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PUHEENJOHTA]A
puh. koti {0s) a73 5A36
puh. työ 030 720 957
råi 040 862 0957

Sanpo 800 014 54 483

Leh! ilmecyy neuisri vuodess6rå
jåeiaan SRS:n iåsentehtend

)äsenmaksu 20 e$aa

PÄÄTOIMITTAJA

Perustetiu 16_1.1972

TAITTAJA

Jäsenko tta itmainen
TOIMITUKSEI{ OSOITE
O.åpihlajatie 12 414
00320 Helsinki

j.nordlund@kolunbus.fi

pilädlle moseodtic

KUSTANTAJA
suomen Rajtiotieseura ry

AR'<ISIONHO'TAJA

puh. koti (09) 458 7794
j.nordlund@kotumbus.ti

puh. kori (09) 701 240a
tai 041 532 0891

VARAPUHEENJOHTAJA

JÄSEN

puh. koii (09) 344 3212
puh. ryö (09] 166 2167

puh. koli (09) 458 4033
d^Aiel@ledetley.com

teillejå museoihin.

VARAJÄSEN

'lledu$ete lipu+
myynristit.

Teefiu Collin

PAINOPAIKKA
PäiiålPaino Oy, Lahti 2002
@

kri6ter.engberg@koutLn.

SIHTEERI

sisåånpääsy Hetsjngin

Raitioliikennem!seoon
sekä pohjoismainen
l"itjotieseurcjen ytt:i

RAHASTONHOiTAJA
Kri{er Engberg
puh. koti (09) 385 2960
puh. työ (09) 8392 3181

prh. kori (09) 468 2954
tcollin@cc.hut.li

Suomen RåiUotiescurå ry

Tekijänoikeusmääräynen perusreetla
mitiiån osaå tehdesrä ei s6å käyttäå
ilman ioimituksen tupaa.

Helsingin Raitioliftememuseo
Törtain vaunrhalleilla on avoinna keskivikosta sunnuntäihih kto 11 . i7.
Vanhq4a råiliovaunujå sekå johdi@to, valok@ia Hehin gin jutkisen liik€nres
hiediåsla. Mlyrnisså posrjkorueja, vaununmkennusszdda, apsskidaEåja Md€oirå.
TöÖIÖNXATU 51 A, OO25O HELSINKI

hup://wwwne itinja lil-aherhån/
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ello, Metsarån L.jlrn v.mainen påivå
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SRS:N AJELUT

JA

TUTUSTUMISVIERAILUT

Su0nen Rrili0liese{ra 0n vuodesla 1972 låhlien jårjestänyt iäserilleen PuolensEt€€ e koisnåth. loloiselli j. histo allilesti nielonkiint0isilla hlloneuvoilla ja erikoisilla rei-

leillä. Seuraavassa loelan lisiaL miiä, missäja nilloin ol6nn6 ohlinsot kydä ja toteutt.a
jlsonlon iloksi. R.iliov.rrulirja 15 0n nuodost{0{t j0 läsitloeksi ajeluillamrne ja varmasti
violä tämä Hellingin
me

ruu n{neroisimnan raitiovauiulinian n0istoksi ninslly on, lini.r'r-

vislä nähdå?n liiksnlesssä,

Ensimmöinen oielu 1972
Aj€luisla ensinminnen tapahtti 15.4. 1972.

jolloin kolusimme kaikki Turun railioteiden
linjat Nudnenmiiestä KorppolaisDtkeen

mallakin sivullå. Turun Sanodar kirjoilti
kiiynnis6mne näyttivästi. Turun raitioteiden ldk-kåuuamispäå!ös sykryksi vaDhdilti

hupelto - Siilitie ' koeradan päiirekohB meF
ron koejunaua Ms+M6, lrn. I 972, j a lutusrDimme pieneen Roihupellon varikkoon.

meitå tille rnaftalle. Helsinain - TurDn väli! natkusinne junaua. Vaunu 19 on yhä

1912

sekiikeskustan eititASEA vaunulla 19 vm.
I933, rakalinjaldlpeniioli 'Yhnaäräinen l '.
Olisimme halunneet ajelulle vaunun 22.
TKL oli v,ihrinur meille v,nhemnDn mut-

jliljelli.

ta koriltaan uuslnmman vaunun l9 kiyt
röönme. Alunperin kaksisuunt!iscssa vaunusa 22 olisi ol[( jiiljellä viclä ovet kuF

Toinen ajelu 01i kiiynli tulevaisuude$a:
14.6. 1972 ajoinme Helsingin kaupungin
Metroroimiston upouudella koeradalla Roi

Turun niriorieliikenne loppui L l0.

nykyään se on odoltmasavanhas
sa vaunuhallissa Turun raniolemuseopäii

ftrurrof

Turun aje uvaunumme 19 Korppolaismäen
pääiepysäki lä innokkaiden äil oliehaffastajien ympäröimånä 15.4.1972.
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SRS:n ajetut

ja tutusluhisvietuitut

!

-*.o'-'*"*!l
Aielut l97il

liin I 940luvun puolenvålin jålkeisiä Kdian

Kolma! åjelu tehtiin junålla Tampereelle.
jossa 13.1.193 ajeuiin kaikki mahdolliset
johdinautolinjat läpi - elikkä käyliin myös
jo linjaliikente€lta lakkåutetuilla osuuksjlla.
Hybky, Hiimälä, Muotiala ja Sammonkåtu
olivat etaiisimmåt mitiönpäät ajelulla. Menopelinä oli vmhin Välmel JB / BTH 'johdimuto tro 2 vm. 1948. Lirjdumerona oli
0 (nolla). Amulehti teki retkeslä tietysti ison
artikkelin. Johdinautoliikent@r loppuminen

ei vielå siloin ollut vmaa. Tutustuime
myös Valmet Oy:n lentokonetehtaaeen, jos
sa

Helsingin etrsimiiisiä Nr

I

vaunujå, joissa oli käytetty maleriaalEa,

ei hyvinä vuosina ollaisi hyvitksytry. Puuta
01i

käletry kaikessa mahdollisesså: istuimet

puukeppejä. Ikkunat nåtisivat pelkissä puukehyksissä. Pulapeiävaunul, vaikkakin olilal iåltään nuo.impia, olival heikkokuntoi
suuttaan yhtii lDkDun otramalta jo polteltu.

Pulmoonorivåunuja oli jäljellä enä muDlåma. Tyylipuhdasla juna vaiten tdvitse'
mmme vaunut 201+765, vm- 1947. etsit'

nivelvaunuja

k€nnettiin. Johdinauto nro 2 on nykyään
esilln vapnikissa.

Seurååvaksi 27,1.1973 låajensitune
rjetåmyslåffne Valtionraulateiden lähiliiKäyntssån-

me oli oma Sm I -$ihkö.iunårunko nro 6021+

6221

yn.

t9'7

1 (tilausjuna H1877) Helsin-

gisti Pasild Suon silloin vielä pienelle varikolle, joka meille seikkaper:iisesti esiteltiin.
Vihdoin viidennellii ajelulla 27.5.1973

tuli kulkoneuvolseme helsinkitiiinen

ni

tiovaunu. Uusien nivelvaunujen valmistumi

tiedostettiinja Tmpereella ohin niiden
rakentånista jo nähtykin. Kaksiåkseliset
vauut nrlisivåt siki ltihiwosina latomd.
Nnnpä påatettiin tehdä ajelu silloin harvinaisiminålla mv+pv -yhdistelmällä eli kootnen

tiin ns. pulavaunujuna. Pulavaunuiksi sanot-

4

1nOO2

Tampereen johdinauloajelulla 13.1.1973

ryhmåmme asetiui kuvaan Hyhlqsså jo
vuosia aiemmin liikenteellå låkkautelun
linjån päåtepysåkillä, autona oli nro2.

olival tiyspuisia sekä monet otetangot myös

(lm. rc31) sekiiVR:nSml siihköjuniara

kenreen sainköjunaliikenteeseen.

joita

IrnmoI

f

Pulavåunujuna 201+705 yksilaiteisel{a
Salmisaarcnladalla 27.5.1973. Radan
sljainlis€kä koko seulu on muultunlt
noista ajoista läydellisesli.

aielut id tutustunisrienil

'RS:n

Helsingin kaksiaksslisista raiiiovaunuisla
nuoimrnalla eli 226lla ajelliin 14.10.1973.
Kuvassa vaunu kuruaa Vilhonvuoren
pysäkills. Vaunu ol ajelullamme vasta 22'
vuoliås. Se siineltiin museovåunLiksi 1974
ja romuieniin monien hämmäsrykseksi
1978. Kuva Taimo Tuomi.

tiin kumpikin taholraan ja kytketiiin yhteen.

EnsimmäislåHehinsin railiovaunuajelumme vanen

lainattiin HKL:i

valiild

museosrä

kaktoslinjd peltinumeroKlvet iaaurinkoon
låite(iin tD.kDlainen 2linjan peltinumero
råutalmkasidoksin: Turussa ja Hehingissä
oli nimittäin aurinkonumeron kiinnitys eri
IAiNCN. REitti: VH ARA PVK ST BRH Tö
KUU TÖ RUN SLS RUN TT RUN RT

Mikonkatu HT sÖ u,{R-BnH-sT-vH.

Tollinnoon
Ensimäinen ulkomäannatka suuntåului
viron Neuvostotasavaltaån. Tållinnaan teh-

dyllä matkalla 30.7-1.8.198 olimne
TTTVTn vieraina ja tuiusoimme railiovau'
nu- ja johdinaulohaueihin

hyvin petusleel'
lisesti. Latvia-pikkubussi oli j:qesbtty kiiyr
töömme. Tallinnan railiotiel oli juuri vas
tåanoltmDt ensimmäiset tsekkoslovakiålaiser Tatran telivaunut, mutta muuten ka

lDslo koostui kaksiakselisista ddrliiisisrä

moottori ja perävaunuisla sekä vastaavisla
kaksi huoretta ja

keittiö

nivelvaunuista,
joissa oli jäykät kaksiakselisen vaunun
alustat- TyövaunuiM oli vielä Virossa valmistettuja vannoja vaunuja.

Seuraavaksi piti järjestäa jälleen en
nakkotutustuminen tulevaisuuteen: ensim
måinen uusi punahamaa valmetin nivelvåunu oli kesållä saapunut kaupunkiin. vaunu 3 I oli tilattu 14.10.1973 kiiyttöijm€, jos
se ei olisi koeajojen johdostå huollossa. sii
nä tåpåuksessa åjeluvaunwnrne olisi kaikkein nuorin kaksiakselisist^ ell 226 w.
1951, "pmssdiväunu".

Täti

sarjaå kutsut-

liin hdastajien keskuudessa tuolla nimeuit
siksi, etti sen oli ralentmut Kåipio tunnettu myös kssakaapeistm. Niinh:jn siinii
sitten kä!i, etiä nivelvaunu oli huoilossaja
ajelu jouduttiin tekemiiän'pdssrivaunut'

la'. Li4jaom€.oa t5 kä'tettiin nlt eNi
kertåa. Sillä tahdottii kunnioittaa ailoi
nadHelsingin suurinumercisintåraitiovau
nulinjåa. Linjavfit sininen / punainen oter
liin kåyhöön seumavana vuonna, kun saimme vallilar kilpimalaåmossa tehdyt pelrikilvet (värit eivät ole ålkuperiiisen 15:n, sillä
sillii ei erityisiå linjaviircjä ole koskaan ollutkåan. Käyttiimänne sinipunainen on yhdistelmii, jotaihme kyuåei koskaan ole käytet-

ty Helsingissä,jä siksise mielestänme sopi

meid:in 15:lle hyvin). Reitti: KH'VA-SÖBRH-Tö-RS-Tö-RUN,\"T-EIR-pMK-EIR-

Leyland Royal Tiger Wortdmasler /
Wiima busi 703 vm- 1962 oli all:llme. kun
20.1.1974

ajelime

liitosalueita

ja kivim

me mm. vanhassa HKL:n bussien reitti
kohteessa Malmin tentoasemalla. Linja
numerona käytettiin Im. busipuolen suu
rinta eli num€roa 100. Reitti: AEbia - Pih-

fttttoI

HKL:n Leyland-bussilla 703 ajeltiin 20.1.
1974ja €itti suunlaului myös Pihlajamä€n
ostoskeskuksslle. Kuva Tommy Manner

lajamäki - Malnin lentoasema Kaitalahi
Serrasåari - Muntkinieni - Irli-Pakila AJa

Helsingin johdinautoliikenne loppui
14.6-1974. Myöhemmin 26.6.1979-22-2.
1985 liikennöitiin uudellå kotimaisella
SWS-k@johdinautollå.

Ruotsisso 1974
Ruotsiin tehtiin MFH:n orgmisoimda tutustumismatka 27.6.-1.7.1974. Käyntikoht€ina olivat Svenska Spåflägss:illskäpetin
ylläpilämä Maln*öpingin museoråiliotie
sekA Marieftedin ja Anten Criifsnäsin mu'
Varlilan korjaanon entisttinå Brill vau
l6s vm. 1920 eli vaunu HKL

nu eli ".jenkki"

85 valdistui entisöinnisd kevaälh 1974.
P:iäsimme käyrtämään linjålla 15 tätä kau
nista museovaunDa 10.11.1974. Nykyään
vauDua voi ihåillå Railioliikennemuseossa.
REitIi: KH VA SöBRH-TÖ,RS-TÖ.RUN-

YT EIR PMK EIR KT-HI.
Valmervaunua 371 vn. 1956 kåytettiin
linjalla 15 tutusluesåme 26.1.1975 eri raitiövaunuhalleihin eli TH VH KH

SRS:n

aiebt io tut stunnrienilut
Hienosli kunnostsnu l€nkki" 165 olikiytössä ajeullamme 10.11. 1974, tässä ollaan
1950- uvun runkolinjan päätepysäkillä
Fuskeasuolla. "Jenkki' kulki niin kuin valn
amerikkalaisen raitiovaunur voi kuvilella
kulkevan; arvokkaan pehmeästi keinahdel
len. vaunun vå lys on perinielnsn keltavihreä, mutta keLiainen on pååvå nå. Vihreä ei
ole vie å hallltsevassa asemassa kuien
nykyisin ja siitå syyslå vaunu onkin eriiyisen

698 kuljetrivat malkustajia edellämainitullå

reitillä jå useiua eri lähdöillii. Käpylå-seurå
boili påikallisen ilnoillelun ja lapaalippuTmpereen johdinauto! hyvasEltiin viimeisenä ajopäivånä 15.5.1976 ajamalla
kaikki linjaosuudel Vålmet JL / BTH 'autol
la 28 vm. 1959. Linjanufterona käytimme
SRS:n omaa "perinteistii" Taftpereen linja
numeroa0. Smanapäivänåkävimme myös
Häneenkyrön Kyröskoskella O,^( K'rc A/B:n

Eräs hienoimmistä junislamme on

93.1975 linjalla

l5

ollul
käytelty yhdistelmä

186+686. Kyseessä oli ASEA:n valmiståma
ns. Munkkiniemen bos8ievaunu eli 'arklu"
sekä tyyliin sopiva ASEA:n perävaunu.
Numeroiden

fi

ksaamiseen meni oma aikan-

sa. samoin kDin sirten

vaunujen me$iistiimi

seen, multa lopputulokseksi saatiii jDna,
sa

nuneroilhlin oli

jos

oma raireellinen merki

eli sama loppuora. Reitti oli VHPVK ST KÄP-ST-BRH-TH.MKN TÖ YTtyksensä

HIE

YI

RT.HT.ARE-HT RT HT SÖ'VH,

Käpylän raitiotien 50 vuotisjuhlia vaF
reD seura esiui HKL:lle, ertii jiiijestettåisiin
yleisökuljetukria juhld ku'niaksi osuudella Kåpylli - Vallila ja vaunuksi pyysirnne
1651ii. Käpylii{eura pyydettiin myös mukaan. Niin sitren 16.11.1975 vaunut 165+

kapeaaiteisella sähköradalla, jossa osa väes
tä päåsi AsEA-sähköveturin nro 2 vetämän
tavarajunan kyyliin. Veiurin ajaminen tapah-

tui kuten

kaksiakselisella railiovaunulla

ikään. Kyröskosken kiiynti tapahtui Alhonen

& Lastusen Volvo 8635 / Wiima 3 -autolla
vm. 1966 nro 19 busikalustosta oli Py!detlyjokin vanhimDasta påiislii ja sellainen
nyös sarliin. Matka Tampereelle thliinjuTampereen johdinautoliikenne loppui
15.5.1976.

Melii kun kaksiåkselisia vaunuja oli lal
lella ajettavaksi asti, päätetiin käyltiiä 8.5.
1977 linjalla l5 Sisu-lrunua 169 vm. l94l .
Rcifti: \.TI.SÖ-IIT,RT-TTT ARE I{I KT t{TKadt€nkaru-sÖ'sT-PAs sT BRH TÖ-YT-

KIR-YI-RT-HT'SÖ VH. Vaunu

on nykynän

esillä Raiioliikennemuseo$a.
Råitiovaunuhallikierros TH-VH-KH u!sirdin 3.5.1980 ja Dyr linjalla 15 nåhliin

Kåriå'vaunu 2 vm. 1959.

Busseihin lufuslumosso
HKr:n Inja aurohalleihin Ruhå'KH Vdha
rehliin laaja tutuslumiskienos 25.10. 1980
HKL:n Volvo 858-60 / Wiina 3 'koDlutus
busilla 12. joka oli entisiä Hehinki Maa
seuru Liikenne Oy:n auloia vuodelta 1968.

Keväisen näkö slä ja lumetonta oli
26.1.1975, kun pvsähdyimme linlan 15
vaunulla 371 Vallilan ratapihalle.

6
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$runof

sR':a rt.ht ja

hntn

iisi.ruitLn

t.:,;r:,
',,!j-']

HKLi n seobus\cihin 157 Scanir
Vdb; B62V / V.imeL \nr. l952li260Sisu
B 7.1SP / wiiDr 0l !nr. 1958.lorkr olivat
harrstljicn oDist!kscs\a. kliytiin rurusru
!ris! l.ll.l980 Iiikenni'irsijli Perrri lnx)
nin Scuir'vrbis B75 / Ku(cr .r bussilhnrc
2 vD. 1960 Mainittu !!looliruolloir myi's

enrne lövthreet nnrscosrr cnäi l5:n aurin
konun,c,oi Olisikohrn sc hiivinn!r sitkrin.
kunnuseoD lurn.r"lJv arhiivirerLiin Vat

IiITS!

RCiIti: TH,YT.YOP KTN.KT.HT

KrrilenKltu HAR BIIH,ST KÄP.ST.I IT
R:I RUN-TT RUN SLS-Penronkarr. Vaunu

on nyklliin vlrasroitr luirioliike.nemu-

hardslrjien oDisruksessd. HKI-:n ruror sei-

soi!.r

vdfusLoissa

Prippisisr ia SuonN$

Munkkiniemen bogs evauno ja peråvaunu,
186+686 pysåhtyneenå 9 3.1975 Ruohoahdenranna a. Flallollen rinnåta on kotmi
rateinen satamaradan ratapiha ja Ruoholahden sitak n on vain t2 vlolra vanha.
Tampereela aje ujohd nalromme 28
Sammonkadun päålepysåk ltå päåstäå
ohllseef vuoro likenteesså kutkevan
"sawilaakon ja siksi kuljenata veiäå
atolohrimet helkeksi atas 15.5.1976

iir!cUii.
Ruolsiin rehLiin bussncrki

ll.l5.6.l9El

kryrtacn Pohlohn I-iikcntce ruL(,a nro 39.
Vollo 858 / Autokori Airisro vm. i975.
RuoLsis\a turus riin M alnrköpnrgin mu\co
fuiri{)tiehen. SJ rr fuullriemus.oon cli! lets.i_
Upsrh-t-annan sekli Ma.iefi.cdin nnseora
toihiijd huipcnlruDrni oliSJ:n 125 vuori+

I

rl

jLrlnakd!rlk!adi vlinrniss!

I

lO-vuotisoielu
SRS jLrhlisti

en\inrnriisrii kynnncnrli vuor
L!!n 17.1.1982 ajclutt.nr.ll. jliseni.iiin jlil
leen crliiillli h!LLn aikrin nriell) rvinrnrisri
!runuty)peisri eli !rkulh : nlr numcroll.
l8l vDr. I9-11. AlkupciiireD rlkoitus oli
du rintar 15 jottrin ,lti Krrirl + rlksi

rkselisclhn 6eoperivaunull. n) 63.1 Ioi
nin!si{)ln!ir oli inrrnuL kiyrrölu!rn Lrlt!j

selle jhrllc- nNtt! se jii Luitcnkir hM!eek
si. ko\lJ lur\itra\r. huoltr). rnrfr ilNx-

lclkLrjen kunron t.A!n!t ei hlluftu rehdii
Siksipirjetliin sittcn boggie\run!11. . Linjrtunrus 01i |{ikkcukselii\esti lS. koskr

r
Å

5t

$

1rr
I

ftnrrrof

SRS. Jtltn

Jn nxueuthtsvieraiIut

Kyröskosken sähköraulatiel å malkuslimme
vetur n nro 2 verämän tavamjunan kyldissä

VaLrnula 169 ajelmme 8.5.1977. Kuvassa

olemme nykyisesså ltä'Pasi assa eLi
åi-ammln Mäkelänå hrnnehr/a . ue,allå

Vaunula 2 käylin lrrlustumassa railiovau
nuhalleihin 3.5.1980, ryhmåkuvaolenlin
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sRSrl aj?l ut fu tutununisriercilut

Vallilan museo suljettiin hDhrikuussa
deaon nålkuståjaliikenne alkoi
1982
r.6. r982.

I

-

I

Edellisen toukokDun päiiltyessä tapab
tunutta teliperävaunujen käytön loppumisla
muistelriin ajamalla 26.U.1983 linjaa l5
Kui! vaunustotla 2+505 vm. 1959+1958.
REitti:RT HT SÖ ST KÄP ST BRH HAR
BRH RUN SLS RUN TT RUN YT YOP
KTN YOP YT KIR YT TH. Vaunu 2 oli
kiylössiimme nyt loista ke.tad.
To Europe For Steam eli TEFS jä.jesti
kanssarnne ajelun kansain!äliselle harastajaryhnälleen sekä neiue 26.s. jd 2.6.1984.

Vållilan nuseolaunur kärsodua oli ajelD
Sisu-vaunulla 169 VH'MKN-Tukholmdkatu, josa vaihderiin SWS-koejohdinaDtoon
I suuntda Kmpin metrcasema, josta vDorcjunalla IliikeskDkseen ja käynti busilla
jiilleer Tampereen Valme
till. katsomassa, mitä siellä ryt tehtiin ja
myös Kyrolla ennen kuin slihkörata tullai
Sitten kliyliin

siin lakkauttamaan vanhanaikaisera doka
tapahtui 29.9.1989). Malkasimme Tampereelle 4.5.1985 junalla. siellä meitii odotti
Vallionrautateiden Dm7-mootlorivaunu n.o
4129 vuodelta 195 8 junlssa H 100, jolla ujet-

tiin

Sääksjarven kauua Lentokonetehday

nimiselle rautatieliikennepåikalle vålnetn
tehlaan pihaan, läuåhauumme rnuinaiselle

rlnlynäpaikauel Olinne kuulena ensinmäiser vieraar, jolka tDlivat lutDstDmaan
lehråaseen omalla Junaua. MDiden murssa

Nr II:t 89 91 ja VR:n D.16 veturil olival
lyön alla ja paikat katsottuamme otidme

Antti Suojlini Ky:r autor m 15 Volvo 858
/ Ajokki 5000 vm. 1975, jolla liihdime Ky'

Sankan ränläsaleen kasiol€ma ryhmämme
HKL:n Vo vo-bussin 12 edesså 25.10.1980.

dskoskeue (pyysime autoa yhliön vadim
masla piiästäja saimme sen). Kyrolla oli ul
kona veluri No

l

Retkellii oli mukana myös

MRY|njasenia.

Leningrodisso 1987
Leningrådiin eimrne linjå-automatkan Frihedsin Aurolla 27.-29.3.1987. MercedesBenz 0303 / Kuner

t h.

1982-83. Tutus-

luimme tähän SNTL:n sDu.een råidoliekaupDnkiin. jossa jDu.i mikään solitDista
asioisraeiollut hoidetru. Omaloimisesli saariin markrsr" kn enkin onnisnrnur

SRS:n rqmmenvrorisajelu tehiiin vaunulla
181 ja presidenlinvaalil näkyivål 17.1 .1982
Hakanienenkin kanrkrvåssa
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SRS:n aJel t

ja tutustunistieraitut

8.

tilrm
,!ir l[.[;

Seuraåvakri tapahtui 23.4,1988, kun
ajoimme piinenneryllå metrojunalla 1,19+
150 vm. 1982låpi valaistun tunneliosuuden
sekä tulustuimme Karnpin pjlkäån käåntöön

eli l?ihes hautaDsnad aue lievään kåäntör,lreisrn.n Lisäksi nrir\nrimme melr.v*itkoon. jossa oli vieläjäljellä I 970'lDvun alun

jlnmnkoja

sekä kävimme Hakmiemen

ja

Herrloniemen valvomoissa.

Linja l5 kulkijälleen useanman vuo
den tauonjalkeen 18.U.1989, kun

I r'tirunn8fitnrrr

i

.jelimme

AsEA-vaunulla 157 vm. 1930 ympäri kau
punkia. Reiui: VH-ARA-ST MK TÖ RS
TÖ-RUN-SLS-Perhonkalu.

Kevätkokoukseen melrovdkoue 23.2.

r92 ajoirme oDralla metrojunalla l4l+142
vm 1982 Aluksi olimme kävelleer n d.n
Katnpin Ruohohhden tunneliosuuden edestakaisin, ratapohjaa ei ollur vielii kiskoteltu
ja kävely oli helppo tehdä tasaisra raidese
pe1öin!ia

relimmeTnKL:n åulolla 109 Scaniå BRlll
/ Delta Cn) vm. I 978 kaikki rnujndiser GidorieosDudet Pohjolaa nyöten "keltaisella
vatualla 'ja terysri kahoimme !aDnDhallissa
olleen satavuolisjuhlmäyltelyn sekä siellä
olleet museoraitiovaunDt. Käynli TurkDun

SRHS:n m*ana olinme 9.5.1992 aje
lemassa heidän omisbmdllaan Dm7 junalla
pitkin Hehingin sålarnaratoja. Hclsingin
kaDpungin omislanan Oulunkylån-Hertto
niemen rautatien ns. meL.ovåihleelle oli li

lauksesra'me ajeltu myös neroiuna, jolkrin
nämä kahden eriyhtiön iDnat olivar yhdellii

TÖ.RUN.SLS-RUN-TÖ-PHL.TÖ YT
YOP-KTN-YOP.KT-LN-HT.BRH.ST-VA.
KH ja nuseobussilla 260 Kumpulassa, Oulunkylåssäjå Käpylässä. Auto oli kilvitetty
linjalle 34. Perävaunu oli malkalsamne 1ois

10
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Metron silloin vielii liikenleelle avaanrattomaan osuuteen Kamppi Ruoholåhti
kivimnc tutuslumasa ajamaua omallå junalld ... 29.7.1993.

LOY 16TcliSLHS:n omlstana Oy Lii/Wiima
3 !m. 1966 oli kulkupeliniimme Hehinein
keskuslasla Vanualle. Kiivirme rutustumas
kenne Ab:n museobusi Volvo 8635

sa

Linja 155 oli kulusa 25.4.1993, kun liikuinme "mustangilla eli ratti-K&ialla 320
VM 1955 Reifii: KH VA ST KÄP ST,HTKTR-YOP YT RIIN TÖ MKN Tö RIINSLS-RUN.TH-YT.H]E YT OP BRH ST
ARA-VH-KH.

Tollinnqsso 1993
Linjan 15X kevätajelu jiiijestetliin 27.4.
1991 valmet+Ka.ia telijunalla 332+ 505,
vm. 1955+1958. Reitri: KH VA SÖ BRH

ykkösraileella selsoo linjan 1 nomaali

pitkn.

Turun raitioteiden sdtavuotisjuhlia vie-

reniinja oli luonnollista. eui 5.5.1990 kier-

TeLiperävaunuliikennetlä mulsrelriin
26.11.1983 rehdyl ä aleLul a. Käpylån
päälepysäkki ja atelujuna 2+50s Kåpylän

Ulkomadmarka eleläin ehliin 22.7. 1993
ja kohteena oli pilkästä aikåa Tallinnan railiotiet. Sieuii meiUä oli kåytössäTTKrn virolairen museovaunu 14 vDodella l953.jolla ajeli'nne verkoslon läpi. Turusrrimme
myös kunpa.nkin railiovaunDhalliin $k:i
TAK:n autoveikkoon. Paikallisel siiftymåajot lebtiin TAK:I Ikms bDsilla.

ftnrrrof

Cdus Oy

Wiirnan koritehtaaseen 8.10.

1993. MDkana

oli nyös SLHS:njiiseniä.

Raitioliikennenuseo avauiin 20.10.
1993. Seuran jäsenillä on rnuseoon vapaa
Seuraava linjan 15 ajo lapahui 24.4.
194, kun ASEA vaunu 135 vn. 1928 kuljelti jåseniä rcitillä: VH Sö BRH,TÖ,RTLII-SN-KT sN LII RT YT KIR-YT-TöPRK-BRH-sö HT I-tI sN KTN-SN-LIIHT-sö-BRH-sr-PvK vH.

Boltiq 1994
Ulkomaanmatka eeliimmäksi Baltiaan oli
vuorossa 30.4.-5.5.1994. KAvimme useilla
kapearaiteisiUa radoiUå sekä tutustlimme
Riian railioleiden TTP:n päävarikkoon seka
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Tolkulaiset jlh ival railiotiel kenreen
ens mmäisesiå aloiluksesta v erählänylta
saiavuolismuisloa. NIyös seuran ryhmä
tltusuijLrh anäytle ytn sekå aje I 5.5.1990
'kella sella vaarå ia" 1 09 läp enllsel railioiielnjal. Fyhmäkuva on linjan 1 vanhan
päätepysåk n lunlumassa Pohjolassa

Vaun! 157 on pysähtynyt Pasian messo
keskuksen svuraleela ta päästää vuorovaunun ohitsensa 18.11 1989.
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SRS: n

ajelut

ja tutustunisvienilut
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ajelidne museovaunulia tro r90r. Kävimme myös kålsomasa Kaliringadin råiiioteitä Veniijän Preu$issa. Matkalla oli ållå
Askåisten Aulo 32. Volvo B58 / Cano
Riviera vm. I978l90.

Li.jaa i5 ajettiin 6.11.1994 punahdmella

Valmet nivelvaunulla 75 vm. 1984.
joka jaikin viimeiseksi sen vfiseksi Helsin

!tF

gissä. (Ajopäivänä sen viirisiä

I

oli käytössii

vielä kaksi.) Toivotaan, ertä joskus jokin
våunu vielä saa museaalises$ mielesii al
kuperAisen v:irinsä talaisin. Reitti: TH-RT

HT-Kaarlenkatu Sö HT-Mikonkå1u-HTARE-HT.MiKonKafu RT TÖ,PHLTH,
Melron liikenteenohjauskeskukseen Ha-

kdiemessii kävime tutustDmassa 10,12.
1994.

Kaisaiemenuuteenmetroasemamkäy-

liin

tutustumassa 16.2.1995.

Vallilan Dudisteltuun raitiotiekoiaa,
moon tulustuniin 26.2.1995.

Linjalla 15 oli 23.4.1995 Valmervaunu
17 vm- 1959. Jatkoyhteydet hoideuiin museobussila rs7, jonka linjakilpenä oli 32.
Reitli: KH-VA-ST BRH,Helsinginkatu (kol
mioraidekääntö) BRH VA,VH-SÖ-HT-RT

Pikku-Huopä ahden uudeila raitioliellå

kivimme 27.4.1 991 aieluiunallamme
332+505.

Sinisellå bussilla 260 pysähdyimme
27.4.1991 mm. Käpylän tu-päåiepysäkiilä,
visrellä alkupefti sväinen vaunu 90.
Vaunulla 320 pidimme laukoa Ensi Linjalla
25.4.1993. Osallisiujat ovat levinäWneet
ymptuslÖön ihasrelemaan vaunuwppiä ja

naLilimaan lämpmäslå kevåtsäästi.

fi.
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I^tr"l

SRS:n

aiel

ja

t k!"nhri?railut

KUU TH BRH SÖ vA KH. Bussilla åjeltiin Koskelasta mm. Kiipylään.
TutustutliiD 19.11.1995 Suomen Turis
riauto Oy:n va.ikkoon Ruskeasuolla

!rnhas

åan Ruhan nimellä turnctusa liikennelai

It<imeren ympöri 1996
Ii:imeren ympä.i rehiin hanastusmalka piiä
siäisenii 1996 tutrDun rapaan T-P.L:n ohjas-

ilfrrrrl*\

tamana Askaisten Aurclla 46 Set.å

vn.

1985. Liepa.jan railiotiet

S2l0H
seki dlös lu-

kuisat raut.tielinial Balliassa. Puolarsa ia
Saksass! olivat matkar hienona antina.

E

t

l\..,

Linjalla i5 oli 21.4.1996 Kdia'vaunur
14+505 vm. 1959+1958. MoottorivaunDn
peräpian kylkin oli SRS:n lilauksesta kun
noste(u peråvaunun vetoon. Reitti:KH VA

ST-BRH.HT.LII-KT.PMK KT Ltr RT YT
HIE-YT,RUN.TH-RUN.SLS RUN TH
BRH-ST-VA-KH. Linja-auloyhdysliikenne
lehdin Suomen Turisliauto Oy:n museobus
silla nro 300 BiissingTU5/Emmclmann vm.

1960 reitilli KH-PMK-RT-HIE TH SLS.
Atrro oli yhrä aikaa ajossa. ioten matkusla
iat pystyiviir vaihrandan yhleisillii vaihro

Erllt -3:
VaunL la 135 olimme likkeellä 24

lliT

419s4

kuvassa lyhyt pysähdvs Kirurqisen sa raa-

Punaharriaiiten vaunujen rnuistoksi tehriin
ajelu 6.11.1994 vaunu la 75. KLVaus
pysähdys Faulal entorilla l',4ikonkadun
pysäklllä.
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Vaunu 17 oli aje upelinämme 23.4.1995.
lnnokkaal hanaslajal tauon pidossa Töölön
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SRSrl

di.Iu1it

ht ullu,un iektihn
S n nen bussl 157 oli käylÖssämme

23.4.1995. Kuvassa alto lähtövalm ina

ii

il
TrtLrsrumisDrarka u!leen Itlikeskus

jr rsemille tchriin
ri,)ntui $pilNsli cnncn

Vuosr.ri merrorlLun
25.E.199E. Kaiynli

liikentccllc IuovuLusr. Vuosdrrcss. kiiltös
sliDrnc oli oma ner,q nr. jolh.loinnnc
!urrN

ula! pirkin. Nlrtkrlle liihdertiin LOYI

nnrscobussil!r 167 Rruntienrodltr j! bus
silh 4clriin viel:i rerrokiiynlin jilkccn i1.lisc$a I Iclsingisli, josr k!scnrcn auto on rikoira!n lehnll pliivlityörsii.
Uureen Vrriolram

lrunuun rru

l0l

!m.

l99E kivnnDe lutustLlnassa Koskelan
u,ikolld 13.2.1999. Kilnti ii,iesLertiin
pyslikeillii kulkuneuvoa hrlujensa muka!n.
Periilaunu 01i markassa,nme jo kolmlLlr

Linj! l5 oli iilleen .joss!

27.4.1997.
Tiillli kcrtaa ei linjanuDerca voinuL Iaitua
esiUe. koska uielriin VTS !aunusla3{4, !m

1955 nruuterulla VaUilan hinaus!runtrUa
nro H-1. Mrrkalla 01i nruulanid mieleen
painuneiu kohteita. kutcn kiynti Yrjörka
du silnukasa ja pirkarstii:rikra käiintyni
Rciui: KH-vA sT MK
T0-YT,Yrjönkatu YT-YoP-HT DIA HT
RT.YT,KIR YT TH RUN.SLS TT RUN
YT.YOP KT HT PRK.TÖ,BRH ST KÄPST.VA ARA PVK.VH.KH.
nen Tiiölön roriua.

Pietorisso 1998
M.ailDan suurimtrrn fuitioriekrupunki'n
Pierarinr teimnrc linia'autdetken SLHS:n
nuseobusilla. cnlinen Nurdreksen Auto I
Volvo B58 / Boxer 300 vm. 19'77 12.-14.6.
1998. Paluunutkalla turuslui'r'nc vi'purin

xdnoisijn railideihin airnalla nruinaislen
hrjojen reitleiå id käymellä entisen .airiovaunuhallinluona.Pieltuiss!ncilliioliuseidcn tunlien kienoajelulla käytossi vanha
Diuscouitioldunrjuna 26,{2+ 238,1. Turls
tunnme paikrllnren hdaslajicn opasluksella
seikkaperliisesti myös muulamiin raitiovau
Duhalleihin ja e.ilyisesti 1a!aru.airiovaunul
oli!dr urkemnan tulkimisen kohteina.

SLHSTn nraarianh!mrnahi\e1ld E.kerö
Brs\frfik muscobussilh I Scrnir Vabis
BF56 / Ajokki vnr 1966'löölösrii kiisin.
Alun pedn ioivoinnne loivanrme teidä ky
seisellii rairiovaunuUa tienen djelun Töölön
cnr.nrlln murtr vrunussr oli tuollonr !ie1ii
sen !erran viritelraivlå. eLtei ulkopuolisia
balurtu otraa lainkarn vrunun kyyriiD.

A noalla v imeaikoifa I nialilkerteessä

oleeLa perävaunun veloon sovellufeella
moonorlva!nulla 14 sekå perävaunuLla 505
lehl ir ajeo 21.4.1996. Yhdysliikenleesså
kåyletliin STA:n museobrssia 300 Tässä
ka kki kukun€uvol kokoontlneina SaLmi
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SR5:n
Vuos en yr tysten jålkeen pååsimme
ajamaan myös Tödön lorlle 27.4.1997
Ajeluvaununa oli nyt po kkeukse linen

T+

Kevätajelu suunnilelliin tehräviksi 22.5.
1999 v!.iot.am-vaunulla20l. Vlunu oli lie
låkin sen verdn keskenerrinen. etttmuutos

djelukdlusloo! piri tehda !iime hetkella.
Korvikkeeksi ajeuiin !pouudella l{KL:n
S.åniå OnniCny -bussilla 9900 Mikonkaduhr Merisdtdnadn ja "Seurasaa.enr' py-
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Jölleen Ruotsisso
Ulkomaan Datka rehtiin Norköpinein nitioreille 10.-13.9.1999. Marka tehriin rululla
SLHS:n Eckerö Busstrank museoautolla
Samalla pistiydyiDDE Tukholmassa Högda

l

lenin melrova.ikolla, Djurgårdin museoni
tiovaunuvarikolla seka mdlkustimmc vau
nulla 329, Lidingon .aitiotiella ajeltiin mu
seovaunulla 17. Ajoimme myös uudella

T!årbanan-pika.aitiotiella koeliikenteessä
olleella vaunulla 403. Ruotsissa meidä1siis
uskallerdin påästää kyyliin våunuun.jou ei

vielä ollut oleuu liikenteeseenl Norköpingissii lunuluimme seikkaperäisesli täbän
erittäin kasvuhakDiseen railiotiehen. MeiUå
oli ohjelmassa myös ajelua viidelh enlaisella

raitiovannulla liikuimmekulkueena.VaD'
nut olivat museo ja liikennevaunul

l,

16,

40, s6ja 37.joilla ajelinDe välillii vaunua
vaihtaen pilkin

ja poiKnkaupunkia. Ajotai

Göteborgiin teimme retken 7.J1.4.
2000. MatkarehtiiD

A bnsin Sisu'Cumnins

/ Kulterautolla vm. 1983. Kiiyrröömme ajeluita vlnen olijiiiestetty Rin8linienin museovaunut 302+336 sekä myös

]iikernelai'

toksen uudislettu nivelvrunu 304. Tutu$
tuimme myös launuvarikoihin ja yhdislyk
sen nuuhun museovaunukalustooD.

Linja l5 oliiilleen liikenteesså 6.5.2000.
iolloin leimme åjelDn iälleen tutulla vaunulla
320. Reitii: KH-VA-HT-RT-TÖ.PHL.TÖ

YT HIE.YT-KTN-KT-SN.KT.PMK.YT
Tö BRH-ST,KH. Raniovaunuajelun jiilkeen ajelimme nudeUa siniselli nlseobus

h.

silla HKI-33 Scania Vabis / Helko
1965
mm. Pakilaan, Pirkkolaan ja Vedjäniileen.

Metrc.juna l2l+122 ItäkeskDksen ja
varikon viliUai oli käytössiimme 12.11.2000.
Sanassa yhteydessii tutustuimme luteen
saksalaiseen ?00 sdjan metrcjunaan vdkkotiloissa. silli sita ci saatu vielii yrityksesrå
huolidåua koeajollcmme.
Ke!ätajelu linjalla l5 oli vuorossa 29.4.
200r. Nlr olijäUeen ajoss! poikleavaa ka,
lustoa poikkeaville tlypeille. SaimDre käyt
löömme viherarikka'ninellä laillisin graf
iltein vuonna 1995 koristellun VTS:n nro
152 (enlinen 356) vn. 1956. T:imii vaunu
oli koristehu tarkonukseensa vihervuosi
kanpanjaa varten ja esiintyi luolloinjulkj
suldessa vain lyhyenii aikana. Reitti: K}l

TH,KIJI] KTR ARA VH-KH

loisimmal saivat myös kuljcltaa nAitii vau
nuja kaupunsilla opaskuljettajien valvoes
Kolrnar kena oden sanoo. variorrameil
la oli åloiEuu yleinen liikennöinli loppu
kesiillä ja nyl voimde suunnitella huoient!neena sellaisella toteuretm!da djeluå 1injal-

la

15. VaunDissaei eniiä ollut niLiän ajelua
esliineitii ongelmia. Piiiviimiiiirållä 23.10.

1999 tehriin ajelu vaDnulla 202

vn.

I

999

ja

sanaan tapaltuma.n yhdistetriin ajelu m)ös

VR Osakeyhliön uudeUa Sm4 siilkdjDnalla
610l+6403 !Dr. 1999 Hehingistil pysähly
mätli vlnlaankoskelle 0una H8849) ja t.
kaisin Cuna H8854). Linja l5:n reitti: RT

Lll YoP YT Y{önkalu YT

YOP KTR

HT DIA HT RT RUN TÖ BRH ST ARA
PVK,VH.ST K!i? ST SÖ HT RI YT HIE
YT-TH.

Ensimmåinen låhes ajelu lu.lela
malalalan avaunu lla rehtin i3.2.1999
Koskelan hall ssa. Jäsenislö pääsi tulustumaan lu ileråån vaunuun 201.
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SPs: n ajelut

ja tutustunisrierailut

oli

yhta

kriyrti 27.-28.9,2001. Mielenkiinlomme

korstikasta kuin olival olleet tiihain asti kdkkj nuutkin uuden kaluston ajeluhaåveemme
(raitiovaunut 3l ja 201). Ajelupäiväna 13.s.

kohleina olivat Variokam-valmistus ja näimmekin Doin l8 eri vaiheessa olevaa uutta
railiovaunua (nJot 204, 2l 1'220 ja222-228)
sekä lukuiåsti rakenteilla olevaa rautatiekalustoa eli Suomeen toimitettavaå ka-

Uudellå metrojunalla aielu

2001 kåytimme silteDkiD vuonnå

1984

valmistunutta vaunuparia 171+172. jolla
teiffne matkm Itikeskuksestå Kampin pir
källe kääntöraiteelle. josta poistuuessme
ylitimmeRuoholahdesta tulevan linjdaiteen

naanaläisella ratasillalla. Jatkoimme Vuo
såaJeen ja IK:n kauua Mellunmiikeer. Lopuksi tulustuime metrovankon laajemukseen- Uusi juna, jonka näimme

vdikolla, oli

vielähieMmakileesiteltiv?iksi liikkuvan't.

- Sr2-sähköveturin sekii kaksikenosmtkustajavaunuja ja Iilmnin rautateille loilustoa

mitettåviå

tav

avaunuja.

Juhlo-oielu

ajelujå hiomavaunulla

2ll9

odoon teinme relken 23.-27.5.2001.
Matla rehtiin tutulla A-bDSin sisu-Curunins
/ Kutter autollå vm. I 983. oslossa tutustuimme Lokåltmfi kkhistorisk Forcningin railio'
tiemuseoon ja leimme pitkän ajeliin käy!

(Schörlins vm. 1955) ja harjåvaunulla 2126

töönrme luovDtetulla Oslon raitioteiden upo

erikoisesta kokemDksesta.

uudella nivel!aunulla 151. Palu!matkalla tu

tlstuinune Turun museoraitiovalnuihin ve
hassa raitiovaunuhallissa. Tlrussahan ot
kåynnistynyt selvitystyö museorairiotiesti tåi
våhintäänkin raitiotiemuseosta, iohon työ
hön myös seuramme on osåltaan osallis

ViehtehtiinulkomaanrctkiTukl'olmam
7.-9.9.2001. Käyntikohteina olivat mm.
pik aitiotie Tvälbanan ynnä muila raitioTalgo-Trånstech Oy:n kiskokalusloteh-

(ASEA / sAT / HKL vm. 1968, pohjda
kenne kuitenkin vm. 1928) VH KlM.
Ajokertoja tehriin kolme, jotla kaikki halukkaal juhlavieråat pääsi!äl nautlimaan tästä
Lopuksi voimmekin vai. kiittiiå nöyräsli
maamme en liikennelaitoksia ja liikenne'
yhriöitii kohtaåmme osoitetusra myötiimielhyydestä lähestyessiimme heiti kerta ker-

raha ihmeeUisemmillä kaluslotoiveillå ja

12]002

hamsuja rnåailmasal Liityin

saman
tien henkilöjäsenenä lehden julkaisseen eng-

lantilåiseen LRTL seuram-

Vndnn. lg72 olin lomalla Cdnåriallå
Las Palmasissa.

rerön, kun

Hämäslykseni oli

luin botellini

tåas ää-

lehdesrä (HS

17.1.72). että Helsinkiin oli perusretru

ni'

liodeseuro. En sih Suomessåkåan ollut alan

ainoa harastajal Loman loppupåiväl olin
kuin tulisilla hiilillä. Heti Suomeen palattu

mi sair HKL:n tiedouajalla Kirsli Liljalta
yhleystiedor seuran silloiseen puheenjohta
ja niin olin seurunjäsen nDmerolla 29.

ja

Kert&kåan en ole iiisenyyttini katurutl

Aika näytda millä seumdvaksi liikum
Olisikojo oikea helki pyrkiä matkusta
madHumppilanveastoidullåhevosaitio
me.

vaunDlla pi&in lounaishånälaisrä Jokiois
ten museorautalieti - tietysti hevosen vetä

lailie vuolijoen Otmmiikeen lehtiin tehdas-
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Olen ollu1 spårahullu" nelivuoliaasta läh
tien. Kipinän såin katsellessdi isoisiini k s
sa sunnuntaiaånuisin raitiovaunujer ulos
ajoa Vallilan hailistå. Siltemmin noin kol
mekymppisenä v. 1963 nåin sattumalla
Modem Tmmway-lehden, iolloin hDomasin
ällislyksekseni, elten ollutkaan alan ainoa

2OO2

Uusin ajelutapahtuma oli seuran 3o-vuotis
juhlakokouksen yhteydessä 24.2. 2002.

ftolloin teime

ERAS

$runof

Linjalla 15 olleistå vaunuisia eläs
erikoisimmasla påästä on ollul 29.4.2001
"vihenatikka nro 352. Tässä vaunun
sll*isivu kaikesså komeudsssaan

Suo,nen R.tiotieseura 30 yuotta

Teksti

ja

kuva

Joma Rauhald

SUOMEN

30

RAITIOTIESEURAN
VUOTTA

S0om.n R.itiotioso{n ry liiytti llmäiil v0od6n t mmiluussa 30 Wolt.. olsn håi4ryt tähän
orlilhliin oditä mislsstäni nsddtlMä hqllirn0lli!0sn lu0ls6n liitryviä n{istumh yldis-

lyhon nuorurstaipaleella. l6hlh,

jolh

on

itlä t{lh ryt nuistiirmo*ittlci, lor niiii

violä m{iehnmo, nutta joisia eiaiemmin ole ju0rikaen oll0t mailiotois

-.inrl

.n iä16n-

Rrilioss, k.slittlioct jäsonii elonmän ldii0ost v.npiin .ihoisiin
luin yfdislylcen hdlinroon. Muila nyt on l{pa pilkeulceon.
lehdossärnrne. olsmmo

Miltä Helsingin

Kqluslokiriovuutto

räitiovaunuliikenne

näyttikii:in 30 vuotla sitren? Nivelvaunuja ej
vielä ollut ja Dusimma! 12 vuoua vanhat
vaunut olivat ne. jotka nyl ränåän ovr! viit
tiikymenlä käyvinä liikenleen vanhuksia.
Tänåän taaser nivelvaunDisla vanhimnat
ovat jo 28 vuotta vmhoja. SRS:i syntymäaikana vanhimmat liikennekäytösså olleet
vaunut olivat 1920 luvun puolivälisrii eli

lähenblivät 50 vuoden ikiä. Nomaålisså
ruuhka-ajan ulkopuolisessaliikenteessävuorct ajeuiin iietysri nylryaikaisillå 1950luvun
telivaunuilla (påilsi linjan 9 dkuf'), muttä
kDn ouhkå-åika koitti, kaupunSin liikennekuvå muudui .atkaisevasri.

Toisaalta Helsingin raitiotier olivar

I 92G-30-4il-50 lulojen pienet, hitaat, kolisevat, nunå viimeisinä kåyttöäikoinåan

pilkän jkAnsä puolesta hdastajia ihasturtdeel ja inhimillhen luonteiset kaksialseliset vaunul muuttivår 30 wot|, siften rnnhåjd katuilmeen. Keskustan autoruuhkal

ka

olivat silloinkin mahuvaq koska liikenne,

jiirjeslelyt olivå! nykyktä huomaravasli
alkeellisempiar ei ollut.iuurikad joukkolii,
kennekaistoja eikä liikennevalojala ollut
Ioin joissain
voissa risteyksisså- Ruuh
ka-aikoina valkohmsikkaiset liikemepoliisit
nousival pahimpien risteyksien keskellä ol
leisiin ohjauskorokkeisiinsa. Kaksiakselisten

h

noin 30

knh

huippuvauhti ei poikennut

muun liikenteen rytmistil
SRS:n perustmisaikarå Helsingissä oli
erilaisia liikenteesä olleita raitiovaunumal,
leja seuraavasti: nelialselisia moottorivau
nulyyppejä oli viidenlaisia valmistajinaan
ASEA, Kåria ja Valmet eii numerot 15,

I

16 30, l8l-186. 301 330ja 331-375. Ne
liakselisiå Kåria perävaunuja oli yksi sdja
eli numerot 501-530. Kaksi.kselisia moor
torivaunuja oli seiBemää q7yppiä numerc

sejoissa 109...226 ja perävaunliå viiuä
tyyppiå nDmeroldoissa 651...765. Kaksiakselisten valmistajia olivar Norddeursche
Wagsonfabrik Brcmenistii, Allntinna Svene

liikenteellisehä perusilmeeltian silloin kui
tenLin nykyaikäisempia kuin konsanaan

ny

kyäijn; käyletliivissä olevå tongosajan ku
ten silloinjoskus tåvätiiin sanoa

- ulkopuo
lisen ajan kalusto oli luolloin keskjmäfin
nuorempaa kuin nykyäitnl Kaluston ikä oli
tuolloin vain 12 l7 vuotta (linjalla 9 kuirenkin 30 vuotta), kDn

se

nyl on 0-3 (linjalla

l0

ja hiukan ruuhka aikoina myös linialla 6).
yleisesli kuitenktu 14 28 vuotta,ja linjoilla
I ja 2 viilillä jopa 42 vuotta- Uusien Vario-

tramien lisiiäntyvä käyttö tulee kuilenkin
poistamaån nestorit käytöslä, muttå aika tekee kaiken aikaa

nuoremisralin vaunuisra

Suomen Bailiolieseurar peruslamiskokous
HeLsingissä 16.1.1972, Kuva lnto Laltia.

InrnoI
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Vsturien Ysiäväi -yhdistyksen jäs€nille
17.1.1971 jåiestetly åjelu HKL:n museoraitiovaunuilla l9+615 osoiili selkeäsii. snä
laitiovåunljiakin kohtåån tunneniin låaiaa
kiinnostusta ja oli mahdollista ryhtyå
pohiimaan myös entyisen raitioiieseuran

ta Elektriska AB eli ASEA Västeråsisia,
LinkFHofmdn Werke Breslåusta. SDo
men AutoteollisDus eli Sisu Helsingistä,
Kaipio Tmpereella ja

K

]HII

ia Kdjaalla.

Söhköisrö koupunkiliikennettö muuollo
Kaiker t:im:in päiikaupungissa olleen moni

puolisuudenlisiiksikulKvatEitiovaunu!tietysti €delleen myös Turusa tinjalla 2 Nummemäen ja Korppolaisnäen väliä ja linja
3 onåa keskusba kienävåä rengaslinjåansa
kaupungin Tuoniokirkon puolelta "toispuoIelle" eli Aurajoen asenan puolelle. Muuta-

nemuilnaan. Afie oli kuitenkin niin kau-

myös Atankomaihin, Itivallam sekå Japa-

kin siil*öisrä kaupunkiliikennettä oli vielä

kda

niin, mutla

olemasså: Helsingissa johdinautot kulkivat
linjaånså Meilahden ja Enån välillä ja Tåmpereellå johdinautoilla hoidetiin kolmea eri
linjaå. Se oli kuin raitiotieliikennettä hajoilettuna kumipyörillä..-

Yhdlstyksen hetki

kösillö
Miksi silten SRS:n penslminen oli juuri
luolloin ajarkohtaisra? Niin kDin ilmeisesti
aiDa suurten muutosten edellä, niin nltkin
diahMdtäjien ryhmät valvistuivåt. Mai
nittakoon, etti nutariehMstajien oma yh
disrys oli perustettu vain joilain vDosia ai
emin ja kimotkeena siihen oli ollDt koko

ajd

vähenevä

ja lopullista

suoneniskua

odottava höyryveturiliikeme. RailiotiehdGrajieD silloiset hNat rivit havaitsivat samåntapaisen suuren muutoken olevan lähivuosina edessä. Turun raitiotiet oli pää-

tetty latkauttaa" Helsingin raitiovåunukalusto oli puoleståan onnekseen saamasså
muutaman vuoden kuluttua uusiå nivelvaunuja ja tiedel'iin, etä kaikki vanhat raltic
vaunut tulisival häviiimijär melko nopeassa
tabdissa. Maamme johdinautojen aika oli
myös ehloopuolella eiki kaluston uusimisestä ollut mitii?ir nä'töå.

Kuusi ja seitsemärkymentilukujen
vaihteessa ne raitiovaunuhuastajat, jotka
olivat jäsenia rautåliehuastajien valtaku&

nallisessa yhdistyksesså. koettivat saada
myös siellä iiiintånsä kuuluviin ja siul kau$å
hsän hårrasujia nukaan kiehtovaan kauputrkikulttuurissa tapahtuvaan kiskoliiken-
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rautadeyhdistyksessä sitloin kaiken
huomion vieneestii höyrytiiketrle€stii. etui oli
syylå ryhtyii pohtimaån aivan olnan raitiorie-

Muutamåt kiskoliikenneharrastajat oli-

jol960luvun lopun Helsingissa ehtineet

vuokata omaksi huvikseen omån tilausåjeluvaununkin ja varin&na oli lietysti vaunujen paJhainmistoon kuulunut "arkku".
Vuonna 1967 mailmd kaikkien nitiotiehmastajayhdistysren ehdottomm aDktoritetin eti brittiHseD Light Railway Tms
port IragueD kesainvälinen matkailijaryh
mii kävi 30 wotisjuhlmatkdsa yhteydes
sä tutustumassa Helsingin ja Turun railio
teihin.

Laja

huomiota

s

omalehdissä saa

nut kåynri osoitti rairiorielaitoksille, ettii

til

låinenkiD harastsstoiminh on mandolista
ja se on sitä påitsi "ystävällismielisti . Samoihin aikoihinhanperusle$iin aggressiivi-

sia liikennepoliinisiå yhdistyksia joutkoliikenleen kåyuajille. pyöråilijöille ja jalankulkijoille, jotkayhdistyksetplrkivätomiin

sutossa hii-

Ensimmöinen nöytös

yhdistyksen perustamista.

vat

De ovat vuosien

Veturien Ystävät -yhdistys
eli noin vuotlå ennen

jitesri

17.1. 19?

1

seurame perustmista

silloisissa oloissa entniin suurcn suosion saa

vutaneen museomitiovåunuajelunhelsinkiläisillä AsEA-våunuilla 19+615 (vm.

l9l l+1916) reitillä RT-KT-PMK-MKNSLS-HAR-KÄP-VH ja lutustumisen valli-

ld

raitiotiemuseoon. Alan harrasråjat eivåt
voinel tyytyä pelkästään tihän
kertaluonleisena täpahlumana. Tåpaltuma
osoitti kuitenlin, en:i niliovaunut voivat olla
Kimoståvaalalajinsä laaiassa kiskoliikennetietenkä?in

maailmasa. Kdsainviiliset esimerkil kan'
nustivat myös omm ybdistyksen perustalni
seen; muissakin pohjoismaissa oli jo omat

Kohli omoo yhdistystti

piiiimii?iriinsä suoråviivaisella toiminnaliaån,

Oman kansallisen raitioti€yhdistykseD perus

jola poliisikin aina vlilillå kiivi selvitliinä,ssä.

!åmisesta innostuneet nuoret hdrastajat
opiskelijat Ismo l,eppänen (23 L) ja Joma
Råuhala ( l8 v.) olivåt myös rnåame ensim-

Palåtalseme takaisir briuiyhdisrykroimii nimetlå Light Rail
Trmsit Asociation jå oleme heid?in karsseen: nykya:in se

sad jDlkaisuja vaihtava sisåryhdisrys. Vastaavia yhteyksiä on ollut olemassa myös
1970-luwlta liihtien Svenska Spånä8s*ill'
ska!€litr TukrDlllru ja MaLnön osastojen
kansså. Gööteporin RingliDienin, Oslon

Le

kaltraf itkhisrodsk Foreningin ja Kööpenha
ninan Sporvejshistorisk Selskabin
ssa.
Aiennin vaståavia yhleyksiä yllåpidetriin

k

tmnl

miiisen rautatiehanaltusyhdistykseD - Pienoisråutatiekerhon - jibenia, joten tyiinimen
"SRS - Suomen Raitiotie Seura" tårkempaa
suunnittelua voitiin våivihkåa honaa siellä

SRS:i perustavalle kokoukselle esitelsekä $levan toimiMd suuntaviivojen halmottadinen talahtui lopulta vuoder 1971 mdåskuusså
Helsin8h raulatiedemm keuaisså PRK:n

tivien säärtiien kavailu

Suoften Raitiotieseuran 30 ruona
tuonaikaisissa kerhotiloisså. Tuona maJra*
kDuna oli myös V€turien Yståvistä erkaantDneen Museorautatieyhdistyksen perustä'

slriim, vdaosmies Jukka Hatrnilåinen,

Smi

Helenius, hmasläiiketieteen kddidaatti Reino Kalioniiki, monis-

opiskelijå

tajalähetti Helge Kinnunen. koululåinen
Loppuvuonnå kåikki oli sitlen niin pir
kiillä, että Suomen Raitiotie Seurm perus
tavan kokouksen kokoonkutsuja Joma Rau
halå oli värånnut Helsingin kupungin nuo

.isoroinistolta kokoustilan ja kiioittanut
muutamalle kymmenelle kenties mahdollisesli uuteen raltiotieyhdistykseen liittyv:iksi

kuvitellulle henkilölle kutsukirjeet. Kutsurur olivai nDtarieyhdisryksissä håvanruja
hiukanKn nitioleistä kiinnostsneita harras-

Vallild museoslå detoonsaaduiuå nimillä. Perustavassa kokouksessa loimi kokouksen puheqjohtåjana Joma
RaDh.la ja sihteerinä Ilmo Kajåla T$rusta.
rajia vanvislettDna

KoollekDtsujaa ei valitu nimenkirjoilusoikeutta edellyttåneeseen puheenjohtäjan
rehtävåäD. sillå tiysiikäisyys saavutettiin
tuoUoin vastå 2l vuoden iiilsä! N:nn olen
puh€eDjohhjan tehtävät osoitettiin luonte
vasti toiselle aktiiville eli Ismo tippäselle,
vaikla maånviljelijä Hannu Ha.ki esittikin
Ehnivåån HKLrn Vällilm mDs@nhoilajaM
biminltta ryönjohiaja Birger Enbomia. Hiin
kuitenkin päältiivijisesti kieltäyryi tehtiviis
tä. Sihteerin työt iåiviil Jorma Rauhalall€.

Muibi

ensimmäsen

johtokunn jäsen*si

lalitriin valokuvaja Unto Laitita HKLstä
laråpuheenjohiajaksi. jäseniksi opiskelija
Jouni Lahtinen, dkkitehti Pauli Söderholm
sekä opiskelija Ilmo Kajala ja vdajiiseneksi

vielå diplomi insinööri Juhani

Valanto

HKLst?i. Rahaslonhoihjaksi kuButtiin myöhemin johtokunnaD ulkopuoleltå opiskeYhdistyksen jäs€niksi ilmoittåutui perus
tavassa kokouksessa lilsnäolleistå 18

he*i

löä. Yhdistyksen ålku oli siis hdastaja
jäsentensä puolesta nDorekd (pääjoukko

oli

20 ikavuoden kahtapuoien) ja innostunut,

oli myös vahva
hH:lAistenkin tDkiryhmä tmassa uudelle
yhdistykselle omaa painoNomsa.
mutta sånalla mukda

Pdin woden kuluttua HKL:D edusBjat

järtiytyivät pois johtokunnasta ja toimintå
iin 6ysinhdastaiien harteille. Hyvåt yhteydet ovat kuitenlin säilyneet läpi historian
yhdistyksenia liikennelaitoksen välillii. Yh'
distyksen sii:innöt toimireniin virånomaisille Ismo tFppäsen, Joma Rålhalan sekä kol'

mdtena alleki4oiuajann unitun fi lolofid
ylioppilas Mikko Aiameren allekidoituksin.
MaininakoonvieHpenståvassåkokoukses
sa oueet muurkin henkilöl, jolka eivät vielä
rämiin kappaleen yhteydessä ole tulleet
mainituiksi: filosofian ylioppilas Matti Berg

Leinoniiki, opiskelija Elja! Pöhö sekä
rouva Ulla PÖlhö.
Pertti

Koupunkibussil mukoon
Jäsenmaksuksi

pätettiin åluksi l0 makka

eli "penni råitiotien

senmaksua pili korottaa ripeässä lahdissa
paljor varoja eli nosturi- ja rctkaloljetus
kusimnukiå niell@n Turun vaunuhankin-

nan yhteydesså l97Oluvun puolivälissä.
Nollasaldosia hetki sitten liihteneetr yhdistyksen piti rlhryä maksmad huomattåvan

sumt laskunsa velkojilleen. eikä pulmåsu
piiäsry kuin korcttamallå silloisen viihäisen
jäse*unDan jäsemaksuå. Jossåin våiheessa mDistd knjoittaje mielesså kåyneen jopa
ajatrksen, että niti jos lopetetaan koko yh'
distyshoma. kun lyhyen elinaikånsa aikåna meillä ei ollut kuin velkaå, murbetta ja
vaik€uksia. Osa saästeli?iämmijstä jöenistös'
tålivahti yhdistyksestipois siksi, eltåjäsen'
lehti Resiinån sai muiden yhdistysten kaut

nutta såi såmållå kuitenkn tietoa yhdis

tyksesläja pystyi osällistDbam sitä kautta
njelenkiintoisimmiksi katsomiinsatapahtu
miin. Seuia}lm on usein loivott ul muut
kin kDin vain jiisenet mukaan esimerkiksi
retkillensä. Osa jäsenistä jatkoi passiivista
mukdaoloa ja vielä viihäisempi osa yritli

puurta yhdisryksen asioiden

et€en. Itseäni

äjoi etenpäin se seil&a. eltä kun olin kerrd ollut myös perusbmasså yhdistystä ei
asiasta kerta kaikkiaan voinur luopuå niin
kovin v:ihällä.
Turun vaunuprojekti näy1t1 epäonnistuneen tiiydellisesti ja niin kävi "omekseme '
myös Turun kåupungin omalle museotoi-

melle,joten emme olleel alnoila epåonnisia.
Hehän vmastoivätmyös museotarkoituksiin

suuren.joukon kälustoa, mm. kuusi raitio
våunua. iotka ilkivalim myötäiouduniin hä
vittädiäi. Jorain uuna piti ryhtyä kehittämäån yhdistyksen toiminnan elvyttämis€kdtaa jäsenlehtiasiaa ryhsii esimerkiksi

p

tymäUå

julkaisemar

ylijluunnmlasåsu'mmeli wosimatsuksi
nrli 20 e Tässä snmmzss, voidå,n luull.k

seme ollå vielä nonina tuleviM wosina

ilna

korotuksen ubktu. Jäseniii otr nyky:i:in

raideleveyden mil-

limetrildi'. Tämä oli siis tilanne ennen kuin
olirffne hankkineel omia mitiovaunuja. Jå

tå,

1972-73: i0 mk (+ liittymismaksu I mk).
t914125 nk t915-76. 50 nK l9'7 7 -'78t 40
r*,1979-87r50m}, 1988-90:60 mk, l99l 92:80 n*, 1993-20011 100 mk. Euroihin
siirryttyäjäsenmaku mutrteuiinseuaavm

omaa lehteå.

Jäsenmaksun kasvukehitys nyös tåsåpainottui ja se onkin ollut siftnrnin vuosikausia liihes muutlumabn, Måksu on voitu
pitää vuosikausia kohtnullisena nialtillisesti

hoidetun taloudenpidon johdosta:

"ei

ne

suuret tulo! laan pienet menoC' smotaan
s,naniaskussåkin. Jiisenmatsu oli vDosina

tnlttol-

Ybdistyksen tiiyd€tlisena nimena oti
perin 'Suomen Raitiotieseura - Finska
Spårägsällskapetry". nuttaruotsinkielhta muotoå ei oikeastaan koskaan kAytetty.
Vuonna 1979 yhdistyksen salintönuutoskokoss päätd nuultaa ninen käytännössä
alun

vakiitrtuneeseen muobon eli pelkåstäiin suo-

ftenkieliseksi- sillä kaikki loiminta oli åinå
tapåhtunut maåmme päiikelellä. Ei ollut taJkoituksenmukarsta dta monikielisellå nimellä katte€tonta signåalia ulospinn, koska
toiminra oli kDitenkin pelkästi?in smmekri.
Kaksikielisyys oli peruslavån kokouksen
perua: sitä esitli yllättäen Vallilm museorhoitäja Birger Enbom, eikä kukd tieten'
k?i:ir tohtinut olla hiinetr

kdssm

toistaka

mieltå. Enbom vadma 'tpåEilaisena" oli
tottunur tiillaiseen katsikieliseen kaltiintöön
omssa työsstiän ja yhdisrysetimäsäiinYhdistyksen siiaintöehdotutsessa ei mai-

nittu myöskiiän linja-autoliikenieen

h:m$

tuksesla sanaakåanja Jukka Hanni*ainen tovereineen esndkin asiaålisättaviiksi

sitinröi

hin. Tämä aivan uusi liikennelåji tuli siis
esille myös yllättåen. Yhdistystä perustetiaesså oli tarkoituksena kyuii kelpuutiaa mukaån johdinautot. Kokods keskusteli asiåsta jå totesi buidenkin kaupunkibussien niveltyvän kokonaisuuleen eli liikennelailos
teemm hyvin. Sii:intöihin timii linjå-aDto-

ja tdkoinava kohla lisättiin kuirenkin

vd'

sin vdautuneesli lausekkeella muut liihi
liikenteen joukkokuljetusviUineef . Kaupun

kien paikallislinja autoliikenrc on, kuten

oleme myöhemin

voineet todeta, sopi
nut yhdistyk€n toimintaan oikein hyvin.

Tutuslumisvieroilul io
oielut
Seuraavana työnä perustamisen

jälken oli

ryhdyttävå jiirjestimään tille lihes kåhden-

kymenen

jåsenen yhdistykselle

nieleka!tä toimintåa. Jå rnirii nielenkiintoisempaå
ohjelmå olisi, niin sitå enemmän saaaisiin
myös uusia jäleniä. Tavoitleista mainittiin
myös säånnöisså eli etti kokoontumisien ja
tutustumhkåyntien lis:iksi "ylläpidet?i:in ja
kehitelään jåsenten hmstDsra railioteihin.

1A0o2
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Suonen Raitiotieseunk 30 vuotta

siilköistettyihin ralrtateihin ja teollisuusraloihin sekä muihin låhiliikenleer joutkokuljetusvälinekiin jå niillå toteutettuun liikenteercen

.

Kuten huomälam Raitiossa ny-

kyisin merkitrilvällä panostuksella olevå

Yksi toivonmerkki tillåiselle museoaja
rukselleoli lisiiksi Veturien YstiivisE 1970
luvun alussa erkantunut kåpearaidehmas

Raitiotå, jollå alkaa nyl l:imän numeron yhteydeså 25. vuosikeriä. Tiimä käsissäsi ole-

tajienryhmå, joka anlautui erikoisalDeelleen
ja onnistui asiassaan sikäli hyvin, että ny

kaistiin yhdislyksen palslaa kolmen kiskoliikenneyhdislyksen yhleisessä Resiinalehdessi! mDfta kiiltännön syistii siitä inaånnuttiin vuoden 1976lopulla. ]ldislys ei ollut tyyryvinnen omier sivujensa vähäiseen
naiään jä siten bloudellisesti kalliiksi käy-

kaupunkibussjuutisointi ei oie säånnöissä
kovin pontevasti esillii.'Muihin lähiliiken'

kyinen museorautatie Jokioisten ja Hump-

teeD joukkokuljetusv:ilineisiin' olennaises'
ri kuuluvå linja'autoliikeme on vakiintunut

kahdessa vaiheessa yhteensä neljä

osaksi yhdislyksen toiminta-aiaa. Sähköisretyillä teollhuuvadoilla tdkoitetaan raitiodelnäisiä kapemideratojalme, joira yhdistyksen syntymäaikaan oli vielä kåytössä
Forssarså ia Kyröskoskellå.

Ensimmäinen haoastusretki tehliin jo
heti perustmisvuoden keviiällä T\rrun raitioteille, jolka ajettiin ornalla tilausvaunulla
läpikotaisin- Kesållä saaliin Helsingin metrctoimistolta käyuöön luliterå koejuna, jolla ajelliin silloista netrorataa niin pitkälti
kuin oli ruolloin mahdollista. Sitten melko
pi kiiytiin tulustumässa myös Vallionmutateiden silioiseen uuleen, muua pieneen
siinköjunavarikkoon entisellä kaatopaikaila
Pasilan Suollå. sillävdsinaistenrautatiehaJrastajien yhdisiysten mielentiinlo oli luonnollisesti edelleen höyrypainotteisla. Tampereen johdinauloverkoslo ajettin myös
vmhinmalla olemdsaollella FolleybussiUa
läpikoiaisin ja jopa yli kaksi vuottå åiemmin
liikenteeltä suljetuue Hybkyn linjaosuudelle
kytkediin vina ajeluame varten. Valmetin
raitiovaunutehdas Tampereella sai vastad
otlaå myös meidan innostuneen

ryhm:imeEnsim:ijnen hdraslLtsmalka ulkomaille jiirjestettiin vuonna 1973. jouoin tDtustuttiin
pain piiiv:in ajan Tallinnån iaitioteihin tuolloisissa yhleiskuntaoloissapoikkeuksetlisen

sejlkaperiiisesti. Ensimmiiinen vdsinainen
bussiaj€lu tehtiin HKL:n t€yl d-bussilla.
Seuran jitjestämisti ajelDista en€män toi-

Museoroitiolie
Suomeen?
Yksi pohjoismaisilta sisdjtirjestöiltä lainatuish åjåtuksisla oli Iuoda maahaffne elävä museomiliolie. Sellaisiin

hdkkeisiin oli

ryhdytty kalKsa naapurimaissanme eikä
tuohon puuham tDntunut meilläkiän olevan
milälin esteuå, kun vain heti ryhdyl!:iisiin
toimeen. Turun raitioteiden lakkautus oli
ollut eräs yhdistyksen syntymän laustalla
vaikutlanut *irkeä impulssi. Jos jotain rai
tiotieyhdistystä oltaisiin koskaån perusra
måssa Suomeen, niin oikea jå viimeinen
helki oii juuri nyr Turun nitioteiden olessa
vielä mukana liiketoiminndsa.
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pil

välilhmenesty) hienosti. SRS hmkki
turkulajs

taraitjovaunuaensisijarsenätdkoituksDao
saada ne saitymåån tuleville sukupolville ja
siirä samalla pyrkiä edist:imäiin mando isuuksia tulevaisuudessa toteutetlavan museoFiliotien suhreen. Vaunut olivat mootbnvaunu 38 - viimejnen Turussa, linjalla

va on lehden 89. numeo. Ennen Rainota

neeseen iäsenlehteensä.

jul-

iosa painoårvo oii

kuilenkin

lDonnollisesti - höyryvelureis'
sa. Raniovaunuista ja linja-autoisla kirjoit-

laminen bäirirsi myös puhtaasti råutatiehdastuslehdeksi luodun Resiinan vaiautu'

3, liikennöinyt vuorovaunu, t€limoottorivaunu 53

-

jälkivaunu
täny1

I

viimeinen linjm 2 vuorovaunu,
23 numercltaD meitil viehäc

ja Helsingistä hävitetyn

perävaDnusdjm edustaja.

l4l -

sekai

våstaavan

jälkivaunD

ainoa turkulainen teliperävaunu. Pro

jektille kävi kuitenkin niin huonosii kuin
vain kiiydä voi. eli kaikki hånkitut vaunut
jouduniin hävittimäiin våin muutmien vuo
siensinlytyksenjailkeen. Täsriisurkeasti

pät

lyneestä vaunuprcjekrista kerolaan myö
hemin Raitiossä. joten em6e murehdi tätii
en€mpåa. Mainitam kuite*in
sen veran. etlä Tekniikd museon alueelle
asiaa

täsii

Helsinkiinsiinettiin vaunDistakolneensiksi
mainittua- Siellä ne kuitenkin k:irsivät pa-

ilkivallalta. Myöhemnb vaunut håädetnh museosta poh, sillä v NFn vdmbasla

malle aukealle oli lulosa 'lentokone'. Eipå

ole vieläkään nåkynytl Museovaunul piri
siidAii nuseosadelta Malminkananoon.
HKL olj ottanut kielteisen kmnan vaunujen
saåmisesta

johonkin vauruhålleista, edes si-

joiluslupa jorkin ulkoalueen nurkkåukseen
ei saatu. Nykyä:in hallien ulkoalueilla seisoo kaikenkNaista automnilusla I Lopul
lisena iskuna yksi vaunuistå paloi Malmin
kaltanosa säilytyspåikkaa vienstaneen
maatalousmkennuken tuhopolton yhteydes
sä. Silloin niktä eroonpåi1leminen oll ainoa
ratkaisu. Jätkivaunu 141 oli onneksi jiiletty
Turloun ja se hävileltiin siellä.

Resiinon koutto
Roitioon
Yhdistys on historiånsa aikana muultanul
ken kytlä vain, sekn on mahdotlista.
Kysee$a oli postilokero'osoitteen vaihto
vuonDa 1978 alkuperäiseslä Alppitalossa
sijaimeeståHehinki 52stakeskeisemällä
paikallå Hakaniemen Siiästökuimassa olevaan Helsinki 53:en.
'Iiedonv:ilityksen apuvälineeDä ja jalenja hyödyksi on julkaistu jäsenlehti

ten iloksi

_bor"oI-

Linjaaurokta ryhdyltiin

kertomåan

Resjinan palsrallarune loppuvuonnå 1973
ja se seikka aiheutti pienlä napina joissa
kin'höyry!åisst'. Jäsenkunnästa buomat
tava osa oli jåsenenä myös jomassakum
masa julkaisevassarautåtieyhdistyksessa ja
tiima rupesi niikymääi jäsenyyksien kdsiu
tumisenå. Såihan lehden olemallajäsen vain

yhdesä nAistä )hdistyksistii. Railior suun
nitteiuvaiheesså lehden työnimenä esiirtyi

"Sårvilyhry". Nimeksi kujtenkir valiltiin
infonråtiivisempi eli nykyinen nini, jolla oli

jo vuonna

1972 painertu

nuutmia

jåsen-

Vuonna 1977 Rajtiota ryhdyttiin påinåmaån "Herasa" (Hellm Rauhala) eli kahden jijseneme omalla rahoiluksellaån ur-

koilusta varten haDkkimalla rnonis$sko'
neella

ja

painoievynkuvauslåitteella.

"Kir-

japainon piii tehdå lainja aseluslen vati
mt ilmoitukset painovapauksia valvoville
virmomaisitle, koskå tuolla pienellå kon!
torioffsetilla påinettiin aikakausijulkaisua.
''Kirjapajno sijaitsi ensiksimainitDnisovm
hemli€n omåkotitalon vintillä ja oli tositoi
messa lehden liiden ensimmäisen ilmes
rynisvuoden åjan neljästi vuodessa. Raiti
on ensinnäisenä pätoimittajda oli hmo
Leppånen. jonka jälken tebtiviiä hoitj Jor
ma Rauhala. Nykyisin lehden päåtoimitta
janå toinii Juhåna Nordlund- Melko pian
l€hden aloituksen jiilken korostettiin jaise
nille, et1ä Ralliossa käsitelläiin raitioliikenteen lisäksi myös mDila paikallisliikenne-

muotoja

-

kuten kaupunlien linja-autolii-

kennerlä. Silloinkin loivottiin jäseniltii runsåslukuisasli awstDksia lehleiiiin varlen ja
niinhiin me toivome edellankin.
Raition painatus siirtyi vuoDna 1982

rl-

kopuolisella konttorikotiokoneella tehtä'
viiksi ja wodesra 1986 lähtien siinå on ollut
knjapainossa painetut kaDnet ja sitten myö-

hemin irse sisiilrökin. Painopaitkoina ovat
ninträ jälkimäisinä aikoina olleer AAM-

Suotu, Raitioti.seutu 30 v@aa
Yhtiöt, Painatuskeskus, Painopörssi, Edita
sekä

Monistmo Kopsut.

Ensinnäiseslä vuoden 2001 vfinume
rosta liihtietr lehden irtonumeroita on olut
nrynnisså rnyös rajoibtusti Helsingin Akateenisesså hdakaupassa. Raitio on ilm€stynyt neljä kedaå vuodessa- Poikkeuksenå
ot alonusvuosi 1977, jolloin lehdetr tekoon
pasdin vasla loppuwoma ja ensimiiisesul
numerosta lehtiin

siki tro

1 4-

Irhden te-

ålkoi esiintyä resmsiongelnia 1980luvun loppupuolella. vuoma 1989 ei Raitio ilmestynyt lainkad, koskr puhrååksikirjoioaja-monistaja ei pystynyt toimittåmaån aineist@ valrDiilsi omien ryökiirenlensä vuoksi. Vuosina 1990-1994 l€hti il-

ossa

mesryi myös niiisui syis&i vain koLne kenaa
wodessa. Senj:ilk€en lehden loiminnat ovat

nomalisoitun@t ja sirå on pyslytty julkaisemm nomaalilla hvalla. Neljästi ilmesryv:illä yhdistykren jäsenlehdellä on krjapainossa tiettyjä verohelpotukia ja samoin
posti kuljettaa rcljåsti ilnestyvän lehden

edullisenrmålla t rifiilla. Ninnollen oli saIlB hintaista tehdä joko vain kolmesti tai
vaihtoehroisesti neljästi vuodessailmestyvä

jiis€nlehti.

Esiinlymbel moltillisio
Yhdistys on osallistunut vuosina 1993 ja
1999

wosinaisille kiskoliikelnehdastusta

laa.iasti suurelle yleisölle esineleville Pienoisråutatiepiiiville. Kyseisinä wosila tåpåhtumåt ovåi oll@t Suomen eNilmiiisessä raitlotiekaupDnsissa Turu$a ja organi-

saattorina on toiminut Turun Kiskoliikennekerho. Oleme esitelleet pienoisråitiovaunujå jijsenten kokoelnista sekn myyneet Raitioita, postikortteia ym. yhdisFjksen
hyviiksi myytiviiksi toimitethra måleriaålia,
Helsingissä oleme osallistuneet l990luvDn alkDpuolelta liihtien vuosittåisiin Pi€noisrautati€k€rhon joulunäyttelyihin omal-

lå pienois.aitiovaunujå esitleleväIa

tollme

Vuonna 1998 jäsentiedot$ksen avuksi

otettitu intemetissä toimivat yhdistyksen
kotisiwt. Kotisiwtilån larjoåa ja niitå on
hoitåtrut Arto Hellnån. Intemetiin on luotu
lukuisten jiisenten myöttunielisellä awstuksella huomåtlåvan asiasisälIön omaåva t1ebpa*ki maåssanme olleisla råiliotei$A kalusroineen, johdinautoverkostoistå åuroineen, råutateiden lähiliikente€sta seka tietysti myös rnetrosla. Ne pålvelevat jäsenislöä ja myös "suurtå yleisöä" käsiKrjaston
låvoin. Kotisivuilmune on myös inlemetin
mahdollistamat ainå ajantasaiset jåsenten
avust måt uutissiwt uusinunislå havamoista. Sivuista on olemassa myös englanninkieliset versiot suomålaisista raitioteistä kiin'
nostuneille sekä tiinne målkaaville vierås'
maalaisille harrastajille.

osas-

smalla t€emalla loin valt tunnal-

lisille PienoisEutåtiepiivilletjn.

Suornen Raitiotieseum ry:n johtoL:uman jiiseninä ruosina 1972-2001 ovat toimineet:
PurEujohtajåna Isno Leppiinen, Tauno-Juhmi Irppi ja Jotm Rauhåla.

Vdapuhe johtåjanå Unlo Laitila, Ano

Tomy

HellM,

Ensio Mfia, Taimo Tuomi.

Mamer, Toivo Niskanen, Jomå Rauhala, Ismo lf,ppiinen ja

Siht€erinä Jorna Råuhala, Jukka Hmikainen,
ToIn Heino ja Juhara Nordlmd.
Rahasronhoitajana Antero Alku,
Icisler Engberg-

Tomy Mmer. Julkå Hannikainen,

Arkstonhoirajana Ensio Virta, Ano
Johtokunnan jäseDenä
Jukka Hannikainen,

Ino
Kdi

Tomy Mmer, Ldy

HeIn

.

Ari

Oksa.

Kärklåinen,
Pertti L€inomiiki

Toivo Niskanen .iå Penti lrinomiik.

Kajala. Joud Lahtinen, Påuli Söderholm,
Juotun€n, tui Oksa, Ton Heino jå Daniel Federley.

v

ajäsenenä Juhui Vålanlo. Jorma Råuhalå, Tommy Mamtr,
Täpio Kilpheo, Martti Hellst€n. EDsio vjna" Toivo Niskanen, Täuno'Juhei
Kimo Nylmder tusto Vomåla Daniel Federley ja Te€mu Collin.

Johtokume

ja

hppi,

Rairior taitrajda lehd€n roimiruken lisåksi ovat loimine€t Tuoms K.ipptuen ja
Raitior aitåraulutoimiflajanå on toiminut Jarmo Oksanen.
Arkiston siiilytystiloja ovar luovutlåneet käyttöörnme arkislo.lDitajier lis?iksi
Juk-ka Hmilainen. Juhani Kårajisroja Pekli. K.uppinen.

Retkilii m*åjiAjeslslyjå

ovat hoilåne€t mm.

Tino-Pekla Iåge, Antti Pqiiläja

Kymnenen vuoden pålveluksen johtokunnm dilaisissa luottoust€htiivissii ovat saåwttåne€t
seur@våt jä!€n€r Krister Engberg, Jukka Hmikainer, Arto Heuno, Pertti ldnomfi,
Isno Leppånen, Toivo Niskanen, Juhmå Nordlud, Ari oksa, Joma Rauhålå ja
Ensio Virtå- Jorinå Råuhåta on ollut koko seu& kolmikym€Dwotisn historiån ajrn
johtokunnan .iäsenenä.

kitiimme kiklia johtokuntaryöskeft elryn ja msihin luottamustehlåviin
osållistuneita jaiserua dtamNtam vapaehtoisesta työpanoksesta yhteisen harmstukemme
eteenpiiin viemisessä.

Seuran puolesta

Irarnol
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I
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353
4
516
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101
lM
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12
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65

50
46
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141

t43

44

145

51
80
55

t47
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98
95
34
86
36
63
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45
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69
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140

6l

LINJA 78

7t
72
73
74
75
173
175

96
93
107
7'7

62
75

E

81

48

82
83
84
85
86

35

3'.1

LINJÄ 7A
54
66
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l1
t2
t3
14
158

109

LINJA 4
40

107
108

106

LINJA 6

88
68

74
104
100

183
184
185

1l

186

vain aamuisin
woro sisiillä,
ei vaunua

ei kuljettajaa

106
LINJA

64

woro liikennöi

LINJÄ 10

90
9t
92
93
94
95
96
9',7
98
99
190
191
194

65
5',7

205
32
20'.1

2lO
72

203
222

209

20t
83
84

110

6t
85

ntmlnka

aikana liik€möi 97
worc4 joista nlt jåi kolne
ajmatta vauoupulan vuobi.

56

Titölötr huollossa olivat vaunut
'tO

ia206.

Koskelån huollossa olivat
vaunut 60ja 108 sekä seisc
massa risat 20ja 28.

Vållilan korjaanossa ryön alla
tai jonotbmassa olivat vaunut

3. t4, 4',7 , 58, 9r,92, 94, 101,
202,221.223 tA2U.
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al$ays a tarn in sight

HELSINGIN

R TT|oVAUNUT
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16\
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Kånan numerct o/at vaunuien numercih,
taulukosl€ ssa vuoronumerco.
Sulubsa KH:iinjåäneiden kdmen vuoroo
sikåtaulunmukåinen sijainli.

1-30 n€liekseligs

korkedstt?rveunuia

31-112 kuusiaks€lbia kork€dat{ia!.anja
201_224 kuusbks€ 3ie mahtdafiålraunujå
TH - Töälön halli
VH -Vällllan halli
KH - Koskelan hålli
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KOLMIIOMPPISET RATIKAT
(ifen l{0nettua, Suomsn R.itiolielsutr l?iyiti l:imän vuoden
aluss. 30 vuolla, llinän 0uneroisia railiova{nuj. on liiltennöinyl noonme rritiotsillä ori aikoin, yhloemå vihi kaPpelette

-

yfui Turuls, je neljä Helsingissä. Lehden kansilu-

v,sc, losoeraa usin näistå kolnikymlpisistä 0li V.lrut oy:n
lenlokonelshtaassa lanpereella vuoonr 1959 vrlmhtun{t
neliakselinen yhä liileoteessä oleva RM3iyyppinen vaunu,

Ielit

0n lanpolhn

F såhlölaillsol

n*yaikaisloit0 je kohsnneltu

Shömbergin. \/aunla on

useassa

eri vaiheessa H([:n

lorjaamoilla, onhan hänellä ilå?ijo lähos 43 vuotla.
Helsingin ensinnäinen !aunu numerol
30oli Helsingin Rdniode jaOmnibusOy:n
ensimmiiiseen sähtö!aDnusejarn kuulunut
Kummer-vaunu vuodella 1900. Se poistel
tiin liikentees6 ilrneisimminjo l9l0 luvul
l. mutla viimeisdån tukaessa 1920 luvuue.
la

Tcknisesti lanhenlunul KumDer moot
rorivrunu nro I 4. nonien muiden vastaavicn
joukossa. rnuutettiin vDonna 1923 pcravaunuksi nuFerolle 30. HKL:I aloitettua toinintanra luonna 1945 sille oncttiin numero
578 ja lopullisesti se poistettiin liikcnteestä
viimeistiiin l950lnvnn alu$a.

Suomen AuloleoL isuuden valmistama lurkulainen moonorivaunL 30 såilyi lähes alk!-

pedisen ooisena aivan likenteen oppuun
saakka. Kuvassa vaunu on haliralapihala
11 I iS71. Klva Jorma Rauhala.

HRO,n loimihvan umpeuduttua ja
HKLrn alonetua loiminlansa luonna 1945
tehdin siis erliiti huomanavia kaluslo$iojei
numeroinrimuutoksia. O1i Dimittaiin niin. erlä

pieninmrr jliijestysnumcrot kuuluivat ikå1op!ille perivaunuille ja Duncrcsarjoissa oli
mu!tenkin vtrosien kulue$a syntynyttii epå-

johdondukrisuurta. Sinrii yhteydessä Helsinkiin numercitiin uusi Drootlorivaunu nrmerolle 30. Nyt tämiin merkittavlin nuderon sdi entisellil HRO ajallaan kirjoissr ollul ASEA-vaunu Dro 75 vuodell! 1912. Tämi pikkurDotsalanrcn myytiin ronDnr

,llif ii

Tunusa oli myös oDa kolmikymppisen
oli slanut Helsingissä
Sr.men Anrorcollisuuden tehtarssx vtron
så. Tinnän numcron
na 1938

vrlnistunut vaunu, iokroli käyrös

sii raitioteiden lakklultaniseen saakka vuo

€en 1972. SAI vaunu onuretiin si enmin

Laihor rcmuliikkee$ii KupirraaUr.
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Helsiaqin raitiotiet tiillij ruosLthhaaelki, osa 2
Teksti

Dakiel Fede e,

HELstNetN RAtTtoTtEr rÄrrÄ
VUOSIKYMMENELLA, OSA 2
\timekri Hehinginraitioteidenkehirystäja

suunni$etukilpåilD, ja sillan keskelte on va-

laajentmisprojekteja seuattiin Raition nu
merossa 1/00, joten on taas åika tarkasElla,

ntru kåistar mitioliikenneltA varten. Sillån

miltii suunniatelutilannen't räyttiiä. Tän:in
artil&elin tiedot ovåt helmikuulta 2002.

l-inio 6 Arobionrontoon
Arabiatr nan råiliorie ot€ta
vuonnå 2003- Rata tulee

käyt!öön

valmistumd vuonutta s?ihkönvaltniitsi emen ensi

rakentamisajankohha ei ole vielä p?Aretty,
mDtla silta voidad ralentaajo vuoma 2004.
jolloin se taioa vaihtoehtoisen reitin sata-

mm tavåraliikenteelle. Toin€n vaihtoehto
olisi rakenba silta vasra 2008. kun satdåtoiminnot siinyvät vuosaårcen ja asuinrakentminen ålueella kåynnistyy.

kustad ettA RuoholahdeD metroasemalle

lin-

mainitå, että linja 6 rDle aikanåd risteä-

Jätkäsaåren Saukonpaaden ålueella

den 2002 loppuuD mennesså.

syöttöa!€me ei saalane
wotta. Niiin olleD on erittäin €pätodennäköislä, eltn tiikeme Arabiaffantad voitaisiin aloittaa jo vuoden alussa. Todem?iköismpää on, etti liikeme alkaå kesiiaikataulu-

ja ja&au Liinsisatåna*atuå pitkin

kaut@n siirryttäessä tai mahdollisesti vasta
syysåikaaåulukauEen siirryttiiesså. Aloittå,

sellä

misajakohtaa sartavat siirtiiå myös alu@n
rakentmiseen liitryvär työmaat. jo&a joutuvat levitläytymiiiin katuålueelle. Joukko
liik€Melautalunnan on mä:irä päåttäi asi

Arabimlam johdera tisså vaihees
ainoastad linja 6. Myös linjd 8 pidentimistä on suumiteltu, mntta aluen asukassa

m?iiirät eivät toiståiseksi ole riitr?iv:in suurer

kalden linj johtåmiseksi aluelle. Piiätepysiikillä on kuitenkin sivumidei:iriestelyin
vmudutlu siihen, efti linjaa 8 voidam myöhemin jalkaå Arabidrantaan.

Jo

pitkeiin on ollut tiedoss4 etrA JålkäsaaEn

johdetm raitiolinjoja sitten. kun
toimimor siinyvåt Vuosadeen ja

saramasatama

alueille rakenrel.aan asuntoja ja toirnisroja.
Ensirnmiiinen linjapidennys Jåikäsåareen
saaltåa toteutuå ehkA hiemd ynåtiäenjo kes la 2004. siis jo ennen satmatoimintojen
siirryrnisti ja jopå ennen linjd 9 perusta-

Linjån 8 reitti kulkee lunerenkådulta
Libsisaråmankåtua kadun keskelh. Kadun
keskellä on jo nyt puuivistö ja raitiovau-

nukaisioiksi varålhr nmikko. Jåtkäså,ren
puolelle ratå kulkee uuden rakennenavån
Crusellinsillan yli. Sillasta on jiiriesretry

smd-

lais4sa kadun keskellä olevåsså puistikossa

kuin RNhoiahd€n puolellakin. LäDSisatå,

nd*atua

on siirrehy sen alkuperåisesti pai-

korttelin venån etetä?h ja ålkup€r:n,
L:insisåtamankadulla, nykyisellå S€lin

kåsta

Pålngrenin kadulla. jome siis raitiovaunua
ei koskam johdetu. on nyt såmankaltainen
viherkaista, raitiovaunukaista ilman rairio

liikemettä!

Ensimi(sessä vaihe€ssa railiolinja 8
johdetaån ainodtaar olenassa olevan åsunrksen eteläpuolelle, ninne lulee rilapiiinen
kiuirtösilmukka. Alktrvåiheessa raitiovauDun roolina on tihiDä tårjota olenassa olevalle Jätkåsåar€n aunrkselle suiuvat yhteydet Ruoholåhden netroasenålle. Myöhemmin, kDn Jä*äsaden sDunnirelukilpåilun
tuloksel saadanja aluen katuvertko ralentuu, pidenneUiän linja pidernmiille Jätkä,
saden. Tuolloin linja yhdessii linjan

linio 8 Jötft<isooreen

tismentyy alueen katuvertko ja sen yhteydessä lodenniiköisesti saadåaD myös eri
sDumittelijoiden niikemyket rairiolinjojen
rciteisti. Tavoitt@m on ainakin rajota sujuvat yhteyder Liinsiterminaålista seka kes-

så

kona

MielenkiintoiseM seikkana voidam
måiin raulatien kånssa. Jätkä.
mta poistuu, muttå Masa-Yardsin

tetakkajäi
Munkkisdeen, ja Elakka tule€ jå*ossatin
tarvitsemam junåraua. HKL on rodemut
taloristeylsen olevan tehisesti ja liikenteellisestikin mahdollinen, sitlä relakLåradatla
ajaå våin nuutama.juM kDukaudessaja ril,

löinti! ruuhla-aikoj€n ulkopuolella. RaF
tatienjå mitiotien tasoristeys on t? låkin her
kelä kAltössä mm. TalliMassa. Myös Suomesså vastavalaisia risteyksiä oD ollul
useita. Hehingissä sellainen oli Sömäisissä
Kulosaareen johtavalla mitioriellä, Viipuis
sa Linnånsi luona seka haliradallajå Tu,
nssa saianasa. Turussa oli jopa raidovau
nDn ja 600 lm ,mideleveyksisen kapearaiteisen jun tasorisleys Kupittaalla.

Hietalahdessa linjar 6 reitin on suunnit€ltu kulkevån kaksisuuntais€na Kalevankatua

6 kans-

nykyisen bussilinjan 15.

Raitiolinjån 8 ensiminnen pidemys,
vaihe on siis tarkoitus toteunåa h€ti silm
valnistumisen yhl€iydesså mahdollisesti jo
kesiilå 2004 sikaili km kaupunli osoitraa td
koituks@n vdoja. Sillan rakentårnisen nyö
hentyminen tietysti siin?i:i raitiotienkin rakentamista, muttå viimehti:in nonna 2008

linjan 8 on n:i:irä kulkea r€itillä Järk?lsaari Sömäinen - Vatlila-

Unjo 6 Jölkösoo reen
Myös iinja 6 on taikoitus johta Jätkäsaden, mutta tänii pidernys tulee aja*ohtaiseksi vasria 2010lNdla. Järktlaaren ar,'eesta pidettåvässå suunnirielukilpailusså

I^""1

(litrja 8), mutta rarkemasta reitisri ei siis

ja Hietalaldenkatua pitkin.
Koska Jälkåsamn kolmiornainen muo-

toja suuri pinta-ata vaikeulavar atueen mitiovaunureittien suunnitt€lua, on alueelle

varauduthrjohtana kolmaskinraitiovaunulinja. Tiimä voi kuitenlin tula kyseseen

vain, jos alueella saadåm joukkoliiken,
nema*ojen osuus kaikista matkoista nousemåan Eilusti yli kåuputrgin keskison.
Muutoin kolmås linja ei ole taloudenisesti
j:irkevå ratkaisu. Linjatr 6 hdoinåmisrå ei
pidea?i suositettavånå, sillä ruuhka-aikojen

ulkopuolella hadojen vuorcviili jäå liio
h@aftsi. Suuri yksisuunrainen silrnuktak@ ei ole liikenteellisesti hyvä ra*aisu.
Jos såtamatoimitrta vilkåstuu nykyisest?i

merkittiiv&ti. or myös mahdollisaa, etä

satamm liikenDe hoidetaån omalla osapni-

1n0o2
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väisellå råitiolinjalla. Tållåisen osapäiviilin-

ryöryhmä påäryi suosittelemaan myös tiimiin

jan v:@n ei kuitenkaan voida suunnitella

raitiolinjan perustanista.

Liniq 6 Kolosotomoqn
io uusi roiiiolinio
Somposoori - Posilo -

Meilohti
Kalasatmd metrcasemå on rdkoitus ava
ta ennen vuoden 2006 loppua. Satamatoi
mimot siirryvät Vuosadeen kuite*in aikai
sinrå vuonna 2008. minkajålkeen alueella kiiyDisryy toinisto- ja asuituakentminen. Alueelle on suunniteltu alustavasti kahta

nitiolinjaa. Liikenne näillå linjoilla alkaisi

2ololuvun puolivälin tienoilla.
Koko kantakåupungin it?irånnan jaydin-

vasta

keskustån viilinen joukkoliikenne on tårkoi-

tus hoitåa johtamalla ålueelle raidolinjä
Halaniemesti. Reini kulKsi SiltasaaJenkadulta joko Hakanienenrantaan jä Menhm
kåutta tai H;imeentielleja Kaikukadun kautra

Sömiiislen ranialielle. Rmtatieltä linja kulkisi sNrin piirtein nykyistå Pmkatua seuraten

ja Kaldåtmm metrodemm siwitse

Hemmnin mntatielle (nyk.

V

astokatu).

Vdastokadulta linja objattaisiin Hauki
laldenkadun kautta Hiimeentielle. Linja td
joa hlaät yhteydet uusilra asuin ja työpaik
ka-alueiltajamahdollisestimyösMerihasta

linio 9, Kirurgi - llmolo
Linjan 9 suunnitreluprosessisrå voisi julkåista vaikka kokonaisen kirjan. Niin monia
mutkia on matkasså ollul. Elelä-Hehingin
asukkaiden aseluttua etDj?testöineen san,
koin joukoin vdtustabam åitiolinjan vie-

mistä Korkeavuorenkadulle jouduniin
HKLrsä pohtimaan muita linjausvaihMmkuussa

suuntaisena Korkeavuo.enkadulla

joka siis kulkisi keskustasta Kålåsåtåman
kauna Alabiåffantaan. lai linja 7, joka kul-

kisi keskushsta Kalåsatanån kaura Hämeentielle ja vallilan siirtolåpuutarhån sivu-

itse nykyisen junaradan påikalla Mikelånkadulle. Alueen joukkoliikenne(ä suunnitellu! työryhmä suosinelee, etrii alueeue johd€naisiin linjå 6. Linjan 7 etuna olisi nopean
yhteyden siiilyminen AJåbimrdna ja kee
kustan välillå. Linja 6 nimilt;nn pitenee huo'

mattavasd.eittimuutoksen seurauksena.

Aivm uDtta busilinjm 58(B) konaa
väa poikittaista railiolinjaa on kaavaillu
Sompsamsra Pasila ja Meilahteen. Lin

lenl*i jäå

ehto "Merikådussa" Iinja tekee suuren yksi-

suunlaisen lenkin välillå Korkeavuorenkatu ' MerikatD - Kasarmikåtu. Tåssä våihto-

ehdosa pysijköintipaikkojen mäiiiä ej viihenisi eivätki kadul tulisi liim åhtaaksi liikennöidä. Lisiiksi oli esillä ns. hinivaiht@hto, jossa linja 9 kiiintyy jo Erotta-

ja liikenne sii.tyy

aloitettaisiin maldollisesli myös yöliikenne,
jona Töölön alueen yöliikennepalvelu! säilyvät.

Linjå 1A laklautettaisiin ja yhdisletråisiin linjåån l llmeisesti linjan vuoroväli
myös harvenisi, olisihanreitli linjd 3 kanssa pällekkliinen koko matkm Kruppatorilla
Sturenkadulle. Linjatla 2 aloitettaisiin iltaja liikonloppuliikenne bussilinjan 23 korvmiseksi Linjojen alueella. Kakkosra ei
kuitenkåan liikennöitiisi aivan klo 23 asd.
Bussilinjalla l3 voitaisiin vastaavasn kmia

ja pääte

"Pursimiehenkadusså" reitti kulkee Bulevddin jå Freökinkadun olemåssa olevia raileita pilkin ljnjar I A päätepysiiklle. Vaihto-

seiskall.a pois

kulkeman Esterinportin kautta. Seiskalla

Bussilinjat 17, 23 ja 59 lopetettaneen.

piste on Kåpteeninpuistikosså. vaihtoehto

Linjojen

16,

22B, 58 ja 58B reitti muutrunee.

T:tlmikuossa2002pidetyssäkaupunkisuunnittelutautalonnm ja joukkoliikennelaubkunnan yhteisesä kokoDksessa nousi
esill€ vielå uusi vaihtoehto, jokå tuntuu tiillähetkellä tod€miiköisimiiltå. Uusimmassa vaihtoehdossa tinja 9 kulkee Kinrgilla
Ilmalåän

jå linjå I0 Einsta Pu6imiehenla'

dulta Piklu Huopålahteen. TöölöD suunnd
kapasiteettia kasvatetåan

jåkanalla linja l0

kahdeksi linjaksi. peruskympin lisiiksi
Jo

lokalousa 2001 laupunksDumitte

lulautakunta oli
koukseDsa,

Tålle reitille voidaan johtaa joko linja 6.

2001 joukkotiikemeiau

takunnalle tarjottiin neljää eri reittivaih
toehroa. Vaihroehto 'Kapreeninkatu on al
kuperäinen linjaus. jossa reitti kulkee kaksi

toksella. Smålla tosin menetetään se mat
ka aikaetu, joka saådåan, kun Länsi Pasilan

kuite*tu pitinlt ol]m ko

jo$a

esiltä olivat vain vaihtoeh

dot "Merikatu" ja "Pursiniehenkatu

. Lau
tåkunb asettui kannauamaan Pu6imiehen
kadun våihtoehtoa. Myöhennin joukko-

liikennelautakunnån kokouksessa synb/i pienimuotoinen våhåsuhdekiistå jå joukrofiikennelåutakunta pålautti saanånsa esityksen. jossanyös esilettiin Pursimiehenkådun
rcitliä- uudelleen valmisteltavalsi. SuDrinla

tyytymäitömyyttä äiheutDi linjan 3 reitin
Pu6imiehenladun vaihtoehdossälinjd
reitti on sma linjd 3 rcitin kmsa osuD'
della Eirm sairaalasta HehinginkadDlle.
N:iin pitkää yhteislä osuutta ei pidetiij:irkev:inä. Ratkaisuna linjan 3 kahdetsikko avar
taisiin samanlaiseksi ympyr:&si kuin ensi
9

lii

kennöisi a.kisin l0A. Ero$aja ' Kuusitie.
Tässå vaihtoehdossa linjan 3 kahdekikko
reittiin ei kosketä lukuun ottåmåda mahdollisesti linjojen 3jå7 reitin vnhtoå Töölössä.
Seurava kuvaus raitiolinjm 9 reitistä on
lainattu suoraan joukkoliikennelaDtalunnalle mdaskuusa 2001 esitellyslä perustamjssuunnitelmaesityksestä. Esilyksessä
reitti on siis tässa vielä Eira Ilmala. Läutakunnan on mäiirä maaliskuussa tehdå esitys
ariastå kaupunginvaltuusrolle. Hinnat ovåt
tilssä !iimevuotisessa (2001) esirykessä vie
Raitiolinja 9 kulkee ehdoruksen mukåan

nykyistlirataapitkin reitdA Pursimiehenkatu
' TelalkalatD - Tehlaankatu - Låivurinkatu
,

roasem kåutta Työpajankadulle mistä Tynnyritietä Lautatdhankadulle ja Junatien

kesäna. Ongeinuna on tierysti

kåutta Aleksis Kiven kadulle. Linja yhryisi
täällä linjm 9 rata jajatkuisi edelleen Pasilan asemalle. Pasilan asemalta linja kulkisi Eslerinportin kauttå Nordenskiöldinkadul
le ja Reijolantadun kauttå Mannerheimintielle ja ed€lleen Tukholmankådulle. Päite-

vopuktosta keskustaan jää kokona puur
tumaår. vaihtamalla linjojen 3 ja 7 paikkaa

Frediikinkatu - Bulevardi - MånnerheiminKaivokatu rautatieasemarle ja edelleen
Kallioon. Linia jatkaa nykyisti rataå käyttäen reittiä Siltasamnkatu - Porlhäninkatu Kadlenkatu - Helsinginkatu it:iän. Uusi. rakennettava rataosuDs alkaa Helsinginkädun
ja Flemirginladun risteyksestii. Raiiiotie esi-

Töölösså saaddan kuitenkin koNaava yhteys

tetäan rakeDnettavaksi Fleminginkadulle

Viipurinkåduitå Månnerheimintien kautra

Aleksi Kiven kadulle

.ja

kulkisi Sonpasadesta Kalasatman met

tillöin se. enä
yhteys ViipuriDkadun alu€ettaja myös Kai

tie

ja

sekä Ratapihannele.

pysiikri olsi puistossa Tukholnankadun ja

tomien yhleyksien smiseksi Pasilasla

Fleminginkadulia kiskot sijoittuvat kadun
keskelle autoliik€nreen kaistoille. Aleksis
Kiven kadullå Fleninginkadun ja Sturenka

Haarlrnminkadun risteyksessä. Suunnittelu-

Töölöön. T?lnä toteDtuisi

linja 7 reitimuu-

dun välillä lännen suunnan kiskor sijoiretaan
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Pasilälaisilta on rullDt toiveita vaihdot-

ttttol

puurivien !äliin ja idän suunnån kiskot ajo-

Helsinqtn roitotiet
radaue autoliikenteen kaistaUe. Slurenkadusta länteen Aleksis Kiven kadulla kiskot
oval kadun keskela omiilå kaistoillåan.

Ratapihåntielti linja kiiänryy Pasilansillalle.jossa onjo linjan 7 mta. Pasildsillälla
railiopysiikitsijoitetaan kadunkeskeue aseman eteen. Bussipysilkir sijoitelå kådun
reunaan raitiopysiikkien kohdalle. (Paluu
suuDnassa Pasilm aremålb Ratapihdtielle

käännyltäesä

keskim

linjm 9 kiskor sijoittuvat

selle suoram ajavien kaistalle.)

Linjaa 9 on tarkonus likennöidii kåikkina viikonpäivinä noin klo 23 asli. Vuorovälil ovat ruuhkå-aikaan 6 minja dkipinvisin p:iiviUlå 8 min. Sunnuntaira vuoroväli
on l0 min. Iltaliikenreesså vuoroväli on 10,

i4 nin.
Uud€n radan ja pysäkkien rakennus
kuslannuksiksi Nioidaan 84 Mn* ja lin
jän 9 vuosittaiseksi liikennöinrikuslamDk
seksi 16.5 Mn*. Kokonaisuutena linjan 9
käytlöönotto viihentiisi liikennöintikustm

Pasilansillalta linja kulkee uuta rabosaa
Estennportin tautta Pdilddriolle. Bterin-

nuksia vuositasolla 2,6 MmI ja käytinnös
sä vielikin enellmAn. sillälm. Pasild kG

portliin on suunnitteiila korkealaatuinen
väihtopysäkki linjoiile 7ja 9.

repaja-alueen uusien asuklaider sekä
VR:n kaupunkirabjen nyötä bDssiliikennetlä alDeella olisi lisättivä. Raitiovaunun
kapasiteeili laas on niin paljoi suurempi,

Ehdotuksen mukaan linja kulkee På-

siltuailiolta RådiokadulleLemponin kaurta. Pasilmraitiolla on kadun mitoituksessa

v&audutturaitiotiehen.NykyistäkadunvaJsipysiiköintiä joudutaan vähentimä:ir.
Radiokadulla kiskot sijoittuvat joko kadun kesketle tåi åjoradoille. Edellisessä Ia
pauksessa kevyen liikenteen olosuhteet saadaan pd€lmiksi sekii kadunvarsipysaiköin

tiä sliilyteryä mahdollisimman paljon. Mi
käli kjskot sijaitsevat ajoradoilla, ovat kus
tmnukset pienemäl ia ptrut voitaisiin sin-

erlei

lirjm 9 liikennerrii ole tarpeen tihent;iii
ajn 6 min vuorovätisti.
Koko petustussuunnilelmaesitykseen

Jugendsalissa, sekå SRS:n intemetsivulla

osoitteesa hrto://neltilinja.tu-ahellmd/
newYilk.htm.

osa 2

tautunut toleuttamiskelpoiseksi. Eräs vaihloehto voisi ollå raitiolinjd vieminen Wal,

lininkadulle ja siltåa pitkin StDrenkadulle.
tullad vielä tuF
kimaan HKL:llä tmketmin. Linjm 2 rooli
Linjojen alueellä vahvistuu bussilinjan 23
lopettaessa liikenteen kun uusi lirja 9 peTåtä ja muila vaihtoehtoja

Linioo 3 ei Komppiin
Kmpin ålueen ratentminen alkaa ensi keviiänä- Linjan 3 siin:ininen SalomonladDue

or

ioistaiseksi håudattu. Kaupunkisuunnit

teluviralto ei pitanyr mitiolinjan johtmisra
Satomonkatua

pitkir

mahdollisenå. joten

Kmpin metroasema j:iä n:nlb nåkymin

il

mar nitiotieyhteltii.

ruuhlG

voi halutessam lutustua nxn. kirjastoissa,

bllu vuo\ibnneneUti,

Aleksonlerinkotu
KuteD taim:inldn lehden lalstoiltå on saatu
lukea, siirtyy railioliikeme Aleksdrerinkadulta pois 15.4. alkaenjopa puoleki vuodeksi. Linja 2 kulkee Erottajalta Linjoille ja
linja 3 kulkee ympltiinnuotoisra reittiå Eira

tinio I

- Kåuppatori Kallio - Töölö, Eira siten,
etlä Eiran lenlissä tunnuksilta 38 ja 3T

Olympialeminaalin edustalle råkennetravo
silmukan edellyttim:h betonikannen vahvis
tDs- jå laajennustöiden kustannusselvitys on

liikennöidäiin piiinvastaiseen suuntd kuin
yle€nsä. Linja 4 pDoleståan kulke Karajanokalta Rautatieasedan kåutta Murkkinie-

kulksi Pasilmraitiolta RadiokadDlle Pasilankadun
lauttå, jolloin kaikki nykyisel pysiikir voidm siiilyttä. eikA pysiiklien siin;imisestå

valmistunut. Hinta nouse miljooniin euroi
hin,joten silmulaD toteutuminen on enrtiin

meen.

syntyisi lisiikustannuksiå tai palvelutasohaittoja. Radiokadun (Yleisradion) pysiikit paivelevat myös Hadwall Arenm liikennetta.

Veräjiimiikeen on ynrniirrettivästi haudattu.
Linjalle 9 vaihtoehdoki laaditun suunnitelmd sijam älelaan nyt tutkia realistisempia
vaiht@htoja, joilla linjan I kdnattavuutra
par neftaisiin. Yksi vaihbehdoista tulee

lyttiiä myös kadun keskellä.

Liikennelaitoksen mielestäpitiiisi tutkia
vielai reittivaihtoehto, jossa linia

Alustavtu tdkå.telun perusteella timä vaiht@hto olisi ristiriidasså Pasild måarkäylön
kehittaimisuunnitelmien kånssa.

Ilmålasa on pidemmän lähtäylsen lalinjd 9 reilin vieminen liiheue Il

voitteena

målan asemaa. Kii:intöpaikka voi sijoitrua
alueelle vasta aluen kMvoituksen ja raken
tmisen jålkeen. Asemm jå vesilinnojen vii
liselle ålueelle l@ditam demåtaavan muu

suunnilelma

linjd I

tai 2 johtamiseksi

olemaaD Kepylänliikenteen lopeftminen
kokonaan ja linjd I lyhenHminen viilille

Kåuppatori Vållila.

tulisi ottaa huomioon konepaja-alueeD suun

Tiivistelmö
Vuonnå 2003 linjan
titön ja

6

pidemys otetaar käyF

lirjaa 6 liikennöidäiin reitillä Hiela-

råilioliikemettätulee laajentaa, ei supistaä.
VuonDa 2004 linjån 8 pidennys Såu-

Muilå vaihtoehtojå tulevåt olemad lin,

ldaukiolta tai si[en niin.

Kiven kadulta keskelle Itä-Pasilaa. Tiimii

tonn-eitiue jo 1.5.2001.

pungin yleisen linjm kanssa, jonka mukad

Kaåvasuunnittelussa on vdaDdultu raitiolinjm 9 kääntöpaikan sijoittmiseen myöheImin vesilinnojen pohjoispuolelle suunnitellulle torialueelle. jolloin kä?intöpaikka

Itä-Pasilassa on pidemmån tötäyksen
linjm 9 reitin vieminen Aleksis

Vakinaisillereiieillepalalaan i.10.2002,
7 pala t2laisin Senaatin
lorin Eitille. Linjåio siirerliin Rautåtien

jolloin nyös linjå

olisi kuitenkin
poliittisestihyvinvåikeajaristiriidssakau-

jd

tavoitteena

Liikenne linjalla lX, Kauppatori , Hakmiemi (AEnahlo), lakkaa poikkeusrcittien

Päatös

tosta tåvoitteena kehittäii Ilmalan aseman
ymp?iristö toimivaksi työpaikka-alueeksi.

olisi mahdollisimnan lähellä lmalm ase-

Katåjdokm teminåalille ei tule läinkam raitioliikennetti-

I vieninen ydinkeskusiäanjå linjan mah
doUinen jalkaninen Koskelaan joko Pohjo
etrå Måkelånka
dulta k?iiirnyttäisiin Koskeldiielle.

Myös linjojen I ja 2 yhdistiimistd tutki
t@, losin räiä suunnitelma vaikeutlaa se,
etti yhdysaiteen råkeDtaminen Toiseltå linjalta HelsinSinkadulle on osoinaDtunur ylliitLiivån ha*alaksi. Raitiotietä ei saada vie-

konpåaden alueelle otetaån käyttöön

ja lin-

jaa 8 liikennöidiiäD reitillä Jä*äsadi , SörVDonna 2005 uusi linja 9, Kirursi ,
Ilmala, otetad kaynöön.
Vuoden 2010 jiilkeen pidennetiiiin lin
jaa

6

Jätkisåareenja siireti?h sen reini

kd

takaupungin itärannalle- Uusi raniolnja
Somlasadi - Meiiahti oletm käyltöön.

lya Castri:ninladulle teknisisE syisti- T\rtkittavåna oli jopa iunnelin rakentMinen

linj

Toisen
toppupääst?t alås Helsirsinkadulle, mutta tiimiikii?in vaihtoehto ei osoil,

fr^t"I
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Autol88l4 - 8838

AUT0T 88t4

- 8835

Helsingin kaupungin liikennelaitos sai
kityttöönsä huhti - kes:ikuDssa 1988 kaikkiaån 25 kpl Scmia N112CL 60 / Wiima
K202-221 linja-aDtoja. Autojen numeroiksi tulivat 8814 - 8818 ja rekisteritumukset

minen oli p€hneäi, rnutta löysän jousituksen

laatikon peruutusvaihde edellytti korkeah'

takiå autoillå oli vårsinkin kaaneissa ikävä
taipunus kallislellå sivuille. Peruuttaninen
oli hiemån epäiåsåisra, koska voithin vaihde-

koa

olivåt våstaavasti BJE 814. . .BJE-838. Suuresla rilaosrästäjohtueD Scania toimini låupm päiille yhden ylimai:iräisen alustan, jo-

ten liikennelaitokselle tuli itse åsiassa 26
ålustaa. Koska Wiimå ei suostunut ilnaiseksi
ko.ittåmaan yhrii ylimiiårästä aluståå, jäi
tim:i alusta korittamåtta. Lopultå lahjå-alustå

jin HKL:n

Ruskeasuon varikolle varaosa-

liihteeksi. Autoja kulsutdin vuosimållin ja

valmisråj nukaan Kaiikasi-Scanioiksi".
Autot sijoiteuiin uusina HKL:n Ruskea-

suor eli Ruhan vårikolle jå tämän sarjan
autot ehdvAt ajaa useimmilla Ruhm linjoilla. Poikkesksellisesri näitäautojasijoilettiin
vda autoina nivelbussein hoidetuille linjoil
le rai jopa seutulinjoillekin. 19901uvun to
pulla pari åutoa oli läinassa Koskelm vei

kollå. samoin VaJtiokyliin eli V&han vdikolla. Näin ollen Käsi-kasi Sc ioita saar
toi nAhdä muuallakin kuin vain Ruhan linjoilla. Viimeisinå kesid n:imä autot olivat
seisomåsså. Loppuvaiheessa auto! olivat
åjossa linjojen 14, l?,24.32 ja 57 ei-mtta-

Väijntövoimainen Scanid mooltori ja
Voilhin vaihdelaatilko tdjosivat hlvän kiihtyvyyden,joten niiiUii autoilla ei helposli j;iä-

nytvaloihinseisoma .Vstaåvasti melulåio
muodostDi korkeaksi auton takaosasså. Ajå-

Yråkuvassa auto 8814 Ruskeasuon vaikola niin uutena, etteisilä ollut ehdiity edes
rekislefttidä. Kuva Juhana Nodlund

22.4.1944
Auto 8816 Bauratienloilla 5.7-1997.
autojen lakaseinän proliili oli kulmikkaampi
kuin volvo /Wiimojen, koska alustatsh'
taalla oll rakennenu valmiiksi kulmikas
moottodlilan suoja- ia ään erisiyskoppa.
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kierosluku4jotta vetoa saatiin talapyö'

nue. Våihteiston yhteydesså olluttå kulmavaihdeua jouduuiin korjaåmaan silloin täl-

Aulo 8831 Fluskeasuon varikon pihalta
20.7.1996. Kuva Jukka Tölkkd

Aulo 8835linjan t7 kååntöpaikatta [åPasilassa. Aulon alkuperä set va koisel
kykin!merot on korvaltu kullaisila numero lla ja isäksikylkiin on tisäity,,HKLBussillikenne leksti. Kuvan kurjeitaja on
tåmån arlkkelln kirjoitlaja. Klva Kimmo
Säleri 28.41998

tlriiD

l\r I-r

Aulo 8825 saapumassa tinjan 57 påålepy
säkile. Kuva Jukka Tölkkö. Munkkivuori
30.5 2001

ftnrnof
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Autot 6614 - 8838
Kuvassa auton 8814 ohjaamo silloin,
kun alto oli luovutusikåinen. lvitiait
ja hanidalaitteei oli asoleltu Scanian
lyyliin selkeästi. Ohjaamon eruono_
miaeikuiisnkaan ollul yhlå hyvå kuin
Volvoi$a. Kuva Juhana Nordlund
22.4.1944

Auto 8838 iinian 32

kesållå 1989. Auton

kirjain elisiinä luki
"IIMA,/CANlA". Virheel'
linen teksli oli nåkyvillå
Loppuun saakka. Kuva

piti tulla Liiken-

löin. Kaikesta huolimatta Scdriåt osoittautuivat ihd luotetiavilsi ajop€leiksi eikä autojen relniikka ollut liid mutkikasta toisin

alussa 2001. Autosta 8824

kuin nylryisissä autoissa on tåpana. Jotakin
autojen kestiv)rydesei kertoo sekn. eiti au
tojen moottoreita ei k€nMkaan talvinnut
avata saati valhta 13 kiiyttövuoden aikma.

essa Ruhan vankon halissa kohtaloåån

Keskimoonoriautoibin venattuna autojen
huoltoa helpotti moottorin tåkanå ja sivuilla

Autojen wnma-kori oli yhteniiis.akenteinen hitsåttu teråskori. SisDstus oli sman
tyylinen kuin wosimållia 1987 88 olleisså
Volvo / Wiimoissa. Ovet olivat sisiiätr käitnryviä lehtiovia. jotka åvautuivat joko Ina-

nelånoksen Altokerhon re&iauto. multå
hanke kariutui. Auto seisoo tatii kidoitetta-

rrKL

8814 - 8838

Alusta: Scania

Sc

Nll2CL 60

iå DS 1126, I llitrainen, 242 hv

vaihteisto: Voith D863, 3 portainen

Lähteet:
Korir Wiimå K202 221

HKL Ulosajohistoria 2.6.2001

Kuljettajd ohjeknjå

HKr-nmerct

Scania

Nl12 / wiina

8814-8838, julkäisija

Auto 1988
R

scd

Ovijii4estys: 2+2+1
lstumåpaikkoja: 35 + kuljettåja
Seisomapaikkoja: 30

AITIOiehden eri nmerct

nuåalisesti tai oviåutomatiikalla kuljedajan
Mimeisen kerm &eväastii 2002 kåtsot-

hrm) "Kasi-kåsi-Scmioita" oli liikenleessä
lauantaina 2.6.2001. Linjallå 14 oli auto
8818 vuorosså 205 ja linjalla 57 olivat autot
8830

ja 8814 vuoroissa

276

ja

n

7

.

Visreisellä sivulla aulo 8827linialla 32
Elelå-Haagassa 28.9.2000. Nytlemmin linja
32 on kowatu Biislavuoren kaulta ajavalla
linialla 41. KuvaJukka Tölkkö

Tiini.n

jiilkeen autot my)'trin yhtä lukuun oMmatta
ulkomaille, lettivästi Venäjålle heinijkuutr

30
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autojen 88r4 - 8838 sisustus oti
samankallainen sarnan vuosimal in volvoihin veratuna.
lstLimel o ivai vihreilä teräskupp -istuimia. lkkunoiden äta
puolella seinäl olival snsiäja
mlissa kohdissa rumman
harmaita. Kano ol vaalean
harmaa. l\4olemmal klvat ovat
aulosta 4822. Kuvai Jukka
Tö kkii 20.7.1996. Fuskeasuo

Auro 8820linjarra 24 Seuksaa,

renliellä 24.4.2000. Runsas
kurkausi myöhemmln linja 24
siirryi Suomen Iuistiauto Oy:n
liikennöimäksi. Kuva Jukka
Tötkkö

-,t..-.__.

l1 l--l,
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pÄÄrEPYsÄrrt

Tlotiirnho|r oi .rl.r mirrkilti[ flrrr.)i*t , iollci t iail llorr.lall
SRS-informootiotq

":/srvnaxsu zooz

sö h köpostitse

Jos haluat sååda nopeåsti ajankohtaisia tietoja SRSI tai muut€n ataa liihellå olevista

senet. eivät seuran ulkopuoliset Muistalåa:

tap.htumista, se kiiy piiinsä s:ihköposutse
Jollet vielä ole mulånå. Sinln on ensiksi
ilmoitettåvå rinkiin liittymisestiisi yhdistyk'

sesti mukanå, va€n ainoastaån ne,

sen sihteerille s:illöposhtse osoitteeseen
i.nordtund@kolumbus.fi . Muihitr osoittei
snn tihetettyiå viestejä ei oteta huomioon
Samalla suostut siihen, en:i sitl*öpostiyh_
teystietosi v?ilittyykaikillemukanaolevile.
T:ihän rinkiin voivat tulla våin SRS:n jå-

PäiiEpysiilki palstan uutisavustajien nimet
laitetaar vastaisuudessakin yhteen Pötköön

Mitiiin

muutosta ei ole

lu-

vdsa. Sen sijaan verkkosivujen uutisPalstalla (SRS Uutiset / hkenneuutisia) on otec
tu 1.3.2002 alkaen uusi kiytiintö,jossa awslajån nini niikyy viilittömitsti ko. uutisen yhteydessä. RAITIOlehteen voi l,ihettäå siis

uutisiasiten.€ttiiyksittäsen Dutisawstutsen
lähetEjiin nimi jää vain toinituksen detoon
Lehden toinitus vdaa itselleen oikeuden
muokata måte.iaalia lehden linjo nukaises
ri. Toimitus päåttiiä myös, mit?i julkalstm
jå mitii ei. Mieluiten nåteriaalia oteban s:ihköpostitse, mutta muutkin tiedonsiinotavat
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jo*å

sähköpostitse ilmoitrautuvat ylliimåinithrun

säl*öpostiosoitteeseen. Yki ilinoittantuminen riitt?iå. Jos halMt erola ringistå, siitiikin

ilmoitus smaan osoitteeseen.

toimii tiiydentiiviirä viilineeRAITIOn jå SRS:n verlkosiwjetr rinnålh. Siilköpostirinki ei korvåå setr enempää
jäseolehteä kuin intemetsiwjakm
T?imä palv€lu
nä

semsi vuoden 2002

pa*ksiir-

tolomake. Vuoden 2002 jäsemaksu on 20.
ja er:ipiiivii on 3 I .5.2002. Erityisen t;irkeää
on mainitajäsenen nimi
sa,

tiedon to-kohda!-

jotta rahastonhoitaja vaivatomasti ja

yksiselitteisesti pystyy niikemään, kenen
j?isenrEksustå kuss.kin tapauksesså on ky
symys. Jäsenmaksunsa laiminlyöneille ei
postit€ta .iatkosså lehteii ja jollei maksua
kuuluu myöheminkiiin, seurm johtokunta voi erottåå maksuåttomat jiisenet."

sRs 3o-vuoTlAs

UUTISAVUSTAJAT

palstan loppuun.

kukaa ei ole tässä systeemisså åutomatti-

Tiirn?in lehden mukana

jibenmalsun naksamista varten

Suonen Raitiotieseurå ry.

*i''tti

30 vuotla

16.1.2002. SeDran kevåtkokous sekii seuran
3o-vuorisjublar jiirjesteuiin 24.2.2m2. Ko-

kouspaikalla Vallilån nitiovaunuvårikon
henkilökuntaravintolassa oli låsnä kDusi
kymmentä jiisenni sekä HKL:n ja Pienois
råutätiekerho ry:n onnittelijal. Hannu T
Pulkldnen nusisoi.iuhlåvieraiden viihdyk
keeksi ja herkullisten taytekåkkukahvien
sekä seuran ålkutaipaletta kiisitelleen tyhyen

historiikin jälkeen meillä oli tilåisuus tutustua vdikon sekå korjaamon tiloihin. Juhlahed<i huipentui hdja ja hiomavaunula tebtyyn ajeluun Vanihsta Koskela veikollejå

RuDebersinkatu

TINJAT

-

Ruusuldikatu,risreys,

suuntå 2, on nldemmin epävirallisesti

Itsenäisyyspiiiviiniltda6.l2.200l mitiolin

teBy

Mauk

nimi-

Motkaksi syksyn 2001 kaadon

ajoivat molemmat
-

reittiä Mdnerheininrie

Bulevddi - Fredrikintatu Laivurinkåtu -

Tehtadkatu - Peråmiehe*atu - Pursimiehenkatu Telålkakatu - Tehtaankatu - Laivurinlatn Fre.lrikinkatu - Bulevardi - Mannerheimintie' . Linja 4 ajoi ikivanhalle
piiålepys:ikillen Kirurgille kympin kaverina. Havaintoja kertältiir 3B:n markustajat
eivåt kuumelleet kuljettajan selkeitå kuuiuluksiå ja ajoivar Mannerheimintietii ålas
Erottajalleja edelieen Eiman ja

Punawoen

Pursiniehenladulle, josta samat matkusta
jåt v:Uinönäsd palasivat sämalla vaunulla

Menerheimintielle. Ehkä he hålusivat kar
soa, millaistå reittiä tinja 9 tulevaisuud€ssa

mahdollisesti ajaa? Tätä reitliähän lässä
ikäiin kDin'harjoiteltiin".
Raitiolinjaa 8 pidemetä:in Jiitkäsaareen
noin wonna 2008 - 2009 Crusellinsiltaåpitkin. Ensimåisessii våih€essa linja kulkisi
Saukonpaden etelipuoletle. Myöbemmin
linjaa pidemettiiisiin. Raitiolinja 6 johderaan
Jälkäsa@eD vasta myöhemin. Kuiosen
mitioFta tulee risteiimään Masa Ytrdsin telakka.adan kmssa, koska lelakkdatå jiiä
paikålleen. Ttimä on teknisesli mahdolljsta,

ja liikenEeltisestikin,sillålelakkdataakäy,
Ietiiä våin muutamm keran kuukaudessa.
Håvaittu 13.12.2001: AJabianrånnd

i-

lme: AJabia*ådun rata on valmis ja katu
jalkaLäyliivineen on åsvaltoitu. Myös rvpysiikkikorokteet on asvaltoitu, ei siis kivetty. Kadulle on asemenu ajolmkojen kannatinpylväät. Jostain syysti ajolankoja ei snten

kiimiteti

talojen seiniitr, vaikka paikal-

la on jo blojakin. Ajolairoja ei ole vielä.
Aråbialr]Imm ja AJabiånkadun risteyksessii rata on paikallaan. muttei vålmiina. Ara-

biairannassa kaupunkiin johtavaa rataå on

paikallå jonkin vend. Hämeentiellå kau,
pungista tulevan radm jatke on vatmiira.
Ainoasiaan noin kymenen meFin minai
tretr piitki raha puuttuu uuden ja v hd
radd välistä. Kåupunkiin mener,ää uutta
rataa ei ole vielä råkemettu- HiimeenrieD
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tådouskilpailun seuråukena. Linja
siirtry Concordia Bus Finland Oy Ablta

sekii linjat 71.

7lVja 73B Connex Fiddd

Oyltä HKl-Bussiliikenteelle. Uutta Ciry-

jät 38. 3Tja 4 ajoivatjonkin aikaa poikkeDs

reiteillä linnanjuhlien ratia. Linjåt 38ja 3T

rcimar

Helsingin sjsäisen linjån 32 Kmppj Etelä-Haaga viineiset liihdöt !äAbphleisti
olivat seuråavat vuoro 251 liilti viimeisen

linjaa alkaå liikennöidii toukokuun 2002

kenm Eielä-Haagan Riislavuoresta klo

ratkåistu. Seutuliikenteen tdjouskilpailu

23.28 auton ollessa HKL-Bussiliikenne
9825 (Mercedes-Beu 0530 Ciraro). Km

2001 / 2 on rarkaistu YTVD ballituksen paä-

pisla Elelä,Haagaan liihri viimeisenii vuorona woro 250 kio 23.34ja aDto oli HKLBli 9826. Auto saåpui Erelä Haågd piiårepysäkille kaikkien aikojen viimeisenä linjan
32 aubna 31.12.2001 klo 23.51 eli ålle l0
minuutria ennen vuoden 2002 alkamista.

kohteessa yhteensä 20 seutulinjaa. Yhteensä kohteissa on liikennetCi 7.7 milj.
vuo-

Ninn olen linjm 32 buss€issa ei ole milloinkaar voinut naksaa matkaansa €urcilla (td,
källeen ottaen europohiaiset hiDnat otettiin

Hellinginbusseissakiyt(tön Uudenwodenpinv:inä 2002 amuliikenteen alkaessa ndkkojen säilyessä rinnm käypinå maksu,

v:ilineini helmikuun loppuun såakka. Yöllä
31.12./1.1. klo 0.00 alken tok sai matsa
matkansa euroissakitr, myös rairiotievau
nuissa). Kumnantin vDoron vi.ållinen si

siiäntulo hälliin (Ruha) lienee klo 24.00,

joten on mielenkiintoinen kysymys, onlo
linj 32 auto ollutjollain tapaa ajosså vuonna 2002. Todennäköisesti ei ole ollu!. Linjan 32 historiä näyltäi paä$ynen lihes sekumineen samd aikåan kuin Suomen narkan (virallisena Stromen våluuttma)-

Helsinsin sis:nsten linjojen 47 ja 63 liikennöinti siirtyy I l. 12.8.2002 Comex Fin,
idd OylLli Suomen TDistiauro Oylle tuo,

Linja,

alustå lukien Suomen Tuisriauto Oy.

I.2.2002 Seutuliikenteentdjouskilpailu

löksellå 31.1.2002. Kilpailtavma oli 10

ln

Tdjouskilpåiluun osallistui seitsemiin
liikemöitsijäå yhteensä 42 tädouksella. Ttr,
jouksel venåilriin kokonåistaloudellisen
edullisuuden perust@lla YTV:n hallituksen
hyviiksymien periaåtteiden mukåan. Tarjous
len
ta

pistefys laatut€kjjöidetr ja kaluston osal

vahvistettiin ennen hinråkuorten åvaåmis-

ta. Liikemöitsijöiden merkinaosuudet seululiik€nt@ssä muutruivåt tillä kienoksella

oleellisesti. HKl,-Bussiliikenne kalvani
osuultaan lihes kaksinkerlaiseksi. Connex

ja

Concordia menetdvat likemettå. Uusia

sopimusliikeDöihtöita ovat Wstendin Lin-

jå (aikaisemin väin alihantkijda) ja Etelä-Stromen Linjaliikenne. Hinratdo nlr raF
kaislussa liikenl@ssä nousee 4.5 Eo mura
on vielä 21,5 7d alempi kuin v€rtailnhinta
ilmd kilpailuttmisra. Tällä kieroksella liikenl@seen såadaD 31 uuua bussia. Uudet

viisiwotiset liikemöintisopimukset atkavat
jolloitr liikennöiisijät vaih

elokuussa 2002,

Uusi li*ennöitsijö

Nrkrine n liikeMöitsijö

111

120-122

HKL-BDsiliitenne

154, 156

206,212
213

3t5,321
324,345

HKL-Busiliikenne

502

Etelä-Suonen Linjaliikenne

509

740-746, 518

HKLBussiliikenne

lii

kent@n talia rara voidam mlentaa vain

Arabimrmnan päAtepysiikkisilnukån
rakentminen myöhästynee alkuperinsestä
suunniElmasta aukiolle rakenne(avan
måamlaisen pysiiköintitilan työmd joh-

tor"oI
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METRO
sunnunraina 30. I 2.2001 liikenreessä niikvi
viit mm. metrovaDnuparit 221+222 sekii
215+216. Myös vaunupaii 223+224 on ha

vaittu linjalla joulukulsså- Tiimä merkitsee
sitii, etti ehkä .jopa kåikK M2oo-sajaraiset
ovat ollee! Iinjaliikenteesä ennen vuodeD-

4.1.2002 aamularhaisella oli Viikisså
metrcn yhdysnit€ella sellaiset 'merkif , ettii
mdatla on kulkenut juna. Kyseessä oli Kes-

ki Euroopasta metiolle

saapunut kiskoma'

briåalikuljetus. jonka VR OsaLeyhtiön dieselveturit toivat metrovaihteelle. Tavaraju_
nalla oli ollut huomattaviå vaikeuksia sel'
viytyä Kemuråisesla ja kaltevuudeltaån jvr
kästå ralaosuudesta viikissä- Loppujen lo
puksi.juna oli jouduttu tuomad nimiin ra
tageometrisesneriloisestirakennetunosuuden läpi parjssa osasså.

peiikjuoli
M20o-sdjan
kåsesä metiovuorossa
Surnunlaina l3. 1.2002 kolmessa

nat. Havainto alkuiltapinviiltä. Sama toistui
sumuntainä2?.1.2002. Havaintoajankohta'
nametrovaunuparien pdittomat vaunul ajoivat keula kohti Espoota, Parilliset tas nokka Sipooseen päin. Kesiillä 2001 M 100-salvaunul liikkuivat toisin påin, M2001taås
vdsin sekalahella tavallå.

j

u
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Syksyllä 2002 Helsingin metron vuoro
viilit näyttiiisivåt tiheneviin nubkå-åikoinaOsuudella Ruoholahti - ttäkeskus metro-

jDnien vuoroväli olisi ruuhka-aikoina 2,5
minuuttlå ja hådoilla 5 minuultiå

KATUSTO
221

10

20.18.

2l0ja

våriotmit 201 - 203, 205
221 (ilanne 21.12.2001)

Keiå vaunut HKL

pohjoisimpana on
Compact-rasioineen,

HKL 332 liiydellisine
keskimilinen

on

HKL

ja

etelnsimpanå on vihenåtikka HKL
352. Ykkövaiteella sisällä hallissa näkyy
olevan ihan oikeitä linjavaunuja, ja t,imä
johrunee siirä. euii Vdioiden tultua ruuhkiin
linjalle 6 sisätilaa taniltiin lisäå. Siispa cide

ja 2 on romutethl
havaittiin åjosa ai_
1

syksyllä2001.
nakin vielii hein?ikuussa 2001.
VaDnu 2

Koskelan hallin pihallä on pressuteltu.a
kolme VTs-vaunua sangen tiiviisli. mutta
sen venan niissä on tunnusmerkkejä, että

337

vdiorim 208 oli perj&laim 21.12. linjalla l0 vuorossa 96. våunu 205 oli linjarla
6, mutla aiemiD linjalla otlutta 209rää ei
ole näkynyt pdijn päiv;j?in. Raitioliikenteellä
on siis kåyrösä

oli linjm

vuorosa 94 tiislaina 11.12- Havainto Låsipalatsilta kello

Variolim

havåittiin 21.12.2001 noin klo 14:n aikaan
olevan ed€lleen saksisankainen viroitin.
Vaunu niihty Stockmannin edesä Kolmen

Veiotråm-vaunD HKL 223 on tuotu Helstrl(J.tt 21 .\t .2oor, 224 18.t2.2o01 ja 225
22.1.2002 sektj 226 19.2.2N2.

HKL:n nivelrailiolaDnu tro 35 on nYt
Nd+. våunD oli lm. laumtaia 29.l2.2oo1
linjallå 3B. smma iaumtaina linjåila lo oli
useita "Kaalimtoja", kulen esimerkiksi 201,
203, 206, 207, 208

ja 210.

I tyhjiiksi osin VH:iin. osin piharle. voi ollå,

etti TH:nnkin on iotain viety.
Keskiviikkona 19.12. v:ih:in kello 16 0O
jälkeen Helsingissä Kolmen sePain patsd
luona bajosi

viroitin råitioväunusta HKL l3-

Vaunu oli viimeinen natkustajaliikenteessä
oleva vaunu. iossa on vielå vadanmallinen

saksisdfåviroitin. RaitiovåunussåHKL

Tnrunof

13

Linjan 4 vaunu Nrl+ 46 Snellmaninkadulla.
vaikka neLonen Kruununhaan kiskoilla on jo
ajatuksenakin meLko vieras, iulee tämå
nåkymä olemåan varsin yleinen noin
puoren vuoden ajan kesäkaudella 2002.
Klva Juhana Nordlund 12.6.1999, Helsinki

Vdiotrm
suisena"

222 bavaitdin tuor€eD tuok-

lirjalla 10 keskiviit*ona

16.1-

2002- Illapäivällå ja alkuillasta se liikkui
vuoronumerollå 98. Kyyti oli huomattavd
ti hiljaisempaa ja "sileämpäa" kuin esim.
vaunussa 201,

joka oli smmaikåisesd lii-

kenteesså. Vdiotrmeja iiikkui tuolloin
kymppilinjan iltapiiiv:inuhkassa jopa 7 - 8
kappalena. Myös edellisenä paivänä (15.1.
2002) natalalattidatikoira oli liikenleessa
ainalin 8 kpl, jos mukm lsketaar myös
vaunu 208 linjålla 6.

Tmmikxun alkupuolella plus korjäuk,
sesa olivat Nr-vaunut 47,9l ja 94. Vaunu
91 valmistDi vielå tannnikuun aikea22.1.2002 ratikkalinjalla 10 oli kello
aikoihin Stockmånnin pys:ikillä henossa kolme våunua perakkäin Kinrgin
suuntad (yksi Vtriotram, kaksi vanhempaa).
Kun näma liihtiviit niin pian neljäs vaunu
såapui smlle pysiikiue.
18-30

Variotrm 204 palasi Otannäestä Hel
sinkiin 28.1.2002. Vaunu oli Hekingisså
edellisen

kemn i7.6.-12.11.1999

12.2.2002. Kympiltå ei

viine

vDosina juurikaan ole kiiytetty plussåamat-

tomia nivelvaunuja. NrII+ 92 on valmisrunut koldikorjauksesta, vaunu on havåitru
helnikDun ens; niiiseth puoliskollå linjaild
6. Vaunu vaurioitui melko lailla syyskuusså
2001 katumisonnedomuude$a.

Vdiot'm HKL

223 oli linjalta l0 sunnunlaina 24.2.2002. Sånana päivärii SRS:n
lukuisat jäsenel niikiv{r sis@aurut 224ja

1.2002 Helsinsissä

HKLBIi

9201

lin

16.

HKL:n Volvo merkkinen protonatala
9301 oli perjantaina 4.1 .2002 Helsingin IiD
jallå55, jaijtapäivälläkieroksen ajan myös

55Alla.

9507-

10.1.2002. Helsjngissä linjalla 148
''kaasuton päivä", ajossa åutot HKL BIi
9301, 94 sdjan Scaniå ja Scania Maxci.
Linjalla 16 oli puoliltapäivin ajo$a HKL,
Bli 46 (Scania L94UB/Lahti 402). l6lla on
viine påivinä ollut ajosså laatikko Wiima
myös ruuhka aikojen ulkopuolella, jopa sun,
nDntaina.

(hankko Wiima

=

Wiima K202 tai

N202)

Keskiviikkona 16.1.2002. HKL-Bus
silikenteen teli-Volvo / Caraus nro 102 lin
jatta 23.

Bli

HKL-Bussiliikenteelle tulee vuonna
kpl nror 201 - 264. Autoisra 32 kpl lulee oie

daan maakaasukiyttöisiä volvo / sätflejä,
muut 32 diesekaytröisiä Scania L94UB:ita,

joista 27 Lahti scaloja ja viisi lkaruksia.
Scania / Scaloista 17 kplon tdkoirus sijoir
taa

Hehingin sisäkille linjoiueja l0 seutu

21.12-2001 HKL 9022 (Volvo BloM /
wiima K?02) oliHelsinsin sisiiisellä linjalla55. Ei ole vamuutta, että autoolisi samå
tuin edellisenä päivänå havairtu. Håvåinto
Forumin kulmalla noin klo 14.
Uudenvuodenyönä åutot HKL 8507 ja

8601 hoitivat linjan 0lN lisaiiikenteen.
HKLrn 85- ja 86{&jojen viimeiset rivelåDtotjAånevat vapunpäivänii pois ajosta, eli
niitii kånnåttaa nlt vielä kuvata. 87,sdjd
nivelautojåiän@ vielä vam-auroiksi.

l6 ajoi

vuorossa" HKL

Bli

päivällii "djesel-

9849.

Linjd

pysiikillä

"Henry Fordin katu" on pysåkkikilvessii
mäiiränpäiinä vanha peruå oleva "Muntki,
saai", kun pitaisi olla "Hemesadi .
esityslislasra 4/2002 (kokous 14.2.2002)
selviiiå, ettii HKl-Bussiliikenne saa syksyki
voittmilleen linjoille 22 uDtta åuloa. Hel
sirgin linjoille hankitad seihemiin Scania
L94tlB 4x2 / Låhti Scalaaja seutuiinjoille
l0 Lalti Scalaåja 5 Ikmsta, joiden atus
taksi tulee niin ikiän Scanla L94UB 4x2.
STA:n uusimmal Scania L94UB / Ikarus
rot 20 - 23 sekå 190 jå 191 saiva!

E94x

kukin omm kummin. Kumeiksi nimeniin
Uirkeitäbusiliikenleeseen myönteisesri suhlauuvia julkisuDden henkilöici. Kummil jul-

kisletliin laudraina 15.12.2001.
Maanantaina7.l.2002 STA:n linjalla24
ko. linjalle outo autor Volvo/Säffle 267.
Tiistaina 12.2.2002 Helsinsin linjalla 42

kulki kaksiakselinen Allison Volvo STA

22.1.2002. Helsingin linjalla l48 HKL
9201 ja 9301. Kolmdlena auronå lin-

jalla Scaniå MåxCi.

Laudrdna 26.1.2002 Helsingin linjalHKl-Bussiliikenne 8936 GLP936). Llnjallå 554 ajoi HKL 81i9847. Linjalla 42liikkui Suomen Turisliauto Oy 295
la 654 åjoi

(kåksiakselinen Scånia L94

/ Ikms

E94).

Linjalla 72 oli STA 197 (nivel Volvo vm.
1990, korkea). Aikåtnulukirjan mukåan
72lla kuuluu lauanlaisin olla vain maraliå
autoja. Seutulinjalla 731 oli Conrexin volvo B10M 65 /Wiima K202 vm- 1991. vaikka siellii kuuluu lauantåisin olla vain mata-

2002 taysikokoisia linja-aurojavåhinta:in64

9511. Linjalla

Helsingin joukkoliikennelauiakunran

10.1. Helsingin kaasuaurojlla yleensA
ajettavilla linjoilla Scania Mdci ,autojål
noin klo I 1 30 Häneendellä Kurin ohi ajoi
linjalla 55 HKL9505 ja linjalla 62 HKL

välisenä

Nivelvaunu Nrl HKr 53 liikkui linjalla

l0 tiistaina

2.

jållå l4Bja HKI- Bli 9301 linjalla

lia autoja. Itä Hehingisså oli paljon "nor,
maalimpaa' kalustoa, esim. linjalla 9l oli
Scalat ll4 ja 115 seki linjålla 98V omnicityl9839ja 9840- Myös linjalla 57 ou,
toa kalustoa eli HKI-Bli l14 (Lahti Scala).

Aulo oli siis iltapiiivållä siirtynyt 91ltä
57:lle, kuten suunnirelmiin kuuluukin.
Sunnuntaina 27.1.2002 oli jälleen eri
koisia kalustosijoituksia Helsingin linjoiua.

HKL'Bli 31 oli linjalla 55A, Tarmelund 8
(M B Cildo vln. 2001) oli tas linjalla 23
(yleensä TLL:n Cihot kulkevat linjalla l6).

HKr Bli90l0oli linjalla65A, HKL-Bli

12

oii linjalla 95, HKL-Bli 37 oli linjållå 98V
ja HKL Bli l05linjalla 97.
1.2.2002 Helsingin linjar 14B kaikh
kolme autoa olival målliå Scdia MdCi.
8.2.2002. Helsingin linjalla 14B ajossa

HKL-Bli 9609, 8945 sekä 9201.joka våihdeltiin johonkin åikaan påivästä aDtoon

ftrunof

ll4. Havainto heti puolen!åiviin

jälkeen.

16.12.2001 Helsinsin linjalla 16 viihtyväl TLL 6 ja 8 ovat sadeet €nergiayhiiön
mainoksina kylkiinsä nauravia aurinkoja,
kukkia ja tektit "Maakaasulla tulevaisuu,

TLL 8:n matkDstmon pysiikkidynG
tåulu toimii muuter nomaålisti, mutta pysiikeillii auron ovien auerssa näyttöön itmes
tyy leksti "Ei liikentee$ä".
teen".

Concordian luvatut 15 uuua Ikmsta
ovat saapune€r Klovin vdlkolle. Håvainro
tehtiin 29.12. ja 30.12.2001 vålisenä yönä.
Kaikissa on nonnaaii Conco.dian

vfitys, 43

islumalaikkaa, näiiriinpä:inäylöllisel linja
kilvet, uudel tariffitunnuksel ja Ez-alkui
set rekisrerikilvet, Jårjestysnumero! oval
nelko sekalaisia, nuta ain.kin 99, 100, I 14

ja 268 ovar joukossa.
Sekä Concordja

Bls Finldd Oy Ab eni

Connex Finland Oy ovat sijoiuåneet 1

l.

2002 alkaen uusiä Scånia L94UB l?ihiliikenneåutoja seutuliikenteeseen. Concordia

on laittånut Ikmskorisiå autoja mm. linjoille l12. 128.250,261ja 270. Havaitujå
yksilöit?i ovat

Im.99, I14.260,266,283 ja

284. Connex puoleståan on sijoitranut
lenlokenttiseutulinjalle 615 uusia teli,Scaloja, joissa on sAs-mainosteippaukset.
Havailtuja yksilöitä olivåt ffn. autot 188.
189 ja l9l. Nåmä autot naydvii! pakkas
kelillä vielä toistaiseksi kDraånlumattomlna
vdsin eduslavilta. Connexinkin Scalojen
istuimet nåyitävar kovdti Vaiotram-tf ppi
siltä. Myöhenmin on havaitru myös teliScalar l90, 192ja 193.

1noo2
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Maanantaina 28.1. Helsingin linialla 68
Concordian teli Ikarus.

Loppiaisena 6.1.2002 jokin Connexin

teli Scånia / Ikaruksista linjalla 363
Loppiaiscna 6.1.2002 Connexin uusi
tcliscala 190 oli seutulinjalld 519, lcnto_
ken(ålinja sckin. Tlilen oli rhdollist! teh'
dä kolmen pcräkkiiisen Lahti Scalan vaihtoyhtets kolnclla e.i linj!1la;91-519 6l5..la

27.1.2002: Connex
L9.1UB6X2

l9l

731

29.1.2002r Seutulinjaua 615 iltdruuh
kassajompiknmpi Conne{in Sliftle / Volvo

Bl0R:stii

6l tai62).

yhtiön faihiliikenncautonsa on tokiollut ai

kikemminkin. nulta kliken kli\kiarn sel
laiset o!ur YTV liikenleesä vaain hdvinai

TAMPERE

sia. KAAntlvillä telipyörillii v!ru\rettlja

Tampere saa luoden 2002 alussa p)y
trnånsä larjoukse! rdideliikentcen hyijdyn
tnnisesri tulcvaisuuden joukkoliikenreen

Scanioita naamme paikallisliikcnGe$ii ei

helmikudn lopulla Tanpereelh liikennelai
toksen viielle ja runsdasta kiinnostuksesta
paatellen TKL:n loisi olcttaa hankkilan

pohjana. Tarnpereelle suunnitcltu iårjeslel
nä on pikaraitiotie, jok. kultee piiäosin

!astaxvia autoja iossain !aiheessd

rdurateidcn kiskoja. Pikaaitiotie

Liililinjal

Connerin uusia Ikdus E94 korisia Sca
nia L94UB4X2 busseja oli liikelleesä sun_
nunlaina 3.2 . havainnor Hclsingin lnrjllta
52 (bussi nro 197)ja seululinjulm l:13T.
Connex 216 (LLF 952), Scania L94UB
4x2 / Ikms E94, oli Helsingin linjaua 7l
Runeberginpäiviinå 5.2.2002 Au1o nåyrti

3

(Volvo B I0BLE / Lahri 402)

paloi viikolla 8. Aulo ko{ataan suurehkoista
vlu.ioisra huolimalta. Koriaustöiden ajaksi
oli tdkoitus vlokata uusi Volvo/Clms

Helsinki, Pitiijänmaen liikenncynpyä
perjantai 1.2. klo 14. vaaleankeltanEn Ldnd
Scala ilman kylKnumc.oa rai liikennöilsijån
nifleä (vAnlys muistu11i Koskllinjojen viinii

ilman sinjsiä rairoja) Pitäjänmiiestä Munk
Espoon linjaua 17 on ollDt 21. ja 22 1
liihdösii 7.30 Espoon kesluksest! Westendin Linjan 6. Mercedcs / van Hool.
19.2.2002 westendin Linja 24 (Volvo
BIoMA / wiimr N202, IFO 950) oli Hel
singin sisaisellä ruuhkalinjalla 2 lY Havain
ro rehty Lasipalatsin kulmalla klo 8.40

j!

hnssi oli rulossa Lauttasadesla.
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12002

olleel kuinka monesti auro olikaan aikaisemmin kiiynyt Helsinki-Vant.an lcnto_
asemalla - tosin vähin tyylikkiiämntissii Sirol,n l-iikenteen viiritvksessä?

rosM

jäiihdytys. Ilnastoinnin jiiähdlryslaiueira

tiit! liemmin olc käyletly. Auto esitelliin
(Scania

/ La}ti Scala) oli linjalla

(dDto

Espoolaiselle Keskuslinja oy:lle on ke'
lullut uusi Scania L94UB 6x2 /
Irhli Scala -telibusi. E.ikoisuntena autossa on kiiiintyvå teliakscli sekii ilm.sto;nnin
väLralvella

leksli 701Sca
efti
Koskrlinjar Oy.
sclvisi,
la . Myöhemmln
ja
saanut
liikenteeseen
haJrkklnul
Oulu, on

onalla linjauksellaan ja kiyttäai hyviikseen

kiy iisitil

hänaslistcn sellityslen mukaan oma., nutla
pikd.idctta 26 kilomelrii ja nykyistä rara

le*koa noin 5? kilomcliå. Pikrrairiotie on
joukkoliiltennejdrjestclm.!ä lehokas, nopea
ja ympainsLijysriiviillircn. sillå sen enerCiankululus on v:ihiiistii j! päisrörja saastcet al_
haisiDnral kaikesta liikenleesti. Tulevlisu!_
den joukkoliikernc tavoiLtdisi kahdcn kikr
mer n såteellii yli l7l 000 rampe'elaista.

kiniemeen p:nn. Linjakilvessä

kalsi Scania L94UB / Lahii Scalaa
1,1.2.2002 oli LenLoasemalh Jyväskylän
I-iikenLeen auro 416 ZCJ 263 (Lahti 400 /

Scania K113CLB) ionkun jy!äskyliiliiisen
opinahjon opelusajoss.. Tiesivärköhiin au_

ftnrrrof

SRS:n 30 vrotisjuhlat 24.2.2002 huipentu!
val railioteiden ryövaunuihin lul!slumlseen.
Ha4avaunu 2126 ja hiomavaunu 2119
ol val la*emman perehtymisen kohteina.
NäiL!å vaunuila tehtilr myÖs kolme ajelua
Valilasra Koskelaån ia takaisn, ioten kaikki
ha ukkaat tuh avieaal saivat kokea
työvå!nujen krlkuominaisuudet. KLrva

JoukkoliikenneråtkaisDn pohjana ovå!
pikmitiotiestä sadut eriträn myönteiset kokemukset muissa maissa; viimeksi kulDneiden 15 vuoden aik a on eri mäissa oletlu
käyttöön 60 uutra raitiotie ja pikdaitiojäiestelmääja olemasa olevia on ryhdytty
käyt6måän uudelleeD tai laajeDtamaan.
Må*ustajarnäånen kasvut ovat kaikkialla
yliltiineel odotukset. Asiakastyytyv:iislf den
peruslana on liikennöinnin tuRallhuus. no
p€us ja kaluston nukavuus.
Tampereen rÄideliikenteen kiiyttöönotto
mahdollisuuksien selvittiimisestii tehdin piiåtös kaupDngin slråtegian hyväksynisen yhteydessä. Selvitys välmistuu vuoden 2002

Uudenvuodemåttona 31.12.2001 Katjaålle

klo 16.30 liihteneessä liihijunassa oli veturi-

UTKOMMT
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(Kissemad ouhkå-

linja) niikyy toisera autona kulkevm midikokoinen Scdia N94UB (IKL 110)-TKLrn
Keskustorin vda-auto eli nl. MONU-äuto
on nykyåiin auto 607, Scmia N113CLB /
Wiima K202 vuo{telt 1992

Yleishavainto TKL:n linjoiltå dkipåivänå ruuh-kjen vålisnii aikoa puolenpinvän luntumåssa: kaksiakselisia korkealat
liaisia autoja ei enää näy oikeastaar ollen
kåan. Nivellinjoillå on vielii joitakin Ajokki

ja wiima'niveliä.

Scania Omiciryr
'nuua
ja Lahti 402rn teliversiot
ovat yleistyneet vii
me vuosina mjusli. Myös ciry u -niveliä
n?ikee

tieryilla linjoilln. Korkeiden autojen

kät1lö on v?ihenlynyt merki ävästi,

Jo

Turun alkDvDoden linjamuutoksia: L 1 .2002

linja

ja

lakkalival kulkenastaMyllyyr asti ja kiiänryvät vanhaån upaan
Kuni'kojalla. Maandtaina 7. L2002 linjåa
19

190

30 jatkettiir KaDppaloriltå Verkahovin .ja
Tuomaansillm kauna Ylioppilaskyläån. Pal,
velulinja Pl jättiiä 14.1.2002 alkdn MuslikkatienjaM sikkatienviiliineli ajaasuo-

jä Cafenoirin puoleisella pysdkillä BZI 988,
Nyholm, Kaarinaan linjalla 110.

1?-1.2002kello 17.30Uudenma tiellä
Linjaliikenne Salosen RKI-8.15 numelo 6
linjalla 11. Nänä kolme åutoå ovat kaikkj
Cms / Volvojä ciry L 'teliåubja ovnuksella
2+2+2. MatkDstäjapäikkoja on 49+37.
Mitronin kilvillä vmstetut autot ovat kåylettyjä vuodelta 1998, rckisteröityjä Puolås-

josa matkalippujå ei myydå

busseissa,

tiotie suljettiin illalla 29. 1 mäiilii:imättöm;ik'

pysakkien lippuautomaateista. Myös nk.
"Red Anow rlinjoillå on tdkoitus siinyd
vaståavaån systeemiin. Reiteilie on io tilåttu 3l kolmiovista Mercedes Benz Citaro nivelbussia. joissa sisäain ja uloskäynti iapahtuu kaikislå ovista.

si ajaksi Alvik- ja

Gröndat nerisilrojen

halkeåmien takiå. Kolme vuotta vanhoissa

silloissa on havaittu halkemia kiittisissä
paikoisså, jolen Tvitrbåna on suljettu liikeD

nahdolliset korjauksel tehty. Liikerne
katkoksen aje liikenne korvåtaan busseil
la, jolka eiväl kDitenkaan voi kuljettaa kaik
kia ryt Tv:irbdalla malkustaviå. Liikenne
iouduttiin katkaisemåan myös vauriottomal-

la osuudellå Gröndal-Gullrnarsplan, koskå

vdikko on sillojen iakana Alvikjssa.
Tutkimusten ja korjaDsten odoteBan kestävan loukausia. Vdtuu viästå jå korjaulsklå on sillan urakoijalla.
radan

Tviirb alte kuuluu muutoin hyviiä; selvitys laajemuksesta pohjoiken elenee,ja sii-

!ä löytyy

lisätietoa SL:n kotisivulta

www.sl.se
Swetramway Fonmin nukad suunniteilaån Tvärbanan osuuder Gröndal- GUUtilapäisiltä våunujen vdastointiraiteilta joko
Meievikissa tai Gullndsplanilla.

Tukholmå 1.2.2002 Tviirbanu pikarailiolie on avatujälleen liik€nteelle osuu
della Liljeholmen - Guilmdsple. Ersim
mäinen räiliovaunujuna lähti Gullmds

pldilla

1.2. kello 13.53. Råta on siis suljet

tu osuudella Liljeholmen -

Alvik.

Liikennettä boidelaan Nock€bybanan

430/830 junilla, koska vaunukuljetukset
Brctmd veikon ja GDllmarspianin vätillä
hoidetam Tumelbma (eli metroraua) pit-

Kalustohavainloja Turusta 16-1.2002
keuo 16.50-i6.55: RKI-859, Antti Muuri
sen 109, nenossa Naantaliin numerollå 1l

jonkin aika on linjållå w7 ollut kåy-

Tuklolna 29.1.2002. Tv:ilbanan pikdai'

marsplan liikennöimistä raitiovaunuilla

TURKU

MenereDrooppålaiset tuulet puhaltåvat tr't
Lotrtoossa, jossa t:i}ain asti on .ehottanut
kertmaksukulttDui ja linjai on hojdeuu }jksikerros- ja nidibusseillå.
tösså kokeilu,

teeltä kunnes siltojen kunto on tutkiuu ja

TKr:n Injalla

Lonloon
bussllilkenneuutisio

LAHIJUNA

vad

ne on hankitiava etukäreen

Mannereurooppalaiseen innostukseen

liittyy siis myös kiinnostus nivelbusseihin
sekä tåysikokoisiin yksikerosbusseihin.
Kaksikenosbussien ongelmana niihdåiin

tm.

istumapaikkojen vähåinetr mti:irä ala-

keIfu mätalalåtliåosasså s€kä se eaei väki
viitsi noustå ponaitå ylåkenokseen vaan
pakkautuu alakertaan. Ylitkertaa kdsoitta,
vat p?nviiilä turistit ja illålla hutinoiva nDo

Jo nyt on kokeiltu nivelbusseja Fi6t
Cenlrewestin Iiikennöimäliä linjalla 207.

Yhtiö or tuotlanut

Glasgowsla ja

Southmptonista kaldeksån Volvo BI0LA
bossia. Ne beriittavät huomiota
pituutensa lis:iksi myös linjakilvilläån ja varityke Atin. Aulot on vmsiettu måFihikilviliä. jotka nomaalisti eivät ole sahluja

/ BTLA

Vfiltiiin nivelet eivät ole punåisia, våan ovat First yhtiön omissa nk. BarLontoossa.

Tulevaisuudessa punaviiii tnlee entisestään ljsåAntymäan

tnntoon liikentessil

sil

lånytkantakåupunkilinjoillavaäditrävaåväritysti oilaan laåjenbmssa myös esikaupunkilinjoille. Suunen lmojen bDssitalusb onkin ollutjo kåuan liihes kokonad punaistå.
mutta monet pelkäsLiiAn €sikarpungeisså aja-

val pienel yhriö! ovar tiihiin asri käyttjne€t

kin. Uudel A32 vaunul ovat liian leveitä
Tunnelbanan kautta kuljetettaliksi. Nockebybanaa liikennöidiiän siis nyt kokonaån
uusilla A32-vaunuilla.

Mannemaisuus näkyy myös keväällä

2002 aloitlavalla Eco-bulturistilinjalla.
Matkailijoita ei kyyditii briniläkvalmisrei

silla busseilla, vaan Mercedeskauppiaat
ovat tärnekin sämeet ujuletrua 14 kaksi
Keskieurooppalaisuuden vastapainoksi

on Inyös asioita, joissa mennäiin perinteisempiiän suunt@. Pitkä?in laskusuunnassa

olleet råhastajien ja pe.inteislen Roure-

1nw2
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MUUTA

KORJAUS

Raitiotie Mada'radan låyd€ntåjiine. K2_visio yhdistiisi Tiktuilan ja lentoasem seu-

RAITIOssa 4 / 2001 kiisft€ltiin lm. Länsilinjat Oy:n kalustoa. Siwna 13 olevassa kalustolu€tt€losså on pieniä vnheitli. Autot 26,

masler-bussi€n lukum?iiirät ovathn nyt nou
sussa.

Rar6tajålinjojå

orjo pitkäin

ajettu

sunnuntaisin uualemmilla busseila kuljetta

janhasn*sessa. N''t or kuitenkin linjoille
19, 38, 94, 137 jå 159 Palauiettu rabastajaliikeme Roulemastercilla myös sDmuntaisin. Erikoisin ratkaisu on kuit€nhn nnjålå

Alemutta rallåe

55, jota aj€tåån uusilla Dennis Trident /

xander nalålatåniabusseila

-

Kuten sanottu, myös Routemdter-busrullut lisiiä. Tiimå on mahdollista si-

seja on

dun kaupunkinaisella ralenhisella ja
bulevffdilla. Dosentti Hdnu I. Miettinenja
arkktehti Kai Waniainen ovat luoneet vision

mufta ne €ivät ole entisiå Sveitsin postin

siilii, nilti Tikkurilån ia Helsinki-Vantaa
lentoasem väli voisi tulevaisuudesså nä't'

bussejå. Länsilinjoilla on vaståavanlaisia
busseja, jotka todellakin ovåt sveitsiHsti

tiiii. K2'nimellä kulkevar suumiielmavision
selkiErka on alueet toisiinsa kylkevä, vii'

atkuperä:i:

den kilometrin mittåinen bulevardi, jolla
myös Gitiovaunot liikemöisivåt.

teo, ettå joukkoriikenteen tilaajaorgmisaåtio,

joka nykyii?in on nilneltåiin "Tmspod for
kdon" (TfL), o! alkanut haalia näiui vetermibusseja muuålta Britamiastå takaisin
Irntooseen.Bussitperusko.jata tåydellisesti

ja niihin

asemetaån

Cumins-moor

ton ja Allison iutoma4ttivaihteisto. Näitå
autoja orgmis@tio sitten lainaå liikennöit_
sijöille, jotta ne päisevåt peruskoriaåham
onia ajopelejii:in. Roulemater_aikakausi ei
siis vieliikii:in osoitå piiiittynisen inerkkejå,
vaikli vanhnrnåt yksilöt ovat 1950lunl
ta ja uusimatkin vuodelta 1968
Pysiikkikohlåiset aikataulut.iå seuaav

pysiittn riiyttö busseissa tekevät tuloa
Lrntoossakin. Toistaiseksi linja H50 on ai-

noå, jossa pysiikklnäyttö on käytössn.
Connex-yhtiö on kumostautunut ottdalla
kameravalvonnan käyttöön kaikissa bus_
Comex onkin lyhy€ssä åjassa lajentanut toiminhanså huomattavasti. Se osti vii
me woDa Limebome-yhtiön ja sinä on nyt

t

nt@$åjo

13

linjd jå

liihes 200 bussia

Låajentunisesraan huolimatta connex on
edelleen melko pieni tekjA päiikrupungin

jättihsten (Ariva, Go-Ahead,
jå Ftst) rinnallå.

Slågecoåch

Raitiotie tiydentiisi syntyv:in

Mfja

67

ja LL 69.

SEURMVA NUMERO
RAITIO 2 / 2002 ilmestynee kes:ikuussa
2002. Lehteetr tarkoilettu materiaali tulee

dm palvelua tuomala kÄupunkmaiselle alu_

jättM toimitukseen viimeistäätr 10.5.2002
mennessä, uutisten osalta 20.5.2002 nen-

eelte useasti pysiihtyvän mideyhteyden.
visioitu bulevardl ei olisi pelkkai liikem€väylä. vaan sen olisi miiårä toimia

liseM l.aupunkieliimiin näyttimönå. S€n reunoihin ja keshosiin istutettalsiin Puunvejå,
ja niloitut,geltm se olisi Helsirgin puistokatujen kattainen. Sitn reunustavien rakenousien alaLnoksiin on visioitu eurooppålaisten kaupunki€n malliin myynälöitå jå

ravintoloita. Nyh/isen Tikkuild tien linjaukselle rakentuva bulevddi on visiossa
jaerlu toisistm erottuviin jaksoihin, .iolka
olisivat ralemettavissaerillisinåosinå. Bulevadin toisessa påtissä on Tiklorila - Jokiniemen kulttuurikolmio ja toisessa Aviapolisin vie@n ideoitu kokeelinen asunto'
alue palveluineen ja konsressikeskukineen.

Vmtå kaupunki seka Vantaan Ener
gia Oy, V iaan teollisuuskiinteistöt Oy ja
Continental Real Estate Limited tilasivat
syksyla 2001 SRV Viitosel Oylti ålueen
kaupunkirakenteen kehittiimistå ideoivan
työn. Suunnitlelutyötr tavoitleena on luoda
alueen voinaklåarle kaswlle suotuisat edell)'tykst,
Elielinaukion busiterminaalissa on olet_

m

kaikli sanålla
nåyiöllä. NeUe tiillåish tautua oli käytÖssä
ainakin perjmtai-iltana 4.1.2002.
seutu- ettå sis:nset linjåt ovåt

Entinen TKLin bussi tro 100. HOM'
100. liikkui Koillismaan Turistiåuto Oy:n
Ruka-Ski 'bussina Helsingissä muun mussa sunnunlaina 20.1.2002 Matkanessujen
aikaån. Auto lienee malme ensimm:nsiä
Ajokki 8000 -korisia bussja.

_b^"oI-

nessii lf,hden påäleemå on Helsingin met-

nonipuG

liihröåjat jå 'laituit nåytriivät infotaulut. salaiset kuin Rautatientonlla. Niiisä sekä

1/2002

LL 56, LL

ra_

tu kåyttöön seuEavaksi liihtevien bussien

38

29, 33 ja 3? ovåt entisiä Korsisaåren SeEoja,

KIITOKSET
Tällä kertaå åvnsrukset tllivar seuraåvilia.
joile kiitoker Petleri Al?m€, Mikko Attila,

Johmes Err4 Daniel Federley. Tero Hag-

Hetri Hovi, Jouni Hytit
neq Pasi Hölttä, Heitki Kanblå, Pekka
Kauppinen, Niko Kort€lainen, Antu J. Kuu'
berg, ToIn Heino,

tankorpi, Mikko Laaksotren, Tåuno-JDhdi
kppi, Risto If,ho, I-eo Månnistö, Juhda
Nordlund, Kimmo Nyl der. Järkko Nymd,
Iussi Pehkonen, Jaal*o Penili! Antti Perä
Pitkänen. Joma Rau
Xi. Miskå Peua,
Ristolainen,
Mika Rosengntn.
hala, Jåni

Iiui

Låuri Räry, Smpo Selin. Niko Setilå, Niklas
Sjöblom, Kitmo Såteri, KaJi vadi, Sauli

Viiliikoski.
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SRSrn ensinmäinen råil ovaun!aielu on luuri
a kåmasså Turun våunuha eilta VaunL 19
on saanut linlakilpiko!kkuih nsa viisivuolla

aiemm n lakkåltet!n ykköslinlan ruuhka
vuorokilven. Kuva Joma Ra!haa 15 1 1S72

