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Viidestä vaunupaista koostuva sähkömooftoiiuna (ensimmäisenä Sm1 6041 )
tulossa Helsingin suunnask Huopalahteen matkalla Kitkkonunmelle. Juna ei

todellisuudessa ote linialla "R", vaan l<yseessä on koeaio kevää ä 1986.

30 VUOTTA SAHKOISTA
LÄHUUNALIIKENNETTA

26.1.1969 alkoi sähköjunalii-
kenne rataosalla Helsinki - Kirk-
konummi. Kalustoa oti aluksi toki

niin vähän, että vain osa liiken-
teestä saatiin hoidettua sähkö-
kalustolla. 1.9.1970 alkoi såhköi-
nen lähiliikenne Pååradalla Hel-
singistä Hiekkaha.juun.Siitä jat-
kettiin vielå joulukuussa Keraval-
le. Nämä kaikki olivat alu nperin ia-
vallisia rautateitå, joiden yläpuo-
letle oli nyt ripustettu ajojohdot.
Helsingin ja påäkauPunkiseudun

kannalta seuEava merkiftävä as-
kel otettiin kesåkuussa 1975, iol-
Ioin rataosa Huopalahti - Martin-
laakso avattiin liikenteelle Tämå
rautatie oli jo alunpitäen suunni-
teltu lähiliikenteen tarpeisiin.

Martinlaakson rata oli jo tlute-
na varustettu korkeilla laitureilla.
Louhelan ja Martjnlaakson asemil-
la on niin kutsutut keskilaiturit
metromaiseen tapaan. Ivlonet ase-
mat sijaitsevat hiukan ylempånä
venatt!na ratalinjaan (keinutauta_
periaate), jolloin painovoimaa voi-
daan hyödyntåä kiihdytyksissä ja
hidastuksissa.

Martinlaakson €taa jatketfiin
vuonna l991 Vantaankoskelle.
Jatkoa on suunniteltu niin lento-
kentän kuin Klaukkalankin suun-
tiin. Liikennetiheyttä on voitu nos-
taa varsin varovaisesti, sillå
maamme vilkasliikenteisin kaksi-
raiteinen ratraosuus Pasilä - Huo-
palahti on miltei ylikuormitettu.

Helsingin kannalta tärkeä pa-
rannus låhijunaliikenteeseen oli
elokuussa'1996 kåyttöönotettu
Tikkurjlan kaupunkirata. Tällä tar-
koitetaan pääradan lisäraidetta,
jonka turvin kauko- ja lähiliikenne
on jaettu omille raiteilleen. Näin
koillisen suuntaan saatiin metro-
mainen liikenne syöttölinjoineen.

Tikkurilan kaupunkiradan hWi-
en kokemusten ja toisaalta ranta-
radan kapasiteettipulan vuoksi
myös Helsingistä Leppåvaaraan
rakennetaan kaksi uutta raidetta.
Liikenne Leppåvaaran käupunki-
radalla alkanee syksyllä 2001. uu-
det raiteet mahdollistavat metro-
maisen liikenteen niin Martinlaak-
son kuin Leppävaaran suuntjin.
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Maftinlaakson rautatien !äntinen raide alitti rcntaradan raiteet kuvan osoittanalla
tavalla reilut 20 vuofta. Tänä kohta nuuftuu perusteellisesti Leppävaaran lisarai-

teiden tulon myötä. Kuva on kesäftä 1986.

Ratalinjaa osuudella Pahjais-Haaga - Huopalahti kesäIä 1986

*rQi

E n si m m äi senä sa n ee nttu S m 1 -ru n ko 600 6+ 620 6
väralkalsessa asussa ko eovineen taukakuussa 1994.
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Teksli llle*o lr. Kinnari
Kuvat kirjoittajan ellei muuta mainittu

GöTEBORGIN RAITIOLIIKENNE:
PITUUTTA, LEVEYTTA JA KASVUA

Pohjolan raitioliikennekaupunki
numero yksi on Göteborg. Tässä
kaupungissa noin puoletpaikallisis-
ta malkoistä tapahtuu juuri raitio-
vaunuilla. Loput puolet jakautuu lin-
ja-autoihin ja myös paikallisiin
såhköjuniin (kaupunkialueella on
vain kaksi paikallisjuna-asemaa).
Göbboe on asukasluvulban Ruot-
sin toisel€isuurin kaupunki, asuk-
kaita n.450 000 henkilöä,tåhån ei
ole laskettu låhikuntia, joihin myös
päåsee Göteborgin suunnan Pai-
kallisliikenteellå. Tuohon 450 000: n

henkilön lukuun ei myöskåån ole
laskettu siis Mölndalin kuntaa, on-
han Mölndal Ruotsin lånsirannikon
binen raitoliikennekunb, vaikka lii-
kenne sinne hoidetaan tietenkin
suuren naapurikunnan voimin.

Juuri asukasluvultaan Göte-
borgiin sopisi myös hyvin metro,
mutta Göteborgin liejuinen maas-
to tekisi sen rakentamisen hyvin
hankalaksi, esim. se jouduttaisiin

rakentamaan hyvin syvålle. Juuri
siksi edellisenä viltenä vuosikym-
menenä Göteborgiin on lakennet-
tu runsaasti pikaraitiotietå.

HISTORIAA

Vuonna 1879 alkoivat he-
vosraitovaunut kulkea Göteborgin
kaduilla. Silloin liikennettå hoidet-
tin Englantilaisen yhtiön avuin. Ga!
teborgin kaupunki osti yhtiön itsel-
leen pian sata vuotta sitten, toisin
sanoen vuonna 1900. HevosEi-

tiovaunut ko attiin såhköraitio-
vaunuilla vuonna 1902. KJten esim.
ruotsalaisissa raitiolehdissä tode
taan, kasvoi Göteborgin raitiotie-
verkosto, ja on pysynyt sellaise-
naan eikå sille oletapahtunut sitä,
mitä lukuisille raitioteille Ruotsis-
sa ja muualla maailmassa: sitä ei
ole lakkautettu.

Alkuvuosien l"aiiiovaunu-
kalusto

Hevosvaunut otivat tyypillisiå
sen ajan kaksiakselisia avaunuja.
Vuonna '1902, kun raitiotiet säh-
köistettiin, saatiin ajoon 46 ASEAn
valmistaa raitiovaunua. Nåisså oli
avoimet päädyt, jotka kuitenkin
suljettiin aikavålillå 1914 - 1916.
Tästä jatkuikin vaunujen kehitys.
Jo uutena varustettin tulevat vau-
nut suljetuilla påådyillå. Suurin
osa kaksiakselisista vaunuista val-
mistettiin ASEAlla ja raitiotieyhtiön
omilla konepajoilla. Långedragin lin-
jalle ostettiin jo vuonna 1907
ykiakselisia telivaunu.ia. Ne korvat-
tiin suuremmmilla våunuilla l920-
luvulla, lue niistt hieman myöhem-
min. Kaksiakelisien vaunujen os-
toja jatkettiin vuoteen 1930, jolloin
liikenteeseen saatiin vlimeisetsel-
laisetvaunut Moottorivaunuihin oli
tietenkin sopivia peråvaunuja. (2-
akselisia peråvaunuja valmistettiin
vielä myöhemminkin).

LÄNGEDRAGIN RATA, KEHI.
TYSTÄ PIKARAToJEN

SUUNIAAN

Jo ait€isessa vaiheessa alet-
tjin sijoittaa ratoja omille rahvalleil-
leen, jossa eivåtesim. altotja lin-
ja-autot håiribe råitiovaunujen kul-
kua. Niinpå jo vuosina 1906-1908
rakennettiin ns. Långedragin rata.
Se kulki omalla ratavallilla, sen kis-
kot oli sijoitettu puupölkyille, raiteet
olivat tietenKn liitetty toisiinsa ilrnan
hitsausta. Raitiotiellä oli rautatien
Vignol-kiskotja -vaihteet Raitiotie
luo-kiteltjinkin rautatieksi. Långe-
dragin rataa pidennettiin hieman
myöhemmin Saltholmeniin. Salt-
holmen jäikin kaukaisimmaksi pai-
kaksi Götebo.gissa, jonne raitie
vaunulla pååsee. Saltholmenin ja
Långedragin vaunut olivatjo 1920-
luvulb hyvin leveitä (2.65 m.) ja pit-
kiä (melkein 14 metriå), niinpåniillä
ei päåssyt liikennöimåän suurella
osalla verkostoa, vaan vaunutkul-
kivat suuren osan elämäståän lin-
jalla Saltholmen/Långedrag-
Jåmtorget, jossa matkustajat jou-
tuivat vaihtamaan toiseen raitio-
vaunuun pååstlk€een aivan Göte-
borgin keskustaan.

VAUNUTKAWAVAT
EDELLEEN

Vuonna 1937 saatiin ajoon a!
kansa modernein raitiovaunu.
Vaunu sai Gs-numeron 210 ja oli
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neliakselinen moottorivaunu. Vau-
nua kutsuttiinkin tulevaisuuden
vaunuksi. Vaunu olisi monien mie-
lestå vielä 1g7oluvulla nåyttänyt
modemilta. Vaunussa olisen ajan
modernein varustus, kuten na-
peilla ohjattu tehonsååiö. Vaunu
jåi sa4ansa ainoaksi.

Vuonna 1943 saatiin ajoon jo
'sarjavalmistejsia" moderneja
vaunuja. Kyseesså olivat vielä
ASEA:n valmistamat nk.
lvlustangit. Nåmå olivat 4-akselisia
telivaunuja. Juuri 1940-luvulla
elettiin reideverkostoa uusia niin.
ettå koko verkostolla pystyttäisiin
liikennöimåån 2,65 m. Ieveillä
vaunuilla, juuri niin leveit olivat
tulevat vaunut. Tähän M22-sarjan
vaunutyyppiin kuului 15 moottori-
vaunua.

Tåstå vaunutyypistå kehiteltiin
edelleen uusi vaunutyyppi, nimel-
täån M23. Tåmå poikkesi hieman
ASEA:n valrhistamasta. Esim. ovi-
jäiestys ei ollutvastaava (ASEA:n
vaunut uusittiin myöhemrnin, jol
loin ulkonåkö muistutti enemmån
M23:ia). M23:ien valmistaja oli
Hägglund och Söner. Kun van-
hoissa vaunuissa melkein yksin-
omaan oli ovijårjestys 1-0-1 tai
2-0-2, niin näissä oli ovijärjestyk-
senä 1-1-2. Nåitå M23-vaunuja oli
liikenteesså lopulta 63 moottori-
vaunua (ja 70 perävaunua sa|iaa

523). Göteborgiin nåitä yksi-
suuntavaunuja ostettiin 60 kpluu-
tena.ia vuonna 1956 liikenteeseen
saatiin vielä kolme hiukan erilaista
vaunua Gävlestä, jotka kuitenkin
muutettiin vastamaan muita sarjan
vaunuja. Gävlen vaunut olivat esim.
alunperin kaksisuuntavaunuja.
Vaunutyypin M23 vaunut saatiin lii-
kenteeseen 1948-1 952, I 956 ja ne
kuuluivat Göteborgin katukuvaan
1g7o-luvulle, jolloin ne poistettiin
normaalista liikenteestä,
uusittiinhan kaikki M23:et oikean-
puoleiseen liikenteeseen. Vaunu-
sarjan iI22 vaunut håvitettiin jo
vuonna'1967. Osa perävaunuista
poistettiin myös vuonna 1967.

.PCC-VAUNUJA'

Merkittåvå vuosi raitio-
liikenteesså oli taas 1958, jolloin
saatiin ajoon ensimmåiset vaunut,
jotka kuuluivat tyyppiin M25. Vau-
nujen valmistaja oli edelleen
Hägglund &Söner Näitiå moottori-
vaunuja ostettiin 125 kpl, ja viimei-
nen såatiin ajoon 1962. Tåmän
tyyppiset vaunut ovat olleet Gö-
teborgin katukuvassa jo noin 40
vuotta. Nämåkin vaunut olivat
alunpedn tarkoitettu vasemman-
puoleiseen liikenteeseen, niinpä
muutettiin oikeanpuoleiseen lii-
kenteeseen- Kuitenkin oli 15

vaunua, jotka kååntdsilmukoiden
puuttuessa jouduttiin jåttämåån
'vasenvaunuiksi"- M2s-vaunut oli-
vat myös aikaansa edellä, lehdis-
tössä vaunuja kuvailtiin erittäin
modemeiksi, esim. kenottiin, etfti
'vaunuja ohjaa såhköset aivot",
kaukana tiimånpåivån tyristori- ja
asynkronivaunuisb. Nämäkin vau-
nut olivat alunperin multippeli-
ajokelpoisia. Yhdesså junassa
pystytiin 'linjalla' ajamaan kor-
keintaan neljållä vaunulla, tekni-
sesti ehkå vielå pidemmillåkin ju-
nilla. Asia, joka teki vaunuista hie-
rnan hankalat liikenteesså 1950-
luvulla ja 1960]uvun alussa, oli
se, että vaunuissa ei alunperin
ollutbkaovia. Takaovetasennettiin,
kun vaunut uudistettiin oikean-
puoleiseen liikenteeseen.

Vaunujen kiihdytys ja janutus
tapahtui erikoisella tavalla, njmit-
tåin kaasu ja jarrupolkimilla. Kai-
kissa aikaisemmissa vaunuissa
(lukuunottamatta 210) oli mekaa-
ninen tehonsååtö, joko ratilla tai
veivillå.

Tämä vaunutyyppi poistettiin
päääsiassa vuosina 1987-1992.
Ensimmåisenå poistettiin vaunut,
joissa oli vasemmanpuoleiset
ovet. Viimeiset vaunut poistettiin
normeelista liikenteestä vuonna
1994. Suu.i osa vaunuista, eli yli
35 kappaletta, on myyty Osloon,
liikennöi siellä edelleen. Vain yksi

M23-satkn'Mustangeja'_/brossa serbomassa. Kuva Taino Tuomi
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Osloon myydyistä vaunuista on
poistettu. Samaa vaunutYYPPiä
myytiin myös Disney Worldiin,
vaunuista otettiin telit, ja kori
romutettiin. Tämån vaunutyypin
vaunuja näkee vieläkin Götebor-
gissa, ainakin kolme vaunua on
museoitu, ja jokunen on työvau-
nuna. Ja liikennöihän yksi tällai-
nen juna vuonna 1997 normaalis-
sa liikenteessä ylimääräisen lii_

kenteen takia.

EDELLEEN KEHITTYNEEM.
PlÅVAUNUJA

Vaunutyyppi M28 on [425:sta
kehitetty. Tämån valmistaja oli
aSJ/ASEA. Vaunut valmisettiin
vuosina 1965 - 1967. Koska en-
nen vuotta '1967 ajettiin kadun va-
semmalla puolella, eikä koko ka-
lustoa kerralla saatu uusittua, en-
nen oikeanpuoleiseen liikentee-
seen siirtymistä ajettiin uusittuja
vaunuja'väärin" päin ja ei-uusitut
'oikein" päin. M2s:bsa oli kautta
aikojen tekonahkaistuimet. vau-
nuissa (kuten kaikissa muissakin
"PCo'.vaunuissa) oli seisomatila/
lastenvaunutila kuljettajan takana
ja keskellä. Takana ei ole sei-
somatilaa vaan neljä istumapaik-
kaa takasohvassa.

VaunutyyPPi M28 oli, kuten
M25, multtippeliajokelpoinen teli-
vaunu. lvl28:issa oli matkustajien
mielestä huonommat ovet. Nåis-
sä keski- ja takaovet avattiin itse

työntåmällä ne ulos. Vaunuja [I28
saatiin ajoon 70 kpl ja niistä on

edelleen 66 vaunua ajossa.
Peruskorjausten Yhteydesså

M28:ien tekonahkapåållysteiset is-
iuimet on verhoiltu sinisellå kan-
kaalla- 1g4o-luvulta alkaen vau-
nujen istuinjako on Götebrogin
vaunuissa ollut 2+2. M28'.ten
sisävåritys on siten, ettå ikkunoi
den alaosa on punaista ja siitä
ylöspäin valkoisemPaa.

vuodesta 1969 vuoleen 1972

saatiin ajoon viimeinen neli-
akselinen vaunutyyppi lvl29. Tä-
mäkin on hyvin samanlainen kun
edellisinä vuosina tulleet. Tämän
vaunutyypin välmistaja oli taas
Hägglund & Söner. Vaunuja val-
mistui 60. Näissä vaunuissa oli_

vat takaovet sähkÖmoottoreilla
avattavat, kun keskiovet olivat vae-

lä mekaanisesti avattavat. Nåissä
kolmen sarjan vaunuissa (M25,

[428 ja M29) on 1960-luvulta asti
ollut avorahastus, poistuminen ja
sisäänmeneminen tapahtuu miltä
ovelta tahansa (yöliikenteesså ei
kåyte&i nylqään M28 ja M2g-vau-

nuja, mutta aikanaan kun käytet-
tiin, sisäånmeno tapahtui etu-
ovista). M29:iä on edelleen liiken-
teessä 58 kpl. Peruskorjausten
yhteydessä M29:ien alunperin
tekonähalla päällytetyt istuimet on
muutettu kankaalla päällystetyiksi,
vihreiksi istuimiksi. M29:ien sisä-
värcjäkin on muutettu sini-vihreå-
harmaan keltaisiksi. Myös kuljet-
tajan koppion ajanmukaisettu (ko-
pin muoto on muuttunute laiseksi
venattuna Ll28:ihin)

ANGEREDIN RATA

Juuri M2srk käytettiin 1960-
luvulla uudella erittäin modernilla
Angeredin radalla. Tämä rata ra-
kennettiin aivan eri periaatteella
kuin ede'liset Göteborgin raitiotie-
radat. Koko räta keskustasta An-
gerediin (alunperin rata ei ollut
niin pitkå kun nykyään) kulkee
omalla ratavallillaan, koko matkal-
ta raide on Vignol-tyyppistä. Rai-
tiotie kulkee osan matkastaan
kallio- ja betonitunnelissa, onhan
sillä tunneliasemakin Hammar-
kullenissa. Angeredin rata €ken-
nettiin suurimmaksi osaksi entisen
rautatien ratavallille, linja sittemmin
rakennettiin kaksiraiteiseksi. Kun
Angeredin rata Ekennettiin, pys-

! iin sillå liikennöimään ainoastaan

M2* ja M28 -vaunuia, keskelä näkwä kuuluu saIaan M28. Näitä

vaunuja on käytefty edftäin palion multippeliajossa Kuva Taimo Tuomi
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GS M29 846 vm. l972Injala 3. Kuva Taino Tuomi

sitå varten muutetuilla M25-
vaunuilla, joista käytettiin merkin-
tåå M25A. Angeredin radan aio-
jånnite oli 750V, kun se muulla
verkostolla oli 600V radan alkuai-
koina. Myöhemmin se on muutettu
750 V:iin koko verkostolle. Nyky-
ään Angeredin rataa liikennöidään
yksinomaan nivelvaunuilla-

Angeredin radalla on tunnetus-
ti keskilaiturit, ja siten Hjällbo-
Angered ajetaan vasenb puolta,
Hjållbossa on suuri opastimin oh-
jattu raidedsteys.

MUUTAMODERNIA

Kun raitiotie jatkettiin Tynne-
reediin, se laitettiin tietenkin omal-
le raiavallilleen. Myös tällä, lounäa-
seen suu ntautuvalla fttalinjalla on
tunneleita, tässä tapauksessa be-
tonitunneleita. Tämä betonitunneli
sijaitsee Frölunda Centrumissa,
jossa nykyäån linja '1 kååntyy. Hy-
vin erikoisena ratkaisuna linialla 1

on kääntösilmukka tunnelissa!
196&1 970 iuvulla kasvoi Göte-

borg suurella vauhdilla. Silloin jou-
duttiin rakentamaan kaupunginosia
erittiiin huonoonkin maastoon. Täl-
laista aluetta on Bergsjön. Se on
metsåistå ja maan taso vaihtelee.
Koska myös sinne haluttiin nopeat

liikenneyhteydet, €kennettiin sin-
ne raitiolinja 7, joka menee melko
suuren osan matkastaan tunnelis-
sa. Linja 7 on nykyään Götebor-
gin kuormitetuin laitiolinja (lue
matkustajamääristå Raitiosta 4*
1998).

AINOA LAKKAUTETTU RATA

Periaatteessa ainoa lopetettu
raitioliikenteen rata on Bräcken
rata. Aivan Göteborgin ydin-
keskustasta lähtee suuri Göta
Älvbron-niminen silta. Sitä pitkin
raideliikenne on kulkenut kauan-
Siinä kulkiennen Bråcken linja, ja
nykyåän olemassaoleva Biskops-
9årdenin ja Länsmansgårdenin
linja. Bräcken linjan våhäisien
matkustajamäårien takia se vali-
tettavasti lopetettiin 1gso-luvulla.
Sittemmin Hisingen-saarelle lii-
kennöilinja 2, joka käåntyy edellä
mainitussa Biskopsgårdenissa, ja
linja 5, joka menee pari pysåkin-
väliå pohjoisempaan Länsmans-
gårdeniin-

parannetaan jatkuvasti- Esim. juu-
ri Hisingen saarella laitettiin €itio-
liikenne kokonaan omalle rataval
lilleen jo aikaisin. Viime vuosina
suu n raitioliikenteen muutos on
ollut keskustatorin Drottning-
torgetin muutos, juuri siitä mene-
vät melkein kaikki linjat. Kun tori
uusittiin perusteellisesti, aiheuttj se
suuria ongelmia raitioliikenteelle.
Perlaatteessa koko verkosio jae!
tiin kahteen osaan, onhan Götebor-
gissa kaksi Eitiovaunuvadkkoa:
Lånsi/lMajomaja ltäRantorget(val-
mistui 1980luvun puolivälisså, ja
korvasi vieressä sijaisevat
Gårdahallenin ja Stampgate-
hallenin, samoin hiukan pohjoisem-
massa sijatsevan Odins-plaGenin
varikon, jossa linjan 8 vaunuja säi-
lytettiin). Kun verkosto jaettiin kah-
teen osaan, voidaan sanoa, että se
oli poikki Drottning-torgetilia. Tå-
män takia joud uttiin linjoja muufta-
maan paljon. Ainoa yhteys esim.
vaunusiinoille oll Torpin ja Kålltorpin
kautta kulkeva'kaari".

Toinen suuri matkustajia kos-
kettava muutos tapahtui vuonna
'1997, kun Angeredin rataa korjat-
tiin. Samoihin aikoihin muuleftiin
esimerkiksi Angeredin bussiter-
minaalia ja raitiotien päätepysäk-
kiå.

VERKOSTON UUSIMISTA

Göteborqin raitiotieverkosto on
hyvåssä kunnossa. Ratoja perus-
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Edellinen suuri muutos olivuo
den '1998 kesån Hisingen saaren
liikennekatkos. Sillon Göta Alv -siF
taa uusittiin, samoin kuten Hjal-
marbrantingsplatsenia parannettin,

tällöin koko raitioliikenne (linjat 1

ja 5) Hisingen saarella korvattiin
busseilla.

NIVELVAUNUJA

vuonna 1984 saatiin ensimmäi-
nen kokonaan uuden sukuPolven
tyristoriohjattu vaunu ajoon. Vaunu
sainumeron 200ja sen jälkeen on
saatu numerot 201 -279. Tåmån tly-
pin valmistaja on ASEA. Vaunut
ovat edellisiin venattuna pidempiä,

ovathan nämä nivelet 22-metrisiä.
Tällaisia voidaan "linjalla" ajaa kah-
den vaunun junina, teknisesti kyllä
kolmenkin vaunun junina. Vaunujen
ulkonäkö on hyvin kulmikas vain etu
ja takapäässä on hiukan Pyöreätä.
Vaunutrakennettiin niin, että kaik-
ki ovet ovat samassa linjassa ja
perå-ja etupäiden ovet melko Pal
jon "sisåänpainuneita" (varauduttu
mahdolliseen korkealaiturijår-
jestelmään). Vaunuissa on ovi-
järjesvs 2-2+2-2 ja mahdollisuus
mennå sisåän kaikista ovista. Ovet
ovat'klaver"-tyyppiä. Oven-
ävaaminentapahtuu jokaiseltaovel-

ta (lukuunottamatta etuovea),

ovilla on punainen nappula, joiia
kuitenkin talvella 1998-1999 on
alettu vaihtaa sellaisiin, joissa on
nappi keskellä, ja sitä ympåröi vih-
reå kaaren muotoinen valo.

Näisså vaunuissa on istuimina
'1980-luvun makuun erittåin kovat
istuimet, näissä istutaan melkein
90 asteen kulmassa! lstu inten väri
on sininen. lstuinsljoittelu on mel-
kein koko vaunun pituudelta sel-
lainen, että istutaan eteenpäin, lu-
kuunottamatta nivelen jälkeen,
jossa kaikki istuimet ovat kåän-
nettyinä takaperin. Jokaisella
ovelleon seisomallastenvaunutila.
myös edessä.

NORMAALIT''JUNAT'

Kuten aikaisemmin mainittiin,
vaunuilla voidaan todellisuudes-
sa ajaa pidempiäkin junia kuin
normaalisti. Nykyisillå M28- ja
M2g-vaunuilla ajetaan melkein
1oo%-sesti kahden vaunun junia

koko päivän. Linjalla 7 on ajettu
kolmenvaunun junilla vuonna
1998. Ja vielå 1990-luvun puoli-
välisså 3-vaunuiset junat olivat
tavallisempia. Göteborgissa
liikennöidään rlnsaasti myös yli-
määråisiå ns. X-linjoja, joiden
kalustona on melkein yksinomaan
yksi M28 tai M29. Alunperin

vaunutyyppejä M28 ja M29 eivoi-
nut ajaa toistensa kanssa samas-
sa junassa, mutta M2s-vaunuilla
pysvi ajamaan kaikkien tyyppien
kanssa. 1990-luvulla uusittiin
M28-M29-vaunut niin, ettå niitä
voi laittaa samaan junaan.

M21-vaunuja ajetaan joko yh-
den tai kahden vaun!n junassa.

Linjoilla 7ja 9 ajeiaan normaalisti
aina 2-vaunuisella M2 1-junalla.
Eråillå linjoilla ajetaan myös toisi-
naan kahden vaunun M21-junilla,
ja samalla myös kahden vaunun
M28-M29-junilla. On myös sellai-
sia linjoja, joilla ei pysty ajamaan
M21:illå esim. silmukan huonou-
den takia, sellaisia linjoja ovat 1,

2, ja 4. Linjan 4 silmukka Salthol
menissa uusittiin vuonna 1997
niin, ettaå siellä suurien matkusta-
jamäärien takia kesållä kååntyy
myÖs linja 9- Huomattavaaon, että
linjan 4 toiseen päähän eli [4öln-
daliin ei pääseM21:illå.

TURVALLISUUS

Raitrotien omilla ratavalleilla on
melko useasti sähköisetopastimet.
Verrattuna esim. Tukholman
Lidingön raitiotiehen Göteborgissa
ei ole kulunvalvontaa.

1990-luvun puoliväliin kaikkien
silloin olemassa olevien vaunujen

Nivelvaunu M21 249 ("Kal') vn. 1990linjaqa 6.
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telit peitettiin ns. helmapelleillå tai
suojapelleillå. Tåmå kahdesta
syystä: Telien metelin alentam!
seksi ja turvallisuussyistä.

Vaunujen tulipalot Göteborgis-
sa ovat olleet melko harvinaisia,
kuitenkin esim. vaunut 504, 839,
859 on jouduftu poistamaan tuli-
palojen surauksena. Pieniä kolhu-
ja tietenkin sattuu nåin isossajär-
jestelmässå melkein päivittäin.
Pieniksi kolhuiksi ei lasketa 12.3.
1992 tapahtunutta raitiovaunu-
kolaria, jolloin 13 henkilöå meneh-
tyija n. 30loukkaantui. Tällöin kah-
den vaunun M21-juna päästettiin
pitkä måkitaaksepäin, koska såh-
köt olivat håvinneet Vaunuisb kaik-
kijarut kytkettiin pois, ja kun vauhti
kåsvoi, vaunua ei mäen alapååssä
voitu pysåyttää. Onnettomuu-
dessa vaunut låhtivät raiteilla ja
syöksyivät pysåkille ja rakennuk-
sen seinäån pahki. Molemmatvau-
nut kor.iattiin ja laitettiin uudelleen
liikenteeseen, toinen vaun uista oli
235. Onneftomuuden jålkeen ryh-
dyttjin puhumaan raitioliikenteen tu-
levaisuudesta Göteborgissa, mut-
ta ne säilyvät, se onvarmaa!

Yksi M2'1-vaunu on poistettu,
asia, joka helposti unohdetaan.
Kun 1980luvun lopussa vaunu
206 ajoi toisen samanlaisen pe-
rään siten, ettå 206:n etupäävau-
rioitui korjauskelvottomaksi, kuten
peråånajetun takapäå. siksipå
vaunustå 206 otettiin takaosa ja
siitå toisesta etuosa ja ne yhdis-
tämällå saatiin yksi kokonainen
vaunu! Sitten 1990-luvun alussa
tulikokonaan uusivaunu 206. Tå-
ten vaunu 205 on vuosimallia
1987,206 1990-luvulta, ja 207
vuodelta '1987 jne.

LINJASTOA, VÄREJÄ...

Linjaston historiä on hlin laaja,
ettemme siihen syvenny tåsså.
Nykyiseen verkostoon kuuluu I
linjaa. Viimeinen muutos tapahtui
puolisen vuotta sitten, ja melko
usein muutos on se. etei etelås-
sä/lännessä linjat vaihtaa päitä
tolstensa kanssa. Kuten moni
meistå tietåtä, on Göteborgin jokai-

sella linjalla oma våri, tämå on pe-
rinne joka valitettavasti on esim.
Helsingistå poissa. Göteborgin
vaunuissa lukee aina etupäässä
minne se menee, jo kaukaa huo-
maa oman vaununsa våristå.
l\r28-M29-vaunuissa on edesså
linjanumero määränpäätekstin
päållå. Molemmissaon vårit. Vau-
nujen ovien luona on linjanumero,
samoin kuten vaunun sisällä kul-
jettajan kopin takana vaunun kes-
kellå. Molemmissa edellä-
mainituissa paikoissa oli 1990-lu-
vun puoleen våliin måärånpäåt,
nutta kuljettajien västustuksen
johdosta ne poistettiin.
Multippelijunan toisessa vaunus-
sa einormaalisti lue mååränpäåg.
Nivelvaunuissa on edessä ja si-
vulla numero ja mäårånpää vie-
rekkåin. Takana on vain linja-
numero. Vaunujen sisällä, samas-
sa paikassa kun M28-M29:issäon
myös måårånpåå ja linjakilvet.
Sisäkilvet ovat Brosen valmista-
mat, nämäkin nauhakilpiä, mutta
kau ko-ohjaftavat.

Linjavärit ovat uhanalaiset kun
uusia matalia vaunuja tilataan,
koska sellaisiin useimmiten asen-
netaan elektroniset kilvet ja info-
jårjestelmåt.

Göteborgin raitiovaunut olivat
alusta alkaen sinisiä. lkkunalin-
jash ylöspäin vaunut olivat luun-
valkoisia. Alaosa siis sininen, sii-
nä oli etenkin kaksiäkselisien vau-
nujen aikana erilaisia vaaleita rai-
toja yms. 1970-luvun puolessavä-
lisså saatiin aikaan uusi våritys
jolloin vaunujen katto oli, kuten
ennen, harmaa, koko y!åosa mel-
kein teleihin asti valkoinen, alaosa
vaaleansininen ja ajovalaisimien
alla sininen paksu ympärjmenevä
raita.26.4.1996 ajoi vaunu 845
Rantorgetjn hålliin ja päätti samal-
la sinivalkoisten vårien kauden
Göteborgin katukuvassa. Nyt
1990-luvun loppuopuolella on ru-
vettu suunnittelemaan M2l :en
maalaamista uusiin våreihin, joka
perustuisi vanhaän siniseen ja
valko-keltaiseen. (M21:et ovat
aina olleet "uusissa" värissä).
Monia vaunuja on maalaftu huo-
miota heråttåviin mainosvåreihin.
Tåmå koskee kaikkia olemassa

olevia vaunutyyppejä. Esim. kaksi
samassa junässa ajettavaa vaunua
mainostaa SJ:n suurnopeusjunaa
x2000...

TULEVAISUUS

Manaskuun puolessa vålisså
1998 saatiin Göteborgiin vaunu-
tyyppi 1V31. Siihen kuuluu toistai-
seksivainvaunu 316. Tämä on ni-
mittiiin entinen M21216.Vaunu oli
kesästä alkaenl998 Saksassa
Schindlerillå. Kun se sieltii palasi,
niin sen pituusolin.3l metriä. Sii-
hen oli nimittäin asennettu 'muo-
vista' valmistettu matala välivaunu
Saksassa. Välivaunun alla on mo-
lemmissa päisså erillisesti
kiinniteM pyörät Vaunun tavallinen
juokseva keskiteli on poistettu. Pe-
lätään ettaivaunulla 316 tulee ole-
maan ongelmia, koska vau-nuissa
on melko våhån tehoa painon kui-
tenkin noustessa- L,usi välivaunu
painaa I tonnia, mutta keskitelin
po,stuessa 'säästetään" n. 4 ton-
nia. Veunu 216 valiftiin tähän ko-
keiluun, koska se n. 2 vuotb sit-
ten ajoi kolarin ja takapåå tuhou-
tui. Ennenkun se låhetetliin Sek-
saan, sitä oli uudistettu kokeilumie-
lessä. Esim. istuimia on uusittu ja
istuinryhmityksiä muutettu. M21 : -
isså ovat etuvalot siten, että vau-
nun keskellå on kaksi äjovaloa vie-
rekkåin. Tåsså216:ssa se on niin,
että ajovaloja on kolme jä ne on
asennettu kolmioon.

Jos måtele vålivaunu osoittau-
tuu hyväksi, tilataan sellaisia 79
lisäå. Tälläinen uudistaminen kes-
täisin.4 vuotta. Vanhoja vaunuja
voitaisiin nåin koNata 40 kpl.

Tuo ajovalojen Triangel-
asennus perustuu siihen, etui Gö-
teborgissa pitåisi kaikkiin vaunui-
hin tulla.juuri kolme ajovaloa kol-
mion muodostamaan kuvioon.
Niinpå vuonna 1998 kaikissa
lvl28- ja M2g-vaunuissa etu-
valaistus muuttui niin, ettål keskim-
måinen ainoa valo jåi toimetto-
maksi kun sen rnolemmille puolille
asennettiin valot (ulkoreunoihin).
Vaunuihin asennettiin myös kol-
mas pieni valo linjakilpien ylåpuo-
lelle.
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Göteborgiin aiotaan lähivuosina
hankkia 50 - 70 kokonaan uutta,
noin 30 metriä pitkåå vaunua. KY-

seessä ovat tåysmatalat vaunut.
Niillå korvataan loput M28- ja M29-
vaunut

Göteborgiin suunnitellaan
myös uusien ratalinjauksien ra-
kentamista ja osaa aletaan koh-
tapuoliin rakentaa. Kyseesså on
ns. Kringen-projekti. Kaupungin
keskustan ympårille rakennetaan
"raiteet ympärille", mutta miståån
rengaslinjasta ei ole kyse vaan ny-
kyisten linjojen johtaminen eri
osuuksille. Keskustan låhelle tul-
laan rakentamaan esim. raitiotie-
tunneli. Siis lukuisien raiteiden li-
säksi G6teborgin keskustaan
rekennetaan vielå enemmän
raitiotierataa. Göteborgin raitiotien
pysäkeille on asennettu viime
vuosina näyttöruutuja, joista nä-
kee, milloin raitiovaunu saapuu
jne. Vaunujen sisåliä on satelliitti-
ohjatut pysäkkikuulutukset. Kuten
kaikista projekteista voi huomåta,
Göteborgin raitioliikenteellä on
hyvä tulevaisuus edessäänl

RAITIOLINJAT 1.1.,I999

1Alalko,nen Östra Sjukhuset-
C entra le n -B ru n ns p a rken-
Grönsakstorget-Järntorget-
Frölunda
2,/Keltainen Högsbotorp-Annedal-
Vasaplatse n -B ru n nsparken-
Centralen-Eketrågatan-
Biskopsgården
3/Sininen Kålltorp - centralen -
Brunnsparken - Valand -
Grönsakstorget-Järntorget-
Majoma-Marklandsgabn
4/Vihreå Saltholmen-Majorna-
Bangatan-Järntorget-
Grönsakstorget-Brun nsparken-
Valand-Lana-Möndal
s/Punainen Torp - Liseberg -
Brunnsparken-Lilla Bommen-
Eketrägatan-B'skopsgården-
Lånsmansgården
6/Oranssi Kortedala-'Katu'-
Centralen-Brunnsparken-Valand-
Guldheden
7/Ruskea Bergsjön-Kortedala-
'pikaraide' -Centralen-grunns-
parken-Valand-Högsbotop-Frö-
lunda-Tynnered

8/Lila Angered-'pikaraide"-
Centralen-Brunnsparken-Valand-
Sahlgrenska sjr.-rkhuset
g^y'aaleansininen Angered-'pika-
|aide"-Centralen-Brunnsparken-
Grönsakst.-Järntorget-Majorna-
Karl Johansgatan-Kungssten
Linja I jatkaa kesåisin
Kungsstenistå Saltholmeniin ion-
ne myös linja 4 ajaa.
X/Välkoinen Eketrägatan-Lilla
Bommen-Brunnsparken-Valand-
Wawrinskysplats
X/Valkoinen Eketrågatan-Lilla
Bommen-Brunnsparken-Valand-
Sahlgrenska
X/Valkoinen Eketrågatan-Lilla
Bommen-Brunnsparken-Valand-
Liseberg-Sankt Sigfridsplan
X/Valkoinen Eketrägatan-Lilla
Bommen-Brunnsparken-Valand-
Lana
Huom: Kaikkia X-linjoja ei ajeta
samanaikaisesti. Göteborgissa
ajetaan yölinjoja, joilla on eri-
koisreittejä, kaikilla kuitenkin
kuunkuva kilvessä-

!'o

10

M29 856 ja M28 731 nultippelissa linjala 4. Huomaa muutetut valot.
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Teksli Ma*ku Nummelin
Kuvat kirjoittajan ellei toisin mainita

RAITIOTIET PALAAVAT ENGLANTIIN

Kuluvana vuonna Englannissa otettaneen kåyttöön peråti kaksi uutta raitiotieiärjestelmää:
Lontoossa ia Birminghamissa, Molempien rakentamisesta pääiettiin 1996, joten niiden ra-
kentaminen on vienyt runsaat kolme vuotta. Muuållakin on rakennettu tai rakennetaan uusia
raitioteitä, Kaikki uudet iäriestelmät ovat pikaraitiotietyyppisiä, Linjapituuksista on suurin
osa omalla muusta liikenteestå eristetyllå linialla. Tämä artikkeli käsittelee nimenomaan Eng-
lantia, ei koko lso-Britanniaa.

Terminologiaa

Lontoon maanalainen (under-
ground) on todellinen metrojäF
jestelmå. Pohjois-Englannissa
vuonna 1980 avattu Newcastlen
metro on edånlainen kevytmeho-
Linjauksiltaan se muistuttaa ras-
kasta metroa, mutta kalusto on
kevyempåä. Tässä artikkelissa
käsitellyt radat ovat pååosin pika-
raitioteiui. Joissakin kaupungeis-
sa (Birmingham ja Manchester)
nåitå uusia pikaraitioteitå nimite-
täån paikallisesti metro,ksi, mutta
teknisesti sellaisiksa niitå ei voi
tulkita. Lontoon Docklandin auto-
maattirata asettuu pikaraitioteiden
ja kevytmetron vålimaastoon. Kut-
sun sitä tässå yksinkertaisesti

automaattiradaksi. Perinteinen
katuraitiotie on Englannissa vain
Blackpoolissa.

LONTOO

Lontoon etelåpuolelle on ra-
kenteilla poikittaisyhteyksiå luova
Tramlink-raitiotiejårjestelmä. Sen
keskipiste tulee olemaan East
Croydonissa, mistä radat lähtevåt
niin länteen kuin itåån. Lånteen,
tai tarkkaan ottaen luoteeseen,
raitiovaunuilla tulee pääsemåån
Wmbledoniin asti. ldän suuntaan
raitiotie jakaant!u peräti kolmeen
eri haaraan. Niiden päätepisteet
ovat Beckenharn J unction, Elmers
End ja New Addington. Kullakin
haaralla on selvåsti oma luonteen-

''-(;*\

p-
"\

sa. Raitioteillä tulee olemaan pe-
råti seitsemän liityntäasemaa rau-
tateiden Iähiliikenteen iinjojen
kanssa. Nämå iinjat vievät Lon-
toon keskustasta ulospåin. Lisäk-
si Wimbledonissa raitiotie kohtaa
myös Lontoon maanalaisen
District-linjan. Raitiotien ratapituus
tulee olemaan yhteenså 28 km.
Tramlink avattaneen liikenteelle
ensi marraskuussa. Aikaisempi
Lontoon raitiotielilkenne lopete!
tiin 1952, joten taukoa tulee ole-
maan 47 vuotta.

Järjestelmåån kuuluu sekä
katuraitiotieosuuksia että entisil-
le rautatielinjoille rakennettuja reil
tejä. East Croydonissa on pitkiä
perinteisiä katuratoja ja jopa yksi-
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raiteisia reittejå katujen kapeuden
ja yksisuuntaisuuksien takia.

Ratatyöt ovat päåosin valmis-
tuneet huhtikuun lopussa. Myös
ajojohtotyöt ovat pitkällä. Jostakin
syystål järjestelmållå on kåytetty
rautatietyyppisiå ajojohtopylvåitå
katuosuuksillakin. Kesän aikana
rakennetaan pysäkkejä ja koulu-
tetaan ku ljettajia.

Raitiovaunut toimittaa Bom-
bardier Transporlation. Ne peaus-
tuvat Kölniin Saksaan hankit-
tuihin K 4000 City Tram -vaunui-
hin. Samaan perheeseen kuulu-
vat myös Tukholmaan parhaillaan
toimitettavat pikaraitiotievaunut.
Tramlinkille toimitetaan yhteenså
24 vaunua. Vaunuista ensimmåi-
nen tuotiin VMenistå Englantiin jo
kesållå 1998

Tramlinkin laajennuksia suun-
nitellaan jo, mutta myös Keski-
Lontooseen kaavaillaan raitiotie-
linjaa. Perusteina todetaan muun
muassa, että aaitiotiet parantavat
yleistå elåmån laatua ja palautta-
vat katujen varsille kahviloita ja
katuelåmåå.

Lontoon uudenlaisten pika-
ratojen kausi alkoijo 1987 Oock-
lands Light Railin (DLR) myötå.
Nyt tltllå tåysautomaattiradalla on
jo kolme linjaa yhteispituudeltiaan
21,7 km. Vuoden '1999 lopussa
avahan liikenteelle uusi 4,2 km
pitkå linja lsland Gardenista

Tnmlinkin linjakaavio. Piinos LRTA

Lewishamiin Thahes-joen etelå-
puolelle ja seuraava 3,6 km pitkå
linja London Cityn lentokentålle on
suunnitteilla. Aikaisemmista ra-
doista poiketen Lewishamin rata
on rakennettu suurimmaksi osak-
si tunneliin. DLRlle keväållä'1999
asennettu uusi turvalaitejärjestel-
mä on mahdollistanut junavälin
pienentåmisen kolmesta minuutis-
ta kahteen minuuttiin.

Lontoon maanalaisen Jubilee-
linjan '16 km pitkä jatko kaupun-
gin keskustasta Tuhatuuotisjuhla-
paikalle Greenwichiin vaimistuu
tåpåråsti vuoden loppuun men-
nessä. Juhlapaikka lienee koko
maailman polttopisteenå 31.12.
1999 illalla. Uusi rata kulkee
Green Parkista Waterloon ja Lon-
don Bridgen asemien kautta Poh-
jois-Greenwichiin {North Green-
wich) ja sieltä edelleen Strat-
fordiin. Linjalle tulee useita vaihto-
asemia Eutateiden kanssa ja pe-
råti kolme yhteistlt asemaa DLR:n
kanssa (Canary V\iharf, Canning
Town ja Stratford). Jubileelinjan
valmistuminen vähentää ainakin
våliaikaisesti DLR:n matkustajia,
joita nykyåån on 105.000 påiväs-
sä.

BIRMINGHAM

Birminghamin raitiotien
(Midland Metro) ensimmäinen lin-
jä avattaneen liikenteelle
24.5.1999 yhdeksän kuukautta al-

kuperEjisestå aikataulusta jäljessä.
Raitiotje johtaa Birminghamin kes-
kustan kupeesta Snow Hilljn rau-
tatieasemalta Wolverhamptoniin.
Radan pituus on 21 km.

Raitiotien rakentaa ja sitå tu-
lee liikennöimåån 20 vuotta
Alkam-niminen konsoftio, johon
kuuluvat Ansaldo Transporti ka-
luston toimittajana, brittilåinen
maa- ja vesirakennusyhtiö John
Laing Ltd ja liikenneyhtiö National
Express Group Ltd. Hanke on
myöhästynyt ennen kaikkea raitio-
vaunuihin vaadittujen ja tehtyjen
muutosten sekå ennakoitua
enemmän aikaa vieneen kuljetta-
jakoulutuksen takia. Kalustomuu-
toksia ovat vaatineet sekä rauta-
teiden tarkastusvirasto (Her Ma-
jesty's Railw3y lnspectorate), Iii-
kennöitsijå ettå liikuntaesteisten
edustajat. Ratainfrastruktuuri on
ollutjo valmis viime vuoden lopus-
ta. Tietyt loppuasennukset, kuten
lipunmyyntiautomaatit, on tarkoi-
tuksellisesti tehty vasta kulunee-
na keväånå vandalismin pelossa.

Koko l6vaunun sarjan olisaa-
tu ltaliasta maahan maaliskuLrn
puolivållsså. Tämän jälkeenkin
Ansaldon henkilöstö on tehnyt
tåydennystöiti Englannissa.

Koeliikenne alkoi kuljettaja-
koulutuksen ohessa 29.3.1 999.
Vaunut kulkevat ikään kuin jo
kuljettaisivat matkustajia. Kuu-
siviikkoisen koeliikenteen vuoro-
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Tramlinkin East Ctoydonin teminaal rckentetlla 2 4.1999. Raskasrdkenteiset ajojohdinpylväAt
saaneet runsaasti ktitiikkiäJulklsessa sarassa.

Docklandin automaaftiradan juna. 10.6.1991
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vålion 10 minuuttia. Kun normaali
liikenne alkaa tulee vaunuvåli ole-
maan aluksisama l0 minuuttiaIa
alkLrsyksyslä alkaen kuusi minu!!
tia.

Vaitaosaltaan raitiotie kulkee
vanhoilla rautateiden linjauksilla.
Pe nteistä katuosuutta ei ole oi_

keastaan lainkaan- Linjaa jatke-
taan lähivuosina Snow Hillisiå
keskusian läpi Five Waysiin.

Pysäkit ovai hyvin huoliteliuja.
Koko järjestelmä on todella Puo-
leensaveiävä. Koko jäiestelmaå
leimaa siisteys.

Birminghamin aikaisempi rai
tiotieliikenne lopetettiin 1 953.

SHEFFIELD

Tämä on Brittein saarten en-
simmäinen todellinen moderni
kaupunkira jiioiiejärjestelmä.
South Yorkshire Superiram avat-
tiln liikenteelle osuuksittain vuo-
sien 1994ja 1995 aikana. Vihkiåi-
siå vietettiin 1996. Nlatkustaja-
määrät oval kuitenkin jääneet
odotuksia pienemmiksi. Lijtynnät
muuhun julkisen liikenteen verk-
koon eivät ioimineet kunnolla.
Uudeksi liikennöitsijäksi vaihdet-
tiin kunnallisen sijasta Stage-
coach. Kaikki vaunut on maalattu
uudestaan. Viimeinen vaunu me-
netti alkuperärsen harmaan vårin-
sä kuluvan vuoden tammikuussa.
Nyt vau nut ovat Stagecoach in yri-

tysväreissä eli valkoisella pohjal-
la on olansslsia, sinisiå ja punai-
sia raitoja.

T-muotoisen €taverkon koko-
naispituus on 29 km. Raitiotiellä
kulkee 25 Siemens/Duewag-vau-
nua. Ne ovat vain osittain maia-
lalattiallisia Lattiakorkeus on osit'
tain 350 mm ja osittain 850 mm.
Ne edustavat siirtymäkautta 100-
prosenttisesti matalalattiallisiin
vaunuihin.

MANCHESTER

l\ranchesterin raitiojärjesielmå
rakennettiin vielä korkealatiiaisten
raitiovaunujen kaudella- Man-
chester l\letrolink kulkee kaupun

Bininghanin pikarcitiotie ja lähiliikennercta vierekkäln St. Paulin railiotiesei5akkeen kohdalla
5.4.1999. Kuljeftajakoulutus ja koeliikenne avat käynnissä pääsiäispyhistä huolimatta.

Birminghanissa pikataitiatietä kutsutaan netoksi. Tämä teksli an vaunuissa ja pysäkeille johtavissa
kilvissäkin. Matkustajat joutuvat usein ylit!ämään nileet tasossa lailurille päästäkseen, mikä on kaik'

kea muuta kuin metrcmaisfa. 5 4 1999
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gin keskustassa perinteisenä
katuraitiotienä jyrkin kaaftein.
Matkustajalaiturjl ovat kuitenkin
yllättåvästi yhtä korkejta kiiin rau-
tateiden laiturit (915 mm) ja ovat-
kin varsin massiivisia keskellä
katuja. Keskustan ulkopuolellä
molemmat linjat kulkevat omilla
penkoillaan suureksi osaksi van-
hoilla rautatielinjoilla. Korkeiden
laitureiden syy onk,n siinä, ettå
keskustan ulkopuolella vanhoja
€utatielaitureite ei haluttu ma-

Järjestelmä on hyvin suosittu
ja matkustaiamåäråt ovät ylittä-
neet selvästi odotukset. Raitio-
tiellä on kolme linjaa, jotka käyt-
tävät T-muotoista ratave*koa.
Kaikkien kolmen pääteaseman
välillä on suorat yhteydet. Nykyi-
nen raitiotie avetiiin liikenteelle
1992. Aikaisemmin l\4anches-
terissä saattoi matkustaa raitio-
vaunulla vuoteen 1949 säakka
Nykyisin raitiotien pituus on 31
km. Järjestelmän laajennuksia
otetaan käyttöön syksyllä 1999 ja
kesällä 2000. Tällöin jårjestel-
mään valmistuu neljäs haara ja
sille vielä lyhyt haararata.

Pidennyksiä varten tilatuista
kuudesta lisävaunusta ensimmåi-
nen toimitettiin Ansaldolta maalis-
kuussa. Raitiotien laajentaminen

edelleen täståkin on voimakkaas-
sa myötätuulessa. Manchesteristai
on mahdollisesti kehittymässä
Englannin suurin reitiotiekau-
punki.

NOTTINGHAM

Englannin seuEava raitiotie-
kaupunki tulee olemaan Not-
tingham. Vaunut tulevat olemaan
Eurotram-perhetki, jonka ensim-
mäiset yksiköt toimitettiin Stras-
bourgiin Ranskaan. Näitä
Adtranzin valmistamia vaunuja on
tulossa myös Portoon Portugaliin
ja Milanoon ltaliaan. Nottingham
Express Transit tulee saamaan
yhteenså 15 tällaista vaunua.

Nottinghamin alkuperäinen
sähkörajtjotie lakkautettiin jo
vuonnä 1936. Uuden raitiotien lii-
kenne alkanee kevää ä 2002.
Kaksihaarainen rata tulee kulke-
maan keskustasta Hucknallin ja
Cjnderhillin esikaupunkeihin.

BLACKPOOL

Blackpoolissa Liverpoolin poh-
joispuolella on Englannin ainoa
jäljellå oleva alkupe.äinen katu-
räitiotiejärjestelmä. Nykyinen jär-
jestelmä on avattu lijkentee e

vuonna '1898. Ratapituus on 18,5
km. Käytettåvissä on yhteensä 7e
raitiovaunua. Niistä suuri osa on
kaksikerroksisia. Koska rata seu-
raa huvittelumahdollisuuksia täyn-
nå olevaa rantaa, on raitiotien
kuormitus ja tarjonta kesällä mo-
ninkertainen talveen verrattuna.
Blackpoolissa on kokeittu äsket-
täin uutta UK Tram Consortiumin
valmistamaa matalalattiaisen
RoadLiner-raitiovaunun proto,
tyyppiä. Vaunua on pyrjtty saa-
maan valmistuskustannuksiltaan
mahdoliisimman halvaksi.

- _-j :,it \

Blackpoollainen vaunu, jossa on linia-autokotitehtaalla valmisteftu uusi koi- postikorttikuva

Lal(iasiaintoimisto
l(åmåräinen

&

Korvenl(ontio
Ky

Pohjoinen Hesperanktu 3 g
00260 HE|SNK
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Teksti Marko M. Kinnad

TAMPEREEN ONNIKOITA
1ggO.LUVUN LOPULLA

UUDET MATALAT BUSSIT LIIKENTEESEEN, SEUTU- JA KAUPUNKI'

LIIKENTEEN KEHITYS, RUNSAASTI UUSIA PALVELULINJOJA,
RAHASTUSJÄRJESTELMÄT KUNNOSSA, LINJAMUUTOKSIA

Olemme useaan otteeseen kä_

sitelleet Tampeteen bussiliiken-
teen tapahtumia Raitiossa- Kos-
ka edellinen Tampereen artikkeli
jufkaistiin lehdesså 111997, on
aika taas kåäntyå kohti Håmeen
suurinta kaupunkia-

Tampereen kauPungin liiken-
nelaitos TAKL on toiminut pohjois-

maisen bussiliikenteen veturinaio
vuosikymmeniå. Suuri kehitys-
askel tapahtui vuonna 1 990, jolloin

saatiin kåyttöön Pohjoismai{en
ensimmåinen matala bussi, TAKL
108 Neoplan-Scania N'l13CLB/
\,./lti.'la l<202M-221 . Tåmän adik-
kelin tarkoituksena on kedoa Pa-
rin - kolmen viimeisen vuoden ta-
pahtumista eikå kertoa TAKL:n tai
muiden liikennörtsijöiden historiaa

LIIKENNE

lGupunkiliikennetut hoiba ede!
teenkin ainoastaan TAKL, sopimus-
liikenteesså ja seutuliikenteesså
ovat mukana tållä hetkellä väinÖ
Paunu Oy, Länsilinjat OY ja
Linjebuss Tampe.e (Linjebuss osti
Alhonen&Lastunen OY:n syksyllå
1998) ja muita Pieniä YhtiÖitå
Linjaverkostossa on vuoden 1999
puolella käupunkilinjat 1-30, sarnoin

niinkutsutut ylimååräiset ruuhka-
linjatYl-Y30 ja Y31-Y99.

Seufu liikenteen numerointi Pe_
rustuu vanhoihin historiallisiin
seikkoihin, pääl'njat Nokialle,
Kangasalalle, Lempåålåän ja Pkk-
k€laan on numeroitu 60-70-sar-
joihin, kun taas YlöjåNen liikenne
80-alkuisiin numeroihin. Tämän li-
såksi liikennöidåån runsaasti
maaseutu-/seufu linjoja ilman mer_

kintäå. Teiskon liikenne on nu-
meroitu'hassusti' go-sadaan.

Tampereella on tapana iehdä
suurimmat linjamuutoket sYYs-

lokakuulla. Tällåisiä muutoksia ei
iapahtunut vuonna 1997. Vuonna
1998 pidennettiin linjaa 13 Lukon-
måen kaupungin osasta HeNannan
keskustaan, ja linjaa 20 ryhdyttiin
liikennöimään myös lauantaisin.
Muuten linjaverkosto on pysynyt
samana, seutuliikenteen linjat jopa

1 960-lwufta asti.

LIIKENNELAITOKSEN
I{ANKINNATVUONNA I998

Liikennelaitoksella on vuosien
takaa ollut sama påäajatus, ettå
kalustoa ostetaan suurinpiirtein
sama måårå joka vuosi. Huippu-
vuosia on otlut esim. 1975 ja 90-
luvulla vuosi 1990. Vuoden 1998

syksyn uuteen kalustoon kuuluu
kolme Scania L94uBGX2,/Lahti
402L I 21 -autoa TAKl-numeroille
223-225 ia sama määrå auto-

tyyppiå Volvo B10LA/Carr!s
N204-1220, nåiden adojen nume
rot ovat 405-407. Näitä autoja si-
joitettiin useille kuomitetuille linjoille.

Kuten Raitiosta 4/1998 pystyi

lukemaan, saa TAKL vuonna 1 999
seuraavat autot: 408 Scania
CN94UAOx2/OmniCity-Angers
ovilla 2221 . 226-227 Scaria
L94UB'<21 Lahn 402L-1 21. 228 -
230 Votvo Bl0BLEoX2,fCarrus
K204 City L-221. Lisäksi saadaan
Scania Ng4/Laht-midibussi.

Våinö Paunu liittyi matalalattia-
bussien käyttåjåksi vasb kevåäl-
lå 1998 (kahdeksan vuotta myö-
hemmin kuin TAKL). Paunu sai siF
loin liikenteeseen 4 kpl eriftäin
edusbvaa VoVo BloBLELaht 402
-katuria. Yhdessä autossa on
ovisysteeminä '121, kun kolmessa
muussa on ovijårjestyksenä 120.
Tällaisiå autoja saatiin liikentee-
seen kaksi äutoa lisåä syksyllå
1998. Paunun pitkåt(yli13,5 met-
riä) matalat bussit kantavat nume-
roita 72-76 ja 78. Samanlaisia saa-
taneen 4 kpl lisåå vuonna 1999.

Länsilinjojen uuteen lähilii-
kennekalustoon kulluu 1 998 syk-
syllä tullut volvo B1oBLE/Carrus
Vega L-auto ovilla 120. Samanlai-
sia, Scania-alustaisia saatiin
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myös syksyllä 1997. Lånsilinjatsai
kalustoa myös käytettynå, 4 kpl.
SetE/Setralähiliikenneautoa ovil-
la 110, nåmä tuiivat Korsisaari-
yhtymältå. Viides käytettynä tufl ut
auto on Scania L113CLB/Lahti
401 vuodelta 1990, tämä auto tuti
myös pååkaupunkiseudutta,
Keskuslinjalta. Kesällå 1998 saa-
tiin myös Lehtimåen Liikenteen
entinen Volvo B1oM/Lahti.

Muut Tampereen seudun
Iähiliikenneyhtiöt eivåt ftihån päi-
vään mennessä ole vlelå saaneet
mahlaa kalustoa. "Linjebuss Tam-
pere" (Alhonen ja Lastunen) sai
1 997-98 kaksi Volvo 81 o[4/Carus
Vegaa ovilla 120, mutta matalaa
autoa ei vielå ole Teiskon ja Aito-
lahden teillä vielå näkynyt.

Myöskäån esim. Luopioisten
Linja ja Helmikkala eivåt ote vielå
uutta kalustoa saaneet. Nåiden
yhtiöiden kaluston tasosta kertoo
se, että vanhimmat autot ovat
1970-luvun puolivålin jätkeen tul-
leita 1oo-ovisia Leylandeja Kutter-
korilla.

ETUOVISTA

TAKL:n autoissa on vuodesta
1995 alkaen kåytetty ainoåstaan
yhtai (leveåå) etuovea. Kuitenkin
"isoissa" autoissa kåytettiin myös
kaksiovista ratkaisua. Yksiovisuus
liittyy uuteen rahastusjårjestel-
mäån,joka vuonna 1998 oliioteu-
tettu kokonaisuudessa. Koska uu-
dessa rahastusjårjestelmässå tar-
vitaan ainoastaan yksi sisåän-
menojono, niin yksi etovjkin rjittää.
Sama etuovijårjestetmå on myös
Paunulla ja Lånsilinjoilta uudem-
massa kalustossa.

Eli vuoden 1995-1996 isoissa
autoissa TAKL käytti vjetä kahta
etuovea, mutta vuoden 1 998 han-
kinnassa kaikissa autoissa oiikin
enåå yksi etuovi, nivelautossa tun-
tuu ovijårjestys 1-2+2-0 jo melko
hassulta. Vanhaan ovijärjes-
telmåån palataan jålleen tämän
vuoden Omnicity-nivelesså.

Uuden katuston rekisteritun-
nukset ja sijojtukset (Tässä listas-
sa rryös vuoden 1997 lopun ka-
lusto): numero, rekjsterinumero,
alustatyyppj + korityyppi vuosi-
malli, sijoitus

TAKL 635, RGY-488, Scania
L1 1 3CLULahti 4O2L-121,1 g 9 7,
Linja 13
TAKL636, RGY-445. Scania
L1 I 3CLUCanus K204 City L-121 ,

1997, Linja'13
TAKL637, RGY-415, Scania
L113CLUCarrus K204 City L121,
1997, Linja 12
TAKL638, RGY-458, Scania
Ll 1 3C LUCarrus K204 City L-121 ,

1997, Linja 5
TAKL639, RGY-459, Scania
Lll3CLUCanus K204 City L-i21,
1997, Linja 3
TAKL223, NJC-146, Scahia
L94UB6XZLahti 4021-121,1998,
Linja 13
TAKL224, TIH-568, Scania
L94UB6XZLahti 402L-121,1998,
Linja 28
TAKL225, NCJ-182, Scania
Lg4UBGXZLahti 402L-.121, 1 998,
Linja 2A
TAKL405, NCJ-144, Volvo
B'1olA/Ca..us N204 City U-1220,
1998, Linja'17
TAKL406, NCJ-185, Votvo
Blowcarus N204 City U-1220,
1998, Linja 17
TAKL407, NCJ-217, Votvo
B'10tA/Carars N204 City U-1220,
1998, Linja 16
Huom! Jotkut linjasijoituket ovat
voineet muuttua!
Paunu 72, LIB$46, Votvo
B1oBLE/Lahti 402L-120, 1998,
Linial T0-71
Paunu 73, LIB-647, Votvo
BloBLgLahti 4021-120, .1 I9 8,
Linjat 70-71
Paunu 74, L|BS63, Votvo
81oBLE/Lahti 4021-120, 1 9 9 s,
Linjat 70-71
Paunu 75, LIB€66, Volvo
81oBLE/Lahti 402L-121, .t 9I8,
Linjat 61€3
Paunu 76, XIB-300, Votvo
B1oBLE/Lahti 4021-120, I 9 98.

Linjat 70-71
Länsilinjat 17, CBG-494, t\48
O4o5N/lllercedes Benz-222,
'1992, Linjat 50, 80-86 <Tam-
melundin liikenne
Lånsilinjat 20, 0 -217, Sca-
nia L'l l3CLUCanus Vega L-120,
1998, Linjat 80-s6
Länsilinjat 22, tltFt-292, MB
0405N/Mercedes Benz -22O,
1990, Linjat 50, 80-86 <Tam-
melundin liikenne
Länsilinjat 26, AIU-326,Setra
5415H-110, 199s, Linjat 80-86
<Nurmijärven linja 18
Lånsiiinjat 29, AtU-329, Setra
S4'l5H-110, '1995, Linjat 80-86
<Nurmijärven linja, 60
Länsilinjat 33, AtU-333, Setra
S415H-110, '1995, Linjat 80-86
<Nurm,jåNen linja,.13
Lånsilinjat 37, AtU-337,Setra
S415H-110, 1995, Linjar 80-86
<Nurmijärven linja, 24
Länsilinjat 39, O -.108, Scania
L'l13CLL/Carrus Vega L-120,
1998, Liniat 80-86
Länsilinjat 40, OSS-415, Scania
L'l 13CLB/Lahti 401-120, 1990,
Linjat 80-86 <Keskustinja 4, Es-
poo
Länsilinjat 95, NCJ-273, Votvo
BloBLVCanusVega L-120,1998,
Linjat 80-86
Lånsilinjat 105, cBy-105, Votvo
Blol\4/Lahti 431 Fatcon, 1 995,
Linjat 80€6 <Lehtimäen Liiken-
neOy8
Linjebuss 21, YBF-s97, Volvo
81oM/Canus Vega-120, 1 9g7,
Linjat 75 ja 90
Linjebuss 12, Etp-l97, Volvo
B1oM/CanusVega-120, 1 9I8,
Linjat 75 ja 90
Linjebuss = Alhonen & Lastunen

MODERNIA LAITTEISTOA

Kaikissa TAKL:n hankinnoissa
on vuoden 1 997 Scania/Canusten
jälkeen digitealiset tinjakitvet Nyt
hankituissa icrssalaisen Mitronin
valmistamat kilvet. Måårånpää-
tekstit ovat auton etupäåsså, .ia
ovipuolen ylåosassa. Aulon taka-
pååsså on myös ljnjanumero-
näyttö. Myöskin Paunusta on tul-
lut digit.näyttötaitteiden kåyteijä.
Kaikissa matalissa autoissä on

Linjal T0-71
Paunu 78,
Bl0BLglahti

xtB-294,
402L-.t20, '1998,
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Mitron-kilvet.

TAKL sai '1996 ensimmäisen
auton, jossa kokeiltiin erittäin mo-
derneja Tamware-heitto-ovia
Tålläiset asennettiin vielä 1997

ostettuihin Lahti-korisiin autoihin
Myös Väinö Paunu Oy:n vanhim-
missa matalissa on vastaavat kes-

kiovet. Ovien lehdet kååntyvåt hy-
vin iähelle auton sivua, eivätkä
normaalisti osu kadun reunaan.
Harmillinen seikka on se, ettå
tållaisiä ovia ei vuoden '1998 jål-
keen Tampereen autoihin osteta
niiden hankintahinnan suuren
nousun takia.

Paunun ja Länsilinjojen kaikis-
sa uutuuksissa on joko Finnotso,
Thermo-king tai sokak -.iååh-
dytysilmastointi. Paunun autoissa
kaikkea'tärkeåå' hoitaa myös au-
ton tietokone.

KALUSTOSTA POIS
JÄJiNYrfÄ

TAKL:n vanhimmat autot ovat
tällä he&ellä vuodelta 198'1, ka-
luston keski-ikä nousee koko ajan
Vuoden 1998 hankintaerån tulles-
sa oli tarkoitus poistaa osa vuosi-
en 1981-1982 Volvo B1oMAokki
s3oo-autoista. Kun näitå auto-

Wppejå poistetaan, Palautetaan
ne Volvo-Autolle, josta ne aikoi-
naan leasaamalla hankittiin, Vol-
vo-Auto myy ne edelleen.

Paunu poistaa uutta låhi-
liikenteen kalustoa saadessa jopa

maaseutubusseja. Paunun kalus-
tosta on vuonna 1998 tai 1999
poistunut pari Volvo B1 oM/Ajokki
8000-autoa vuodelta 1981. Lånsi-
linjåt taas poistaa kalustostaan
esim. Volvo B1 0M/858/Delta-
autojaan.

TAKL:n autoja löYtYY runsaas-
ti muualtakin kun Nekalan
varikolta ja Tampereen kaduilta.
Metsäbusseina lojuu Tampereen
låheisyydesså sellaisia autojakin
kuin 7,24, 28, 29, 246, 8F110,
BR11'1/Deltoja ym.

JUHLAVUOSI

Raitiossa 4/1998 kerrottiin
Tampereen juhlakulkueesta, 8.12.
1998, jolloin TAKL täYtti miehek-
kään iån 50 vuotta. Juhlavuonna
julkaisdin myös kirjoja, Kimmo PyF
hösen jå Tlmo Lehtosen julkaise-

ma kirja Tampereen siniset bus-
sit, joka kertoo kaiken Tampeeen
busseista 1948-1998. Liikennelai-
tos julkaisi myös kaskukirjan, vi-
rallisen historjikin ja ammattiyhdis-
tyksen kirjan.

UUSIA PALVELULINJOJA

Tampereen seudulla on ennes-
tään ollut 6 palvelulinjaa/asioin-
tilinjaa. Näitå ovat linja 10, Tam-
pereen keskustalinja, 14 Tampe-
reen lånsiosan asiointilinja, Mu!
tisillan-Peltolammin keskustan
palvelulinja, Hervannan Palvelu_
linja, Kangasalan ja Nokian Pal
velulinjat. Linjoja liikennöivåt
TAKL, Topcab ia Länsilinjal

Vuoden 1999 alusta aloitti lin-
joja 9 kpt lisåå Tampereella. Näi-
tii liikennöi useat eri taksi- ja bus-
siliikennöitsijåt, myös våinö Pau-
nu Oy. Linjat liikennöi Kissan-
maan-Takahuhdin, Leinolan-
Holvastin-vehmaisten, Annalan-
Lukonmäen, Nekalan-Koiviston-
kylän, Hårmälå-Rautaharkon,
Lentävånniemen-Pohtolan-
Tahmelan, Kalkun-Tesoman-Lie-
lahden alueilla, lisåksiTampereen
keskustassa on 2 uutta Palvelu-
linjaa.

Linjojen kalustona on Pieniä
autoja, jopa'pakettiautoja". Linjoil-
la kelpavat Tampeen mau€liPul

SEUTULIPPU

Tampereen ja Nokian kauPun-
gin, Lempäålån, Kangasalan ja
YlöjåNen kunnan alueilla kel-
paava seutulippu otettiin käyttöön
vuonna 1997. SeutulipPu on 30
vuorokauden henkilökohtainen
lippu. Lippua tukee jokainen kun-
ta, ja lippu on ainoastaan tarkoi-
tettu edellåmainittujen kuntien/
kaupunkien asukkaille. Seut!lipun
saa jokoTampereen rhatkakortille,

jolloin se leimataan auton lippu-
laitteessa, tai sen saa vaihtoeh-
toisesti Matkahuollon kortille ja
silloin kodti leimataan auton kul-
jettajan omassa laitteessa. Seutu-
lipulla voi matkustaa rajattoman
måårån matkoja edellåmainittulen
kuntien lähiliikenteessä. Matka-
huollon korttj kelpaa useammas-
sa autossa kuin Tampereen oma
matkakortti sen vuoksi, että MH:n
korteille sopivia lippujen luku-
Iaitteita on myös esimerkiksi
Lauttakylän Auton ja Koiviston
Auton busseissa, tosin näissä
autoissa ei ole Tampereen matka-
kortille tarkoitettua lippulaitetta.

TULEVAISUUTTA

TAKL:n täyttåessä 50 vuotta
luvattiin rivakampaa autojen han-
klnta-aikataulua. Autoja tulee ny-
kyåån vuodessa melko vähän.

TAKL on mukana EU:n Cap-
ture (Cars to publictransport in the
urban environment) -projektissa.
Tåmå tarkoittaa sitå, että kaupun-
kilinjaa 26 palannettiin nopeut-
tamalla matka-aikaå, kehittåmål-
lä pysåkkioloja, risteyksiå, kulku-
våyliä ja autokalustoa. Linjaa on
liikennöity vuodesta |996 alkaen
ensisi.iaisesti Volvon matalalatti-
aisilla nivelautoilla.

Tulevaisuudessa TAKL haluaa
kehittää esimerkiksi satelliittipai-
kannusjärjestelmåä (GPS). Satel-
liittjeo avulla saadaan pysäkeille
reaaliaikaista matkustajainfor-
maatiota, autoihin automaattiset
kuulutuslaitteet. samoin etuajo-
oikeuksia valo-ohjatuissa risteyk-
sissä. Toisin sanoed paljon on
uudistuksia tulossa.

Se on edelleenkin MORO!
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TAKL224, Scania Lq4UBOX ahti4O2 vn. l gg| pwnikintoi a lijkennetaitaken
5A-vuotistapahtunassa. Kuva Juhana Nordtund 8.1 2.1 gg|

t
*

TAKL 225, Scania L94UB6x2,/Lahti 402 vn. 1 
gge takaa päin nähtynä

Keskustorilla linjalta 28. Kuva Juhana Nodtund 1g.4.1ggg

RATTTO 2'1999
Yksietuovinen TAKL 406. Kuva Juhana Nordlund B.12.1gga
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PAATEPYSAKKI

"Tietäminen eiole minkään avois-
ta, h ei siiä keffota."

SRS:N RUOTSINMATKA 10. - 13.9.1999

Matka yhdistetåän Suomen
Linja-autohistor,allisen Seuran
Tunga Rallyt -matkaan siten, että
kumpikin ryhmä matkustaa samal-
la Timo-Pekka Langen kuljetta-
malla museobussilla. Låhtö Hel-
singistä perjantaina 10.9. klo
17.15 linja-autoaseman tilausajo-
laiturista. Bussi ajaa Turun rauta-
tieaseman kautta Turun sata-
maan, josta Seawind lähtee klo
21.30 ja on perillä Tukholmassa
lauantaina 11.9. klo 7.00 paikal-
lista aikaa.

OHJELMAVÄ,IHTOEHDOT
LATJANTAINA 11.S- :

1) Bussi on mukana Tunga
Ra,lyt -kulkueessa EnköpingisG
Södedåljeen, jossa ollaan noin klo
16. Södertäljessä kåynti Scania-
museossa. Kulkuneuvot ovat vuo-
delta 1968 tai sitä vanhempia, lå-
hinnä kuorma-autoja ja busseja,
myös paljon vanhoja kaupunki-
busseja. Ohjelma kiinnostanee
monia SRS:n jåseniå.

2) Niille, jotka eivåt osallistu
Tunga Rallyt -ohjelmaan, jårjeste-
tåån oma raitioliikenneaiheinen
ohjelma Tukholmassa, jossa liiku-
taan julkisilla kulkuneuvoilla Tuk-
holmankortilla. Oppaana on yh-
distyksemme jåsen, Katrinehol-
missa asuva Marko Kinnari.
Tutustumiskohteina ainakin Tun-
nelbana 1rn vadkko Högdalenissa
(C20:iå nähtävillä), Djurgårds-
banan + vaunuhalli, uudistettu
Nockeby - Alvik ja ajo runkolinjan
4 nivel-OmniCityllä. lltapåivållä
siinytään Xlr(1 0-paikaltisjuna a
Södertåljeen.

Södereiljessä ryhmåt yhdisty-
våt ia bussion vhteisessä

sä koko loppumatkan. lllalla siir-
tyminen Norrköpingiin, jossa yö-
pyminen hotellissa. N4ahdollisuus
ilta-ajeluun raitiolinjoilla-

OHJELMA
SUNNUNTAINA 12.9.:

Ainutlaatuinen mahdollisuus
keralla tutustua kunnolla Nor-
köpingin joukkoliikenteeseen: Aa-
mulla kåymme raitiovaunu- sekå
bussivarikolla, oppaana paikalli-
nen harrastaja Alexander Johans-
son, joka jårjestää meille myös
kiertoajelun omalla raitiovaunullal

Tämän jälkeen siirrymme Tuk-
holmaan, jossa tutustumme uusiin
metrovaunuihin ja ennen kaikkea
uuteen Ärstabanan-pikaraitiotie-
hen, jonka osuus Gullmarsplan -
Liljeholmen avalaan liikenteelle
16.8.1999. Käynti Brännkyrkan
värikolla. [4yös ajelu uusitulla Li-
dingöbanalla. Lopuksi mahdolli-
suus tutustua uuteen Arlandan
rataan tai ajella Roslagsbananilla.

Paluu sunnuntaFiltana klo
20.30 Seawindillä Turkuun, jossa
ollaan maanantaina 13.9.1999 klo
8.00. Helsingissä ollaan joskus klo
11 jälkeen.

l\4atkan hinta on 650 mk 0os
20 osanottajaa)...540 mk 0os 40
osanottajaa). Hintaan sisältyy kul
jetukset bussilla ja laivalla, yöpy-
minen hotellissa Norrköpingissä
sekä aamiaiset laivalla ja hoiellis-
sa. (Hinta ilman hotellia noin 200
mk.) Lauantaina Tukholmassa liik-
kuvien tulee lisäksi hankkia Tuk-
holmankortti (60 SEK).

llmoittautumiset kuljettajalle
Timo-Pekka Langelle, p. 09-529
408 iai0500-905 079, taimatkan-
johtajalle Klas Weckmanille, p. 09-
587 2608 tai 0400-977 657 tai
Klas.Weckman@om.fi viimeis-
tään 5.8.1999. Välittömästi 5.8.
'1999 jälkeen osanottajille ilmoite-
taan matkan lopullinen hinta ja
maksutapa.
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KALUSTO

Nivelraitiovaunujen valmis-
tumisia muutostöistäi 41 (12-98),
86 {12-98), 38 (1 tai2-99),8212-
99), 50 (4-99), 74 (5-99). Vallilas-
sa työn alla eri vaiheissa pelkkiå
Nrllria, vaunut 79, 80, 84 ja 104.
Muunlaisessa huoliossa VH:ssa
vaunut 1 (hiekoituslaitteet), 2 ("laf
tia laho"), 8 (rumputyö + telinvaih-
to),21 0arrut + vesivahinko)sekä
62 (sähköjanu). Nyt siis modemi-
soidaan Nrll:ia, koska niillå on
säånnönmukaiset kilometrihuol-
lot eli tätyskorjaukset myöhässä.

Raitiovaunu 3:een on vaihdet-
tu huolletut ja maalatut telit. sa-
moin vaunuun 18, jonka kylkiå on
paikkamaalattu huomattavassa
måärin. Loppuihinkin välin 1 - 14
vaunuihin telit vaihdetaan, Val-
meteista ei ole täyitå varmuutta.
Vaunuun 10:kin on vaihdettu huol-
letutja maalatut telitjokin aika siF
ten.

Huhtikuusta alkaen linjan 1(A)
vakiovuoroissa on näkynyt myös
Nr-vaunuja. Ehkä eniten vuoros-
sa 6, mutta myös vuorossa 4.

Variotram HKL 202 saapui
Koskelaan 13.5. klo'19.55. La-
vettia veti jälleen siilinjärveläisen
Kulj. K. Rissanen Oy:n Volvo
FH16 (XGS-467). Vaunu jäiyöksi
odottelemaan. Aamulla kuomaa
alettiin purkaa jälleen ke.ran såi-
lytyshallin.ja bussivarikon vålisel-
le kiskotukselle. Vaunun taka-
pyörät laskeutuivat radalle klo
8.30 ja etupyörät 8.35. Klo 8.52
vaunu kytkettiin hinuriksi värvät-
tyyn Valmetiin HKL 27, jokä lähti
hinaamaan Variota klo 8.55 ym-
pyräradan kautta ja vaihteissa
peruuttaen vekslaillen huoltohallin
raiteelle 19, jonne Varion etuosa
sukelsi klo 9.05 ja tilan tultua rai-
vatuksimyös takaosa klo 9.10.

Tämänkin vaunun "telif' ovat
vuodelta 1998 ja siten, että A-teli
on numercltaan SIE 165849, B on
SIE 165848 ja C on SIE 165850.
Vaunu virroitin on edellisen Vario-
tramin tapaan p'tkällä hiilivälillå
varustettu Schunk WBRS2HKL
(1,7 kV) vuodelta 1998, valmist+
numero on 000'1.

HKL 203:n kuljetus oli suunni-
teltu touko-kesäkuun vaihtee-
seen. Neljännen kåyttöönottotes-
taus lienee alkanut toukokuussa

ja viides on odotellut telejå. Kore-
ja on koottu jo niin paljon, ettå jo
13:nnen Variotramin koriosat oli-
vat valmiina.

Mainittakoon. että vaunut 201
ja 202 on maalattu Rautaruukilla,
sensijaan seu€avien vaunujen
pellit on maalautettu jollain auto-
maalaamolla.

Äiiienpäivän 9.5. iltalla vau-
nulla 201 koeajettiin Koskelassa
hiekkasäkit kyydisså, luovutus vii-
våstyy eikä kuskejakaan ole vielä
koulutettu. Erään arvion mukaan
kaksi Vadot€mia voitaisiin saada
liikenteeseen heinåkuun aikana.
Vaunut olisivat todennäköisesti
HKL 202 ja 2O3.

Julkisuudessa esiintynyt väite,
että Valmet RM3 -vaunuille HKL
'16 - 30 "ideoidaan" käyttöä, on
niin sanottu lehtimiesuutinen.
Kåyttöä ei tjetEivästi ole löWnyt.

Ainakin 25.5. vaunulla 28 oli
käyttöå, sillå se havaittiin linjalla
'10. Noin kuukautta aikaisemmin
eli 26.4. vaunu 30 oli linjalla 6 sii-
tå huolimatta, eftåi linialla'1 olivau-
nut 41 ja 71.

Ja hetkeä myöhemmin etupääkin on melkein kiskoilla Kuva Tom Heino

HKL 202:ta lasketaan lavetilta kiskoille Koskelassa.
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'12.5. haväittiin HKL:n Vartio-
kylän linja-autovariko a Scania
CN94UB4x2 Omnicity Lt3-503,
joka oli saanut numeron 9900.
Sama auto oli havaittu Ruskesuon
halleilla jo aikaisemmin, mutta il
man mitään omistajatunnuksia.
Auto on vuokrattu HKL-Bussi-
liikenteelle. Se oli atunperin tar-
koitettu Scan-Auton esittelyau-
toksi. Auto on låhes samanlainen
kuin tammikuun alussa Vuosaa-
ren syöttölinjoille sijoitetut autot
9832 - 9841. Auto 9900 on kui-
tenkin rakennettu Scanian Rans-
kan tuotantolaitoksilla. 9900 sijoi-
tettiin linjaliikenteeseen ensim-
mäisen kerran helatorstaina 13.5.

22.5. havaittiin ensimmåistå
kerha linjaliikenteessä HKL-Bus-
siliikenteen ensimmåiset "oikeat,
vuoden 1999 linja-autot eli autoja
sarjasta 9901 - 9911. Autot 9901
ja 9904 oli yllåttåen sUoitettu
seutulinjalle 452. Nämå auiot ovat
tyyppiå Volvo 810L CNG/Canus
K204 City U- Autot ovät maakaa-
sukäyttöisiä ja muistuttavatkin
huomattavasti edellisen vuoden
autoja 9814 - 9824. Vuoden I999
maakaasu-Volvoissa on suurem-
mat polttoainesåiliöt kuin niiden
edeltäjissä. Myös istumapaikkojen
sijoittelua on muutettu.

2.6. havaittu jo auto 9909
(JCZ-100) Iinjalla 17.

Edellisesså RAlTlossa HKL:n
Scania Maxoien sijoittelu meni
hiukan metsäån. Eliauto 9505 on
ainakin toistaiseksi jåånyt Var-
haan. Sen sijaan autot 9506 ja
9507 sijoitettiin Koskelaan, josta
9506 kuitenkin siirrettiin låhes
samantien Ruhaan. Tätä luetta-
essa Maxoit voivat olla taas uu-
della tavoin, sillä Ruhan saades-
sa maakaasukalustoa matala-
lattiaisia dieselautoja saatetaan
siirHä muille varikoille.

HKL 8609 on seissyt toimetto-
mana Vafi assa koko viime talven.

HKL 9602, Volvo B1oLA/
Canus N204 U, oli viime talvena
pitkåssä seisokissa Ruhassa-

Varhan huoltorakennuksen
seinustalla seisova HKL 8637
näyttåisj olevan "pois peliståi".

Samä taitaa koskea Koskelan
hallissa seisovaa, pahoin sisä-
tiloistaan palanutta 8943:a.

HKL 9624, Volvo B10B Lt\4Fl
Carrus K204 City M, patoi taka-
osastaan pahoin 27.4. Aluksi oti
epäselvåä, aiotaanko auto korja-
ta, vaimeneekö se lunastukseen.

Linjalla 65A oli perjantaina
19.3. Volvo 810L HKL 9618. Sa-
mana päivänå nähtiin nivelbussi
8711 Jakomäessä. Kysymykses-
sä oli kuitenkin kuljettajan vaihto
linjalla 75A.

Seutulinjan 732 ruuhkavuo-
roissa käytetåän autoja 9016 -
9020. Autoihin ei ole tehty vastaa-
via multoksia kuin autoihin 9006
- 9015.

Kahtena peftikkäisenä maalis-
kuisena lauantaina tehtyjen ha-
vaintojen mukaan Vuosaaren lii-
tyntälinjojen kalustona on Scånia
Omnioity -bussit. Samoin linjalla
98V

Seutulinjoilla 731 )a 732 voi
nähdä myös autoja sarjasta 91'l'1
- 9136. Alkuvuonna 732:lla olijos-
kus jokin autoista 9702 - 9706.
Keran 732:lla on tiettåvåsti kul-
kenut OmniCity.

Linjalla 75A (Hki) o|j27.3. HKL
9836.

26.3. HKL 8932/66A.

HKL 8814 ja 9026 lienevåt ol-
leet pitkåaikaisessa seisokissa
viime hlvena.

19.4. Scania-Vabis HKL 157
Hakamåentiellä matkalla itåån
päin.

19.4. HKL 9402 ja 9825162.

Keskiviikkona 21.4. aamupäi-
vållå HKL 9612/645- Oudon uusl
ilmestys tällå linialla.

Huhtikuussa HKL-Bussitii-
kenne kokeili Tammelundin Lii
kenne Oy:n maakaasukäyttöisä
Mercedes-Benz-bussia. HKL taas
lainasi TLLlle autoa 9821.

Linjalla 865 käytetään myös
nivelkalustoa. Eräät lähdöt aamu-
ruuhkassa ovatkin varsin kuormi-
tettuja.

Vapunpåivånä 1.5. Hetsingin
linjoilla 14 ja 17 runsaasti nivet-
busseja. Linjalla 14 saattoi seltäi-
nen Olla kaikissa vuoroissa. Sa-
mana pä'vånå hävaittiin linjalta 20
auto 9602, pitkään seissyt mata-
la nivel-Volvo.

18.-19.5. HKL 9512/65A.

2O.5. HKL 9512 ja 9617165A.
HKL 9A1At452l

25.5. HKL 9617/65A, 9507/
64S.

2.6. HKL 9907/14 ja 9909/17.
Nåissä (siis sarjassa 9901 - 9911)
on linjakilpinå M,tronin suuret nes-
tekidenäytöt kuten myös autoissa
9821 - 9A24, mutta nyt on myös
kaksikielinen määr:inpääteksti au-
ton 9706 tapaan. Suuret kaasu-
såiliöt katolla tekevåt autot "mikki-
hiirimåisen" näköisiksi. Vierek-
kåisten istuinten porrastuksesta
on luovuttu.

Suomen Turjstiauto Oy (STA)
on vuokrannut Råba-MAN/lka-
rukset 141, 143 ja 144 Korsisaa-
relle.

STA:n on tarkoitus saada vuo.
den l999 aikana kaikkiaan 23lka-
r0s-kodsta linja-autoa. Niistä 17

olisi kaksiakselisia Voivo 810B LE
-alustalla ja neljä kolmiäkselisia
Scania L94U86x2 -alustalla.
Kaksiakselisia Volvo B I0BLE:itå
luovutettiinkiin toukokuusta alka-
en, nrot ovat 230- . Sarjan alku-
pään eråissä autoissa on erittåin
poikkeukselliset JOM-alkuiset "ly-
hyet" rekisteritunnukset. Esimer-
kistå kåyköön auto 231, JOM-34.
Monissa autoissa on toki"normaa-
lif' rekkarit.
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.. . HKr.gel 0, Votvo 81 OB LE'x2VTNCanus K2O4L tinjatta 64
Iinjaa alkoi hikennöidä Ay pohjotan Kaupunkitiikenne Ab. Kuva J.

7.6.1999 alkaen
Nordlund 9.51998

HKL 9701 , Volvo 81 lL/Caftus KZO4U seututinia a lS2. e*ipairiniiffi
Iiikkuu pääasiassa Haukitahden tuuhkatinjatta jt2. xuva ,.t. riiiaiiiiiziZiitös

Vuosi 1999 alkoi HKL-Bussitikentee ä Scania Omnici: :en nerkeissä. Näin sksi,
?P::l.t 1!3? .. ?9:1 "toiftivat 

rinjatiikenteen t.r i" t,,r""ua sii"i, eiå-iitaii.lä
auto 9900 saatiin kjyttöön ensinmäi;enä gs-sar1^n 

"itor". 
xui"-J. NiråLÅiiä.å.rcs,

RATI|O 2 ' 1999
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HKL 9841 Scania CN94UB4x2 Onni)jty silte ominaisessa ympAtistössa,
Vuosaaren netroasematta. Kuva Juhana Nordtund 1O 4 1gg9

HXt SeOO Suonen Aaniotieseura r1:* i"iit4erikaA;ii;ffi
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Maakaasukäyttöinen HKL gg12 uunituoteena tinjatta

,. . 
Oy L-iikenne Ab (LOy) .144 U- kuin vähåruokaisena tunnetussa

nnjala 633(4. N) 21.5. Viisi påi_ L113CLL:ssä. Kitpaitevan vatmis_
vaä myöhemmin eli 26.5. ede i_ täjan nivetma issa on kuutemrna
sen lisäkslsamafia linjalla LOy 6f jo tiki kaksinkertainen potttoainee;
LUY:n katustoa on havaittusittem_ kulutus.
min myös Vantaan sisäisellä lin-
jalla Z.jolla kuuluisiolla Låhitinjat pohjotan Liikenteen autot 853
Oy:n kalustoa. (AtZ_929). AS4 (AtZ_931), 356

. (Atz_933), 857 (Atz_934) ja 858
, 
Lo-Yrn.entiset autot 78, B0 - 82 (AtZ-935) ovat tyyppiå Scania

sekå 85 liikennöivät nykyaän Tu- CN94UB4xZ omniöiry te on si
run seutulinjaa 111 paimio-Kaup- joitettu Turun linja q4/4o. Ovi_
patori - Naantali. jårjestys on 2-2-2.

.. Metsälån Linja Oy:n auto 6 Linjebuss Finlandin Volvo/Aa-
Vantaan sjsäise ä tinja a 35 28.5. benraat 239 (XtR'714) )a 242
Autossa ei tosin enää ole MLO:n (JCX-940) on kunnostetiu-ajoau_
tunnuksia näkyvissä. toiksi. Autot S83 - 586 saat;taan

palauttaa takaisin Tanskaan. lGi_
[4etsålån Linja Oy on hankk! kissa tässå mainituissa autoissa

nutjålleen ainakin pariVolvo/lka- on jiian våhän lstumapaikkoja
rusta. Ne ovat (toistaiseksi) koko- yTv-liikenteeseen. Nijnpä tåiä
naan valkoisia eikå niisså ole kalustoa on nähtyenemmän kun_edesomistajantunnuksia. tiensisåisillåtjnjoilla.

. . 3.s.. Hersinsin tinjaila 67 poh- ,11 [:p,::Ii 7ot632. Auto ,"":5"t]il'j:T:i':ny?:;:ll::jolan Lijkenteen Votvo BlOULeh- on Votvo 858-6oiOamo, jossa ;; i;;ä;ffi;å jhaisjaketutehtiä.
ti 402:t 826 ja 827. Autot 824 ia Voith so6 U+s -vaihteist;. iäl;i_ ie|iii on'n"eituarinen urrtisterrti,82s ovat samantaisia ja nekin on sessa Diwabus_vaihteiitosså ;; ;"k;';;'ä;"* 16_sivuinen.havaittu toukokuun alussa sama! kaksi porrasta (kumpaankin ajs_ '- 

_ ' '_ ""
la linjalla. suuntaant). Avustukset tut,vat &illå kerba

^ 
pohjoran Liikenteen auto 828. Korsisaari on 

-uudereenk**,_ iH;:"'#",,i*,""1;5:'i::"if3:ifScania L94UB6r/Lahti 402, lin- ranut kaikri ;ar;erta orreer scåniå itnJoär,äiil, 
^no "uttr"n, 

t"njarra 6712.5 irtapäivåIå. saman- KllzKutrer b'-autot. nutoon ig iiiiåIii]t"iä, n,tt,.r. rrru"r,oolaisia autqa ovat myös pL 829 - turi tkarus E96 -kori, .utt" årtoi pi, ö"irtTär,oen.ati, nisto t_ei832 sekå 850. Autotsiioitettiin 7.6. hin 7. 11,..js.21,25;.31,ig.taAe åä 
'jJiä":"N"drund, 

Kjmmo Ny-alkäen tinia e 64. Tamoereelå ^n ruti riniariikente;seen ;"""id; ;;;";: ;;kio p"r.ura, nntti p"ra_
todettu, etttt t:tttaisissa ietiautoissa tkarusigs -tori. nutq, taytläåi iä, 

jo-lräÄåL'nu,", 

^,.r0 
sa,"n,on pienempi potttoaineen kujutus estm. U-seututinjoith: il6-;viil]j Risto Vormata.
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17. Kuva J. Nordtund 22.5.1ggg

Sl-Autotinjat otti Turussa kävt-
töön kaikkiaan 20Votvo BlOB L'B
Såttle 2000 -autoa. Autot 126-128
sekå 133 ovat perinteisiå Säffle
2000:ia, mutta autot 579-594 ovat
hiukan faceliftattua ma ia. [4aski
on erilainen, samoin takavaloien
sijoittelu. Autot ovat Savontinjån
omissa väreissä. mutta vhtiö å'on
entuudestaan Tunrssa vastaavia
auto.ja, joissa on Tlo-maalaus.

IUKL:n Sc€nia BR111M:lå on
ollut liikenteessä myös 26.4. jäl_
keen, vaikka kaluston tarve on
pienentyhyt kesåliikenteen atet-
tua.

MUUTA

Vapun paikkeilta Nr-kalustossa
alettiin havaita illkomainoksia si-
vuikkunoiden ylåpuole a.
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Aiemmin ilmestyneiUi RAlTlOita on
vielä saatavane. Tavanomaisten
uutispalstojen lisäksi lehdissä on

seuraavanlaisia juttuja:

1997 | 2
mm. Vaunujen 1 - 30 muutostyötja erol,
osä 2. Leyland-bussit.
1997 | 4
rnm. Turun raitiovaunuvetoomus,
HKL:n Sisu-bussil, osa 1.
1998: I
mm. HKL:n Sisu-bussit. osa 2. Råilio-
liesähköleitleiclen käytöstä ja kunnos-
sapidosta v.1963. Helsingin bussi-
linjoja, osa 12. Koskelan pikaraitiolinja
. KOPRA,
1998:2
mm 20 vuottå Raitiota. Tukholman
metro pian 50 v. Bussiliikennetietoutta
Turusla. Australian raitiotiel,
1998:3
mm, Vuosaeren metro valmis. Matkal
la Amsterdamisså. KANJO.
1998:4
mm. 25 vuotta nivelraitiovaunuja Hel-
singisså. Ensimmåinen Variotram tuli
Helsinkiin. Liikkeellä Ateenassa. Pik-
ku Huopalahti ennen ja nyt. Nonköpin-
gin råitiovaunuja sanoin ja kuvin-

VÄRIPoSTIKORTfEJA
Hclsioki SAT:n pulamoottorivaunu
1950-luvun alkupuoliskolla Erotta-
jalla.

tlelsitK Kaipion moottorivaunu, ny-
kyaikajsin kaksiakselinen vaunu-
sarja, 1970luvun alussa Seder-
holmin talon edustalla.

tlelsllkipunaharmaa nivelvaunu nro
68 Munkkiniemessä ruska-aikaan
syksyllä 1978.

tlglsiÄK Karia-vaunu 303 Snell-
maninkadullä Suomen Pankin edus-
talla 17.1.1985.
Helsinki Johdinautot 622 ja 625
Tukholmankadulla 6.5. 1 974.

Helsingin
Rsitioliikenne-
tnuseo

TööIön vaunuhalleilla on
ayoinnc keskiviikoitc sun-
nttntathln klo ll - l/

V anhoj d r aitiov aunuj a s ekä
johdinauto, vdlokLid
H els ing in j ulkis en liikent e e n
historiasto.

Mwnnissä on postikortteja,
v aununrakennussarj oj a,
op askirj asia j a v ideoita.

Töölönketu 51 A
OO25O HELSINKI

1999:1
mm. Havaintoja Pietarin Raitioteiltå-
Påuli Söderholmin railiov.kuvia osa 1.
Variotremeja Otanmäellä. Menoa Ta!
linnassa,
Tilaukset SRS:n postisiirtotilin
PSP 800 0t4-54 483 kautta,
merkitse tiedonantokohtaan ha-
luemasi numerot ja kortit.

-Lehdet 30 mk kNppale

-Kortit 5 mk kappale

SUOMEN RAITIOTIESEURA ry

PL234
0053t HELS|NKI

Leonia 800 ol+t{483

Jåsenmaksu l00mk

wrx\Är.nettrlinja.fi /-ahellmanl
indexhtn

Perustettu 16.1.1972

Jåsenkortilla ilmainen sisäånpääsy
Heisingin Raitioliikennefiuseoon sekä
useimmille pohjoismaisten raitiotie-
seurojen ylläpiEmille museoraitioteille ja
museoihin. l-iedustele lipunmyynneistå.

puhee njohle)a..... J o m a R a uh al a
puh k (09) 873 5836 tai

0400 843 330
puh t (09) 707 2957
vr.Ko.reuhajo@memonet.fi

sih1€ei'............ -.. - -J uh an a Norcl I un cl
puh k (09) 458 7794
puh t (09) 6136 8512

varapuh johlaja....Ad oksa
puh k (09) 802 2393
puh t: (09) 472 3644 tai

050 559 1911
ari.oksa@hkl.hel.fi

rahastonhoitaja....Krster E göerg
puh k: (09) 386 2960
puht (09) 8392 3181
haeng@koulut.vantaa.f

a*islonhoil4a.....Pefti Leinon äki
puh k (09) 701 2408

jäsen......................Danie| Fededey
puh k (09) 458 4033

! at4äsen.,,...........7e em u C olli n
puh k: (09) 793 756

Päätoimittaja: Juhana Nordlund
22. vuosikerta

Lehti ilmestyy neliästi vuodesse je
jaetaan SRS:n jåsenlehtenå.

Toimituksen poslioso ei
Juhana Nordlund
Orapihlajatie 12 A 14, 00320 HKI
j.nordlund@kolumbus.fi

Kustantaja:
Suomen RaiiiotieseuE ry

Painopaikka:
Painopörssi Oy, Helsinki 1999
@ Suomen Raitiotieseura ry

Tekijänoikeusmääräysten perust€€lla
mitäån osaa lehdesså julkaistuisia
adikkeleistå ei saa käyttää ilman
loimituksen lupaa,
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