
kolmesta osasta, joihin kuuluu kak-
si päåtyvaunua ja Yksi välivaunu.
Tällaisessa kolmiosaisessa junassa
on vain neljä teliä, yksi kummassa-
kin päåtymmäisessä osassaja kak-
si vålivaunussa. Akselit pystyvät
kåäntymään myös teleissä, ei vain
telin mukana. Edellisen sukupolven
vaunutyypit C1 - Cg ia C12 - C15

ovat tietenkin perinteisiä 4-akselisia
telivaunuja, joissa kummassakin
telisså on kaksi akselia. Vanhoja
vaunusarjoja ei muuten ole jaettu
erikseen pääty- tai välivaunuiksi,
paitsi sarja C3 tietenkin oli tehty
välivaunuksi ilman normaaleja
ohjaamoja. Vaunusarjoissa C1 ja C2
oli alunperin molemmissa päädyissä
ohjaamo, sitä uudemmissa vain toi-
sessa päädyssä (ei C3). Vaunu-
sarjan C6 loppupäästä alkaen vau-
nut on kytketty puolipysyviksi
vaunuparciksi, tämä ei kuitenkaan
koske vaunuja Cl2 ja C13. Viimek-
si mainitut kulkevat junissa yksittäi-
sinå vaunuina C2-C4- sekävanhim-
pien C6-vaunujen tapaan.

Puolen vuosisadan ikäinen rne!
ro ei suinkaan ole ikäioppu, vaikka
kovan käytön jäljet näkyvät monis-
sa kohdin- Kalustoa ja muuta infra-
struktuuria tullaan uudistamaan
merkittävästi, eikä uusien rata-
osuuksien rakentaminenkaan ole
lainkaan poissuljettu vaihtoehto.

I
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C7-vaunuista koostuva iuna Tb3lla Kstan asemalla.
Kuva Juhana Nordlund 28.5.1997
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Sarjojen C12-C142 vaunut on tehty käytuten hyvåksi vanhojen sa4ojen C1-C3 vaunujen osia. Sarjan C12
vaunuissa vänhoja osia on kåytetty telejä myöten.
Suurin 0a samalla yleisin) junapituus on kahdeksan vaunua_

c1.........................................0 kpt
C2, vm. 1952-61...............34 kpl
C3, vm. 1958......................3 kpl
C4, vm. 1960-67............200 kpl
C5.......................................0 kpl

Tb,t:

17.......... ............Skarpnåck-Alvik
1 8......... . . . .. Farsta Strand - Akeshov
19.........Hagsätra - Håsselby Strand

Osa joidenkin linjojen ruuhkavuo-
roista ajaa vain lyhennettyä reittiå
kåymättå linjan varsinaisella påå-
teasemalla. Tb1:n reitit muuttuivat
merkittåvästi 20.4.1998 lähinnä ra-
dan ja turvalaitteiden korjaustöiden
aiheuttamien håiriöiden vuoksi.

VAUNUKALUSTO.l.I.1997

COH, vm. 1970-74...........158 kpl
C7, vm. 1973...-................8 kpl
C8, C8H, vm. 1974-75..-..44 kpl
C9, vm. 1976-77...............20 kpt
C12(H), vm. 1977-82......165 kpt

METROLINJAT 1.I.1998

Tb2:

13........-............Norsborg - Ropsten
24...........Fruången - Mörby cenkum
25........................'(Såtra - Ropsten)
26........Liljeholmen - Mörby Cenhum

"= Linja 25 on ruuhkalinja Tb2:lla,
jolla ei ole vakiintunutta reittiä, hy-
vin yleinen reitti on Liljeholmen -
Ropsten (tilanne kevåällå 1998).

C13(H), vm. 1982-84.......94 kpl
C 14, vm. 1985-89...........126 kpl
C142, vm. 1987-88..... .......4 kpl
C15, vm. 1985...................14 kpl
C20, vm. 1997-.................U1. 75 kpl

Tb3:

10............Kungskädgården - Hjulsta
'1 1.............KungstEidgården - Akalla

Tunnelbana
Met.o
U-Bahn

.,"o,1':"'it'$

K*:.""$:"

\9 aB storslockholms Lokaftråtik
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C2-saian vaunu 2322 vuodelta 1957 Gulmasaplanin asemalla Kuva J Notdlund 46.1998

Tb2)ta Tbl e silretty C4 2486vn. 1962 Gultnarsplanin asemalla Kuva J. Notdlund 4 61998
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Nakyma Vaan 2A0A- elt C2A-sdidn lunan s6artla6ra. Kuva Juhana Nordlund Å.6.1998

C2A-sarjan vaunustoista kaosluva metrojuna esiftelyajossa Gulnarsplani a 4.6.1998. Kuva JN
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Teksti Marko Kinnari

vat modemin Wima K-100 -korin.
Osa näist i autoista seisoivielä syk-
syllå 1997 Liikennelaitoken varikon
takapihalla.

MAHURI-VOLVOTVALTMVAT
ALAA

Volvo toi markkinoille uuden
B1oM-mallin vuonna 1980, ja sen
jälkeen siitå on tullut turkulajsille
tutuin linja-autonalusta. Tätii mallia
on ostettu eri versioineen aina
1 990-luvulle asti, jolloin matalalattia-
bussittulivat markkinoille. TLO:n pik-
kuiset yhtiöt ovat ostaneet huomat-
tavan måärån B10M:iå, mutta suu-
rin yksittäinen sarja on kuitenkin
TUKL:n ta,vella'1988-89 henkkimat
15 Ajokki City -korista 810M:åå.

Pååasiassa TLO:n mahuri-
Volvoissa on Wima K202 -kori, mut-
ta låhinnä ennen vuotta 1985
hankituissa autoissa on myös Delta
City (S) -koreja.

TAKAITIOOTTORI-VOLVO.,A
TURKUUN

BUSSI LI I KEN N ETI ETOUTTA TU RUSTA

lvlonissa Suomen kaupungeissa,
niin pienissä kuin suurissakin, ovat
julkiset kulkuneuvot kehittyneet mer-
kittävästi viime vuosien aikana.
Elektroniset lippujårjestelmåt kor
vaavat tai ovat jo korvanneet van-
hat järjestelmät ja itse liikkuva ka-
lusto muuttuu jatkuvasti yhå mat-
kustajaystävällisempäån suuntaan.
Vuonna 1990 saatiin Pohjoismaiden
ensimmäinen matalalattiabussi kåyt-
t6ön (Tampereen kaupungin Liiken-
nelaitos). Tällaisesta autosta on nyt-
temmin kehitetty sekå teli- et&i nivel-
versiot.

Kääntäessämme katseet Tur-
kuun huomaamme, että siellä linja-
autgen modernisointi on edennyt
verkkaisemmin kuin muissa vas-
taavankokoisissa kaupungeissa.
Merkittåvä osa Turussa liikkuvista
linja-autoista on edelleenkin perin-
teistä ei-matalalattiaista tyyppiä,
seudulle on jopa ostettu käytettyä
kalustoa muualta.

VILKAISUTAAKSEPÄIN

1970- ja 1980-luvulla Turun ka-
tukuvaan kuului, kuten nykyåånkin,
pååasiassa kahden vårisiå linja-au-
toja, eli TUKL:in keltaisia "vaaroja"
jaTLO:n siniharmaita autoja. Alustat
oli hankittu lähinnä kolmelta valmis-
tajalta. Volvo 858:aa kåyttivåt lukui-
sat TLolaiset isånnåt Scåniaa käyt-
ti etenkin TUKL, joka hankki ensin
BRI 10/Autokori-, vuoden 1976 jäl-
keen BR111M/Delta City -tyyppisiå
kaupunkiautoja. Viimeksimainituista
osa on edelleenkin liikenteesså.

Myös TLOlaiset ostivat Scaniaa,
mufta 1980-luvun alkuun asti etu-
mooftorisia BF 1 1 1-alustoja, kunnes
nåmå syrjäytyivät K l12-alustojen
tieltå.

Kotimaisista alustavalmistajista
oli 'lg7oluvulla jäljellä vain SISU.
TUKL ostikin suurehkon erän Sisu
BT69CR -kaupunkibusseja l970-
luvun alkupuolella, autot koritettiin
osaksi Auiokorj Oy:llå, osaksiWima
Oy:llå.

Volvo on ollut pitkään tunneftu
keskimoottoriautoistaan, Volvo ke-
hitti myös takamoottorialustaansa,
joka 1g8oluvulla olityypiltåån 810R.
Tästlt mallista ei koskaan tullut niin
yleistå kuin B'10M, mutb sii$t huolj-
matta Turku on Suomen merkittå-
vimpiå "Bl 0R-kaupunkeja".

TUKL hankki vuonna 1987 huo-
mattavan måårån takamoottori-
Volvoja, I kpl Ajokki City -korilla.
Autojen kerotaan soveltuvan hyvin
Turun mäkisille linjoille.

TLO:n yhtiöt hankkivat 810R:nsä
pååasiassa Wiiman korilla, autot
hankittiin lähinnä 1990luvun alus-
sa, jolloin matalat ja puolimatalat
autot alkoivat yleistyä. l\4uutama
näistäkin autoista on puolimatalaa

ODOTETUT MATALALATTIA-
BUSSITTULEVATTURKUUN

Turun ensimmäiset matalalattia-
bussit ovat tyyppiä Volvo B10B LE,
joissa on Lahti 402 -tyyppinen kori.
Ensimmäiset autot tulivat TLO:n
pikkuyhtiöille vuonna 1994. Sama-
na vuonna tuli myös vastaavia
Carus K204 City L -korisia busse-
ja, niin ikåän TLOtlle. Vuonna 1995
sai Linjaliikenne Randell Turun en-
simmäisen scaria-matalalattia-
bussin, jossa alusta oti tyyppiå
N'113CLL ja kori Lahtj4O2. Vuonna
1995 turkulaisia alkoivat palvella
myös ensimmäiset Volvo B.j 0L/
Carrus K204 City U -bussit.

Liikennelaitos oli kehityksessä
mukana myös vuonna '1995, jolloin
saatiin käyttöön ensimmäiset Volvo
Bl 0B LE/Carrus K204 L -autot. Tätii
hankintaa olikin edeltänyt muuta-
man vuoden tauko, minkå olitehnyt
mahdolliseksi nykyisten autojen
pitkåikåisyys.

Seuraavan kerran TUKL sai uu-
sia autoja keväällä 1997, jo oin tai-
tos toi Turkuun kaupungin ensim-
mäiset L-Scaniat eli autot 101-104,
Scania Ll 1 3CLUCarrus l(204 L. On
jopa kysytty, jäivätkö nämä Turun lii-
kennelaitoksen viimeisiksi uusiksi
autoiksi.

1 99|}-LU:WLLA HANKTTAAN
MYOSVANHOJA...

Kevåätlä 1994 HKL poisti tiiken-
teestä vuoden 1985 Volvo B'10M/
Ajokki Cityt. Näistå huomattava osa,
I kpl, siirtyi TLo-firmo.jen omistuk-
seen. HKL myi myöhemm,n myös
vastaavia Vviimoja TLo-isånnille.

Käytettyjå autoja ostetiin myös
toiselta helsinkiläisliikennöitsijältä eli
Suomen Turistiauto Oyltå. Kuusi
kappaletta Volvo 858/Camo
Lissabone 02 -autoja siirtyi TLO:lle.

Camo Lissabone oli tullut
turkulaisille tutuksi korityypiksi jo ai-
kaisemmin, kun Askaisten auto oli

Vuonna 1976 hankitut Sisut sai- tvyDoiä. uudelleenkorituttanut autoiaan Por-
10 RAIT|O 2.1S98



tugalissa. Kyseinen Askaisten Auto/
Andersson hankkivuonna 1997 en-
tiset STA: n Volvo B 1 olvl,^Mima K201
-autot 10-12 vm. 1983.

Vuonna 1997 bussiharrastajat yl-
låttyivät myös, kun TUKL hankki
STA:n entiset Völvo Bl0M^/Viima
K201 -eutot 13-16 vm 1984

AURAJOKILAAKSOON MYöS
MAINOSBUSSEJA

TLO:n ja TUKL:n autoja on alettu
viime vuosina maalata ja teipata nk.
kokomainosautoiksi. Nyttallaisiaon
huomättävä mäårä Esimerkiksi eräs
TUKL:n Volvo B1oM/Delta mainos-
taa VR:n Pendolino-suurnopeus-
junaa. Joistakin autoista on vain
takaseinä maalattu/teipattu suurek-
si måinokseksi

MATKALIPUT

Turussa siirryttiin yhteistariffiin
15.8.1988. Siitä päivästä alkaen
sekä TuKLin että TLO:n autoissa on
kaupunkialueella ollut käytössä yh-
teiset liput. 1990-luvun puolessa vä-
lissä tuli käyttöön Buscom-
etäkorttijärjestelmä, johon kuuluu
ladattavat elekhoniset matkakortit.
lkårajat muutettiin seuraavanlaisiksi:
lapset 7-14 vuofta, nuoret 15-19
vuotta ja aikuisiksi luokitellaan kaik-
ki 19 vuotta byttäneet.

[4yynnissä on arvoliput, joille
ladataan lisää matkustusoikeutta
TUKL:n ja TLO:n neuvontapisieissä
(tasarahalia voi ladata rnyös linja-
autoissa). Ja kaikkien matkaajien ja
bussiharrastajien iloksi on olemas-
sa matkailijalippu.

YRITYSKAUPPOJA

Vuonna 1996 TLO koki suuria
muutoksia. Firmat vaihtoivat omis-
tajaa, ja tytäryhtiöitä fuusioitiin emo-
yhtiöihin. Koiviston Auto Oy osti
Vesman Liikenteen ja Y. Förbomin,
ja täsu muodostettiin Turun Linja-
Auto Oy, joka on samalla suurin yk-
sitktinen TLO-yhtiö. Pohjolan Liiken-
ne puolestaan osti Aallon Liikenne
Oy:n ja Linjaliikenne Keijo Hakanen
Oy:n. Savonlinja taas osti Aatto Hei
nosen, Liikenneyhtiö l\,rl. Koski Oy:n,
Linjaliikenne Onni Laaksosen ja Ola-
vi Jalosen Liikenne Oy:n. Randell Oy
myytiin TLO:laisten muodostamalle
ryhmälle.

Ennen tarjouskilpailuja liikenne-
kentän laajentaminen käy päinsä
vain ostamalla muita yhtiöllä.

: i;i:',,1 . .
r,/l

TUKL 122, Scania BR1 1 1 M^g/Delta
City vn1. 1980linja a 4.
Kuva Juhana Nodlund 28.10.1987

Turunbussiliikenteenkilpailutta- Juuritarjouskitpaitujasilmällåpi-TARJOUSKILPAILUJA?
minen on noussut aina silloin tätl!öin tåen TLOtn pjkku firmoja on myyty

Tållä hetkellä Turun linja-auto- esille. Näyttäå väistämättömåltä, suurille, vattakunnallisi e yhtiöille,
liikenteeståt TLO hoitaa noin 60% ja ettäTurussakin bussilinjatjoudutaan onhan suurila firmoilla paremmat
TUKL loppua 40%. Kaupunkilinjoilla kilpailuttamaan. Tåssä yhteydessä mahdollisuudet pärjätå kitpailussa.
käytettävå kalusto koostuu yksin- usein kysytaiän, onko TuKL:illa mi- Ei ole mahdottomuus, ett i suu-
omaan kaksiakselisista linja-autois- tåän mahdollisuuksia selvityä tållai- ret ulkomaalaiset yhtiöi tulevat myös
tä, Turussa ei ole lainkaan nivel- eikä sessa tilanteessa, onhan laitoksen Turkuun. Onhan niillä merkittävä
telikalustoa. autokalusto keski-iåltään vanhaa. rootitänå päivänä Helsingissäkin.



Tekslija kuvat lvarkku Nummelin

AUSTRALIAN RAITIOTIET

Australiassa on asukkaita runsaat l7 miUoonaa. Kengu.uita on enemmån kuin ihmisiä. pinta-
ala on 23-kertainen Suomeen verrattuna. Asukastiheys on siten pålion pienempi kuin Suomes-
sa. Suurin osa maata qn erittäin harvaan asuttua, Asutus on keskittynyt mantereen rannikoille,
ennen kaikkea etelä-ja itärannikoille. Mantereen kaikki suurkaupungit ovat meren äårellä: Ade-
laide (1,05 milj. asukasta) ja Melbourne (3,08 milj.) etelässå, Sydney (3,66 milj.) ja Brisbane (t,30
mili.) idässå ia Perth (1,19 miU.) lännessä. Raitioliikennettä on nykyisin näistä kolmessa etiAde-
laidessa, Melbournessa ja Sydneyssä. Metroia ei ole koko mantereella, Normaalit rautatiet kul-
kevat kuitenkin kaupunkien keskustoissa osittain maan alla. Raitioteillä on tieliikenteen mukai-
sesti vasemmanpuoleingn liikenne.

RAITIOTEIDEN KEHITYS
AUSTRALIASSA

Australian ensimmåinen sähkö
raitiotie aloifti toimintansa Melbour-
nessajo vuonna 1889. Sydney seu-
rasi peråsså vuotta myöhemmin-
Yllättäen Melboumen sähköraitiotie-
liikenne lopetettiin I 896 ja&uakseen
vasta kymmenen vuotta myöhem-
min. Ensimmäiset kaapeliraitiovau-
nut oli otettu Melbournessa käyttöön
jo 1885. Kaapelikäiyttöinen liikenne
jatkuikin Melbournessa såhkön rin-
nalla aina vuoteen 1940 saakka-

Australiassa oli'i950]uvun alus-
sa raitioteitå 13 kaupungissa (Bris-
bane, Sydney, Newcastle, Melbour-
ne, Gee'ong, Ballarat, Bendigo, Ad+
laide, Perth, Fremantle, l<algoorlie,
Hobart ja Launceston). Varsinkin
1960-luku oli voimakasta raitio-
liikenteen supistamisen aikaa. Ame-
rikkalaiset ja brittiläiset konsultit suo-
sittelivat raitiovaunuien poistamista
kaduilta. Siten nykyisin vain Mel
boumessa on laaja raitiotieverkko.
Sydneyssä ja Adelaidessa on kum-
massakin yksi linja. Lisäksi Ballara-
tissa ja Bendigossä on vanhan ver-
kon jäänteillä vähäistä turistiliiken-
nettai raitiovaunuilla.

Myös Melbournessa raitiotiet oli-
vat vaarassa 1 960- ja'1970luvuilla.
Kaukonäköinen raitiotieyhtiön halli-
tuksen puheenjohtaja pani kuitenkin
koko taitonsa peliin ja sai poliitikot
pidätulytymåån raitioliikenteen vä-
hentåmiseståi. Sittemmin konsultti-
enkin kannat ovat muuttuneet ja

Melbournen raitioteiden tulevaisuu-
dennåkymåt ovat nyt erittäin hfr'åt.
Hyvin toimiva raitioliikenne katso-
taan nyt suorastaan kaupungin elin-
ehdoksi.

Australian kaikkien nykyisten rai
tioteiden raideleveys on 1435 mm.
Tämä on sikäli merkittävää, ettå rau-
tateiden raideleveydet ovat Austra-
liassayhä hyvin ki4avia. Tärkeimmåt
henkilöliikenteen raideleveydet ovat
rautateillå 1067, 1435 ja 1600 mm.

Tåsså artikkelissa tarkastelem-
me vain vain nykyisin normaalissa
liikenteesså olevia raitioteitä

ADELAIDE

Entiseslii laajasta verkosta on
jäljellå vain yksilinja, mutta tåmå on
sitäkin vilkkaammin käytösså. Se
johtaa kaupungin ydinkeskustasta
Victoria-aukiolta meren rantaan
Glenelgiin. Vanhin påivittäisessä
käytössä oleva vaunu on vuodelta
1929! Vaunut muistuttavat vanhoja
amerikkala jsia interu rban -vaunu)a
eli kaupunkien keskustojen ulkopuo-
lelle johtaneiden ratojen vaunuja.
Väritykseltåån vaunut ovat ruskeita.
Vaikka vaunujen runko ja olemus
ovat vanhoja, såhk6tekniikka on
uusittua. Vaunuissa on l€tolla åsket-
Uiin asennetut uudet sankavirroitti-
metja suurimmassa osassa vaunu-
ja ajovalot ovat modernia mallia.
Iodennåköisesti paikalliset raitio-
vaunufTiikitovat kauhuissaan vaunu-
jen saamasta uudesb ulkonåöstå.

Kummassakin päåsså linjaa vau-
nut ku lkevat kadulla, mutta keskiosa

on pikaraitiotietyyppinen omine rata-
penkkoineen. Räitiotien varikko on
sekin jäljellå, mutb täysin kåyttåmåt
tömänå.

Vaunuissa on kiertåvät rahas-
tajat. Liput kuuluvat Adelaiden alu-
een yhteislippujärjestelmåån, mikä
tekee mahdolliseksi käyttåå samoja
lippuja myös busseissa ja paikal
lisjunissa. Adelaidessa on myös ai-
noa O-bus -järjestelmä (=omia eri-
koisia betoniraiteitaan ja kulku-
väyliään käyttåvä linja-auto-
jårjestelmä. Toim. huom.)

MELBOURNE

Raitiovaunut ovat Melbournessa
ehdoton peruskulkuväline. Ne ovat
k€upungin tunnuskuvia; raitjovaunut
esiintyvåt paikallisissa matka-
muistoissa kuin kengurut muualla
maassa. Suomalaiselle tåmä raitio-
tiekaupunki on hyvin kotoisen tun-
tuinen, kosk€ vaunut ovat tåsmål
Ieen samanvårisiä kuin Helsingissä.
Joitakin uusia vaunuja maalattiin
1g7o-luvulla oranssisiksi, mutta ne
maalattiin uudestaan perinteiseen
kelta-vihreåän väritykseen (tåmåkin
tuntuu tutulta).

Linjaston pituus on 241 km. Lin-
joja on 25. Vuoden 1998 alussa vau-
nuja oli 567. Melbournen raitiotie-
järjestelmä on laajin Euroopan ja
entisen Neuvostoliiton ulkopuolinen
raitiotielaitos. lGupungin keskustas-
sa noinjokatoisella kadulla on raitio-
tieIata. Såånnöllisen ruutukaavan
takia keskustassa on lukemattomia
2-raiteisten raitioteiden suorakulmai-
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Adelaidelainen Giliovaunu nrc 364 Glenelgin päätepysäkittä.
Kuva Matuku Nunmelin 18.2.1998
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Melbounelainen W-saian vaunu nrc 854 trypillises'ä rajtioteiden
suomkulnaisessa risteyksessä. Kuva M. Nummelin 20.2.1 g9B.
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sia risteyksiä. Keskustasta linjat haa-
Eutuvat säteittåin ympä.istöön lä-
hes kaikkiin ilmansuuntiin. Kaksi
entistä VR:n (Victorian Railways)
sähkörätaa toimii nykyisin katu€itio-
teihin yhdistettyinä raitioteinä. Nämä
linjat kulkevat omilla rautatietyyppi
sillä penkoillaan ja ylittåvät risteävät
kadut silloilla.

Huhtikuussa'1994 avaitiin liiken-
teelle City Cirkle -linja. Se kiedää
ydinkeskustaa kumpaankin suun-
taan'10 minuutin välein. ldatkusta-
minen nåissä vaunuissa on täysin
ilmaista. Ratkaisu vähentää yksi-
tyisautoilua keskustassa ja palvelee
turisteja nähtävyyskuulutuksin.
l\,,luista vaunuista poiketen City
Cirkle -vaunut ovat viininpunaisia,
mikä on aiheuttanut jonkin verran
kritiikkiä.

Vaunuissa on City Cirkle linjaa
lukurlnottamatta kiertävät rahastajat.
Liput ovat pahvisia ja rahastaja lå-
vistää niihin aikatiedot pihdeilleän.

Vaunuja on nykyisin liikenteessä
seuraavia tyyppejä:

SARJA W
Vaunut ovat valmistuneet vuosi-

na 1923-56. Ne ovat 4-akselisia.
Niitä on nykyisin aktiivikäytösså noin
75. Yhä ajossa olevat vaunut ovat
vuosilta 1936-1956. Numerot ovat
väliltai 728-'1 039. Osa niistä on muu-
tettu City Cirkle -linjalle. Lisäksi kol-
me vaunua on muutettu ravintola-
vaunuiksi. Käikissa W-sarjan vau-
nuissa on yhä tankovirroitin-

SARJA Z
Vaunut ovat välmistuneet 1975-

'1984. Ne ovat 4-akselisia. Lähes
kaikki 230 valmistettr,, vaunua ovat
yhä ajossa. Numerot ovat I - 230.
Su u ressa osassa vaun uja on koryat-
tu tankovirroitin uudella saksisan-
kavirroittimella.

SARJA A
Vaunut ovat vai_ rtuneet 1984-

1987. Sada on hi€ .n paranneltu
versio Z-sarjasta, mm. ovilärjestystä

on muutettu ja tuuletusta ja ohjaa-
mon muotoa on paEnnettu. Nume-
rot ovat 231 - 300- Kaikki 70 vau-
nua ovat llikenteessä.

SARJA B
Vaunut ovat valmistuneet 1984-

1 994. Näiki 6-akselisia nivelvaunuja
on rakennettu '132- Kahta prototyyp-
piå lukuunottamatta niissä kaikissa
on ilmastointi. Numerot ovat 200'1 -
2132.

Sa4ojen Z, Aja B vaunut on val-
mistanut Commonwealth Engineer-
ing Pty Ltd (Comeng) eli nykyinen
Adtranz. Varhaisemmat vaunut on
suurelta osin valmistettu raitioteiden
omassa konepajassa (Melbourne
and Metropolitan Tramways Boad
Workshops). Normaal,liikenteen
vaunujen lisäksi laitiotieyhtiöllä on
työvaunuja ja edustava kokoelma
liikennekelpoisia museovaunuja.

Nimellä "The colonial tramcar
Gstauranf' toimivat ravintolaraitio-
vaunut ovat eriftäin suosittuja. Toi-

B-saian vaunu nrc 2063. Kuva
M a*ku Nummelin 20. 2. 1 998.
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minta alkoi vuonna 1982. Vaunut
kulkevat ympäri vuoden. Kello 13-
15 tarjotaan l€hden tunnin kierto-
ajelulla neljän ruokalajin lounas. lllal-
liskiertoajelu kestää pe€ti kolmisen
tuntia (klo 20.35-23.30) ja sen ai-
kana tarjotaan viiden ruokalajin ate-
ria. Pakettihintaan sisältyy matka,
ruoat ja juomat.

Etukåteisvarausten mukaan yh-
dellå vuorolla vaunuja on yhdestå
kolmeen. Varaaminen etukåteen ei
ole kuitenkaan pakollista. Yhdessä
vaunussa on 36 ravintolapaikkaa.
Vaunuissa on keittiö jaWC. Vaunuis-
sa on erikoistelit, joilla on pyritty saa-
maan mahdollisimman tasainen kul
ku. Vaunujen kulkuååni onkin paljon
hilja,sempi ja heilahtelu on vähäi-
sempäå, kuin tavallisella W-sadan
vaunulla.

SYDNEY

Sydneyssä oli 1950-luvun alus-
sa reittipituudeltaan yhtä suuri
raitiotieverkosto kuin lvlelboumessa.
Vaunuja oli jopa selvåsti enemmän

kuin lrelbournessa. Kuitenkin vuon-
na 1953 päätettiin, ettå raitiovaunut
tulee koNata linja-autoilla. Raitio-
liikenne påättyikin vuonna 1961.
Tällö,n kuviteltiin, että Sydneyssä ei
nähtäisi koskaan enää raitiovaunuja.

Raitioliikenne alkoi kuitenkin uu-
destaan elokuussa 1997 36 vuoden
tauon jälkeen. Liikenteen aloittamis-
ta edelsi turvallisuuskampanja, jos-
sa kerrottiin mm. autoilijoille, miten
raitiovaunuja tulee varoa_

LJusilla Central-Pyrmont -raitio-
teillå eiole oikeastaan mitäån yhteis-
tä Sydneyn vanhojen ratojen kans-
sa. Linja alkaa Sydneyn päärautatie-
asemalta. Ensimmåiset sadat mekit
se kulkee kadulla, mutta senjälkeen
linja kulkee suurelta osin entistä ta-
varaliikenteen rautatielinjaa pitkin.

Sekä kalusto että rata on tehty
liikenneään jltään niin hiljaiseksi kuin
mahdollista. Jottei rata aiheuta vä-
rähtelyä (ja ääntä) läheisiin raken-
nuksijn, on se e stetty kumielasto-
meereilla. Raitiotien kokonaispituus
on 3,6 km. Pysåkkejå on 10. Rata-
työt alkoivat helmikuussa 1996 ja

jo vuoden 1997 toukokuussa rata oli
valmis koeajoihin.

Sinivälkoiset vaunut ovat koko-
naan matalalattiaisia. Ne ovat Ad-
tranzin toimittamaa Vaiottan-tlyp-
piå eli samaa perhettä kuin Hel-
slnginkin matalalattiavaunut. Kussa-
kin 28,280 m pitkåssä 6-akselisessa
vaunussa on 74 istumapaikkaa ja
143 seisomapaikkaa.

Raitioliikennettä hoitaa oma yh-
tiö. Raitiovaunuissa eivät kelpaa
muiden yhtiöiden (bussit, rautatiet,
monorail) matkaliput. llmeisesti osit-
tain tästä syystå raitiotien matkus-
tajamäärät ovat jääneet jonkin ver-
ran odotettua pienemmiksi. Rajtio-
tietä tullaan jatkamaan molemmista
päiståån, jolloin kåyttöasteenkin
odotetaan käsvavan

Sydneyn erikoisuus on monoraii
eli yksikiskoinen juna- Sen rata kier-
tää keskusta-alueella katujen ylä-
puolella mm. tårkeimpien matkailu-
kohteiden kautta. Raia muodostaa
ison ympyrän, jonka kiertåminen
kestää noin 15 minuuftia. Etenkin
matkailijat suosjvat järjestelmää.

Sydneyläinen matalalattiavaunu päätepysäkillään päämutatbaseman
edustalla. Kuva Ma*ku Nunnelin 22.2.1998
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PAATEPYSAKKI
"neåminen eiole minkeän aruoista,

LOPPUKESÄN RETKI
Suomen Raitiotieseu ra Ry:n jär-

jeståmå maksuton tutustumiskäynti
Vuosaaren uudelle metroradalle.
Tutustuminen uusiin asemiin Puo-
tilassa, Rastilassa ja Vuosaaressa,
Vuosaaren asetinlaitetiloihin sekä
edestakainen ajo omalla metroju-
nalla kyseisellä rataosalla. Lähtö
Rautatientorilta 25.8. klo 16.30
SLHS:n omistamalla Oy Liikenne
Ab:n punaisella museobussilla
(167), jolla siirrytaiän Vuosaareen.

Metrokäynnin jälkeen ajellaan
bussilla sen vanhalla kotiseudulla
itäisessä Helsingissä vielä pari tun-
tia. Retki päättyy noin klo 20.00 Rau-
tätientörille Kaikki asiaste kiinnos-
tuneet ovet te etulleitå.

LINJAT

1.5. havaittiin Eiran lenkkiä kier-
tämåsså linja 3X (YT-KT-EIR-YT) ja
påinvastoin. Linjalla oli yksi vaunu
suuntaansa eli siis kaksi vaunua,
joista vaunu 54 kiersi lenkin 38
suuntaisesti ja vaunu 40 linjan 3T
suuntaisesti.

Linjaa 2V liikennöitiin 29.5. vii-
meisen kerran.

LinjojaTAja 78 ajettiin poikkeus-
reiftiå Rautatjeaseman kautta pitkä-
perjantaina Via Crusis - Ristin tie
-pääsiäiskulkueen kenraalihadoi-
tusten vuoksi n. klo 21.30-23.00-
Samaa reift iä ajettiin pååsiåislauan-
taina varsinaisen päåsiåiskulkueen
aikana n. klo 21 - 23.

5.€.4. linjoilla 38 ja 3T ajettiin
poikkeusreittejä yöaikaan raitiotie-
kiskojen uusimistöiden vuoksi. 6. ja
7.4. klo 0.00 alkaen linja 3T ajoi Ei-
€n lenkin 38 suuniaisesti sekå 8.
ja 9.4. ljnja 38 ajoi klo 0.00 alkaen
Ei€n lenkin linjan 3T suuntaisesti.

Raitioliikenne siirtyi kesäaika-
tauluihin 1.6. Ruuhkavuoroja lähin-
nå linjalla 1/'14 reitin pidentymisen
johdosta (1 > 1A).

15.4. alkaen Simonkentäl&t pois-
tettiin kaikki bussien pååtepysäkit ja
alueelle alettiin rakentaa hotellia.
Linjojen 32, 39(A,V),45ja 47 päåte-

pysäkki siirtyi Kampin metroaseman
terminaaliin. Linjan 46 pååtepysåk-
kisiirtyiUrhoKekkosen kadulle. Lin-
jan 70T pååtepysäkki siirtyi Kampin
terminaalista Fredrikinkadulle-

Aamuyön tinjät olN - 07N ajet
tiin myös kiirastorstain ja pitkå-
pe4antain sekå ensimmäisen ja toi-
sen pääsiåispåivån välisina öinä.

Linjaa 1 1 liikennöitiin Korkeasaa-
reen pitkäperjantaista toiseen pää-
siåispäivään puolen tunnin välein klo
10 - 18.

7.5. Tilapäinen päätepysäkin siir-
to linjoilla 13 ja 21V Asema-aukiol-
la. Asema-aukion pysäköintilaitok-
sen rakennustöiden alkamisen takia
linjojen 13 ja 21V lähtölaituri siirret-
tiin Finnairin terminaalin pohjoispuo-
lelle. Seuraava rakenn usvaihe alkaa
ensi syksynå, jolloin pysäkkien pai-
kat muuttuvat uudelleen.

RM3-vaunu HKL 21 kääntymässä
viimeisiå kelloja linjala 2V Aleksan-
tein kadulta Snellm a n i n kad u Ile.
Kuva Peftti Leinomäki 25.5.1998.
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Helsingin joukkoliikennelauta-
kunta vahvisti '13.5. sisäisen bussF
liikenteen toisen tarjouskilpailun lin-
jat. Kilpailutettava liikenne on 20%
HKL:n bussiljikenteestä ja 25% so-
pimusliikenieestä. Tarjouskilpailu
kåydåän touko-kesäkuussa ja kil-
pailutettu liikenne alkaa 7.6.'1999.
Kilpailun sääntöjä on muuteftu- Nyt
myös tarjoajan henkilöstöpolitiikka
otetaan huomioon. Kilpailutettavat
linjat on jaettu seitsemään ryhmään:
1:linjat 50, 58(B), ja 59 (nyt HKL),
2: linja 64(N) (HKL), 3: linja 67(X)
(Pohjolan Kaupunkjliikenne ja Siro-
lan Liikenne), 4: njat 70(T,V) (Lii-
kenne Oyja STA 5: linja 72 (STA),
6: linjat 64S, 71S, 77S ja 865 (HKL
ja Liikenne Oy), 7: linjat 84, 85(N),
86(8,N), 87 ja 88 (HKL).

Seutuliikenteen toisen kilpailut-
tamiskierroksen kolmannessa eräs-
sa HKL Bussiliikenne oli merkittävin
voittaja. Se sai ajettavakseen seutu-
linjat 452. 453, 516 ja 732. Linja 73O
siirtyy tiettävästi Oy Liikenne Ab:lle.
lMuita osin tållä kerralla kilpailutetuil-

la linjoilla liikennöiisijänå jatkaa en-
tinen. Pahimman tappion koki
ranskalais-ruotsalainen Vivendi,
joka tunnetaan paremmin nimellä
Linjeboss HKL Bussiliikenne ei ole
enää vahva vain Helsingin sisäisillä
markkinojlla vaan myös seutulii
kenteessai. HKL:n vahvuus perustuu
ositiain myös siihen, eftä se osaa
tehdä strategisesti on|istuneita ali-
hankintasopimuksia pienien yksityis-
ten yhtiöiden kanssa. Tammelundin
Liikenne Oy ja Metsälän Linja Oy
saanevat eräitä vuoroja ajettavak-
seen HKL:n voittamilta Hetsingin
sisäisiltä linjoilta 62ja 78 llrnan näi-
tä alihankintamahdollisuuksia HKL
Bussiliikenne ei olisi voinut tehdä
yhtä edullisia tarjouksiaja voittaa ko.
Jinjoja itselleen-

Menestykseksi osoittaunut Koti-
linjakampanja jatkui kevää ä 1998.
Bussilinjoista Kotilinjoina olivat mm.
39(V...), 42, 67, mutta nyt myös rai-
tiolinja otettiin tähän tempaukseen
mukaan: linja 1(A) saiolla Kotilinjana
toukokuussa pari viikkoal

METRO

2.5. Metrojunissa näytti olevan
kolme yksikköä (kuusi vaunua) a!
nakin päiväsaikaan.

Rautatientorin metroaseman
kompassitasanteella koneportaiden
yJäpäässä on näyttötau lu, joka näyt-
tää seuraavat lähdöt niin itäAn kuin
Iänteen. Se on erilainen kuin aika
naan oli Ruoholahdessa. Tässä,
samoin kuin laiturikilvisså, näytiåä
olevan se vika, ne elävät,,omaa elä-
määnsä". Toisin sanoen niistä näkee
miten junien pitäisi kutkea. Havain-
tojen mukaan poikkeustiianteissa
näytot kertovat uskollisesti aika-
taulunmukaista tietoa.

Mahlaa laiturikilvistöstä olta iloa
metrolinjan muuttuessa kaksi-
haaraiseksi, kun ne voivat ilmeises-
ti edeileenkin neyttää vain seuraa-
van junan määränpään ja odotus-
ajan, esim- "Mellunmäkeen 5 min',.
I\Iutta jos on menossa (asiakas)
Vuosaareen?

!tt

Keppi-Katia HKL 9 Kotilinjavaunuksi teipaftuna tinjan 1(A) päätepysäkittä Käpy!ässä.
Myös sisatvaunu I liikkui yasfaayassa asussa sanala Katitinjatta.

Kuva Pertti Leinomäki 18.5.1998, Käpylä

I 'TIT
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KALUSTO

8.4. seisoi KH:n rcmuraiteella
sorakasan viercssä Valmet-vaunun
HKL 17 riisuttu raato. Suurin osa ik-
kunoista oli viety, samoin oviauto-
matiikatja jopa keskiovet, niinikään
erilaisia sähkötaitteita. l\4yös
takatelin sivusuojalaudat oli viety
(vaunuun H-2, joka on käynyt läpi
pienen perusparannuksen). lstuimet
olivat jåljellä, samojn kilpilajtteet
(vaunun lattialla), kuljettajan ist!in,
ajokytkin yms. Viffoitin tietenkjn oli
viety. Etutelin 2-akselille vaunun vä-
semmalla sivulla oli kirjoitettu "hys-
syttää", eli siinå oli kommentti vau-
nun kuntoa tutkittaessa todetusta
rumpuviasta. Sittemmin kevåällä
vaunun korin nouti kotkalainen kuor-
ma-auto, mutta telit jåjvät paikalle.

Neliakselisten vaunujen telejä ja
kontaktoreita on huollettu ja telit on
maalattu useissa yksiloissä, varsin-
kin sarjassa '16-30. Tarkoittanee sitä,
että vaunuilla ajetaan vielä pitkään-
kin

Ensimmäisten saaneerattujen
Nr+-vaunujen linjakilpilaitteista puut-
tu! tunnus2V. Vuoden 1995jålkeen
peruskorjatuissa +-vaunuissa tun-
nus 2V yleensä on (tosin koko linja
poistui kesällä 1998 lopullisesii).

Nd+ 63 (kilven mukainen valmis-
tumisaika 4-98) ilmestyi liikentee-
seen toukokuun puoleen väliin men-
nessä.,Ndl+ 72 valmistui tou kokuus-
sa ja havaitiin liikenteessä touko-
kuun lopussa.

Kaikissa nivelvaunuissa on nyt
Askon istuimet. Nrlissä pari-istuimia
ei ole limitetty, vaan ne ovat "tasai-
sesti" vierekkäin ja etuosan yksit-
täinistuttava ajosuuntaan näkymän
antava istuin on jäljellå. Nrll-vaunuis-
sa A-vaunun parjpenkit on limitetty
ja mainittu yksinistuttava tuoti on
poistettu. Näin on siis kaikkien nivel
vaunujen paikkaluku sama, paitsi
vaunun 67, jonka B-vaunun nivelen
luona olleet penkit on poistettu. Eli
normaali istuinluku on nivelkalus-
tossa 38, vaunun 67 luku on 36.

Kuten aiemminkin on ilmennyt,
siirtyrvät 4-akseliset vaunut 1-30
kokonaan linjalta 8 tinjalte j(A). Ke-
väen mittaan on kuitenkjn ilmennyt
"lipsumisia". Linjalla 1A on havaittu
esim. maaliskuun aikana nivelka-
lustoa, usein vain yksi N r-vau nu/pAi-
vä. Toisaalta linjalla 8 on saattanut
olla jossain ruuhkavuorossa vastaa-
vasti laihialainen.

11.3. vaunu'i oti tinjalla 1vuo-
rossa 1.

Kesäkuussa ennen juhannusta
neliakselisia vaun uja käytettiin kesä-
aikatauluista huolimatta jossain
mää n, påäasiassa tinjalla 2. Kesä-
kuun ensimmäisellå viikolla vaunut
12, 27 ja 30 olivat lähes jokapäivåi-
nen näky mainitulla tinjalla. 11.6.
mainittujen vaunujen lisäksi kakko-
sella kolisteli vaun! 26. lruutama-
na päivänä linjalla '10 seikkaili Ka-
ria-vaunu HKL 10. 15.6_ tinjalta 6
havaittiin keskipäivällå vaunu 27.
Juhannuksen jälkeen vaunut 1-30
katosivat lähes kokonaen

RM1 eli WS HKL 339 HAssE-mainosvaununa pasitassa.
Kuva Jorma Rauhala 18.1.1998
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Kesäkuussa havaittiin, että Kos-
kelan hallialueella seisoi sellaisia
museovaunuja, joita on säilytetty
Vallilan hallissa. Koskelan pihalla oli-
vat mm. vaunut H4, 139+684, 181,
7 19, 761, 313, 33 1+521. Havaitsija
joutui oikein hieraisemaan silmiåän
ajaessaan KH:n ohi bussilla puolen
yön aikoihin...

Maaliskuun lopulta alkaen HKL
vastaanotti autot 980'1-9811, Ne
ovat telirakenteisia metalalattia-au-
toja, jotka ovat tyyppiä Volvo B10B
LE 6x2 WÅ,/Carrus K204 City L.
Paikkoja on tarjolla 55 istujalle ja 35
sejsojalle. Koriensa puolesta autot
ovat miltei identtisiä verrattuna au-
toihin 9603-9606. Uusia teli-Volvoja
sijoitettiin useille perinteisille nivel-
Iinjoille, kuten 20:lle, 21v'.lle, 4211e,
64:lle, 654:lle ja 664:lle. Kesäkuun
alussa myös linjalle 18 sijoitettiin
telikalustoa. On suuriilo todeta, ettå
nåisså(kin) mahtavissa kulkuneu-
voissa ulkopintoja koristavattyylikås
hopeanharmaa Wö ja jo legendaksi
muodostuneet kultaiset HKL-nrot.

Haagan ja Kontulan palvelu-
linjoilla käytetään erikoisia Scania
DAB 51'l MK3 -autoja. HKL|n
suunnitteluyksikkö on vuokrannut ne
Scan-Autolta. HKL Bussiliikenteen
hoitamalla Kontulan palvelulinjalla
kåytetåån autoa CCO-779, jolla on
HKL-nro 9812 (aiemmin 9813??).
STA:n hoitamalla Haagan palvelu-
linjalla taas kulkee sisaralto CCO-
772, jolla on nro 399 (ex HKL 9812?)
Autojen tekniikka poikkeaa niin pal-
jon konventionaalisesta linja-autos-
ta, ette' Päätepysäkki-palstalla ole
mielekästå lähteä esittelemäån tåtå
autotyyppiä tållä eråå tåmån laajem-
min. Toivottavasti vojmme myöhem-
min palata asiaan kunnollisen artik-
kelin muodossa.

HKL Bussiliikenne sai kåyttöön-
sä toukokuun alusta lähtien 11 kpl
Volvo B10L{3 CNG/Carrus K204
City U -matalalattiabussia, jotka ovat
maakaasukäyttöisiä. Ensimmäiseksi
niitä sijoitettiin linjalle 23, myöhem-
min esim. linjalle '17. Satunnaisesti
niitä on voinut liikkua muuallakin,.,o-

paseutulinjalla 112. Bussit ovat 12,4
metdä pitkiä ja niisså on 37 istuma-
paikkaa. Keskisillalla on tilaa kaKille
lastenvaunuille. Bussin katolla on
viisi maakaasusäilitötå, joihin mah-
tuu noin kuutio puristettua maakaa-
sua. Säiliöt on osittain "upotettu"
katon sisäpuolelle, joten auton etu-
osan sisåk€to on tiavanomaista ma-
talammalla. Aluksi bussien tank-
kausasema on Pirkkolassa, jossa
tankataan myös Tammelundin Lii-
kenteen kaasubussit. Lähitulevai-
suudessa HKL hankkii myös oman
kaasuaseman, vaikka pidemmäliä
tähtäyksellå maakaasua pidetään
vain våliaikaisena ratkaisuna kau-
punkillikenteen saasteongelmiin.
Maakaasuvaihtoehto näet edistää
kasvihuoneilmiön etenemistä siinä
missä dieselvaihtoehtokin. Esim.
Ruotsissa ollaankin nåissä asioissa
paljon pidemmällä, ja siellå on siir-
rytty yhä useammilla paikkakunnilla
biopolttoaineisiin, esim. etanoliin,
joiden hiilidioksidi on luonnosta pe-
Eisin. Myös sähköä pidetåån yhte-
nä vaihtoehtona (akkuJhybridi-).

EiI
IEE

MaakaasukåWinen HKL 9815 seutulinja a 112 (Kanppi - Haukilahti).
Auto on tyyqiä Volvo B10L-63 CNG/Carru' City U. Mooftoin Wppi-

ne*intä on GH1 04245, vaihteisto on ZF sHP 590.
Kuva Pefti Leinonäki 19.5.1998.
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HKL 9039 on yksi niistå neljåstä
dieselbussista, joihin on vaihdettu
Volvo THDI 02KF -dieselmoottorin
tilalle [4ANin nestekaasumoottori.
Auto 9039 on havaittu linjalla 22
nestekaasukäyttöisenä. Nijn ovat
maailmankirjat menneet sekaisin,
että Volvoihinkin'Joudutaan" laitta-
maan muiden valmistamia koneita.

Niin ikään nestekaasukäyttöinen
auto HKL9401 näyttiolevan kevääl-
lå linjan 22 vakiokalustoa.

HKL on poistanut nivelbussil
8500, 8501, 8506, 8602 ja 8608.
Havaittiin, että 8602:n uusi omistaja
on Tallinna Autobussikoondis. Aina-
kin autot 8500, 8506 ja 8514 seisoi-
vat vähän aikaan Vviimalla. Ne on
saatettu myydä lrkutskiin. Autot
8501 ja 8602 havaittiin eräässä vai-
heessa Äyritien bussivarikolla, mikå
v'ittaa siihen, ettå Pohjolan luristi
auto on toiminut välikätenä näissä-
kin bussikaupoissa. HKL:n autot
8504, 8609, 8611, 8614ja 8615 oli-
vat keväållå seisonnassa. Auto 8627

taas poistetaan huhtikuisen tieltä-
suistumisen vuoksi, sen verän suu-
ret kolhut se siinä sai.

STA on luopunut autosta 609,
mutta ottanut auton 20 uudelleen
ajoon. STA:n kalustopolitiikka on
muutenkin herättänyt huomiota har-
rastajien keskuudessa. Esim. Hel-
singin sisåisellä linjalla 51 onjonkun
kerran esiintynyt Carus Fifty -ko-
rinen bussi. Seutulinjojlla (milloin
milläkin) on taas näkynyt todella ur-
baaneja Volvo 810L:iä.

6.4. Helsingin sisäisellä linjalla 67
oli Pohjolan Liikenteen auto 870
(UVX-407), Scania K1 12lwiima
II304, ex P. Tyllih Linja Oy.

27.4. aarnulla Vantaan sisäisellä
linjalla 358 oli l4etsälän Linjan auto
2, BKN-888, Scania N'1 13CLB/
\Mimal Ku ljett4an jaltai auton vuok-
rausta?

Aamuruuhkassa 13.5. Tamme-
lundin Liikenteen 4 (FCC-600) meni

kohti lentoasemaa. Linjakilvissä oli
"60V", joten auto taisi olla tilaus-
ajossa.

26.5. LOYtn vanhat autot 188 ja
69 (Volvo 858-60/Lahti Centrum) lin-
joilla 764 ja 768.

LOY poisti veistäån kesåkuun
alussa seuraavat altot:23,41, 51,
65,69,93,94, 156, 184, 186 -.188,
'195 - 198. Täten LOYiltä poistui
Scaniat, samoin Deltat, Lahti Cent.
rumit, Lahti30:tja ainoa Taival. Au-
toja pystyttiin poistamaan, sillä LOY
menettää hetkeksi kaikki seut!-
linjansa. Lisäksi vuonna 1991 va!
mistuneei tuupparlvotvot 78, 80 -
82 sekä 85 siirrettäneen Turun Lin-
ja-auto Oy:lle.

5.3. Linjebussin "Ruotsin Scania"
nro 227 oli Helsingin sisäisellä lin-
jalla 67.

Linjebuss siis siirtää kesän 1998
aikana suuren määrän kaupunki-
busseja Kööpenhaminan seudulta

TAKL 112, AEC (eli Aasi) Nalmet vm. 1949 hienosti entisöitynä
Tampercen Keskustotilla esiftelytilaisuudessa 26.5.1 998. Auto
kuului liikennelaitoksen ensimmäiseen dieselbussihankintaan.

Kuva Joma Rauhala 26.5.1998, Tampere
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Vantaalle. On puhuttu, etai 83 siir-
rettäväå autoa on tYYPPiå Volvo
B10B LE/Säffle 2000, 12 muuten
vastaavaa. mutta kori on P€benraa
ja seitsemän originaali-Scaniäa-
Ensimmäisenå Tanskasta tuotuna
autona liikenteessä havaittiin heinä-
kuun alussa seutulinjalla 109 LB 534
Volvo B1 oBLgSåffIe. Se oli muuten
Kööpenhaminan "keltainen", mutta
alaosaan on vedetty oranssi raita.

Entisiå Linjebus Danmark FJS:n
autoja on Tuupakan ja Hakunilan
varikoiden lisäksi myös mm. Turus-
sa, Karkkilassa ja Tampereella muu-
tostöiden kourissa.

Linjebussilla on ollut keväällä
ajossa myös toinen Camo-korinen
auto eli36q(CCO-750) vm. 73, uusi
kori vm. 88. Auto on entinen Haku-
nilan Liikenne 60 (ZCJ-868). Alusta
on peråisin LOY:n "Heinåldkistä"
258. Autoa on kåytetty yhdessä kak-
soislähdösså arkiaamuina Vantaan
sisäisellä linjalla 70.

Linjebussin Tuupakan varikon
kalustoon on ilmestynyt bussin pe-

rån kokonaan peittåviä Tallink-mai-
noksia. Jopa vanhimpiin busseihin
(154, 163 ja 168) on investoitu.

Linjebussin entinen UTJ637 on
oikea kiertolainen: '1. Vantaan Linja
137,2. Vantaan Liikenne 137,
3. Hakunilan Liikenne 257, 4.
Linjebuss 257, 5.Tuomisen Linja lT
ja nyt (6.) Savonlinja/Etelä-Suomen
Linjaliikenne 20...

Korsisaari on käyttåinyt kevåållå
U-seutulinjoilla tavallisuudesta poik-

keavaa kalustoa: Nurmijårven Lin-
ja I, Scania F112lKutter I vm. 82
linjalla 496. Lahnuksen Llnja3, Sca-
nia BF111s/Kutter 9 vm. 81 (harvi-
nainen keltainen ulkoasu) linjalla

Vihdin liikenteen autoja Lj-seutu-
linjoilla: APA-949, Scania BF111/
Lahti 31 vm. 81-82. APO-150, Sca-
nia BR116s/Lahti 32 vm. 82.

27.4. TUKL:n linjalla 73 oli auto
70 ja linjalla 74 alfo 72. Autot ovat
punaisiksi maalattuja ja Koiramäki-
asuun teipattuja vuoden '1974 Sisu
BT-69CR/Wima 05:ia. Kesäisin au-
toja kåytetään lapsille ta.koitetuilla
kiertoajeluilla, talvisin lähinnå kou-
lulaisille suunnitelluilla linjoilla. Lin-
joja 73 ja 74 saa toki käyttäå kuka
tahansa, normaali yhteistarifiitaksa
on kåytösså. Turun bussiliikennettä
käsitellään myös toisaalla tässä leh-

TLO:laisen Linjaliikenne Antti
[4uurisen autossa AVJ-525 (exHKL
8525) on edelleen HKL:n jäljiltå ei-
laisia sisätarroja ja -kilpiä, esim.
järjestysnumerokilvet.

Turun uusin kaupunkibussi on
SL-Autolinjojen 136 (KU-764), Vol-
vo 8'108 Lgsåffle 2000. ovilla 2-2-
1 Samanleisia SL:llä on niitii Turus-
sa kaikkiaan viisi(103, ld, 120,125
ja 136) ja muualla Suomessa lisäk-
si '15 autoa.

T\KL 72, Sisu BT-69cR/5850/t/t/iina vm. 1974 lua a 74.

Kuva Teemu Collin 27.4.1998, Tutku.
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Turkulainen Matka-Autot Oy on
"parantänut" Turun ja Kaarinan vå-
lisen lähilinjan kalustoaan hieman
omintakeisella tavalla. Linjalla liikku-
vat nyt mm. autot 19 (TOE-1 19), 26
(IoE-126) ja 107 (TMJ-107). Ne
ovatentisiä TUKL:n autoja 1'19, 126
ja '1 07 vm. 1 978-80. Autojen alustat
(Scania BRl'11M) ovat todellisuu-
dessa valmistuneet Katrineholmin
tehtaalla vuoden 1977 lopullal Tu-
.ussa päin H R501 -Scaniat näyttävät
olevan hyvåssä kurssissa.

Kevåäljä Porin Linjat Oy sai
ajoon auton 24 (YBS-924), Scånia
L113CLUCarrus K204L. Autossä on
väkivahva moottod DSC1124EDC la
vaihteistona 5-portainen ZF.

Porilainen pikkuyhtiö Ruosnie-
men Linja-auto E. Sundell on hank-
kjnut entisen TransBusin (nykyåån
Stagecoach Finland Oy Ab) auton
e€ (ECJ-768), Volvo B10R-6zWi-
na N4304 vm. 1986. Yhtiöllä on en-
ieståån ajossa mm. autotT[4J-721,
'/olvo Bsg/Lahti 11 vm. 78ja TJ-241,
Volvo B58-60M/iima 5 vm. 69.

Koiviston Auto -konsemi sai ke-
våttalvella kaikkiaan 17 Volvo B'10U
Carrus K204U -matalalattia-autoa
ajoon. Ne jaettiin mahdollisimman
tasaisesti Lahden, Jyväskylån ja
Kuopion yksiköihin.

Vaasalaisen Liikenne Joen nel-
jäs originaali-Scania (llK-901 ) on
tyyppiä CN113CLB v. 1988. Se on
ollut alunperjn Malmö Lokaltrafik
136. Waasa Busilla taas on entinen
uumajalainen CN112 v. 1984, jossa
on vielå vanhanaikainen keula. Tås-
så autossa (llK-860) on ovet 2-1-1.

',lUUTA
2.6.-28.8. "Turun raitsikat 90

vuotta" -nåyttely Sairashuoneenk€tu
1:sså avoinna tiishish perjantaihin
klo 10.00-16.00, torstaisin aukiolo
klo 17.30:een. Tiedustelut Turku-
seuralta puh. 02-233 1073.

Pieta.ilainen "St. Petersburg
Tram Collection" -yhtiö on valmista-
nut TAKL:n AEC /almet -bussista
nro 117 (samanlainen kuin sivulla 21
oleva auto 112) 1:43 mittakaavaan
käsintehtyjä hienoja pienoismalleja.

Yhtiölki on tulossa toinenkin suoma-
laismalli, nimittäin HKLtn nivel-
raitiovaunu. AEc-bussia voi tilata
osoitteesta P.O. Box 16, 196158 St.
Petersburg, Russia..Pienoisbussin
hinta on 150 USD.

Ehon Johnin konsertti 25.6. aihe-
utti joitakin p,ehiä muutoksia liiken-
teesså, esim. Kuusitiellä käänwiå
linjan 10X raitiovaunuja havaitiin lii-
kenteesså. Samana iltana ja seuraa-
vana yönå kulkevissa L-junissa, jot-
ka ajettiin jännitekatkon vuoksi
Dv12-vetoisella kalustolla. oli nor-
maalin kahden sijaan kolme "sinis-
tä" teräsvaunua. Jånnitekatkoöinå
voi todellakin hatkustella niin HKL:n
kuin YTV:nkin lipuilla aidolla pika-
junakalustolla lippujen kelpoisuus-
alueella. Jos ja kun joskus PISARA-
rata valmistuu Helsingin keskustan
alapuolella kulkevaan tunneliin,
aiotaankohan silloinkin ajaa jånnite-
katkojunia samalla tavoin Dv-kalus-
tolla, ja myös tunnelissa?

VR Oy:n Sm1-junat6017ja 6020
on nyt saneeratfur, samoin 6047.
Junat 6097 ja 6098 on tåyskorjattu.

ULKOMAAT

Nofiköping
M94-sarjan nivelraitiovaunuista

(ex Duisburg) on modemisoitu seu-
raavat 61, 62 (työn alla), 64, 65 ja
67. 64issa on mainosvärit, muissa
uusituissa taas samanlaiset vårit
kuin M67K-veunuissä

Tallinna
Raitioteille on jålleen ostettu kåy-

tettyjå Taträn KT4D -nivelvaunuja
Saksasta. Tallinnan vaunujen nume-
rot ovat 128-'132. Ne ovat entisiå
Geran vaunuja 341-345. Vaunut
341-344 ovat v. 1988 ja 345 v. 79i
se oli hankinu v. 89 ltåi-Beriijnjstå ja
sillä olisiellä nro 219143-

Tallinnassa liikkuu vielä kaksi-
akselisia pyöreähk6n muotoisia
Skoda 9Tr -johdinautoja. Viime ai-
koina havaittuja yksjlöitä ovat ,|80,

194, 20'l ,202,204,205,206 ja 208.

AVUSTUKSET tulivat titllå kertaa
seuraavilta, joille kiitokset Mikko
Attila, Teemu Collin,Tom Heino, Arto
Hellman, Timo-Pekka Lange, Pertti
Leinomåki, Juhana Nordlund, Jorma
Rauhala, Kai Sillanpää, Kimmo
Såteri ja Risto Vormala.

Lakiasiaintoimisto
Kämäråinen

&

Korvenkontio
Ky

Pohioinen Hesperiankatu 3 B
00260 HELS|NK|

Puhelin (Og) zt40 414

telel(opio (09) 440 447
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Aiemmin ilmestyneilii RAlTlOila on
vielä saatavana. Tavanomaisten
uutispalstoien lisäksi lehdissä on

seuraavanlaisia iuttuja:

VARIPOSTIKORTTEJA
Helsjtki SAT:n pulamoottorivaunu
1950-luvun alkupuoliskolla Erotta-
jalla.
Helsirki Kaipion moottcrivaunu, ny-
kyaikaisin kaksiakselinen vaunu-
sada, 1970-luvun alussa Seder-
holmin talon edustalla.
Helsinki punaharmaa nivelvaunu nro
68 Munkkiniemesså ruska-aikaan
syksyllä 1978.
tblEirki Karia-vaunu 303 snell-
maninkadulla Suomen Pankin edus-
talla 17.1.1985.
tlclsDki Johdinautot 622 ja 625
Tukholmankadulta 6.5.1 974.

Ieopclc Johdinautot 9, 10 ja 23
Pyynikintorilla 1.1 1.1970.

Helsingin
R.sitioliiken.'r.e-
mttseo

T ö öIön v aunuhalleilla on
avoinna keskiviikostd sun-
nuntoihin klo 11 - 17,

Vanhoja raitioyaunuj d seki
j oh d,inauto, v atokuv ia
H el s ing in j ulkis en liikente e n
historidstd.

Mymniss ii on p o stikor t tej a,
vaununr akennus sarj oj o.
oposkirj osia ja videoita.

TööIönkatu 51 A
OO250 HELSINKI

1988:2
mm. Viisikymmenluvun sinisiä busseja.
IVunkkiniemen vaiheila.
1995:2
mm. Viisikymmenlwun ratikoita. Lauth-
saercn hevosrafi otie. TamFrereen uudet
bussit.
1996:4
mm. Kausalan - Leininselän rautatie ja
hevosraitiovaunut siellå. Raitiotien jatka-
minen Arabianräntaen. Vaunujen 1- 30
muutostyöt ja erol, osa 1 .

1997 | 2
mm. Vaunujen I - 30 muulostyöt ja erot,
oså 2. Leyland-bussit.
,t997:3
mm. Vlipurin sähköraitiotret. Veriotrem
HKL201-220.
1997:4
mm. Turun railiovaunuvetoomus, HKL:n
Sisu-bussit, osa '1.

'1998:1
mm. HKL:n Sisu-Bussit, osa 2. Helsin-
gin bussilinjoja, osa 12. Koskelan pike-
raitiolinja - KOPRA.

Tilaukset SRS:n postisiirto-tilin
PSP 800 014-54 483 kautta,
derkitse liedonantokohtaan ha-
luamasi numerot ja kortit,

-Lehdet 30 mk kappale,
pailEi 1988 r 2 vain 15 mk.

-Kortit 5 mk kappale

SUoMEN RAIIIOTIESEURA ry

PL234
00531 HELS|NK|

PSP 800 ol,l€/t 483

Jtuenmaksu 100 mk

Perustettu '16.1 .1 972

puheenjohtaja.....Jorma Rarhara
puh k (09) 873 5836 tai

049 843 330
puh t (09) 707 2957
vrkto.rauhajo@memonetf

sihleen.. -.,.... - - -...,. J uh an a Notdl u nal
puh k (09) 458 7794
puh t (09)61368512

ve€puh johtiaja..../rr Oksa
puh k: (09) 802 2393
puh i: (09) 472 3644 tai

050 5591911
ed.oksa@hkl.hel.f

rahastonhoilaja....KtslsrEngb€rg
puh k (09) 362 960
puh t (09) 8393181
haeng@koulutvantåa.f

a*istonhoitaja..... Ioivo lviskanet
puh k (09) 531 121

jäsen......................D aniel Fede dey
puh k (09) 458 4033

@14äsen..............Tee mu Col I i n
puh k: (09) 793 756

Pååloimittaja: Juhana Nordlund
21 . vuosikerE

Lehti ilmestyy neljåsli vuodesse je
jaetaan SRS:n jäsenlehtenå.

Toimituksen postiosoite:
Juhana Nordlund
Orapihlajatie 12 4 14, 00320 HKI

Kusbntaja:
Suomen RailiotieseuE ry

Painopaikka:
Painopörssi Oy, Helsinki 1998

O Suomen Railioteseura ry

Tek0ånoikeusmåååysten perusteella
mitåän osaa lehdessä julkaistuista
a ikkeleista eisaa käytlåå ilman
toimiluksen lupaa.

Jäsenkortilla ilmainen sisäånpåiäsy Hel-
singin Raitioliikennemuseoon sekä
useimmille pohjoismaisten €iiiotie-
seurojen 9läpitåmille museorailioteille ja
museoihin. Tiedustele lipunmyynneistal.
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