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TeksiiJuhena Nordlund
Kwat Juhana Nordlund

25 VUOTTA NIVELRAITIOVAUNUJA
HELSINGISSA

Kesållå tuli kuluneeksi 25 vuotta
siitå, kun ensimmåinen NrFsarjan
nivekeitiovaunu nro 31 tuotiin lavet-
tiautoilla Valmetin Tampereen teh-
taalta HKL:n Koskelan raitiovaunu-
varikolle. Vuoden 1973 aikana päå-
kaupunkiin saatiin vielå muutama
samanlainen vaunu lisåå. Såånnöl-
liseen linjaliikenteeseen niitå saatiin
kuitenkin vasta joulukuun aikana ja
ensimmäiseksi nivellinjaksi valiftiin
silloinen linja '10 Linjat - Ruskeasuo.
Koko vaunusarja Nrl kåsittåå kaik-
kiaan 40 vaunua, joista uusimmat
toimitettiin liikennelaitokselle vuo-
den 1975 aikana. Nrl:t tilaftiin kah-
dessa eråsså v. 1970-71.

Sa4a Nrl merkitsi huomattavaa
sukupolven vaihdosta HKL:n raitio-
vaunukalustossa. Tätå ennen maas_
samme ei ollut kåytetty lainkaan
nivelraitiovaunuja. Såhkötekniikan
puolella uutta oli tyristorikäyftö, koko
maailmassa ei ollut yhtään sarjaval-
misteista raitiovaunusaiaa tållå tek-
niikalla.

Kansikuva: E sirrmälten HKL:Iti-
laama Vaiotmn-vau nu tehtaalla.
Kuva

Helsingin nivelvaunut poikkeavat
vanhemmasta kalustosta myös sii
nå. ettei Nr-vaunuissa ole lainkaan
paineilmalaitteita. Jopa ovet avau-
tuvat ja sulkeutuvat pienten såhkö-
moottorien avulla.

Matkustajille suurinta uutta lie-
nee kuitenkin ollut vaunujen alkupe-
råinen punaharmaa ulkoasu ja se,
ettäi ovet saattoi avata "itse' nappu-
laa painamalla. Sekin oli uutta, ettii
vaunuun saattoi käYdå sisään myös
etuovista silloin, kun aikoi maksaa
matkan 10 matkan sarjalipulla, oli-
han vaunujen etuosassa itsepalve-
lulaite (Almex).

Vielä 1g7o-luvulla kåsite kotimai-
suus oli kunniassaan. Niinpä nämä-
kin vaunut hankittiin kotimaisilta val-
mistajilta. Vain erikoisimpien osien
osalta turvauduttiin ulkomaalaisten
osaajien apuun, telit ja nivelet teki
silloinen Oy Suomen Autoteollisuus
Ab saksalaisen Duwagin lisenssillä.
Itse vaunut tekiValmet Oy ja såhkö-
laitteet Oy Stdmberg Ab.

Sarja Nrl on neljånnesvuosisa-
dan aikana kokenut monenlaisia muu-
toksia, joista ensimmåiset johtuivat
låhes yksinomaan ku ljettajarah as-
tukseen siirtymisestå. Siinå yhtey-
dessä istuinjårjestys muuttui huomat-
tavasti, samoin tilajårjestelyt lasten-
vaunujen kuljetuksia silmållä pitäen.
Vaunujen molempia keskiovia vasb-
päåtå oli nået yksittåisistuimia alku-
peråisvarustuksessa. Iuolloin ainoa
tila Iastenvaunuille oli takasillalla.

1ggo-luvulla kaikkien nivelvau-
nujen oviautomatiikkaa muutettiin
siten, ettå keski- ja takaovia voitiin
kåyttåå yhtä lailla sisään- ja ulos-
kåynteinä.

Merkittävä peruskorjausprojekti
saatiin kåyntiin v. 1993, jolloin alet-
tiin tehdå nk. N.l+-korjauksia. En-
simmåinen tållä tavoin uudistettu
vaunu on Nd+ 45. Suurimmat muu-
tokset koskevat ohjaamoa, mutta
monet keskeiset komponentit on
uusittu ja huollettu. Linjakilvet uusit-
tiin kokonaan.

N HKL 44 nelko alkuperärbessä asussa TöÖlössä.
Kuva Juhana l,lotdlund, elokuulta 1985

RAtTtO 4 . 1998



HKL 43 (sada Nrl) sisältii ennen istuinten ja sisävalabimien uusimista.
"P!santyy"-y11r1 o, ,"Oisin linja-autosta. Kuva J Notdlund 8.9.1997

Kun Nal-vaunut 31 - 70 olivat ol- simman yhdenmukaisiksi. Erås koh- 1990-luvun aikana kaupunkilinja-
leet vain muutaman vuoden liiken- ta, varsinkin asiakkaan helposti ha- autojen puolella on tapahtunut meF
teessä, alettiin suunnitella nivel- vaittavissa oleva, eli istuinkalusto, kittåivä uudistus asikakkaiden hy-
vaunujen jatkohankintoja. Kun Nrl- ehti kuitenkin olla keskimäärin tois- väksi eli siiftyminen matalalattiaka-
sarjalla olisaatu korvattua viimeiset- takymmentåi vuotta näissä kahdes- lustoon. Sama kehitys tulee tapah-
kin 2-akseliset puukoriset vaunut, sa vaunusa4assa merkittävästi toi- tumaan raitioteidenkin puolella, jot-
samoin myös telivaunut 18'1 - 186, sistaan poikkeava- Nrll:ien terås- ta liikennemuodon kilpailukyky olisi
alettiin etsiä seuraajia myös 1950- kuuppaistuimia ei milloinkaan alet- turvattu tulevaisuudessakin_ Tässä
luvun puolessa välissä valmistu- tu asentaa Nrl:iin. Linja-autopuolella mielessä nykyiset Nr-vaunut ovatkin
neille vaunuille 301 - 330 ja 331 - vastaavaa kehitystä esiintyietenkin alkaneet käydäjossain määrin van-
375. Tämän päivän näkökulmasta 1980-luvun lopulla (vanhoja keino- hanaikaisiksi. Joidenkjn mielestä
on mielenkiintoista hllomata, että nahkaistuimia koNattiin metallikuup- ehkä "oikeiden raitiovaunuvärien" eli
viimeksi mainituilla vaunuilla oli hä- paistuimilla). Matkustajien iloksi keltaviheän yhdistelmän palautta-
din tuskin saman verran ikää, kuin molempien sa4ojen vaunujen istui- minen nivelvaunuihin omalta osal-
Nrl-sarjalla on tänä päivänä. Aluksi metvaihdettiin talvella 1997-98 van- taan tekivaunut vanhahtavan näköi-
puhuttiin 50 uuden nivelvaunun han- hanmallisista kangaspäällysteisiin siksi (1986 - 95).
kinnasta, mutta lopulliseksi luku- tuoleihin. Vuosina 1999 - 2000 käyttöön
määräksi vahvistettiin sittemmin 42. Nrl+-modernisointiohjeiman ol- otettavat Variotram-vaunut tulevat

Toisen sa4an nivelvaunut poik- lessa hyvässä vauhdissa alkojsyn- olemaan todellisia nivelraitiovaunu-
keävat siinä määrin ensimmåisestä tyä vaikutelma, että uudemmatvau- ja, onhanyhdessä tällaisessa mata-
sa4asta, että våunut saivat uuden nut olisivatkin vanhanaikaisempia. lalattiavaunussä peräti neljå niveltai.
tyyppimerkinnän Nrll. Ensimmåinen Pian onglema saatiin pois päiväjär- Toistaiseksi kyseisiä vaunuja on ti-
näistä eli nro 71 saatiin liikentee- jestyksestå, kun täyskorjausten yh- lattu 20 kpl (HKL 201 - 220), mutta
seen 15 vuotta sitten eli syksyllå teydessä myös Nrll-vaunujen oh- on odotettavissa, että matalaa ka-
1983. Vuoden 1987 Ioppuun men- jaamoihin alettiin tehdä +-korjausta lustoa halutaan hankkia enemmån-
nessä kaikki 42 vaunua (7'l -112) vastaavat muutostyöt sekä linjakilpi- kin. Uutta kalustoa tarvitaan ennen
oli ennåtew saada ajoon. laitteita alettiin uusia Nrl+-vaunuja muuta liikenteen lisäämiseen ja osit-

Uuden saian vaunut poikkesivat vastaaviksi. tain myös vanhimman kaluston kor-
vanhoista eniten siinä, ettå rahas- Nrl+/Nrll+ -koiauksia on pidetty vaamiseen. Tässä vanhimmalla ka-
tajan aitioå ei ollut lainkaan. Myö- elinkaaren "puolimatkan krouvina". lustolla ei suinkaan tarkoiteta sen
hemmin rahastajan paikat poistettiin On siisjokseenkin varmaa, ettaå mo- enempåå saioja Nrl tai Nrll, vaan
toki Nrl:istäkin. Huolto-ja korjaamo- lempien sarjojen nivelvaunuja tul- vuodelta 1959 peräisin olevia neli-
toimintojen helpottamiseksi vaunu- laan näkemåån liikenteessä vielä akselisia telivaunuja, joista kehnoirn-
sariat on ovrittv saamaan mahdolli- 2o2o-luvullakin. m€t alkavat olla lopuilläan.
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Tom Heinon toimiltamasta materiaalista koonnut Juhåna Nordlund

Kuval Tom Heino ja Jorma Rauhåla

Ensimmäinen Helsingin kauPun-
gin Liikennelaitoksen Variotram-raitlo_
vaunu HKL 20'1 saapui Koskelan
raitiovaunuvarikon pihalle '1 1 .1 '1 . 1998

klo 22.50 siilinjårveläisen Kuljetus K.

Rissasen vetåmällä kuljetuslavetrlla,
jonka Rautaruukki oli suunnitellut-
Vaunu oli siinetty lavetille kokonaise-
na, päåtypuskurit kuitenkin irrotet-
tuina. Nåmä, kuten myöstelien koh-
dalle tulevat peittolevyt, oli sijoitettu
raitiovaunun matkustamoon.

Yhdistelmä peruutettiin Kustaa
Vaasan tieltä raitiovaunuvarikkoa
kiertävälle rataosuudelle raitiovaunu-
hallin ja bussivarikon väliin. Vartavas-
ten valmisiettu ramppi sijoitettiin
kiskoille klo 23.05.

Seuraavaksi kuljetusliike mietti
lavetin hydrauliikkaa ja suoritti "tu nk-
kiharjoituksia" lavetin alla saaden ai-
kaä kulumaan noin tunnin ennen kuin

ramppi oli pystytapein ja teråsketjuin
yhdistetty lavettiin. Vaijerilla myötäil
len vaunua ryhdyttiin laskemaan
ramppia myöten kiskoille perä edel-
lä. Vaunun takimmainen PYöråPari
otti maahän kiinni 12.11. klo 1.08,

mutla parin sekunnin Päästä lasku
keskeytettiin, sillä vaunun perä otti
maahan kiinni. Maavara ei riittäinyt

Vaunua jouduttiin vetåmään noin
metrin verän takaisin rampille.

Ongelmaa yritettiin ratkaista hak-
kaamalla råutakangilla ja lapioilla lun-
ta ja jååtä pois kiskojen vieriltit. Sit-
ten komennettiin 15 ihmistä vaunun
kolmanteen moduuliin siltä varalta,
että paino kohottaisi peråå. Ei kohot-
tanut. Neuvoksi löWi lopulta seuraa-
va ratkaisu: takimmaisen pyöräparin

kohdalla kiilattiin pyörästön jousien
ja vaunun korin väliin puupalikoita,
jotka kohottivat laskeutuvan vaunun
korin takaosaa. Näin saatiin maavaraa
låhes 2 cm, ja vaunun takimmainen
pyöräpari laskeutui uudelleen kis-
koille klo 1.28 ja etummainen '1.35.

ENSIMMAINEN VARIOTRAM
TULI HELSINKIIN

Vaunu työnnettiin viiden miehen
voimin lopullisesti pois rampin päåltä
ja ku ljetuslavetti sekä ramppisiirret-
tiin pois. Paikalle olivarattu Nrl HKL
62, joka peruutettjin HKL 201:n eteen
sekä kytkettiin si,hen kiinni. Klo 1.53
nivelvanhus låhti hinaamaan uutta
vaunua KH:n Ympyrärataa Pitkin lai-
teelle 21. Siitå peruuteltiin Kustaa
Vaasan tien portille, ja vaihdeveks-
lailujen jälkeen uutuus vedettiin
varikon huoltohalliin raiteelle 19. Sin-
ne saavuttiin onnellisesti klo 2.15
Iinjakilpien loistaessa säännöllisin
väliajoin "HKL Hakaniemi Hagnäs".

Varsin pian kiinnitettiin vaunuun
päätypuskurit ja -levyt sekä telien
peittolewt paikoilleen. Vaunu pestiin
ja siivottiin sekä valokuvattiin lehdis-
töä varten.

Virroitin asennettiin katolle, mul-
ta ikaiän kuin takaperin. Näin siksi,
että virroittimen polvi eijäisi katolla
olevien huoltoluukkujen Päälle.
Virroitintyyppi on Schunk pitkällä hiili-

vålillä.
Aamuyöstä vaunu numeroitiin

201:ksi. Numerot kiinnitettiin aluksi
vain etu-ja takakulmiin, muttei sisäl-
le. Vaunun sivuille yläosaan liimattiin
kaupungin vaakunat. Vaunussa ei
toistaiseksi ole keltaista våriå, mutta
kaupunginhallituksen kannanotto
velvoittaneetåmän lisäämiseen tule-
vaisuudessa.

12-1 1. vaunu esiteltiin tiedotusvå-
lineille klo 12 alkaen. Vaunu oli kil
vitetty linjalle 3T ja pysåkkjnäytösså
vilkkuivatvuoronperään sanat"lGuF
patori" ja "Salutorget'. Mååränpää-
tekstit ovat linjatunnuksen yhteydes-

så edessäja oikealla sivulla, kuntaas
vasemmalla sivulla ja takana on vain
linjatunnus.

Ohjaamo on selkeä ja hallinta-
Iaitteiden sijoittelu vastaa Nrl-ll-nivel-
vaunu issa vallitsevaa tilannetta. Kil-
vitys tapahtuu automaattisesti syÖt-

tämällä vuoronumero vaunutietoko-
neelle. Manuaalinen kilvitys on tosin
edelleenkin mahdollista. Matriis!
näyttö antaa lukemattomia numero-
ja tekstimahdollisuuksia.

Vaunu oli periaatteessa ajokun-
toinen; tiettyjen sähkölaitteiden ja
pikkuosien saavuttua sekaiviimeisten
hienosäätöjen tapahduttua vaunujen
koeajot lienevåt alkaneet manasku un
lopulla.

SeuEavaa vaunua odotetaan saa-
puvaksi helmikuun lopussa ja luo-
vutettavaksi huhtikuussa. Tämän iål-
keen saadaan yksivaunu kuukaudes-
sa sarjan loppuun asti. saapumises-
ta luovutukseen mennee aina 4 - 6
viikkoa.

Marraskuun puolessavälissä nel
jännen Vaiotramin korikehikko oli jo
lähes valmis Otanmåen tehtaalla.

ERÄ|TÄ HAVAINTOJA

Vaunun 201 korissa eiollutvälmis_
tajan nimikilpeä. ADtranzin logo to-
sin oli teipattu toisen vaununosan ik-
kunoiden yläpuolelle (oikea sivu). Sen
sijaan "teleissä" oli kilvet. Ne kertoi-
vat valmistajaksi ADtranz Trans-
portation GmbH (Deutschland) ja
valmistusvuodeksi 1 998.

Vaunun ensimmåinen ja viimeinen
nivel taipuvat vain sivusuunnassa.
Toinenja kolmas nivel taipuvai myös
pystysuunnassa.

Pyöräteivåt käänny kaanesätei€
myötäillen. Tästä luovuttiin, sillå to-
teutus olisi tullut kalliimmaksi ja li-

sånnytvaunun painoa huomattavasti
ja toisaalta tuonutvain vähåisiä etu-
ja.

Keltaisen vårin sijottaminen vau-
nun ulkopintaan voi olla haasteellis-
ta, sillä luontevaa paikkaa eiehkai hel-
posti löydy. VaEin suuret ikkunatjo
omalta osaltaan asettavat melkoiset
rajoitukset.
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Vasemmalla: Helsingin ensimmainen Variatram HKL201 Koskelassa. Kuva J Rauhala231198
aikealla: Variotram takaylhää|tä nähtyna Kuva Tan Heina 12 11 .1998

HKL 201. ensimmäinen matalalatliarcitovaunu sisältä
Kuva Ton Heino 12 11 1998
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Teksti ja kuvat Simo Haavisto

LIIKKEELLA ATEENASSA

Ateena on noin kahden miUoonan asukkaan muodostama låaja ia rönsyilevä alue' iossa liiken-
ne on melkoinen "hässäkkä". Joukkoliikenne on tärkeä liikkumismuoto yhä lisääntyvän yksityis-
autoilun lisäksi. Joukkoliikenteestä vastaa koko Ateenan läänin alueella oAsA. Tämå on eräänlai.

nen kattojärjestö, ioka huolehtii ,ulkaisutoiminnasta, matkalipuista, neuvontanumerosta,
suunnitteiuttöstä ,a suhteista vattionhallintoon. Käytännön liikenteen hoitavat kolme eri
kunnallisvalti,ollista yritys*i (yksityistäminen on tuloillaan). Bussitaiavat ETHEL-nimen alla,iohdin-
autot kuuluvat ILPAP-yhtiölle ia sähköjuna ISAP:lle' Tuleva metro saanee maakunnan mukaan

nimekseen Attika. Kreikan valtion rautatiet tarioavat myös kaksi låhiiunayhteyttä sekä paikallinen

"Maikahuolto" eli KTEL aiaa autoillaan Attikan eri puolille. Tåmä maakunta on kåytännössä tyys'
tin Ateenan lähiötä.

Ateenan joukkoliikennevålineis- sähköjunaan ostetaan liputase- Pysäkkejä ei kuuluteta missään.

sä matkustaji a tulee olla etukåteen man myyjältä tai automaatista- Mat- Johdinautoissa kuuluisiolla pysäkki-

ostetut matk;liput. Kaduitta kulkeviin kasta maksetaan kolmen vyöhyk- luettelot ovien yllä, mutta yleensä

liikennevålineisiin lippuja voi ostaa keen mukaan. 1 -2vyöhykkeellä on siinä eiole mitään, taisitten on vää-

kioskeista ja kaupoista. lvlatkustajat yhteinen hinta eli 100 drk. Liput kan- rän linjan tiedotl såhköjunissa on

leimaavat lippunsa itse liikenne- nattiaa aina leimata, sillå sakko on jokaisen oven ylåpuolella asema-

välineisså oi;vassa Lipunleimaus_ suuruudeltaan 20 kertaa kertalipun luettelo viivemaisessa muodossa

taitteessa. Laitteita on yleensä kol- hinta. sisältäen myösvihjekuvia. Nimeton

me elijokaisen oven luona. Linja- tnformaatio liikennevälineissä, esitetty myös latinalaisin aakkosin.

autoje; kertalippu maksaa 1OO drk samoin yleensäkin liikennevälineis- Linjakarttoja on ioillakin harvoilla

eli ;in 1,90 .t, ;a tama sisåltåä tä, on hiukan ontuvaa. Busseissa on pysäkeillä. Kartat ovat varsin pelkis-

yhden vaihdon kahden tunnin kulu- kyllä linjanumerot ja määrånpää- tet9jä. Puhelinluettelon infosivuista

;ssa runkotinjalta paikalliseen/po! tekstit, mutta ateenalainen piste- on myös apua. OASAn tiedotus-

kitiaiseen tai päinvastoin. Johdin- matriisinäyttö on huono, valo tulee numero hoitaa tehtävänsä kuitenkin

autoissatutee leimata uusilippujoka tekstin etupuolelta tehden pahoja kelvollisesti, toki kreikan kielellä

nousulla, itse lippu on sama kuin heijastumia. Johdinautojen vanhat Jonkinmoista apua voi saada kuljet-

muissakin linja-auioissa. Lipuistaon rullakilvetvoivat näyttåå ihan oikein- tajien taukokopeistakin, joita sijait-

olemassa atennettuja hintoja mm. kin, itse laitteisto ehkå hiukan vinos- see joka puolella kaupunkia. Kop-

opiskelijoi e ja koululaisille. sa. pien seinillä olevat isot listat eivät

Mercecles-BenzELvo nro 370 runkolinjalla A2 Ateena - Voila.
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ole aikatauluja, vaan kuljettajien työ-
vuorolistoja.

BUSSILIIKENNE

Bussiliikenteestä siis vastaa ET-
HEL, joka on kuntien.ia valtion omis-
tama. Sillä on monopoliasema, mui-
ta ljikennöitsijöitä ei ole. Ateenan
seudulla on erittäin hyvä ja kattava
linjasto. Noin 60 % kalustosta on
uutta. Liput ovat edulljsia ja palvelu
on enimmäkseen korkealuokkaista.

KALUSTOT autojen sinivalkoinen
väritys on kotoinen. Keskustan alu-
eellaja pari vuotta sitten perustetulla
runkolinjalla käytetaiän parasta ka-
lustoa eli matalalattiaisia l\rersuja,
Mercedes/ELVOja, DAFeja ja mata-
lia Neoplaneja sekä vanHool/Staki-
anakis suuria matalia busseja. Kes-
kustan turistilinjoilla kåytetåån mini-
busseja. lsoissa busseissa on ko-
neellinen ilmastointi. Avattavat ikku-
nat ja rullaverhot kuuluvat kaikkien
mallien varustukseen. Nåmå auto-
sarjat ovat vuosilta 1990-95 ja sa-
malla erittäin hyvåkuntoisia. LiiVntå-
linjoilla, jotka syöttåvät väkeä sekå
sähköjunalle ettå runkolinjoille, saat-
taa kalustona olla lähes mitå tahan-
sa. Vanhat, mahdollisesti kåytetty-
nä ostetut, lkarukset, Magirus-
DeuEit ja Volvo-niveUSarakakisit,

työskentelevåt hikisestj.ia savuises-
ti. Täilaista kalustoa saattaa iulla
vastaan missä vain. Nåitäkin van-
huksia on on uudelleenmaalattu ja
niitä selvästi yritekåän piktä liiken-
teessä mahdollisimman pitkään.
Kaikissa malleissa on kolme ovea
ja etummaisesta saa mennä sisään
(nuolikuvio), mutta leimauslaite voi
kuitenkin löytyä joka ovelta. Uudem-
pien autojen sisustus on tuttua:
kangaspäällysteisiä istuimia ja eri-
värisiä tukitankoja, jopa punaisia,
yleissävy kuitenkin tumman harmaa.
Valaistus on kuitenkin niin hyvä, et-
tei synkkåä ilmettä tule.

LINJAT: Pari vuotta sitten toteu-
tettu uudistus toi tullessaan runko-
linjat 1 - 18 A, V ja G muunnelm!
neen. Näillå on Ateenan keskustan
eri kulmilla lähtöpysäkkinsä ja niillå
Iiikennöidään 10 - 20 minuutin vå-
lein- Syksyllä 1997 tuli vielä muuta-
ma Express-linja, joita ajetaan vain
ruuhka-aikana. Niillä on harvennetut
pysäkkivälit. Runkolinjojen pååteter-
minaaleista lähtevät paikallislinjat
hajautuen eri suuntiin. Runkolinjat
on näheivä siirtymävaiheena metron
tulolle, jolloin linjastomuutoksia on
odotettavissa.

Kantakaupungissa ajaa myös
bensabusseja, mutta näiden linjojen
numeroita ei jostain syystä lainkaan

mainita runkolinjojen jatkoyhteyksi-
näl Systeemi muistuttaa hieman
Tukholman innerstadin bussilinjas-
toa. Aivan keskustassa on vielå
muutama minibussilinja, jotka kulke-
vat pääosin vain turistikausina.

Sähköjunayhtiö ISAP ajaa vielä
kahta pika(bussi)linjaa Pireakseen
vihervalkoisillaautoillaan, kalustona
lähes 18 vuotta vanhoja Volvoja
keppivaihteineen ja Sarakakis-ko-
reineen. Systeemi on sikäli sekava,
ettå runkolinjojen kanssa kulkee
päållekkiisiä "maitobussilinjoja" esi-
kaupunkeihin. Lisäksi linjaluettelo
mainitsee erikseen kuntainväliset ja
poikittaiset linjat, jotka - samoin kuin
Express-linjat- kulkevat osittain vain
työpåivinä.

Ateenan koon ja kreikkalaisen
juhlimistavan huomioon ottaen on
outoa, ettei minkäänlaista yöliiken-
neitä ole olemassa. Kaikki linjat
lopettelevat viimeisgän 24 - 01 Pie-
nenä hankaluutena koetaan myös
runkolinjojen låhtöpaikkojen sirot-
telu keskustaan. Vaihtaessa runko-
linjaa voi kävelymatkaa kertyä lähes
kilomeiri

Ateenan seudulla on myös pal-
velulinjureita, ainakin Måroyssin
kunnassa toimii kaksi ilmaista
palvelulinjaa Ku ljettajat ovat ammat-
titaitoisia ja osaavat äjaa lujaa, sa-

Volvo6arakakis -nivelbuss, s/sä/fä. Kuva Simo Haavisto 9.1997
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Kulieftajan työnaa Kuva Simo Haavisto
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maanalainen osuus valmistui vuo-
den 1910 tienoilla. 1930-luvulla hä-
luttiin laajentaa silloista kaupunki-
rataa ja parantaa maanalaista osuut-
ta. Jatko valmistuikin, mutta sota
sotki suunnitelmat niin, ettå yhteys
ja asemat jäivät käyttämåttömiksi.
Yhteys Låvrion kapearaideradalle
otettiin lopullisesti käyttöön'1940-
luvun lopulla. Vuoteen 1958 men-
nessä oli sähkörautatie rakennettu
Kifissiåan asti valmiiksi, ja Låvrion
rata purettu niiltå osin, joissa kaksi
järjestelmåå oli päällekkäin. Vuon-
na 1998 rataa oliyhteensä n.25 km.

NYK/PÄIVÄ: Radasta vain kol-
me asemaa on maan alla keskus-
tassa. Muu osa kulkee kanjonissa,
silloilla, maavalleilla.ia katutasossa.
Asemat ovat keskus- ja pääteasemia
lukuunottamatta sivulaiturimallia ja
ulkoasemat ovat katetut osittain.
Kaikki asematon maalattu hiukan eri
värisiksija tulos on kaunis. Keskus-
asema Omonia on kolmilaiturinen si-
ten, että matkustajat nousevat kyy-
tiin eri puolelta junaa kuin jäåvåt pois.

Tätå pyritään toteuttamaan vielå
vuorotlaisella ovien avaamisella. Pin-
ta-asemilla on sentään muutama
pysäköintipaakka, samoin liityntålii-
kennettä. Leimauslaitteet sijaitsevat
sisäänJuloskäynnin luona. Ne ovat
sikäli ongelmallisia, että Ateenassa
kuljetaan samojen pofttien kautta
molempiin suuntiin ja näin saattaa
portille syntyå melkoinen hässäkkä.

Junien liikennöintiaika on noin
5.00 - 24.00. Keskeisimmällä osuu-
della vuoroväli lienee ruuhka-aika-
na kolme minuuttia. Junat kulkevat
kuitenkin jonkin venan epätäsmäl-
lisestija ovat siten tupaten täynnä.
Kaikki junat eivätaja pääs&i päähän,
tällå hetkellå on kolme linjaa.

Kerjåläisorkesterit ja muut surul-
liset tapaukset ryydittiivät matkus-
tusta. Junien nopeudessa on myös
usein toivomisen varaa, vålillä kol
kutellaan pariakymppiä pidemmän
aikaa.

Rata nousee koko matkallaan
keskustasta pohjoiseen. Kaupunkiin
tullaan niin voimakkaassa myötä-
mäessä, ettå junaa on pakkojarrul
taa. Rataa eisiis ole rakennettu hel
sinkilåiseen tapaan, jossa asemat
ovat "mäen harjalla" (keinulauta-
periaate).

KALLJSTO: Tållå hetkellå on nel-
jää eri vaunutyyppiä: vanhimmat

vain lyhyimmällä linjalla ajavat vau-
nut, ovat so4o-luvuilta pe ytyviäja
Siemensin valmistamia. Nåmä vau-
nut rakennettiin aikanaan berliini-
läisten 3o-luvun vaunujen tapaan.
Ne tarjoavat edelleenkin parasta ja
tasaisinta kyytiä. Palaneiden vas-
tuksien haju ei ole erityisen miellyt-
tåvå, jarrutusten jälkeen haju on var-
sin pistävä. Tosin museossahan täl-
laisten veteraanien kuuluisi jo levä-
tä.

Seuraävaksi uusin kalusto onkin
hankittu 1980-83 käsittäen sekå ltå-
että Lånsi-Saksan tuotantoa. DDR:n
teknistä osaamista edustavat kah-
deksan kuusivaun uista junaa, joiden
lempinimion Sojuz. Nämåjunat ovat
melkoisia nytkyttimiä ja sisr.rstus on
lähes spaftalaisen niukka- Lånnes-
tä taas hankittiin kymmenen viisi-
vaunuisia N4AN/Siemens -junaa, jot-
ka saivat lemp,nimen Krokotiili. Nåi-
den kummankin sisävåitys on ker-
mankellertåvån ja beessinruskean
sekoitusta vihreållä kankaalla ver-
hotuin tuolein.

Uusinta eräå edustavat vuosilta
1 993-94 olevat LlAN/Siemens -junat,
jotka ovatlähes samantyyppisiä kuin
kymmenen vuotta vanhemmat sisa-
rensa. Vaunuton tosin koonnut Krei-
kan Satamateollisuus- Alaslasket-
tavat ikkunataiheutiavatpienen eron
ulkonåköön. Sisustus on sitävastoin
sinisävyinen ja samalla raikkaamman
oloinen.

Ulkomaalaus on kaikissa mal-
leissa sama. Ovetja pariraitaa ovat
oranssit, mutta muut kohdat ovat
harmahtavaa maalia, iosin uusissa
junissa on "kromilrylki". Junien keu-
lassa on rullakilpi tunnusvärillisine
mäårånpäåteksteineen.

Viisivaunuisuus toteutetaan si-
ten, eitä yksi vaunuista on ohjaa-
moton välivaunu. Vanhoja ja uusia
MANeja ym. käytetään yleensä se-
kaisin, esim. 2 uutta + 3 vanhaa tai
påinvastoin.

MEIRO
l\retron laajentamisesra on puhut-

tu vakavasti jo 1930-lLN{lta lähtien,
mutta nyt se on vihdoin toteutumas-
sa kun ISAP:n sähköjuna saa seu-
rakseen kaksi linjaa. Valmistuminen
on kuitenkin venynyt jatkuvasti. Syi-
tä on monia, kuten arkeologiset löy-
döt, rahoituksen sotkuisuusjakrejk-
kalainen hitaus. Olympiakesään men-
nessä pitaiisi olla valmista.

Uudet linjat kulkevat kaakosta luo-
teeseen ja itäkoillisesta länteeh.
Risteysasemia tulee kolme, mutta
kuten P€hassakin, el millään ase-
malla voivaihtaa kaikille linjoille. Lin-
jatja asemat on kauttaaltaan kaivet-
tu 20 met n syvyyteenja uusia ase-
mia tuleeyhteensä noin 20.

Kalusto tulee olemaan samanta-
paista kuin lvlAN/Siemensit ja sen
tulee olla yhteensopivaa vanhan ka-
luston kanssa. lVetron laajentuminen
on lahjaAteenalle jatoivottavastjedes
pieni apu liikenteen kurissa pitämi-
seen. lhmiset käyttävät joukkoliiken-
nettä muutenkin paljon enemmän
kuin me,llå. Tosin bussileitteihin ja
matkalippujen hintoihin tullee muutok-
sia, joiden opetteluun kuluu aikaa-

PYSÄKIT

Ateenan seudun pysäkit omistaa
kukin ku nta ja katokset ovat suu rim-
maksi osaksi ranskalaistyylisiä. N4ai-

nostila on joiltakjn kohdin valaistu,
samoin pysäkin nimikilpi. Katoksen
lisäksi pysäkillä on penkkija roskis,
mutta usein pysäkin vieressä on
myös kioski. Valsinainen pysäkkF
kilpi linjatietoineen on on peltinen
kilvenrottelo, joka vain hyvin harvoin
on kiitettävässä kunnossa. Numerot
ovat sotkuiset tai nimetvääriä ruos-
teen pilkistäessä samalla jostain.
Pysäkkiinformaatio ei täytä meikå-
läisiä vaatjnuksia- Joillakin pysäkeillä
on aikatauluja joillekin linjoille, mutta
aikatauluthan eivåt ole sitovia. Reitti-
karttoja on ehkå vain runkolinjojen
lähtöpaikoilla. Varsinkin keskustas-
sa pysäkit on hajautettu hyvin eris-
kummallisella tavalla ja paikkoja vaih-
dellaan aikaajoinl

LOPUKSI: Ateenassa on moni-
puolinen ja toimiva joukkoliikenne,

ioka vain paranisi esimerkiksi lisåä-
mällå sen etuuks/a l5&ennevalo- ja
kaistajärjesteMn. Myds kunnallisval-

1 gsNuvun M AMsiemens -juna.
Vä riyhdistel n ää on mu utetfuL
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tiollinen yhtiömuoto tehottomuuksi-
neen ja byrckraatttsine hirviöineen
alkaa olla romuttumassa. Tosin tåy-
sin vapaa kilpailu ei ehkä Kreikas-
sakaan olisi paras vaihtoehto. Kehi-

Vstä vastaan onkin lakkoiltu viime
kevään aikana useaan otteeseen,
mikä on vahingoittanut OASAn Pal-
veluimagoa.

YHNöT

OASA Organismös Ästikon Sygkoinonion Athinon (katto-organisaatio)

ILPAP llektrokiniia Leoforeia PeriöhisAthinon Pirea (johdinautot)

ISAP !lektrikoi Sidirodr6moiAthinon Pkea (sähkörautatiet)

EIHEL Bussiyhtiö

Keskusmetrcasema Omonla, taustalla nakryä juna on

tyyppiä MAl/Siemens vn. 1993. Kuva S. Haavista
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Busstpysäkki sadekatoksineen. Kuva Simo Haavisto
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Teksti ja kuval Jukka Tolkkö

PIKKU HUOPALAHTI ENNEN JA NYT

Kiskotustyöt ovat käynnissä Korppaanmäentiellä. Purcn yliftävä silta oli melkein
valmis, mufta rakennuksista ei ollut perustuksiakaan. J. Tölkkö 25.9.1988

lr
I

Sama paikka päivälleen 10 vuotta myöhemmin. Kuva J. Tölkkö 25.9.1998
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Teksti Juhana Nordlund
Kuvat lM M Kinnadja J Nordlund

NORRKOPINGIN RAITIOVAU N UJA
SANOIN JA KUVIN

Vielåtåmän vuosikymmenen alussa Norrköpingin kaduilla liikkuivain yhävaunutyyppiä edus-
tavia raitiovaunuia, Kyseessä olivattietenkin sarran M67 vaunut,jotka olivat pitkään ainakin nä-
ennäisesti keskenään tåysin samanlaisia. Linjoiakin oli, ja on edelleenkin, vain kaksi. Vaikkapa
Göteborgiin, Osloon tåi Helsinkiin verrattuna NorrköPingin raitiotiejårjestelmä saattaa vaikuttaa
kovin vaatimattomalta. Mutta totuus on toinen: Norrköpingin raitiovaunuiärjestelmä on kaikkea
muuta kuin vaatimaton. Kahdella matkustajien suosimalla linjalla liikkuu tätä nykyä mitä mielen-
kiintoisimpia raitiovaunuja. Ensinnåkin sarian M67 vaunuista lähes Puolet on saneeFttu. Toi.
seksi kaupunkiin on hankittu Duisburgista toistakymmentä kåytettyä Daiwag GT8-nivelvaunua,
joista näillä nåkymin kymmenen pidetään aiokuntoisina normaalissa liikenteessä. Kolmanneksi
rataverkolla on liikkunut kesästä 1998 lähtien matkustajaliikenteesså tåysmatalalattiavaunu! Sekin
on tuotu Saksasta,

vÄHÄN HlsToRIAA

Ruotsin neljänneksi suurimmas-
sa kaupungissa on voinut ajella rai-
tiotievaunuilla jo yli 90 vuotta.
Nonköpingissä avattiin raitioliikenne
10- maaliskuuta 1904 ilman suurcm-
pia se€monioita. Norrköpingiå en-
nen saivat raitiotiet Tukholma 1877
Göteborg 1879, Malmö 1887 ja
Helsingborg 1903.

Muutamia vuosilukuja liikentees-
tä: 1913-14 rakennettiin kaikki påä-
linjat kaksiraiteisiksi. 1926 alkoi lii-
kenne rengaslinjalla (1) ja låhiliiken-
nelinjalla (2) l\4arielund - Kneipp-
baden rautatieasema. 1931 palveli-
vat raitiotiet myös Östra Enebyn
asukkaita. 1933 vedettiin kiskot
Folkets parkiin. 1945 oli Klings-
bergin vuoro saada raitiotieyhteys.
Vuonna 194647 tehtiin suuret lin-
jastomuutokset, esim. linja 2 alkoi
kulkea väliå Klingsberg - Fridvalla.
Rengaslinja 1 lakkauteftiin vuonna
'1958. Vuonna 1975 linja 3 jatkui aina
Klockaretorpetiin saakka. 1980 lin-
ja 3 sai nykyiset muotonsa Klockare-
torpetissa. Vuosina 1994-95 raitio-
teilte hankittiin ensimmäiset nivel-
vaunut käytettynå Duisburgista. Ke-
sällä 1998 saatiin liikenteeseen ed-
simmäinen tåysmatalalattiavau-

KALUSTO IS90.LUVULLA

Tåmän vuosikymmenen alussa
Norrköpingin raitiovaunukalusto
koostui vain yhdestä sarjasta eli
vuonna '1967 hankitusta sarjasta
M67. Kyseinen sa4a oli uutena kå-
sittänyt 25 vaunua elivaunut 13l -
155- Tulipalo tuhosivaunun 147 jo
vuonna 1969. Vuonna 1986 joudut-
tiin poistamaan vaunu 145. Loput23
vaunua olivat alkuperäisessä asus-
sa normaalissa kåytössä tämän vuo-
sikymmenen puoliväliin asti-

M67-vaunut ovat neliakselisia
telivaunuja, jotka on tarkoitettu so-
veltumaan kuljettajarahastuskäyt-
töön. Vaunuissa on pariovet edes-
sä, keskellå ja takana. Sisäänkaiyn-
ti tapahtuu yksinomaan edestä,
poistuminen keskeltä ja takaa.

M67-vaunuille alkoitulla ikåå si!
nä måä n, ettå oli ajankohtaista sel-
vittää, aiotaanko ne saneerata vai
korvata uudella kalustolla. Vuonna
1994 vaunu 139 låhetettiin Göte-
borgin Raitioteille tåyskorjattavaksi.
Saneerauksen jälkeen vaunu sai uu-
den sarjamerkinnän M67Bja nume-
ron 84. Myöhemmin numeromuutet-
tiin kuitenkin 91:ksi.

Kaikkiaan 10 vaunua låhetettiin
vuosina 1995-1996 Kockumsille
Malmöhön saneerattaviksi. Nåiden

vaunujen uudeksi sarjatunnukseksi
tuliM6TK ja uusaksi numeroiksi 81 -
90. Alkuperäiset järjestysnumerot
olivat 135, 153, 132, 137,133,1u,
154, 138, 136 ja 142. On kuitenkin
huomattava, että Norköpingin kaik-
kien linjaliikenteessä käytettävien
vaunujen numerot muutettiin kaksi-
numeroisiksi jo vuoden 1994 lopul-
la siten, ettå ensimmäinen numero
(1) pudotettiin pois. Kaikki vaunut
131 - 13a,140 - 144,146 sekä 148
- 155 ovat ehtineet olla ainakin jon-
kin aikaa numeroilla 31 - 38,40 -
44, 46 sekä 48 - 55. Vaunu 139 oli
ehditty peruskorjata jo ennen näitä
muutoksia ja varustaa uudella nu-
merolla (84), joka noin vuotta myö-
hemmin vielå kedaalleen muutettiin
(91). Vuonna 1994 hankittuihin
nivelvaunuihin (ei69)tehtiinvastaa-
va numeromuutos (162, 164 - 166,
172 > 62, 64 - 66, 68).

M67-vaunujen sanee€us on ol-
lut varsin perusteellinen- lMuun mu-
assa ohjaamo laitteineen on uudis-
tettu. Katolla oleva vanha saksi-
sankavirrcitin on vaihdettu uuteen
yksipolviseen malliin. Matkustajien
istuinten påälliset on uusittu. Ehkä
nåkyvimmåt muutokset ovat kuiten-
kin uudet ulkovårit sekå uudella ta-
voin sijoitetut ajovalot edesså ja ta-
kana. Mainittakoon, ettå ensimmåi-
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senä saneerattu vaunu (l\4678 91)
sai ainakin aluksi pitää alkuperäiset
ulkovårinså. Vaunu poikkeaa myös
eråiden yksityiskohtiensa osalta
M67K-vaunuista.

23 jäljellåolevasta vaunusta siis
vain 11 modemisoit,in. Vaunujen 3'1,
40, 41. 43. 44, 46. 48 - 52 seke 55
kohtalo jäi osittain avoimeksi. Parin
viime vuoden aikana kalustosta on
poistettu vaunut46, 48 ja 55, viimek-
si mainittu kolarivaurion vuoksi.
Näyttää siltä, että myös vaunua 49
odottaa hylkåys. Vaunu 51 on sii.-
retty Göteborgiin paikalliselle raitio-
tieseura Ringlinienille kesällä 1998.

Tåtå kiioitettaessa näistå sanee-
raamattomista M67:istii vain vaunut
41, 43, 50 ja 52 olivat liikennekäy-
tössä. On tarkoitus, että vaunuille 41
ja 52 tehtåisiin lähitulevaisuudessa
pintapuolinen modemisointi. Vau-
nulle 52 tehtiinkin eräänlainen täys-
korjaus jo tämän vuosikymmenen
alussa, jolloin mm. etuovet uusittiin,
samoin istuinpäälliset. Vaunut 31,
40, 44 ja 49 ovat seisokissa ja niis-
sä lienee jokaisessa eriasteisia vi-
koja- Vaunu 50 oli myös alkusyksys-
tä seisonnassa, mutta ilmeisesti
kalustopulan johdosta se palasi
ajoon. Näyttåä ilmeiseltå, että koko-
naan saneeraamattomat M67:t jou-
tuvat poistoon låhivuosina. Näin pie-
nikokoisia vaunuja eienåä kannata
kovin suuressa laajudessa moder-
nisoida, sillä påälinjalla 3 kaivataan
nykyistå suurempaa kapasiteettia,
ioisin sanoen nivelkelustoe

SARJA M94

1990-luvun puoleenväliin tulta-
essa oltiin tilantebssa, jossa siisjou-
duttiin pohtimaan vaunukaluston
saneerausta tai kolaamista koko-
naan uusilla vaunuilla. Kuten edel-
lä ilmeni, tehtiin aluksi päåtös kaik-
kiaan 11 vaunun modemisoinnista.
Koska tällainen mittava opeEatio
sitoi perustavaa laatua olevan mää-
rän kalustoa pois liikennekäytöstai
tietyksi aikaa, jouduttiin hankkimaan
korvaavia vaunuja tilalle ainakin ti-
lapäisesti. Lopulta päätettiin hank-
kia Saksan Duisburg sta vuosina
1966€7 valmistuneita Duwag GT8
-nivelvaunuja.

Ensimmäisenä Norrköpingiin
saapui vaunu DVG 1075, joka sai
uudessa kotikaupungissaan sarja-
tunnuksen M94 ja numeron 175.
Vaunu oli lyhennetty uudelleen
kuusiakseliseksi eli seliaiseksi, jol
Ia'sena se aikanaan oli valmistunut.
Duisburgissa nämå vaunut ehtivät
kuitenkin liikkua pitkät ajat kaksi-
nivelisinä eli 8-akselisina. Vuoden
'1994 aikana Norrköpingiin tuli vielä
vaunut DVG 1062, 1064, 1065,
1066, 1072 ja 1074, jotka saivat
uuden liikennöitsijån numerot 162,
164, 165, 166, '172 ja 69. Vaunut
162, 164 - 166 ja 172 saivat hieman
myöhernmin numerot 62,U -66 ja
68. Vaunu 175 saisittemmin nume-
ron 60, joka myöhemmin muutettiin
vielä kertaalleen 6'1:ksi. Tätä vau-
nua käytettiin aluksi koulutuk-

seen. Alkuvaiheessa se liikkui
Duisburgin väreissä.

Vuotta myöhemmin eli vuonna
1995 hankittiin vielä vaunut DVG
1063, 1067, 3070 ja 1071, jotka sai-
vat Norköpingin numerot63,67, 70
ja 71. Vaunut 63, 70 ja 71 oli tarkoi-
tettu varaosiksi, mutta näin lienee-
kin käynyt ilmeisesti vain vaunulle
71, sillä vaunut 63 ja 70 on kesän
'1998 aikana kunnostettu linjalii-
kennevaunuiksi!

Kaikki Mg4-vaunut ovat siis ny-
kyäån kuusiakselisia. Vaunut ehdit-
tiin maalata keltaisiin väreihin, jotka
kuitenkin käytånnössä jäivåt väti-
aikaisiksi. Saneerausten yhteydes-
såvaunuton maalattu uusiin, M67K-
tyyppisiin väreihin. Tosin vaunu 64
on kokomainosvaunu. 64 on myös
ensimmäinen saneerattLt l\494. Osa
M94:istä siis ehti olla sanee-
raamattomina Norrköpingin liiken-
teessä, tållaisia vaunuja olivat muu-
taman vuoden ainakin vaunut 62,
66, 68 ja 69.

Vaunuja N494 on käytetty lähes
yksinomaan linjalla 3 (Klockare-
torpet - Vldablick). Käytånnössä Ci ä
linjalla on ollut jatkuvasti myös neli-
akselistakalustoa,sillä [494:iäeiole
riittänyt jokaiseen vuoroon. Linjan 2
(Klingsberg - Fridvalla) peruskatusto
käsittää taas neliakseliset vaunut
(N467, M67B ja M67K), eikä M94:iä
näinollen kakkosella näe muuten
kuin poikkeustilanteissa.

Kokemukset Mg4:istä ovat niin
hyvät, että niillå on päätetty korvata

Vasemmalla M67 1 50 (siftemmin 50) linjala 3, oikeala M67B 91
Kuva Juhana Nodlund 25.6.1992ja 2.6.1998
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Vaunu 50 (aienmin 150) talvisessa Norrköpingissä. Kuva Marka M. Kinnari

HB

Götebaqissa saneercttu M67B 91, aiennin 84, alunpetin M67 139.
Huanaa päällekkäiset etulyhdtt. Kuva Marko M. Kinnari
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Vaunu 31 (alunperin 131) linjalla 2. Kuva Matko M. Kinnari
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kaikki saneeraamattomai M67-vau-
nut. Duisburgilaisvaunujenhan piti
iulla vain väliaikaiseksi lisäkalus-
loksi M67:ien modernisointiprcses-
sin ajaksi. Varsinkin Iinjan 3 suurct
matk,stajamäädt alkavat edellyttää
entis.- suurempaa ta4ontaa, jonka
voi toteuttaa joko vuorovålejä ti-
hentämällä, laittamalla U67K-vau-

Vaunu 62 (ex DVG 1062) suuine lyhtyineenja saksisanka-
vitoittinineen linjalla 3. Kuva Matko M. Kinnai

U

@

nuja multippeliajoon tai siirtymällä
nivelkalustoon. Väihtoehdoista vii-
meinen on osoittautunut reaJistisim-
maksi.

MATALALATTIAVAUNUJA

Norrköpingiin hankittiin 1997 li-
sää Duwag GT8 -nivelvaunuja, iois-

sa on tarkoitus kokeilla matalalatti-
aista keskiosaa. Vau n ut saivat tyyp-
pimerkinnän M97. Projekti on kes-
ken.

Kesällä 1998 Norrköpingiin tuo-
tiin Saksasta sama tiiysmatala AEG-
nivelvaunu, joka oli kesällä 1991
Tukholmassa kokeiltavana. Vaunus-
ta tuli M98 numero 21.

:-*,'
ilt
ii:l

M67K 87 (alunpein M67 54). Kuva Ma*o M Kinnari.

RAITIO 4 " 1998 15



Saneercamaton M94 69 (ex DVG 1074) Karl Johan Parkin pysäki ä
Iähellä linia-autoasemaa. Kuva Juhana Nordlund 2.6.1998

Sa neeraa naton n ivelva u nu 69 ylimäätiiisi ne takaovi nee n.
Vaunu on vuodelta 1967. Kuva J. Notdlund 2.6.1998

Liikkuvaksi mainokseksi maalattu nivelvaunu 64 (ex 1U ex ex DVG 1064)
Klockaretoryetin päätepysitkin kääntösilmukassa. Kuva J. Nordlund 2.6.98
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Modemisoitu nivelvaunu 65, aiemmin 165, atunpein DVG 1065vn. 1966
njala 3linja-autoasenan pysäki ä. Kuva Juhana Nodtund 2.6.1998

,'/.

Saneemtun Mg+vaunun takapää_ Kuvassa vaunu 61, entinen 60, sitä ennen 175.
alkujaan DVG 1075 vm. 1967 Kockaretorpetjn päAtepysäkjllä. Kuva JN 2.6.1998

Koeliikenteessä aleva saksalainen AEc-matalalaftiavaunu MgB 21
Kuva Marko M. Kinnai. lokakuulta 1998
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PAATEPYSAKKI
"Tietäminen ei ole minkään aNois-
ta, jollei siitä kenota."

KOKOUSKUISU

Suomen Raitiotieseura Ryin
sääntömåäråinen kevätkokous pide-

Gän lauantaina 13.2.1999 klo 12.00
Helsinqin kaupungin Raitaoliikenne-
museossa. såäntömääräisien asioi-
den jålkeen meille järjestetään mie-
lenkiintoinen esitelmä Variotram-
raitiovaunusta. Esitelmän Pitää
ADtranz Finlandin edustaja. Tämån
jålkeen meille tarjoutuu ainutkertai
nen mahdollisuus päästå jo kuukau-
sia ennen säännöllisen liikenteen
alkamista Variotramin kyytiin. Kaik-
ki jäsenet toivotetaan tervetulleiksi
tithän poikkeuksellisen hienoon ta-
pahtumaan.

SRS INTERNENSSÄ

Kotisivumme ovat osoitteessa
www.nettilinja.fil-ahellman/idex.htm

SRS:N ARKISTO

Syyskokous 1998 valitsi seural-
le uudeksi arkistonhoitajaksi Pertti
Leinomäen- ltse arkisto siirtyy kui-
tenkin Jukka Hannikaisen omakoti-
talon alimpaan kerrokseen. Arkistos-
ta joudutaan karsimaan sellainen
materiaali, joka ei selkeästi liity kau-
punkiliikenteeseen. Rautatieaihei-
nen materiaali lahjoitetaan Rautatie-
museolle ja maantieaiheinen Tie-
liikennemuseo Mobilialle. SRS kiit-
tää eronpyyntönsä jåftänyttä arkis-
tonhoitaja Toivo Niskasta. Niskanen
hoiti tehtåväänsä esamerkilliselle
tavalla ja näin aftistomme säilyi hy-
vässäjärjestyksesså.

TAKL 50 VUOTTA

Tampereen kaupungin Liikenne-
laitos täytti 8.'12. 50 vuotta. Sama-
na päivänä vuonna 1948 aloitettiin
johdinautoliikenne välillä Håmeen-
katu - Härmälä. Juhlista enemmän
sivulla23.

LINJAT

Raitiolinjat 38 ja 3T ajoivat
poikkeusreiteillä yöliikenieessä
4.'10. -7.10. Kiskotusta uusiftiin Por-
voonkadulla Viipurinkadun risteyk-
sesså. Rv-linja 38 ajoi 5.10. vas-
taisena yönä klo 24 alkaen reittiä:
Kaadenkatu - Helsinginkatu (Urhei-
lutalon pysåkki) - Helsinginkatu -
Runeberginkatu - Ruusulankatu -
Sibeliuksenkatu - Mannerheimintie
("Oopperan pysäkki") - oma reittj.
Raitiolinja 3T ajoi 6.10. vastaisena
yönä noin klo 24 alkaen reittiä:
Runeberginkatu - Mannerheimintie
- Sibeliuksenkatu - Ruusulankatu -
Runeberginkatu - Helsinginkatu -
Urheilutalon pysåkki - oma reitti.
Raitiovaunuilta ajamatta jäänyt reitti
Töölön hälli- Elåintarha - Urheilutalo
hoidettiin koNaavalla bussilinjalla 3X.

Vastaavat poikkeusreitit olivat käytös-
sä myös 19.-23.'10., jolloin kiskoja
uusittiin Nordenskiöldinkadulla ja Län-
tisellä Brahenkadulla.

Ratatoimi uusi kiskotusta Läniisen
Brahenkadun ja ja Kaarlenkadun vä-
lillä. Raitiolinja 38 ajoi7.10. vastaise-
na yönä klo 24 alkaen poikkeusreit-
tiä: lGarlenkatu - Helsinginkatu - Hä-
meentie (78 reitille) - Mäkelänkatu -
Radanrakentajantie - Ratamestarin-
katu - Rautatielåisenkatu - Ratäpihan-
tie - Pasilansilta - Pasilankatu - Kyl
likinportii - Pasilanraitio - Palkkatilan-
portti- Pasilankatu -Veturitie - Nor-
denskiöldinkatu - oma reitti. 8.10.
vastaisena yönä linja 3T ajoivastaa-
vaa rcittiå päinvastaiseen suuntaan
linjan 7A kiskoja käyttåen Elåintar-
hasta Sörnäisiin asti, josta Helsingin-
kadulle ja Kaarlenkadulle omalle
rcitilleen. Korvaava bussilinja 3X lii
kennöi väliä Jäähalli - Kaarlenkatu
edellä mainittuina öinä. Linja 38 ajoi
16.10. vastaisena yönä noin klo 24
älkaen vastaavalla tavoin kuin 8.'10.

vastaisena yönä. Ajamatta jååneel'ä
osuudella liikennöi myös iållöin bus-
silinja 3X. Järjestely johtui vaihteiden

uusimisesta Helsinginkadulla Lånti-
sen Brahenkadun risteyksen kohdal-
la.

Pyhäinpäivänä 31.10. meho, lai-
tiovaunut ja bussit liikennöiväl sun-
nuntaiaikataulujen mukaisesti. Poik-
keuksena oli linja 13, joka liikennöi
lauantaiaikataulujen mukaisesti. Aa-
muyön bussilinjat 01N - 07N ajoivat
myös lauantain ja sunnuntain välise-
nä yönä- Pyhäinpäivänä linja 55Xlii-
kennöi väliä Rautatientori - Hietaniemi
klo 10.30 - 16.00 15 min vuorovälein
kåyttåen linjan 554 pysåkkejä. Linja
ToXajoinoin klo 10.40 - 15.10 kaksi
kertaa tunnissa Rautatientori ja Mal
min asemanvälillä. Bussi ku lki linjan
70 reittiä Latokartanontielle ja jatkoi
Vilppulantien kautta Malmin asemaF
le.

Bussilinjojen 52 ja 503 reitti ja
päätepysäkki muuttuivat Vanhassa-
kaupungissa 1.10. Uusi reiftir - Hä-
meentie - Kaanaantie. Päätepysäk-
ki em. tien päässä.

Haagan, Herttoniemen, Kontulan
ja Lauttasaaren palvelulinjoilla tuli
maanantaina 5.10. voimaan reitti- ja
aikataulumuutoksia. I\ruutokset pe-
rustuvat palvelubussien asiakkailta
saatuun palautteeseen. Asiakas-
kyselyjä tehtiin jo heti syksyllä 1997
ja vielä keväällä 1998sitäkin laajem-
min. Esitteitä palvelulinjoista saa
palvelubusseista, HKLrn palvelu-
pisteistä ja alueiden sosiaalikes-
kuksista.

METRO

Silakkamarkkinoiden avajaispä!
vänä (sunnuntai) havaittiin neljå-
vaunuisia metrojunia. lvluutoin sun-
nuntaisin on enimmäkseen ajettu
kaksivaunuisin ju nin (3'1.8. jålkeen).
Myös sunnuntaina 29.11. (lukuisat
kaupat avoinna) metrossa oli neljä-
vaunuiset junat.

Syyskuun lopulla alettiin metron
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Mellunmäen kåäntöpaika a tehdä
åånierjstystöitä. Työt aiheuttivat pie-
njä viivästyksjä ruuhka-ajan metro-
liikenteessä. Aamutähtö klo 6.4.1 ttä-
keskuksesta Meltunmäkeen jäi
pois. lltapäivisin ltåkeskuksesta Mel-
lunmäkeen ajettiin ylimääråiset läh-
döt klo 14.01 ja 14.20. Aäni-
erjstystyön aikana mehossa oli ar-
kisin ja lauantaisjn koko päivän nel-
jån vaunun pituisetjunat. Työt kes-
tivåt puolitoista kuukautta.

Jos nk. lånsimetro aiotaanjoskus
tehdä, on todennäköisin Iinjaus set-
lainen, joka kulkee Lauttasaaren
länsipuolella Koivusaaren kautta
(mahdollinen asema) ja Espoon iki-
osassa Keilaniemen aseman kaut-
ta Otaniemeen. Koivusaari - Keila-
niemi tulisi olemaan pääosin hienot
merimaisemai tarjoavaa pintarataa.
Etenkin Espoon liike-etämän edus-
tajat ovat viime aikoina alkaneet
vaatia metroa kaupunkiinsa. Länsi-
metro nåyttääkin juurj nyt merkittä-
våsti todennäköisemmättä kuin mil-
loinkaan aikaisemmin.

Tiedotusvälineissä on esiinlynyt
syksyllä muutaman kerran Töölön
metrokin. KANJOssakin esiintynyt
PISARA-Vaihtoehto kuitenkin saat-
taa tehdå Töölön metrosuunnitelman
tyhjäksi. PISARA olisi ainakin jouk-
kol jikenteen käyttäjän kannalta ihan-
teellisin tapa järkiperäistää kanta-
kaupu ngin joukkoliiken nettä. Töötön
- lvleilahden suunnalla pintaliikenne
toimii joka tapauksessa kohtuullises-
ti.

KALUSTO

HKL:n vuoden 1959 raitio-
vaunuista vain 2:ssa ja 13:ssa on
enää saksisan kavirroitin. Vaunuun g
on jossain vaiheessa tånä vuonna
asennettu eteen Nr-vaunun linja-
kilpilaite pienikokoisine nume-
roiheen,

Vaunuja 1 - 30 on käytetty pää-
asiassa linjoillä 1(A) ja 2. Toisinaan
niitä on havaittu esim. linjan 6 ruuh-
kavuoroissa.

Vaunut 16 - 30 poistettaneen
vuosina 1999 - 2000. Kaupungin-
museo ei ole kiinnostunut sellaises-
ta. Sen mietestä Ws-vaunu on riil
tåvän samanlainen. Toivottavasti
HKL itse päättåä säilyttää tilaus-
ajovaununa jonkin siistin Valmetjn,
esim. vaunun 20.

Upouusi HKL 201 takaa nähtynä. Kuva J. Rauhata 23.11.1gg8

Vaunu'10 lienee ensimmäinen
Buscom-rahastuslaitteen saanut 4-
akselinen raitiovaunu, havainto
25.9. Vaunuun 12 olikuiienkin asen-
nettu ko. laitteen alusta jo vuonna
'1997. Buscomeja käytetään tinjoi a
4 ja 10.

10-1'i. linjan 2 vuoro 14 kävi
kåäntymässä nk. Areenatalon silmu-
kassa.

[4yöhään iilalla 1 i.11. Koskelaan
tuotiin ensimmäinen Vaaiotram-vau-
nu (20'1). Si'tä enemmån sivuilla 4
ja s.

18.11. linjalia 6 otivaunu 4 jajoku
toinen Keppi-Karia. 19.11. linja a 10
olivaunu 12.

Vuoden 1959 vaunujen
teliremonteista: a) vaunut, joiden
teleille ei ole tehty "mitään": 1, 2, 3.
10, 14, 23 , 25, 26, 30; b) vaunut,
joiden telit on huollettu viimeisten
neljän vuoden aikanat 4,8, 11, 12,
175, 18, 28 c) vaunut, joissa on
täyskorjatut tellt 9, 13,20, 21, 22,
d) vaunut, joiden telit on maatattu ja
pyöråt hiottui 16 ja 22. Lisäksi keh-

topalkkeja ja kierejousia on uusittu,
huollettu ja maalattu vaunujssa 1, 4,
I la 12.

HKL Raitiotiikenteen joht4a Iimo
Ketola kedoi 12.11. Kosketassa, että
20 lisä-Variotramin optio on käytet-
tävä syksyllä 1999, muutoin joudu-
taan sa4an 1 - 15 vaunut täyskor-
jaamaan ja pilämåän alossa vielä
pidempäänkin. Sen sijaan sarja 16
- 30 poistetaan kokonaisuudessaan
parin seuraavän vuoden sisä,|ä.

Vaunut Nrl+ 70 ja Nrlt+ 109 vaJ-
mistuivat siis syyskuussa. Ndt+ 77
valmistui lokaku ussa, havattu linjaF
la 7A iltapäivaruuhkassa 29 1O_ Nrt+
41 havaittiin linjalla 7A 1_12.

Hatja\raunuissa 212j ja 2122 on
yksipolvinen virroitin (havainnot
syyskuulta 98).

20.10. havaittiin yksipolvinen
virroitin myös vaunussa 2126. Seu-
raavaksi sellainen asennettiin vau-
nuun 2120. 2123:een jåi vietä tois-
taiseksi saksisankaviroitin_

KH:n säilytysha in takaosassa
on maketti113.
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VariaLnm-vau nu n teli. Narmaalisti telit ovat suojalevyjen takana piilossa
Kuva Tam Heino 11.11.1998, Koskela

'.1r .1.

I
I
!

20

HKL2o1 Kaskelan hualtohallissa. Kuva Jorma Rauhala23 11.1998
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HKL Bussiliikenteen lähes kaikki
vuoden 1998 linja-autot ovat saapu-
neet enemmän taivähemmän myö-
hässä. Keväällä luovutetutteli-Volvot
saatiin ajoon noin vuosi tilauksen ta-
pahduttua- lvlaakaasu-Volvot tulivat
sitåkin hitaammin. Seutu-Volvot 9828
- 9831 saapuivat nekin noin kuukau-
sisen jälkeen. kun niitä olisijo tarvil
tu liikenteesså. Mercedes-Benz Ci-
tarot, H KL 9825 - 9827, saapuivat kuu-
kausia myöhässä. Scania Omnioityt
9832 - 9841 niin ikään saatiin neli
sen kuukautta luvattua myöhemmin.
Toisaalta ensimmäiset "seutu-l\4er-
sut'sarjasta 9842 - 9851 saapuivat
manaskuussa. Linjaa 732 varten han-
kittu Volvo/Ca.ms 9854 havaittiin ltä-
keskuksessa 2.12.

HKL Eussiliikenteelle on tilattu
vuodeksi 1999 21 Volvo BTL|ååja 11

maakaasukåyttöistä Volvoa, jotka
vastaavat autoja 9814 - 9824, kaasu-
säiliöiden määrä aiotaan kuitenkin
nostaa viidestä kuuteen. DieseF
käyttöisiä BTLiiä sijoitettaneen esim.
Laajasalon linjoiile. BTL|ssä on sei-
sova moottorj takanurkassa pitkittåin,
mikä aiheuttaa Wc-koppia muistut-
tavan rakennelman matkustamoon-
Tämä valitettavasti syö matkustaja-
paikkoja pois. Takamoottoriautojen

suunnattelu näyftaiä Volvolle olevan
vuosikymmenestå toiseen melkoista
seikkailua.

Lähitulevaisuudessa HKL oitaa
käyttöön vielä neljå bussia, joissa
dieselmootori on vaihdeftu neste-
kaasumoottodin.

HKL:n autot 88'17 ja 8820 (Sca-
nia N112 ryiima) ovatjääneetKoske-
lan autoiksi.

Havaintoja 10.9.: HKL g1'10/588,

HKL 9406/42ja 902'1 sekä 9043/59.
STA:lle hankittaneen vuonna 1999

neljä Scania Lg4uB6x2/lkarus E94
teliakselilla varustettua matalalattia-
linja-autoa.

Pohjolan Kaupunkiliikenne hank-
kii tiettävästi voittamalleen Helsingin
sisäiselle linjalle 64 seitsemän Sca-
nia L94UB6x2/Lahti 402 -teliautoa.
Linjalle 67 sijoitettaneen muun rnu-
assa Volvo/Lahti 402 -autoja. Turkua
varten PL hankkinee viisi Scania
CN94UB OmniCityä.

Elokuun puolessa välissä LB:n
autossa 243, Scania CN113CLL
[4axCi (TlN-957), oli perässä taka-
osassa (ulkona) tanskalainen jogud'
timainos. Auto oli linjalla 78 (Vantaa).

Helsingin linjoille 71,71V ja 738
Linjebuss sijoitti vanhinta matala-
lattiåkalustoaan. mm. autot 221 -

226. Auto 226 on maailman ensim-
mäinen matalalattiainen Volvo_

28.9. LB 356 (Scania N112/Ajokki
City vm. 1986) oliHelsjngin sisäisel-
läl:Lnjalla71.

LB '132 (USU-232), Volvo B10M-
65,^/Vlima K202-101 vm. 1984, on
edelleenkin ajossa l,njalla 52 (Van-
taa').

Lauantaista huolimatta 3.10. Van-
taan linjalla 70 oli LB 359, Scania
Kg2ouAjokki Express ovilla 1-2-0.
Tikkurilassa oli iuolloin Maalaismark-
kinat, jotka ajheuttivat joitakin muu-
toksia bussiliikenteeseenkin.

10.11. Helsingin sisäisellä linjalla
67 oliLinjebuss 356.

Stagecoach aikonee hankkia voit-
tamilleen Hgin Iinjoille 70(T,V) seitse-
män teliautoa ja yhdeksän kaksi-
akselista autoa. Stagecoachin vuo-
den 1998 seutuautoissa on muuten
Voith-automaatti. Sellainen lienee lu-
vassa myös v. 1999 autoihin.

Stagecoachilla ei ole enää vuosi-
en 1986-87 Volvo B'1 0R-67,/'r'Viimoja
mallia Aulo-Arvela (EBT/ECJ/EEJ/
EEU...).

Oy LiikenneAbtn seutuautoja 108
- 115 on siirretty joiden kin yksilöiden
osalta Porvooseen ja Kuopioon.
Hakunilaanjääneitäyksilöitäon käy-

Helsingin kaupungin Liikennelaitokselle valmistuva Scania CN94UB4X2
OmniCity-täysmatalalaftialinja-auto Katrineholnin tuolantoliniala. Kuva M. M. Kinnai
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tetty jonkun veran Läh ilinjat Oy: n lin-
joilla. Esim. "outo" bussi LOY 115
ovilh l-0-2 on nyt Porvoossa.

LOYn vanhimmat linja-autot HeF
singissä ovat nytvuonna 1987 hanki-
tut autot 141, 144,146,147 ia 163.
Kaikkivanhemmat on viety pois, var-
sin moni toki ajoon jollekin muulle
paikkakunnalle. Esim. entinen LOY
22.Volvolwimal<2o2v. 1986, on nyt
Lauttakylän Autolla.

[,4eisälän Linja Oy:n autot 2, 14
ja'19 ovat tyyppiå Volvo B10B LE/
lkarus E94. Jo valmiiksi sovittu Sca-
nia-kauppa jouduttiin purkamaan, kun
koritehdas hölmöili takaoven por-
tåikon suunnitelutöissä. Surullisten
tapahtumasarjojen tuloksena alustat
oli pakko saada nopeasti jostain ja
näin "paha" kilpailija työnsi jalkansa
(taka-?)oven väliin.

TAKL:n uudet teliautot 223 - 225
ovat S/yppiä Scania L94UB6x2yLahti
402. Niissäon ovet l-2-1. Nivelbussit
ovat tyyppiä Volvo B10LA/Carrus
N204U, nrot405 -407. Vuodelle 1999
TAKL on tilannut seuraavanlaisia au-
toja: 2 kpl Scania L94UB6x2/Lahti
402 (teli), 'l kpiScania N94UB/Lahti
402(midi), 1 kplscania CN94UA62
Omnicity (nivel)ja 3 kplVolvo 810B
LE 6x2. 50 vuotta täytteinyt TAKL siis
aikoo hankkia Suomen ensimmäisen
Omnicity-n jvelbussinl

Havaintoja Iurusta ( 1 3.8): 1 980-
luvun lopun Volvoja seisomassa, mut-
ta autot 117ja 125 (Scänia BR1'11N4)

olivat ajossa. llatka-Autojen B R'1 '1 1 :t
'19 ja 26 olivat kokopäiväisessä lii-
kenteessä linjalla Turku - Kaarinal

TUKL:n linjoilla 1ja 50 on havaittu
STA:n lkarus 415 nro 145 marras-
kuussal

Liiken ne Joki Vaasassa on hank-
kinut jälleen käytettyjä autoja Ruot-
sistar nyt2 kplscania 8R 112lAjokki
8000 -linjureita Gävlestä! Waasa
Busilla taas on kaksi vanhaa Uuma-
jan Scania CN112cLB:tä vm. 1984-
85. Niisså on ovet 2-1-1.

Ruoti (Lahti) on hankkinutentisen
MLo 2:n (BKN-888), Scania
N1 13CLB,^Mima l(202 vm. 1988.

Jyväskylän Liikenteellä on nyky-
ään myös entjnen LOY 89 (Volvo 858-
60/Lahti400 kop).

V. Jyrkilä Oy, Kotka, hankkitänä
syksynä kaksi scania L94uB6x2/
Carr!s telirakenteista matalalattia-
linjuria. Vuosisitten yhtiö sai yhden
vastaavan Scania L1 1 3TLL:n.

Veljekset Salmelalla on nykyään
Espoon Auton (Stagecoach...) enti-
set autot 50, 53 - 56 (Volvo B10M-
65Nviima K202-2 1 1 v. '1988).

Turkulaisen T. Leskisen entinen
Sc€nia N'l13CLB/Carrus K204 M on
myyv K. Kittilälle Rovaniemelle.

Väinö Paunu Oy on saanut loka-
kuussa kaksi Volvo B1oBLE/Lahti
402 lähiliikenneautoa ovilla'1-2-0.
Autojen sisustusvastaa keväällä tul-
leita autoja. Autoissa on kuitenkin
Finnozon kylmäkone (aikaisemmls-
sa vastaavissa oli S0trak).

ULKOMAILTA

Göteborgin Raitioteiden nivelvau-
nuun M21 216 on Saksassa asen-
nettu matala "välivaunu". Saiatunnus
muutettiin M31 iksi ja järjestysnumero
316rksi. Vaunussa kokeillaan myös
uusla istuin- ja valaistusjäiestelyjä.
Jos tämä kokeilu osoittautuu onnis-
tuneeksi, saatetaan vastaavat muu-
tokset tehdä koko sarjaan [421.

Suurin osa GS:n neliakselisista
l\,,128- ja lvl2g-vaunuista aiotaan kor-
vata kokonaan uusilla vaunuilla, joita
hankjttaneen 50 - 70 kpl.

Göteborg issa ajetaan useimmiten
2 - 3 -vaunuisilla latikkajunilla, mutta
tulevaisuudessa on tarkoitus ajaa
lyhyemmillä junilla mutta tiheämmin
vuorovälein. Raitiolinjojen matkusta-
jamäärätlinjoittain arkipåivinä 1990-
luvun puolenvälin jälkeen: 1/36000,
2125000, 3t26000, 4 t24000, 5/30000,
6/25000, 7/46000(l), 8/20000 ja lin-
jan 9luku on 28000. Luvutovaikeski-
arvoja.

Tukholnaan tilattu Scania CN94UA6X2 -nivelinia-auto "puolivalmiina'.

Tampereen kaupungin Liikennelaitos on pääftänyt hankkia yhden samanlaisen.
Kuva M. M. Kinnan, Sodermanland, Ruotsi
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Ruotsalainen autoalan jättiläinen,

Volvo, joutuu saneeraamaan toimin-
tojaan eriftäin kovin ottein. Paikallis-
liikenneväkeä syvästi järkyttänyt påå-
tös laukkauttaa wl|MAN linja-auto-
koritehdas (osa Carrus-yhtymäå) oli
mieluisa joululahja korkeintaan pa-
himmille kilpailijoille. Syksyllä'1997
VMima-henkinen våki otti ilolla vas-
taan uutisen, että Volvo ostiCaruk-
sen. Eipä tainnut kovin moni uskoa,
että se hankittiinkin alasajoa vartenl

Volvon pahimman kilpailijan Sca-
nian uuden4-sadan myyntion pääs-
syt tiryteen vauhtiin. Tukholmaan on
tilattu jopa 65 Omnicity-nivelautoa
sekä yksi vastaava kaksiakselinen
auto. Näckrosbuss on saanut paai-

senkymmeng vastaavaa autoa, Linje-
buss taas panostaa etanoliautoihin.
Omnicivn ohelle on tullut nyt etu-
osastaan matala OmniLink, CL94
UB4x2. OmniLinkissä on moottori
pitkittäin, kun Omnicitysså se on
"metropolmaisesti" poikittain. Molem-
missa moottoria on kallistettu 60 as-
tetta. Ulospäin nämä autot näyttåvät
åkkivilkaisulta samankaltaisilta.
Omnilink on kuitenkin hieman kor-
keampi ja siinä jäähdyttåjå sijaitsee
eri paikassa. Myös takaosan sivu-
ikkunalasit ovat pienemmåt

MUUTA

Tampereen k€upungin Liikennelai-
tos järjesti 16 avoneuvon juhlakulku-
een 8.12. laitoksen viettäessä 50-
vuotispåiviåån. Kulkueeseen oli kerä!-
ly TAKL:n kalustoa erivuosikymme.
niltä. Johdinautoa nro 5 vedeftiin hi-
nausautolla.

Kulkue aloitti Nekalan vadkolta klo
11.00 siirtyen kohti Pyynikintoria.
Sieltå ajettiin Keskustorille. Tämän
jälkeen siirryttiin Hämeenkatua pitkin

rautatieasemalle ja siitä jatkettiin
Sammonkadulle, josta matka suun-
tautui takaisin Nekalään.

Jlhlavuonna linja '13 on pidenne!
tyseuraavanlaiseksi: lkuri-Keskus-
tori - Yliopistonkatu - Jårvensivu -
Messukyläntie -Turtolankatu - Lukon-
måki - Hermie/Teknillinen Ko.kea-
koulu - Hervannan keskusta.

Linjaa 20 (entinen "ruuhkalinja") on
nyt alettu ajaä myös lauantaisin. Lin-
jalle on sijoitettu kasvaneiden mat-
kustajamåärien johdosta sekä teli-
ettå nivelkalustoa. On havaittu mm.
autot 203 - 206 sekä 350.

Johdinautot olivat osana Tampercen kaupunkikuvaa vuosina
1948 - 1976. Kuva Taimo Tuomi13.5 1976

LÄHUUNA

Leppävaaran lisäraiteiden eli nk.
kaupunkiradan rakennustyöt ovat täy-
dessä vauhdissa. S u uret työmaat si-
jaitsevat llmalan seisakkeen kummal-
lakin puolella, Hämeenlinnanväylän
kohdatla, Tunnelitien kohdalla sekä
nk. Huopalahdenristeyssillan luona.
Välillå Linnunlaulu - Pasila - llmala
uudet raiteet tulevat nykyisten raitei-
den länsiplolelle. Tåmän johdosta
esim. Vauhtitietä joudutaan siirtä-
måän hieman länteen päin- llmalan
liikennepaikan kohdalla toinen uusi
raide tulee nykyisen rantaEdan ete-
lä- ja toinen pohjoispuolelle. llmala -
Huopalahti -osuudella uudet raiteet
sijoittuvat nykyisten pohjoispuolelle.

Huopalahden asernan "Helsingin"
påässå sijaitsevat vaihteet poistu-
nevat kaupunkiradan valmistuessa.
Martinlaakson erkanemisvaihteet si-
jaitsevat tulevaisu udessa vasta ase-
man jälkeen. Tällöin Vantaankosken
junat alittavat rantaradan kolme rai-
detta Huopalahden "länsipuolella",
muttei kuitenkaan eteläisintä raide!
ta. Nykyinen itåinen raide välillä
Huopalahti - Pohjois-Haaga poistuu.

Kesällä 1999 rakennustöiden
vuoksi osuus Huopalahti - Kanne!
måki muuttuu tilapäisesti yksiraitei-
seksi ja liikennewi joudutaan harven-
tamaan. M-junat ajavat molempiin
suuntiin itåistå raidefta. Hpl:n lånsi-
puolella on €>14 uusivaihde.

YKSIRAITEISIA?

Arkadiankadun raitiokiskot saate-
taan tulevaisuudessa siirt iä Salomon-
kadulle. Tälloin Paasikivenaukion pää-
hån saatetaan joutua tekemään yksi-
raiteinen osuustilanahtauden takia.
Joukkoliikennelautakunta on toden-
nut, ettai liikenneteknisesti tällainen
ratkaisu on mahdollinen.

Avustukset tulivat tällä kertaa
seuraavilta hen kilöiltä, joille kiitokseti
Teemu Collin, Daniel Federley, Iom
Heino, Arto Hellman, HKL, HansJaa-
tinen, Pasi Jakovleff, Marko lvl.

Kinnari (S), Juhana Nordlund, Kim-
mo Nylander, JuhaniPoussa, Jorma
Rauhala. Kimrno Säterl, Matti Visuri
ja RistoVormala.

Läkiasiaintoimisto
Kämåräinen

&

Korvenl(ontio
Ky

Pohiöinen Hespc ånk ru 3 g
00260 HELS|NK|

leletopio (00) 440 447
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Aiemmin ilmestyneitii RAlTlOita on
vielä saalavana. Tavanomaisten

uutispalstoien lisäl"si leh.lissä on
seuraavanlaisia iuttuja:

1988:2
mm. Viisikymmenluvun sinisiä busse-
ja. IVunkkiniemen vaiheita.
1997 | 2
mm. Vaunujen 1 -30 muutostyöl ja erot,
osa 2. Leyland-bussit-
1997:4
mm. Turun råiliovaunuveloomus.
HKL:n Sisu-bussit. osa 1.
1998: I
mm. HKL:n Sisu-bussit, osa 2. Helsin-
gin bussilinjoja, osa 12. Koskelan pika-
raitioljnja - KOPRA- _

1998 :2
mm. 20 vuotta Raataota. Tukholman
melro pian 50 v. Bussiliikennetietoutta
Turusta. Australian railioliet.
1998:3
mm- Vuosaaren melro valmis. Matkal
la Amsterdamissa. KANJO.

vÄRtPosrKoRr-rEJA
!clgi!k! SAT:n pulamoottorivaunu
1950-[]vun alkupuoliskolla Erotta-
jalla.

llclsilki lcipion moottorivaunu, ny-
kyaikaisin kaksiakselinen vaunu-
sarja, 1970-luvun alussa Seder-
holmin talon edustalla.
Helsinki punaharmaa nivelvaunu nro
68 Munkkiniemesså ruska-aikaan
syksyllä '1978.

L[qlgi.[ki Karia-vaunu 303 snell-
maninkadulla Suomen Pankin edus-
talla 17.1.1985.
tl.glsh.ki Johdinautot 622 ja 625
Tukholmankadulla 6.5.1 974.
IampeE Johdinautot 9, 10 ja 23
Pyynikintorilla 1.1 1.'1970.

Helsingin
Roitioliikenne-
museo

T ö öIö n y aunuhalle iIIa o n
av oinna keskiyiikosta sun-
nuntdihin klo 11 - 17.

Vanhoja raitiovaunuj a seki
j oh d.inaut o, v alokuv ia
H els ingin j ulkis en liikent een
historiasta,

Mwnnis sä o n p o s tiko rtt ej o.
v aununr akennussarj oj d,
opaskirj asia j a videoita.

Töölönkatu 51 A
OO25O HELSINKI

Tilaukset SRS:n postisiirtotilin
PSP 800 014-54 483 kautta,
merkitse tiedonantokohlaan ha-
luamasi numerot ra kortit.
--Lehdet 30 mk kappale,

paitsi 1988 : 2 vain 15 mk,

-Kortit 5 mk kappale, Tampereen
iohdinautokortteia enåä vain muu-
tama iätellä (sihteerillä).
Johtokunta v- 1999:

SUOMEN RAITIOTIESEURA ry

PL234
00531 HELS|NKI

PSP 800 014-54,183

Jäsenmatsu 100 mk

www.nettilinja.fi /-ahellman/
inderhtn

Perustetiu 16.1.1972

Jäsenkortilla ilmainen sisäänpååsy
Helsingin Raitioliikennemuseoon sekä
useifnmille pohioismaisten railiotie-
seurojen ylläpilämille museoraitioteille ja
museoihin. Tleduslele lipunmyynneistä.

puheenjohlaje -.. - - J o m a R a u h al a
puh k (09) 873 5836 tai

049 843 330
puh t (09) 707 2957
vr.kto.rauhajo@memonet.fi

sifteeti............ -....J u h an a No rd I u nd
puh k (09) 4s8 7794
puh | (0e) 6136 8512

varapuh johtaja....Ari Oksa
puh k: (09) 802 2393
puh t: (0q a72 36aa tai

0505591911
ari.oksa@hkl.hel.fi

rahastonhoitaja.-..Krisfer E gberg
puh k (09) 362 960
puh t (09) 839 3181
haeng@koulut.vantaa,f

a*tstonhoil?ja....-Perfti Le inomäH
puh k (09) 701 2408

jäsen......................Danie| Feclef ey
puh k (09) 458 4033

v ataiäsen.... - -........7e e n u C o I i n
puh k (09) 793 756

Påätoimitiaja: Juhana Nordlund
21. vuosikerta

Lehli ilmestyy neljästi vuodessa ja
jaelaen SRS:n jäsenlehtenä.

Toimiluksen postiosoite:
Juhana Nordlund
Orapihlajatie 12 A 14, 00320 HKI
j.nordlund@kolumbus.fi.

Kustanteja:
Suomen Raitiotieseura ry

Painopaikka:
Painopörssi Oy, Helsinki 1998
@ Suomen Raitiotieseura ry

Tekijänoikeusmää€ysten perusieelia
mitään osaa lehdesså julkaistuista
artikkeleisla ei saa kåyttriä ilman
toimituksen Iupaa.
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