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Teksli Juhana Nordlund

ESPOO MUKAAN LANSI.
METRON SUUNNITTELUUN
Helmikuun 15. Päivänå Espoon valtuusto teki historiallisen
päätöksen antaa luvan suunnitel_
la metroa Ruoholahdesta Matinkyläån. Joulukuussa'1998 kau-

punginhallitus esitti ainoastaan
met on vetåtmistä Tapiolaan asti.
Tapiola katsottiin kuitenkin pååt+
asemapaikkana sen veran epäonnistuneeksi, ettå linjaa Pååtettiin suurella ååntenenemmistöllä
iatkaa Matint<ylään. Tapiolaan olisi

ollut ongelmallista jårjestäå syöttöbussien terminaali ja mittava
liityntåpysåköintilaitos.

Tehty päätös ei merkitse vielä
sitå, että lånsimetro rakennetaan

Hanke kuitenkin eteni huomattavan harppauksen Pidemmälle kuin

koskaan aiemmin. Suunnittelurahaa varåttiin projektille niin suuri

kaalla, on jouduttu miettimäån
va.sinkin joukkoliikenteen voimakasta kehittåmistä. Pohjoisessa
rakennetaankin jo Leppåvaaran
lisåraiteit€, mutb etelåinen osa on
edelleenkin raiteiden ulottumatto-

måä.ä, etEl asiaa tutkilaan suurimmalla mahdollisella vakavuudella.

Noin 100 000 uutta asukasta
voidaan asutha joko keskitetysti

Espoon liikenne on Perustunut

ratalinjojen asemien låheisyyteen

missa.

etenkin eteläisten kaupunginosien kohdalla henkilöautoiluun, jota

tai hajalleen "pitkin metsiä". Vii-

on "låydennetty" linja-autoilla. Kun

yhdyskuntataloudellisesti kestämättömån linjan jatkumista. Met-

k€upungin asuk€sluku on nouse_
massa liki 100 000 uudella asuk-

meksi mainiftu merkitsisi vanhan,

ron tutkjminen on

sildli paikallaan.

Kansikuva: HKL:n tilaama M200sarjan metrojuna måårånpäånään
Helsinki. Kuva BOMBARDIER.

T,tevaisuudessa meto saattaa olla seudullinen liikenneväline.
Suunnittelupöydillä se itse asiassa onkin sellainen Kuva JN
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Tekstija

kvat

l\,4arkku Nummelin

HAVAINTOJA PIETARIN
RAITIOTEILTA

Suomen Raitiotieseura teki
tutustumismatkan Pietariin kesåkuussa 1998. Tämän artikkelin tiedot olen päåosin kerånnyt kyseioPsen matkan aikana lähinnä
-Tietopaitamme haastattelemalla.

jä on tåiydennetty omin havainnoin.

ta-alueella muutamia ratoja puretaan. Tårkeimmät keskustan radat

tullaan kuitenkin våhitellen
peruskorjaamaan. Aivan Ydinkeskustassa nåmå työt ovat jo käYn-

nissä. Niin suuriin raitioteiden
parantamisiin kuin Moskovassa
tehdåån, ei Pieta ssa oie valaa.

maalaamista kokonaan mainosväreihin.
Suurin sallittu raitiotiejunan pituus on 45 metriä eli kaksi nivelvaunua. Neliakselisia vaunuja voidaan tq&eä yhteen junaan kolme-

Pietarissa toimii Yegorovin

PIETARI - MAAILMAN SUURIN

RAITIOTIEKAUPUNKI
Pietari on ehdottomasti maail-

man suudn raitiotiekauPunki Se
on suurin mitattiinpa kokoa vaunumåårätlå, reittikilometreillä tai reittien lukumåårällä. Toiseksi suurimman kaupungin måärittely ei
olisikaan enåä nåin yksinkertaista, koska eri kriteereillä valituksi
tulisi eri kaupungit.
RATAVERKKO JA LINJAT

Raitiotielinjoja on 67. Linjapituus on noin 600 km. Huomattavan suuren lipuftomana matkustamisen iakia vuodesta 1997 al-

kaen vaunuissa on jälleen

rahasta.iat. Heidät oli Poistettu
vaunuista vuonna'1 970.

kiskoliikennekalustotehdas. Siellä valmistuu yksi uusi6-akselinen
nivelvaunu kuukaudessa. Liiken-

nelaitoksella ei ole kuitenkaan
varaa ostaa uusia vaunuja, vaikka Pietarin kaupungin talous on
muutoin kohtuuliisessa kunnossa.
Uusia vaunuja on myyty mm. Val-

LIIKKUVA KALUSTO

ko-Venäjälle, mistå on saatu

Pieterin liikennelaitoksella on
noin 1500 raitiovaunua. Ruuhkaaikoina niistå on ajossa runsaat
tuhatvaunua. Kumpikin mäårå on

maksuna lääkkeitä Pietariin. Kesään 1998 mennessä liikennelaitos oli pystynyt hankkimaan itselleen 16 uuden sukupolven 'puoliperävaunullista" raitiovaunua.

laskenut huomattavasti Neuvosto-

Rataverkon pituus on hieman
yli 700 raidekilometriå. Ratojen
raideteveys on vanhoilla linjoilla

'1524 mm, mutta uusilla esikaupunkiradoilla vain '1521 mm.
Raiteiden kunto on useilla linjoilla hälyttävän huono. Erityisesti
katujen risteysalueilla raiteet ovat
usein painuneet. Varsinkin 1980luvun lopussa ja 1990-luvun alkupuolella tehty kunnossaPito ei
vastannut tarvetta. vuodesta 1 997
rahoitustrlanne on hieman helpottunut, joten jonkin asteiseen kunnostustyöhön on taas PåästY.
Esikaupunkeihin rakennetaan
uusia linjoja. Sen sijaan keskus-
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liiton loppuajoista. Silloin liikenteessä oli ru!hka-aikoina jopa

TAVARARAITIOVAUNUT

noin 1850 raitiovaunua yhteensä
noin 2200 vaunun måålåstii. Vau-

toisen maailmansodan jälkeen

nujen kunnossapito hoidetaan

noin 40 tehtaan bvarakuljetukset.

lqmmenellå varikolla. Varikot on
numeroitu 1-9 (ia 'nollavarikko")
ja niiden numerot nålqvät myös
kutlekin varikolle sijoitettujen vaunujen numeroissa, joissa ensim-

Useimmiten raitioteillä kuljetettiin
raaka-aineet ja tuotteet rautatieaseman ja tehtaan vållllä. vuonna 1980 raitiotiet palvelivat vielä
kymmentai tehdasta, mutta nyt liikenne on loppunut. Jåljellå oievaa
tava€liikennekalustoa kåytetään
räitioteiden ratatöihin. Raitiotiellä
on ollut myös såiliövaunuja vesi-

mäinen luku kertoo kotivarikon.

Suurin osa nykyisistä vaunuista on valmistunut 1980-luvulla. Näitä vauhuja modernisoidaan
sähkötekniikaltaan. Ulkoasuun ei

paljonkaan kosketa, ellei sitten
huomioida joidenkin vaunujen

Tavararaitiovaunuilla hoidettiin

ja ölikuljetuksiin.
Tavararaitiovaun ut on keskitet-

ty jo 1gsoluvulla yhdelle varikol

le eli nykyiselle varikolle nro 1.
Tåstä syystå työvaunujen numero alkaa aina luvulla I Varikko
siiaitsee rautatien vanella Varsovån rautatieaseman kaakkois_
puolella.
MUSEOVAUNUT
Raitiotiemuseotoiminta aloitettiin Volodarskyn varikolla (nro 7)

kaakkoisilla esikaupunkialueilla
vuonna'1987. Sittemmin kalustoa
on siirretty keskustan varikoille.
Liiken nelaitos vastaa tåståi toiminnasta. Yteisön on mahdollista tutustua museokalustoon vain etu_
käteen asiasta sopimalla. N4useovaunuja on kymmenkunta. Raitioteiden alkuvaiheiia kuvaa vuoden
1880 hevosraitiovaunun replika'
joka on tehty avotavaravaunun

alustalle. Viimeksieli '1997 on val-

mistunut 4-akselisen 47-sarjan
moottorivaunun L[/]-47 nro 3521

ja sen Peråvaunun LP- 47 nto
3584 kunnostus. Tämå malli on
vuodelta 1947 ja viimeksi sarjan
vaunuja oli normaaliliikenteessä
1973. lMuseoiiu Yksilö on valmistunut vuonna 1948.

Lisätieto Moskovasta
Vammalalainen Teknikum OY

on påässyt mlkaan Moskovan
raitioteiden parannustöihin. Yhtiö
toimitti syksyllä 1998 l\4oskovaan
kymmeniä metrejå pitkän kumitasoristeyskannen, joka Parantaa
sekå raitioteiden ettå autoliiken-

teen kulkuominaisuuksia.
Pietarissa toimii kymmenkun-

ta aktiivista raitiotieharrastajaa.
He ovat olleet tiiviisti mukana
museovaunujen ylläpidossa.

Tilausliikenteesså käYtetään
usein vuodelta 1935 Peräisin olevaa 2-akselista tYYPin 27 vaunua
nrc 2642 Perävaunuineen. Vaunu
on kilvitetty linjalle 35 ja sillä on
tämän linjan entiset kelta-vihreåt
tunnusvalot.

Museovau nu 2642 Peåvau n u inee n Pimorskiy Parkin käänlÖsi/mukassa.

t3 6 t998
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Museoitu sarjan 47 juna vuodelta 1948. 13.6.1998

Tuliterä puolipeft;vaunulhnen" vaunu
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61

01 varikala nra

6

1

3 6 1 998

Romukuarnassa oleva työvaunu 18A3 vaikolla nro

Vetavaunu 1872

ja

1

13 6 1998

rctatöissä käyteftäviä sepelivaunuia. 13.6.1998
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Koonnut JuhänåNordl'ind

PAULI SODERHOLMIN
RAITIOVAUNUKUVIA

osa

1

HKL 2 (Kaia/Stöhberg v. 1959) perävaunuineen
linjalh 1A vuotossa 92 Ruskeasualla.

Pula-ajan Kaia-mooftoivaunu Kauppatorilla.
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HKL 10 peÅvaunuineen linjalla 4

Kaian teliiuna linlalla 4 Paciuksenkadula Kal$to oli
tuolloi n ai ka nsa hu iPPu a.

-*1

Velmet-vaunu HKL 24

vn. 1959 Vallilassa.
RArTro
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Vasemmalla: 1 940- ja 1 9 sj1ukujen teliaitiovaunuja Hakaniemessä.
Oikealla: Kaia-moottorivaunu 5 linjalla 10 Kaisaniemessä.

Vasemma a: HKL 6 yksipolvisine viroittinineen Linjoila linjala 10.
Oikealla: Valmet-vaunu HKL 17 linjala 4 P6titalon pysäki ä.
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Teksti ja kuvat Jorma Rauhala

VARIOTRAMEJA
OTANMAELLA

Rautaruukki Oyj:n TEnstechin
asenOtanmäen tehtaalla on
nusvaiheessa Yhtå aikaa kuusi
Helsinkiin tulevaa Variotram-raitiovaunua. Tosin useimpia niistä
ei vielå työvaiheiden eri pisteissä
tunnista raitiovaunuiksi. Toimitukset kiihtyvåt loppukeväållå 1999
siten, että noin kuukauden välein
tuodaan Otanmäeltä uusi vaunu

e

Helsinkiin. Tilatun 20 vaunun sarja

on toimitettu vuoden 2000 lop-

sasta Siegenistå tulleet telit kori-

rakenteita påällensä. Itse korirakenteet ovat vielå toisaalla

su

u-

ressa tehdashal'issa varusteltavana ja niiden kaapelointia ollaanjuuri tekemässå. Sitä seuraavan vaunun korit ovat sen vieresså seinålevyjen liimauksessa. Ly-

hyen matkan päässä hitsataan
puolestaan jo sitäkin seuraavan
vaunun korirakenteita erityisisså
asennusjigeissä, jotka helpottavat

puun mennesså.
Vaunuja on siis konepajan suuressa hallissa eri työvaiheissa ker-

ja jouduttavat kokoonpanotyötå.

rallaan kuusi, joista oikeastaan
vain viimeistelyraiteella oleva
muistuttaa valmista ratikkaa. Sille tehdåån tållå raiteella varustelun viimeistelytyöt sekå toiminnallisia testejå. Vaunun takana odottavat jo seuraavan vaunun Sak-

korin kantavat teräsrakenteet

Yhtå vaunua ollaan lisåksi viereisissä jigeissä synnyttåmåssä, kun

hitsataan yhteen. Ja lopuksi voidaan todeta sitä seuraavan vaununkinjo olevan olemassa eräässä mielessä, sillä teråslevyistai on
.io aloitettu leikata korin kokoonpanossa tarvittavia osia.

Vadotan-vaunujen telejä. Otannäki
10

1

2. 1.

Transtechin osuus Variotramin
rakentamisessa muodostuu Iähinnä korin kokoonpanosta ja varusteluosien asennuksista.
Korin kokoonpanossa tarvittä-

vat teråslevyt tulevat Saksasta,
koska Rautaru ukki ei valmista itse

vaunuihin käytettävää ruostumatonta teråistä. sähkölaitteet,
telit moottoreineen, ovet, ikkunat,
lattiat, sisäve.housmateriaalit ym-

varusteluosat tulevat Otanmäen
tehtaalle låhinnå Saksasta Ad-

tranzin omista tehtaista tai alihankkioilta ympäri Pohjois- ja
Keski-E!rooppaa. Suomesta toimitetaan joitakin komponentteja,
joista voisi mainita matkustajaistuimet ja linjanäyttölaitteet.
Variotram-vaunu on suunnitel
tu Adtranzin Saksan toimistossa,
joten Transtechin osuus on val-

1

999
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mistaa vaunu tarkasti Saksassa

tehtyjen piirustusten mukaan.
Ratikoiden rakentamisen aikaan
samassa konepajahaliissa valmistuu VR:lle kaksikerroksisia mat.
kustajavaunuja sekå usej e ulko-

maisille yhtiöille tavaravaunuja.
Niiden suunnittelu on puolestaan
tåysin Transtechin omaa tuotantoa, joten Variotram edustaa toisenlaista, oikeastaan alihankintatyyppistä valmistusta.

Kiitämme Transtechin projek-

ti-insinööri llpo Koskista Variotram-rakennuslinjaan tutustumisesta.

I

I
a'

4

z

I
I

I
i

Y ä: Vaiotnm nro 2 (HKL 202) edesE ja takaa nähtynä. 12.1.tggg
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Tekstija kuvat Teemu Collin

MENOA TALLINNASSA
Tässä jutussa on tarkoitus sa_
noin ja kuvin esitellå Tallinnan
joukkotiikenteen nykyisyytti, sitå
miti hanastaja voi löytää ihan tavallisella risteilymatkalla. Varsinkin bussikalusto on niin monipuolista, etfii låheskään kaikkea eiole
voitu tähån juttuun sisällyttåä,
vaan kuvat on valittu kidoittajan
mieltymYksen mukaan.

Raitioliikenne
Raitiovaunuliikenteessä ei ole
tapahfunut viimeisten viiden vuoden aikana suudakaan. Vaunuja
on hankittu kåytettyinä entisestä
Itä-Saksasta. Nåistä valnuista on

maininta edellisissä Raitioissa.
suurin ose vaunuista kulkee mainosvåreissä. Linjastossa ei ole
tapahtunut muutoksia. Tallinnan
raitioteistä on kerrottu laajasti
Raitiossa 2/94.

Johdinautoliikenne
Johdinautolinjat ovat seu€avat:

0uokseva numerointi). Tosin vie.
lä on kåytösså muutamia vanhoja
pyöreitä skoda 9Tr -autoja,.ioiden
numeroita on vielå jopa 100-sarjassa- Nämä ovat 7o-luvun lopun
tuotantoa. Niveljohdinautot on

numeroitu 4oo-sarjaan, ja ovat
pääasiassa tyyppiä Skoda 15Tr.
Tallinnaan on hankittu hiljattain
kåytettyjå niveltrollikoita, jotka
ovat lkaruksia, mutta mukana on

mistama englantiläinen Duplekori. Viime vuonna tyyppi muuttui

vaamassa ainakin vanhoja Itr:iä,
nehån ensiksi poistetaan. Ja koko
trollikkasysteemiä on syytå kuvata, sen tulevaisuus ei ole taattu.
Vuonna -97 johdinautolinjoilla testattiin tsekkilåistä Karosa iieselbussia.

Nykykaluston aikanakin yritelua. Linjalla 1 monissa trollikoissa

on sisållå elektroniset nåyttö-

taulut, jotka kertovat seuraavan
pysåkin normaalin pysäkkikuulutuksen lisåksi.

Baltscan-tehtaan lisenssillä val-

Baltscanilla. Uusien autojen alusta on Scania L94ja korisveitsiläi-

sen Hess-tehtaan lisenssillä valmistettu. Duple-koriset ovat korkealattiaisia, mutta Hess-koriset
ovat etuovelta matalia, keskiovilla

on yksi askelma ja takana normaalit. Uusissa Hess-koreissa on
sähköiset pistematriisikilvet. Autojen väritys on Tallinna Autobussi-

koondiksen nykyinen vihreä-valkoinen. Uudet autot ovat kuin lahja
Tallinnalle. Autotedustavat parasta ympäristöystävällistå tekniikkaa
mitai saatavissa on. Lisåksiauto-

jen ominaisuudei sopivat Tallinnaan. Hyvä kiihtyvyys Scaniamoottorin myötå yhdistettynå
hämmästyttåvån alhaiseen polftoaineen kulutukseen.

-

Linja-autot

Tunnettuja Suomi-busseja Tallinnassa:

-

Linja-autoliikenleen hoitaa Ta!
linna Autobussikoondis (TAK) ja
er:tiH osin myös MRP Liinid AS.
Valtaosa liikenteen kalustosta on

STA:n vm.-78-79 Volvo 858/
Wima -autoja. HKL:n vm.-85-87
Volvo B1oM/VMima N2o2-niveliä
useita, tunnistettu yksilöt 8602,

pohjoismaista uitettuja erilaisia
busseja, joten Wppikirjo on valtava. Erilaiset kulmavaihde-

8608, 8710. HKL:n autot 314 (Sisu

Scaniat ovat hyvin hallitsevia näis-

TUKL:n autot 91

tå. Niitä on kaksiakselisina sekå
nivelinå erilaisilla koreilla ja ovijårjestyksillå. Jonkin verran on

BR1

l<aubamaja
Kaubamaja

Våike - Öismåe -

Vabaduse Väljak (vain
ru

Myös uutta kalustoa on saatu.
Parin viime vuoden aikana on tul
lut lukuisia Scania L113 -autoja,

hyvin harvinainen nåky, ki4oitiajalla ei ole yhtäån kunnollisia kuvaa siitå.
Mutta kuten sanottu, tåysin
uutta trollikkakallstoa ei ole saatu sitten neuvostoaikojen, on kaluston uusiminen todella ajankohtaista. Käykää ehdottomasti ku-

Tee) - Kaubamaja
2 Mustamåe - Estonia
3 Mustamåe - (SöPruse
Puistee) - Kaubamaja
4 Keskuse - Balti Jaam
5 Mustiamåe - BaltiJaam

I

non Råba-MAN-lkarukset ovat
edelleen hyvin yleisiä.

jolssa on Tartossa sijaitsevan

tåån parantaa matkrstajapalve-

7 Väike - Öismåe

nåisiå muita merkkejä, kuten Sisu

ja Leyland. "Onneksi" vanhat kun-

myös eräs edkoisuus, puolalainen
Jelcz -niveltrollikka 425. Se on

1 Mustamåe - (Mustamäe

6 väike - Öismåe

myös Volvo-niveliä. Kuitenkaan
kaksiakseliset Volvot eivåt ole
tallinnalaisille juurikaan kelvanneet. Nåiden lisäksion tietysti eri-

uhka-ajat)

9 Keskuse - Kopli

Liikkuva kalusto on kaksiakselisten osalta Päåosin tYYPPiå
Skoda 14Tr ja numerot 200-sarjassa sekä 30o-sarjan alussa

BT-69CR/VViima vm.-73) jä 582
(Scania BR11l lwAutokod vm.75).
1 1

ja 93 (Scania

M/Delta 200 vm.-76). West-

endin Linjan Scania BRI'l2A/
Delta City -nivelbussi.
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Mustamäe Teminaal21.8.97. Kaksivanhaa gTrskodaa, 206 ja T-5,
joka an Öppe etikoututusauta. Näköjään opettajaja oppitas av;I unoh,
laneet vetää virroittimet alas mennessään kahville. Mjtä jastuo takana
oleva 14Tr haluaakin lähteä ajoan?
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Vasemmalta Skoda 14Tt-jahdinauta Paldinski Maanteeltä. Hieno moottatitielunnelma! 2t.B 97
Oikedla Mulglae Söptuse puisteen ja Ehttalate Teen isteys. Siada t STt. 2 t I 97
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edustaa TTK:n oikeata värilystä, monissa on kuitenkin mainasmaalaus. 21
RATT|O 1 ', 1999

I

97
13

BatliVaam. Vanha gTt-Skada juuri lähteneenä natkaan
uuden äyden ihnislastin Ranssa kohti Mustamäetä
Vaikke auton muotoilu on 50-60-luku4 se on kuitenkin
1

970-luvun loppupuolen valmistefta. 9 6.98

Skoda gft 201 Mustanäen teminaalissa. Näiden autoien pyöreä, sympaaftnen nuotoilu luo mieleen iopa Helsingin ja Tampe-

rcen vanhat trcllikat. 21.8.97

Vas: Kettaoranssi-väinen 14Tr Mustaftäessä Söpruse Puistee ä31 7.96
Oik: Tatrc KT4D -nitiovaunu. Nämä geralaiset ovat hwäkuntoisia. 21.8 97
14
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Skoda 1 5Tr -n ivetjohdina uta taualla Mustamäen terminaalissa.
Tämä sjnivalkoinen vAntys an yleisin jahdin autakalu stossa.
31 7.96

?

Sisätunnelmaa Skada 1 4Tr:sta Tässäkin aivan selvä itäbtakkitunnetma
lstuimet punaista keinonahkaa, nuaiailu an erittain onnistunut. parcmpaa istumamukavuutta saa hakea Valitettavasti autat ovat usein niin
täynn a, ettei istumaan pääse. 2
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97
15
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Skoda l4TFjohdinauta, pysäkillä an muuten hieno uusi
sadekaios //sååmässä vihtyisy$ä. E. Vilde Tee 9.6 98

F| r r:
.
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Entinen HKL 8602 Tallinna Autobussikaondiksella. 9.6.98

Entisen SLT:n Scania-nivelAiokki 8A00. Jatain kauheaa pilkistaä
nivetbussin takaa, sehän an ex HKL314linjaqa 89.21 897
(Linja 89 an nYttemnin laqetettu)
16
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Huumaavaa tunnelnaa eDtlsesså HKLrr bussis sa. Autahan on ex HKL 314.
Sisu BT-69CRlWiina 05 vn. 1973 Autoa Tallinnassa on käyttäntl pieni AS
Omnibus-yhtiö, joka ajoilinjaa 89 Maneezi- Linnamäe Tee, ruuhka-aikoina.
31.7.1996

rdgrrnauro usslKoolloll

lkatus/Raba-MAN keltaisena Viru-aukian takana taukoDaikatta 21

STA:n entinen Valvo 858/Wiima K2A0
RATTIO
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I

97

vn.7&79. 21 8 97
17

Aitaa itäblokkitun nelmaa voi vielä kokea I karus-Räba-MAN'busseissa. fåssä
kuva vanhe mmasta taitta-ovisesla brsslsta. Vaihteisto an mekaaninen.

.-::,;>
Tättaisia Volvo BlAM/Carrus N2A4 -nivelia liikkuu ajnakin kaksi linjalla 35. 9.6.98

=l

.;-:. ^l-

I

Scania BRl l2MJankheere'nivelet avat melka yleislä, /'a paåas/assa Ruofslsfa
peftisin. Tämä auto kuuluu MRP Liinid -yhtiölle. 31 .7.96
'18
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PAATEPYSAKKI
"Tietäminen ei ole minkään aF
voista, jollei siitä kecota."

KEVÄTAJELU

Suomen Raitiotieseura r.y:n
Perinteinen kevätajelu tehdåän
tänä vuonna lauantaina 22- toukokuuta HKL:n upouudella
Variotram-matalalattiaraitiovaunulla numero 201. Ajelu alkaa
Rautatientorin laidalla olevaltä
Mikonkadun pysäkiltå klo 12.00.
lGikki jåsenet toivotetaan tervetulleiksi mukaan. Matkan aikana
käydään mielenkiintoisissa paikoissa, ajoaika on noin kolmetuntia. Matka on maksuton.
SYYSREIKT 1999

Suomen Raitiotieseura R.y.
järjestäå tånä vuonna syysretken

Ruotsiin, jossa tutustumme uuteen pikaEitiotiehen Tukholmassa. Matkan aikana nåemme myös

muita mielenkiintoisia kohteita,
esim. Tukholman mehon, esikaupunkiratoja sekå Nonköpingin rai-

tiotiet. Matka alkaa perjantaina
10.9.1999 ja päättyy maananiaina 13.9. Ruotsiin mennåånTurus-

ta M/S Seawindillä. Linja-autokuljetuksista vasha T,mo-Pekka
Lange. Matkan hinh on 500 - 590
mUhenkilö osanott4amäårästå
riippuen. Hinta sisåltää matkat,
aamiaisen ja yöpymisen. l\,latkan
johtaja on KlasWeckman, puh 09587 2608. Varaukset tehdään Ti-

mo-Pekka Langelle. llmoittautumiset tulee tehdå 31.7.99 mennesså. Langen puhelinnumero on
09 - 529 408.
SRS INTERNEflSSÄ

Seuran internetosoite on seuraava: www.nettilinja.f/-ahellman/

Ei ole pakko laittaa 'index.htm"
osoitteeseen. Uutta on vaunuluettelot. Palion tuoreita uutisia.
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Linjoilla 1, lA,7A ja 78 otettiin
uusi pysåkkipari käyttöön Nläkelänkadulla Radanrakentajantien
risteyksessä keskiviikkona 23.

12.1998. Pysäkkiparjn nimi on
Uintikeskus.

23.12. - 6.1. ei liikennöity tinjoja 645, 67X, 85V ja 863 eikt
koululaislåhtöjå linjoilla 85 ja 92T.
Jouluaattona oli lauantailiikenne,
joka päättyi noin kto 16. Linja O5X
ajoi Rautatientodn ja Hietaniemen
våliå noin klo 10.30 - 15.50. Lin-

jaa 11 ei liikennöity. Joulupäivänä oli sunnuntailiikenne alkaen
nojn klo 11.30. Linjaa 11 ei liikennöity. 0N-linjat liikennöivät.
Tapaninpäivånå oli sunnuntailiikenne. oNlinjat lijkennöivåt Uu-

denvuodenaattona oli arkiliikenne. oN-linjat liikennöivät. Uuden-

vuodenpäivånå oli sunnuntailiikenne. 0Nlinjat liikennöivät.
Loppiaisaattona oli arkiliikenne,
0N-linjat liikennöivät. Loppiaisena
6.'1. oli sunnuntailiikenne, oN-linjat liikennöivåt.
HKL Bussiliikenne voitti kesäkuussa ratkaistussa taiouskilpailussa linjat 452, 453, 516 ja 732,
uudet sopimukset tulivat voimaan

1.1.19e9. Linjaa 516 ajaa aluksi
Suomen Turistiauto Oy alihankintana.

Bussilinjan 228 reitti muuttui
ja linjan 22 reitti 4.1.
Molempien linjojen uusi osuus: '1.1.1999

Fleminginkatu - Satamaradantie

-

Teollisuuskatu - Jämsänkatu Kumpulantie - Ratamestarinkatu Asemapäållikönkatu - .
Bussilinjan 13 lauantain ja sunnuntain låhdöt Katajanokalle lopetettiin 1.1.1999 alkaen. Linjan
liikennöinti keskustasta Katajano-

kalle loppuj. Katajanokalta keskustaan påin ajetaan lauttojen
saapumisaikojen mukaan, myös
viikonlo

Rautateiden lisäraiteen siltatyön vaatimia valmistelutöitä teh-

tiin Nordenskiöldinkadulle "Sävonkadun sillan" alla. Raitiotinja
3T ajoj torstaina 28.1. noin kto 22
alkaen ja 1.2. noin klo 24 atkaen
poikkeusreittiä: Mannerheimintie Eino Leinon katu - Ruusulankatu
- Runeberginkatu - Helsinginkatu

-

Kaarlenkatu jne. omaa reittiä.
Raitiolinja 38 ajoi 28.1. noin kto
24 alkae ja 1.2. noin klo 22 alkaen poikkeusreittiä: Kaarlenkaiu Helsinginkatu - Runeberginkatu Ruusulankatu - Sibeli!ksenkatu Mannerheimintie jne. omaa reittiå.

Raitiolinjojlta ajamatta jäävålä
reittiosalla lilkennöi bussilinja 3X.
Vastaavalla tavalla liikenn6itiin
myös maanantain 8.2. ja tiistain
sekä tiistain 9.2. ja keskiviikon
vålisinä öinå.
Linja 11 Herttoniemi([4) - Korkeasaari (Mustikkamaa) ajoi kolllujen urheiluloman ajan 22. - 26.
2.99 myös arkisin. Linjaa ajettiin
viikonlopun aikataulujen mukaan
aamulähtöjä lukuunottamatta.
Ruuhkalinjoja 645, 67X, 85V,
ja 865 eiajettu 22. -26.2.99. Hiihloloman aikana ei myöskään ajettu linjan 85 koululaislåhtöjä Herttoniemest i klo 13.02ja 14.02, Iinjatunnukseila 92T lähtöjä klo 8.30
ja 14.15, eikä linjan 54 koulutaislähtöjå ltäkeskuksesta klo 7..10,
7.50 ja 8.2o ja Pitåjänmäettå kto
15.30ja 16.14.
Viikonlopun liikennöintiajkaa
linjalla

1

l

pidenneftiin 6.3. alkaen

klo 18.00 saakka Korkeasaaren
aukioloaikojen mukaan. Linjaa
liikennöidäån 30 minuutin välein
klo 10.00 -'18.00
Joukkoliikennelautakunta on
valinnut ne kilpailutettavat Hetsingin sisåiset linjat, .iojlla uudet sopimukset alkavat 7.6.2000. Linjat
ovatseuraavat 15, 20(N), 24, 42,
19

39 (A,V), 45, 40, 54(B), 73(N),
74(N), 75A, 76AJB, 77A, 80(A,N),
81 ja 93(B). Edellå luetellut linjat

on jaettu yhdeksåän pakettiin.
Kussakin paketissa on yhdestä
kuuteen linjaa. Liikennöitsijåt voivat kuitenkin tarjota paketteja
myös yhdjstelmånä, jos sen koko
ei ole yli '1,5 miljoonaa linjakilometriä vuodessa.

20.3.99 HKL 26 Vasemmistoliiton vaalivaununa.
HKL Bussiliikenne sai vuonna
1998 pitkåstä aikaa kunnon måårän linja-autoja. Niitå olivat 98011

i Volvo B108LE6x2WP/Canus

Joulukuun lopulla kuultiin metrojunassa kuuiutus "ltåkeskus,
tåmå juna jatkaa Vuosaareen". Ja
tammikuun alkupuolella Vuosaaresta tulevalla junalla "ltåkeskus,
junat l\4ellunmäkeen lähtevåt raiteelta 1".
Joulukuussa alettiin havaita
mehovaunuissa uudentyyppisiä,
selkeitä vaunujen jårjestysnumeroita sisätiloissa.
Sunnuntaisin påiväsaikaan
metrojunat ovat viime aikoina olleet nelivaunuisia.
Tammi-helmikuiden paukkupakkaset ja lumipyryt kiusasivat
omalta osaltaan myÖs mekoa.
Muutaman kenan liikenne takkuili
Vuosaaren haaEn vaihteiden takia, muutaman kerran vaunujen
ovien jumiutuessa. lletroa voidaan pitåä kaikesta huolimatta
seudun varmimpana ja luotettavimpana liikennemuotonaKALUSTO
Nd+:iksi muutettuja ovat mm.
38 ja 41. Nril+:iksimuutettuja ovat

mm. 81, 82 ja 86.

5.12.98 Lauaniailiikenteesså
vaunu 2'1 linjalla 1.
'11.1.99 HKL 97/1(A) iltaruuhkassa.

12.1.99 HKL 65/1(A) iltaruuhkassa.
18.1.99 HKL 25110.
25.1.99 HKL 65/2 vuorossa 14.
Niveliä liikaa? (Luultavasti Laihialaisia liian våhån. Toim. huom.)
17.2.99 HKI 14tO ja 1314.

'18.2.99 Linjalla 1 iltaliikenteessä ainoastaan vaunuja 16 30.

17.3.99 HKL 4/38 aamulta,
HKL 30/38 illalla.
20

18.1.99 STA 23i 39V,

229t0V,

K204L (teliautoja),Ru; 9812 Scania-DAB -palvelubussi,VK; 9813

33t70V, 28 & 29t4.1, 41 t45.
19.1.99 STA 23140 yöliiken-

Csepel/lkarus -palvelubussi,VK;
98 14-24 Volvo BloLCNG/Carrus

teen loppuun saakka, viimeinen

K204U (maakaasukäyttöisiä), RU;

METRO

13.1.99 STA 146140 (aito
lkarus taas ajossa!). Myöhemmin
samanalaisia lkaruksia on havai!
tu muillakin STA:n ljnjo,lla, esim.
45:llå ja 79V:llå.

9825-27 irercedes-Benz 0530
Citaro,Ru; 9828-31 Volvo B10B
Ll\4Flcarrus lO04M (seutubusseja),VK; 9E32-41 Scania
CN94UB4x2 Omnicity (tåysmatalalaftia-autoja),VK; 9842-51 [48
o405N2 (seutumatalia),RU ja
9852-54 Volvo B10BLE/Carrus
K204L (seutumatalia),VK.

lähtö klo 1.20.
21.'1.99 STA4'1/438.
27.1.93 keskipåivällä STA 38/
70v, 41 & 56t40, 34t438, 23t41.
STA:lle on tulossa neljå teliScaniaa.

22.2.99 N4etsälän Linja Oy 5
linjalla 69, pitkån poissaolon jål
keen!l
6.2.99 (lauantai) TLL 5 (Sisu/
Camo) linjalla 62!!!

'1.1.1999 alkoi näkyä upouusia

Pohjolan Liikenteelle tulee

Omnicityjå Vuosaaren syöttö-

Helsinkiin iinjaa 67 varten neljä
Volvo Bloulahti 4021a ja yksi
Scania N94/Lahti 402 (13,4m).
Linjalle 64 hankitaan seitsemän

liikenteesså.
'1

.1 . 1

999 HKL 9406/452. Myyr-

måen ja Martinlaakson linjoilla eni-

ten vuoden 98 Mersuja.
7.'1.99 HKL:n Scania Omnioity
linjalla 84.

13.1.99 HKL 9408r/32.
28.1.99 HKL 9616/18 ja 9503/
9.2. alkaen HKL 9826 (Citaro)
linjalla 42 vuorossa 547.

17.2.99 Omnioity linjalla 16.
HKL 8737/66A.
23.2.99 HKL 9510/654

26.2.99 HKL 9s10/654(N) ja

HKL 9609/42.
27.2.99 HKL 9620/65A(N),
1.3.99 HKL 9827/62.
21.3.99 HKL 9701/32 (yåk!).
HKL:n vuoden 1999 maekea-

su-Volvot luovutettaneen toukokuussa. Paton puhutut HKL:n
tilaamat Volvo B7L:t saadaankin
vasta syksyksi.

Scania L94UB6x2/Lahti 4021a.
Turkuun hankitaan viisi Omnioi
tyä.
'1.3.99 Stagecoach 324 (nivelbussi) linjalla 111(T)!
Linjebuss 360t41 ja Linjebuss
281161 (Vantaa) 21.12.1998. Molemmissa on Camo-kori.
Linjebuss laittoi vuodenvaihteessa seisomaan parl Scaniaa,
autot 356 ja 359. Joksikin aikaa
syrjåån joutuivat myös yksietuoviset Kg3/Lahti 4001.
lMainittakoon, ettå eräissä
vuonna 1998 käyttöönotetuissa
Linjebussin autoissa Carus K2M
City L -kori onkin tehty Kiitokorilla
Kausalassa. Kaksiakselisista täl
laisia ovat esim. LB 136 - 139 ja
1

58 - 161 . Sama koskee osaa teli-

autoista.

Vuoden 1999 alussa monet

Stagecoach Finland Oy Ab otti

HKL Bussiliikenteen autot vaihtoivatkotivarikkoa. Nivelbussit 8604,
8607, 86'10 jne. siinettiin Ruhasta

vuoden alussa ajoon autot 60 ja

Koskelaan. Varhan bussit 883945 siinettiin vähäksiaikaa Koskelaan. Autot9505-07 ovat nyt Koskelassa. Autot 9009-20 ovat taas
Varhassa. Teli-Scaniat siirrettiin
kaikki Koskelaan. 9506: KO>RU
Suomen Turistiauto/PKL otti
vuoden alussa käyttöön autot 224
- 229

10.3.99 Keskuslinja 5 linjalla
363. Auto on AVC-888, ex MLO
13 vm. 84.

20.1.99 Sm-junat vedettiin/
työnnettiin Hki-Hpl-Hki Dv15:llå
1965 ja 1996 iltayöllä ja yöllä.
Viime aikoina säneerattuja
Sm1:iå ovat 6018, 6021, 6024 ja
6048. Viime aikoina tåyskorjattuja
Sm2:ia ovat 6060 ja 6097 - 6'100.
RAtTtO I
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Tammikuussa Suomeen tuli

mus J. Salosenja Lehtisen Linjan

ensimmäinen uusi Sm4-tyyppinen
lähtuna. Jo helmikuulla sen saat-

toi havaita koeajolla llmalan varikon läheisyydessä. Junatyyppi
tulee säännölliseen käyttöön syksyllä 1999.

kanssa. Tärkeimmät linjat tällä
kerralla olivat 1ja 18. Linjalla 18
vaadittaneen hieman toistakymmentä kolmiakselista autoa, käytännössä teliautoja. Matalalattiaautojen määlä kasvaa samalla.

TAMPERE

TuKL:n kannalta onnetonta on se,
että jälleen yksi linja menetetään.

TAKLTn virallinen 50-vuotis-

Huomionaruoista on sekin, että
tälläkään kerralla ulkomaalaiset

historijkki on ilmestynyt. Jarmo

yhtiöt eivät saaneet jalansijaa

Peltolan kirjoittaman kirjan nimi on
Onnikoita ja Ra ikoita - Viisi vuo-

nlssa.

sikymmentä kunnallista ioukkoliikennettä Tamperee a. Kiia jul
kistettiin 2. maaliskuuta 1999 reilu pari kuukautta suunniteltua
myöhemmin. 350-sivuista histo-

T!-

PORI

sen neuvonnassa, Keskustori 5
sekä liikennelaitoksen pääkas-

Porin LinjaiOy keskittyy uuden
kaluston hankinnan sijaan vanhan
kunnostamiseen ja eiiniän pidentämiseen. Vuonna l984 valmistuneet autot 76 ja 77, Volvo 810M60/Taival GL, ovat molemrnatsaa-

salla Nekalassa, Jokipohjantie 24.
Kirjan hinta on 200 mk.

neet uuden korin (a jäiestysnumeron). l\4olempien uusi kori on

rianteosta myydään liikennelaitok-

TURKU
Turun mahdollisen tulevan museoraitiotien eräänä kompastuskivenä nähtiin se kohta, jossa raitiotie risteäisi VR:n såhköistetyn
raiteen Turun Linnan läheisyydes-

sä. Nyt ongelmaan on löydetty
ratkaisu: raitiotie linjattaisiinkin siten, ettå se kääntyisi ennen Linnankadun taso steystai rantaan ja
näin väistäisi koko rautatien.
Turun b!ssiliikenteen toinenkin tarjouskilpailu on ratkennut.
Voittaja on varsinaisesti Koiviston
Auto Oy:n turkulaistytår Turun Linja-Auto Oy, jolla on yhteistyösopi-

tyyppiä Car.us K204 City. Autojen
ulkonäön tekee erikoiseksise, että niissä on jäähdyttåjä keulassa
muista K204:ista poiketen. Autojen numerot ovat 4 ja 18. Niissä
on edelieen keppivaihde.

PL rakennutti uuden korin
myös entisiin autoihin 66 ja 68.
Alusta on Scania K112CL v. 82.
Alkuperäinen kori oli Ajokki
5000E. Näihin autoihin uusi kori
tehtiin lkaruksella Unkarissa, korin tyyppion E95. Toiseen autoon
laitettiin tässä vaiheessa automaattivaihteisto.

Myös v. 85 Volvoja on aletiu
uudelleenkoittaa. Auton 2 alusta
vietiinkin Cårrukselle

LAHTI

Uutta matalalattia-Kabusia
odotellaan kovasti liikenteeseen.
Sitä ei ole toistaiseksi onnistuttu
tyyppikatsastamaan.
Juuri kun linja I saatiin jatkettua Orimattilaan asti, ollaan su!nnittelemassa supistuksia vuorotadontaan-

OULU

Oulussa kaupunkiliikennettä
on kehitetty määråtietoisesti. Kalustoa on !usittu parhaan mukaan. Koskilinjat Oy sai syksyllä
'1998 Volvo B10BLE/Lahti 402autot 96ja 97 sekä vastaavat Carrus-koriset autot 99 ja '100. Kulu

vana vuonna 29-1. Koskiiinjoille
rekisteröitiin Volvo Bl0BLgCarrus K2041 -autot 52 (CCT-652) ja
88 (CCr-688).
KOTKA
Kotka kuuluu niihin kaupunke!
hin, joiden paikallislinjoilla liikkuu
matalalaltiaisia telibusseja. Tänä
talvena näitä autoja saatiin kaksi
lisää, kun V. Jyrkilä Oy otti käyt
töön autot 4 (VlJ-326) ja 5 (VU327). Ne ovat tyyppiä Scania L94
UB6x2/Carrus K204 City L. Kaksi-akselisia Scania 194 -autoja on
hankkinut puolestaan Onni Vilkas
Oy. Heidän autoissa on Lahti402
-kori. Liikenneneuvos Cnni Vilkas

siirtyi ajasta ikuisuuteen 89-vuotiaana helmikuun lopulla.

IJusi SÅ+lähijuna Ilmalan varikalla. Kuva Leif Ros n elW R-Y h tymä Qy Viestintä
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Entinen Suamen Turistiaub Ay:n Volvo 81'M/Wima K2A1
Turun kaupungin Liikennelaitoksella. Kuva Ma*o M. Knnari

Entinen lurun kaupungin Liikennelaitoksen linja-auto Matka-Autot
Oy!!ä. Näillä autoi a on viimeisen vuoden aikana hoidettu keskeistä
osaa reitillä Tutku - Kaa na. Yhtiön nykyinen kalustopolitiikka on
saanut huomiota muua akin lehdistössä kuin vain MlTlossa
Kuva Matka M. Kinnari
22
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Vadotam-vaunu on liikkunut erityisesti linjojen 1 ja 8 kiskoilla. Kuva Adtranz

Kulkuneuvo lähettåå lyhytkan-

MUUTA

ULKOMAAT

taman radioviestin suoraan liiken-

HKL on aloittanut raitiolinjalla
4 ja bussilinjalla 23 kokeilun, jossa matkustajat saavat ajaniasaista

tietoa bussien ja raitiovaunujen
kulusta sekå matkustamossa ettäi
pysäkillå. Tosiaikaista tietoa välitetliän matkustajille satelliittipaikannusjårjestelmån avulla. Järjestelmåån kuuluu myös liikennevalojen ohjausmahdollisuus. Ensimmäisesså vaiheessa (vuoden 98
loppu) alkoi kuulua ko. linjojen
vaunujen kovaåånisistä pysäkkikuulutukset.
Seuraavassa vaiheessa tulivat
käyttö6n sisånåyttötaulut, joissa
seuraavan pysåkin nirni näkyy

suomeksi ja ruotsiksi. Kun

uusi

informaatiojårjestelmå on tåysin
valmis, matkustajat saavat pysåkkien nåyttötauluista tosiaikaista tietoa myös siitä, milloin
seuraava ja sitå seuraava vaunu

nevalojen ohjauskojeelle. Valoetuutta ei anneta, jos vaunu on
edellä aikataulustaan tai liian lähellå saman linjan vaunua. Tällainen valo-ohjaus on jo käytössä
Mannerheimintien ja Helsinginkadun risteyksessä.
Uuden ohjaus- ja informaatiojårjestelmäntarkoituksena on liså-

mukavuutta sekå sujuvoittaa liikennettå. Ajoneuvotietokone ja
muut tarvittavat laitteet on sijoitettu 20 bussiin ja 24 raitiovaunuun.
Busseista 14 on HKL Bussiliikenteen ja 6 Tammelundin Liikenne
Oy:n. Valoaisteysasennukset valmistunevat keväån kuluessa .ia
loppukeväållå nåyttötaulut tulevat
käyftöön 16 pysåkillå.
Koskelan raitiovaunuhallin ja
ratakorjaamoalueen podinvartjjan
koppi lienee purettu keväällä.

kee keskustietokone, jolle kulkuneuvot ilmoittavat kulloisenkin sijaintinsa radioviestinå.

Jäsenemme Ville Lindblom tiedustelee, missä mahtaa olla Sa-

Järjestelmän toivotaan nopeut-

vonlinja-yhtiöiden Loviisassa
liikennöinyt Volvo/vanHool (ex

kulkua risteyksisså. Kaikkiaan yli
40 liikennevaloristeykseen tulee

Göteborg) -nivelbussi. Autohan
uitettiin 1990-luvun alussa Suomeen, sisarauto meni SL-konserniinJoensuun seudulle. Onko kellåån havaintoja?

uusi ohjausmahdollisuus. Risteys-

tå låhestyvät linjojen 4 ja 23 vau-

nut voivat "tilata" valoetuuden.
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matalalattiamallisina loppujen ol
lessa 895-linjureita. Matalalattia-

autoista kuusi on nivelbusseja
ovllla 2-2+2-2.'13 kaksiakselista
on ovilla 2-2-2.

tä matkustamisen helppoutta ja

saapuu pysäkille. Odotusajan las-

tavan bussien ja raitiovaunujen

Göteborgin paikallisliikenneyhtiö on tilannut 22 linja-autoa
Den Oudsten Bussen -yhtiöltä
Hollannista. Niistå 19 iulee 896-

Avustukset tulivat tällä kertaa
seuraavilta, joille kiitokset Mikko
Alameri, Mikko Attila, Teemu CoL
lin, Tom Heino, Arto Hellman, Ti-

mo Lehtonen, Pertti Leinomäki,
Ville Lindblom, Juhana Nordlund,
Kimmo Nylander, Juhani Poussa,
Jorma Rauhala, Kimmo Såteri, Niko Valjakka ja Matti Vlsuri.

Lakiasiaintoimisto
Kämåråinen
&

Korvenkontio
Ky
P.hioinen H*mnankal! 3 B
00260 HELSINKI

/7'

lrl
Iiltiltililflilil]ililililtil
AG17*
Aiemmin ilmestyneitii RAlTlOita on
vielä saatavane. Tavanomaisten
uutispalstoien lisäksi lehdissä on
seuraavanleisia iuttuja:
1997 | 2
30 muutostyötja erot'
mm. Vaunujen
Leyland-bussit.
2.
osa
1 -

mm. Turun raitiovaunuvetoomus
HKL:n Sisu-bussit. osa 1.

Helsingin

VÄRIPoSTIKORTTEJA

llelsbki SAT:n Pulamoottorivaunu

1950-luvun alklpuoliskolla Erotta-

R.qitioliikennemuseo

jalla.

tlglgilEi Kaipion mooftorivaunu, nykyaikaisin kaksiakselinen vaunusarja, 1970-luvun alussa Sederholmin talon edustatla.
Helsinki punaharmaa nivelvaunu nro

68 Munkkiniemesså ruska-aikaan

Töö\ön vaunuhalleilla on
ovoinno keskiviikoit4 sunfluntaihin klo 11 - 17.
V anh oj

a r aitiov aunuj a

s

ekö

syksyllä 1978.

johdinauto, ralokuvia

mm. HKLin Sisu-bussit, osa 2. Raitio_
tiesähkölaitteiden käytöstä ia kunnos-

LlglgitK Karia-vaunu 303 Snell-

H elsingin j ulkis en liikenteen

historiqstd.

linjoie, osa 12. Koskelan pikaraitiolinja

maninkadulla Suomen Pankin edus_
talla 17.1.1985.

LldsDK Johdinautot 622 )a 625

Myy nnis s ii on

1998:

I

sapidosta v.1963. Helsingin bussi'
. KOPRA.
1998 : 2

mm. 20 vuotta Raitiota. Tukholman

Tukholmankadulla 6.5.1 974.

Ialopele Johdinautot 9, 10 ja 23
970.

metro pian 50 v. Bussiliikennetieloutta
Turuste. Auslralian raitiotiet.

Pyynikintorilla '1 .I

1998: 3

Tilaukset SRS:n Postisiirtotilin
PSP 800 0t4-54 483 kalltta,
merkitse tiedonantokohtaan ha'
luamasi numerotla koriit.

mm, Vuosaaren metro valmis. Matkal
la Amsterdemissa. KANJO.
1998 :4
mm. 25 vuotta nivelräitiovaunuja Helsingissä. Ensimmåinen Variotram luli
Helsinkiin. Liikkeellä Ateenassa. Pikku Huopalahti ennen ja nyt. Nonköpingin raitjovaunuja sanoin ja kuvin

UOMEN FiAITIOTIESEURA ry

PL234
00531 HELSINKI
PSP 800 014-54 483

Jäsenmaksu 100 mk
wv,w'netilinia.fi /-ahellman,
index.htn
Perusteitu 16.1.1972

Helsingin Railioliikennemuseoon sekä

useimmille pohioismaisten råitiolie-

seurojen yttäpitåmille museoraitioteille ja
museoihin. l'iedustele liptlnmyynneistä.

24

TööIönkatu 51 A
OO25O HELSINKI

30 mk kaPpale

-Lehdet5 mk kapPale,TamPereen
-Kortit
enää vain muu-

iohdinautokor6eia
tama jäliellä (sihtee.illä).

puheenjohtaja.....Jotma Rauåala
puh

k

puht

(09) 873 5836lai
0400 843 330
(09) 707 2957

f

vr.kto.rauhajo@memonel
sihteeri.................Juhara Nordrund
puh k: (09) 458 7794
puh
(09) 6136 8s12
varapuh johtaiå....Äd Oksa
puh k (09) 802 2393

t

puh

t

(09) 472 3644 tai

Päätoimittaja: Juhana Nordlund
22. vuosikerta
Lehti ilmesily neljåsti vuodessa ja

jaetaan SRS:n jäsenlehlenä.
Toimituksen posliosoite:
Juhana Nordlund
Orapihlajatie 12 A 14, 00320 HKI

j.nordlund@kolumbus.fi

0505591911
ari.oksa@hkl.hel.li
rahastonhoitajä....Ktsfet E/,9åe4t
puh k: (09) 362 960
puh

Jäsenkortilla ilmainen sisäänpäåsy

1 .1

p o stiko rtt ej a,
aununr ake nnu s s ar i oj a,
op as kirj asia j o. video ita,

v

t

(09) 839 3181

haeng@koulut.vanlaå.f
arkistonhoitaja.....Perlti Leinorräki
puh k (09) 701 2408
jäsen......................Danie| Federley
puh k (09) 458 4033
vat4äsen.. -...........Teemu Callin
puh k (0s) 793 756

Kustantaja:
Suomen RailiolieseuE ry
Painopeikka:
Painopörssi Oy, Helsinki 1999
O Suomen Raitiotieseura ry
Tekijånoikeusmääråysten perusteella
mi€ån osaa lehdessä iulkaistuista
artikkeleista eisaa käWäå ilman
toimituksen lupea.

RAtTlo

1

'

1999

