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lssN 0356-5440

25. vuosikefta
Lehii ilmest!ry neljåsli vuodessa ja
jaetaan SRS:n jåsenlehlenä

PÄÄTorMrraJA
Juhana Nordlund

TAITTAJA
Eero Laaksonen

TOIMITUKSEN OSOITE
Juhana Nordlund
Orapihlajalie 12 A 14
00320 Helsinki
j.nordlund @ kolumbus.f i

KUSTANTAJA
Suomen Raitiolleseura ry

PAINOPAIKKA
Päijät"Paino Oy, Lahli 2002

@ Suomen Raitiotieseura ry

Tekijänoikeusmåäåysten perusleella
mitään osaa lehdestä ei saa kä)ttää
llman toimit!ksen lupaa.

http:/,\,ww.netiilinja-f i/-ahellman/

Helsingin Raitioliikennemuseo
Töölön vaunLrhalleila on avoinna keskivilkosla sunnunlaihin klo 11 '17

Vanhoja ailiovaunuja sekäjohdinauto, vaokuvla Helsngin julklsen liikenteen

hisloriasla. Myynnissä poslikortleja, vaununrakennussaioja, opaskirjasia ja videola
TOOLONKATU 51 A. OO25O HELSINKI

SUOMEN RAMOTESEURARY

JOHTOKUNTA VUONNA 2OO2

PUHEENJOHTAJA

puh. kol (09) 873 5836
puh. työ 030 720 957
ret 040 a62 0957
joma.la!ha a@vr.1i

SIHTEEBI
Juhana Nordlund
puh. koil (09) 4s8 7794
j.nordlund@ kolumbus.fl

VARAPUHEENJOHTAJA
Ari Oksa
puh. koti (09) 344 3212
puh. työ (09) 166 2167
åri.oksa@hel.Ji

BAHASTONHOITAJA
Krisler Engberg
puh. koll (09) 386 2960
puh. työ (09) 8392 3181
krisler.engberg@edu.
vanlaa.Ji

ARKISTONHOIfAJA
Perlli Leinomäk
puh. koii (09) 701 2408
tai 050 538 21495

JÄsEN

puh. koti (09)458 4033
daniel@federley.com

VARAJÄSEN
Teemu Collin
puh. koti (0S) 468 2954
icollin@cc.hui.li

PL 234

00531 Helsinki

Sampo 800 014-54 483

Jäsenmaksu 20 euroa

Perustetlu 16.1.1972

Jäsenkorillla ilmainen

sisäånpääsy Helslngin

Raltiolilkennemuseoon

sekä pohjoismaisien

railioiieseurojen y1Lä'

piiämilLe museorallio'

teille ja museoihin.

liedustele llpun-

mlynnistä.

RAITIOITA å 3 euroo (-2o0Ol io 6 euroo (2OOl-)

?1ss7 mm vaunujen 1.3o muulosw ja eol, osa 412000: mm Haiavaunul. KEsnaja Pr€snjan

va kko. Moskovån vaunut. Tampe@en kaupunqin

2h sg8: frm.20vuora Rarota.lukholman merc liik€nn€ar's'

pian s0 v B uss ikennel åloulla Turusia. auslh .

3/1993: mm. Vuosaaren melro vålms. Malka a

tr999i mm.30 vuolla sbhköislä lähiunäl kon-

neflä. Göleborgln Eilioli kenn€. Baiiioliel palaavål

Eng anliin. Tamperc€n Onnikoila go-luvun opulla

,r9s9: mm. Päåkaupunk$udun palvelu.iälaks.
nial Kaakkois'Aas an uudetkaupunkEdal Pau'

södedro frin å I ovaunukuv a osa 2.

41999: mm. Hels ng n 6il ol el ensi vuosilqmme'

nellä. Llki nellånnesvuosisala kunna isla bussi_

liikennenä Porssa Melsälän Ljniå oy vuodesla

3l2oo0i mm. Kummepaunul. Tallinna. Turist aulo a
Pohjois-Haaqåån. Kabaus TåmpåBolle uuden

vuGluhannen melk€ sså.

200ri mm Työvauiul osa 5. Falovaunupysåk.
k€n k vet Norköpn! n vaunuja. Oy LiikennåAb

3/2001 : mn. Helsinqin alliole d e n ryöautol ASEAn

alkur, kuviaTa nnasta, paikallisliikennetä Rl h må-

e ä. Melsårån Linjan viimeinen påivå.

4/2001: fim. Raillovaunumaksul ma*oissa ja

penneissä, 1 1 He s nqin th!'1ikå s n €ito nja. Pauli

sodelhormin E l ovaunukuvia oså 3, Kalsaus ram

12002: mm. SRS:n ålelul ja tuluslufrisvie tai u l,

SBS 30 vuotla, kolmikydpplset €l kal, He singin

Eiliofel € rå vuosikymmne Lä, 6a 2

vÄntposnronrrEJA d I euro
HELSLNK sAr,n pulmonoivaunu 195G wun alkupuolskdh Erclhiåla

HELSINKI (äoim mmlldjv4nu, nvlq€ kais n kakslak*linen %unueda,197GlMn ålus sederio min

la on eduslalla

HELSLNK1 Punanama nlvåtuaunu no 63 Munkkinim6sl dskanikåm sr4qlH 1973

HELSINK Ka€-våunu 303 Snellman nkådulla slm4 P4k n €duslåla i 7 1.1935

HELSINK Jortlnaulor 622 ra 625 Tukholmankadula 6.5.1974

-b^"oI-



Hekirynt METRO 20 atkt

HELSINOIN METRO 20-
VUOTIAS JA YLIKIN

Hclsirgin fietro oD kuljett.nut nutkunaii!
jo}iulisik!nn enti!uota NiinpiRaitio-lehri
j uhlisru trpdusrN keskittynrlllli rais!ä nume-

rossdån neroornne ja scn vliheisiin.

Tinrin petrulielopakclin rakennrnises
\r dvf rvn{Mrcer nrcrkittrvtll, Lr!alla Jus

si liurer. Risto J. Pal,kah ir Seppo Uusi

kulrpu. Samoin Suomen Rditiotieseu ry:n
rkriiyijiisenistij. jolk! kft Len työti oval nryös

seuraD vcrkkosivur. Niiden sisiltiiniä tic

toja on siis Dll nr.$dollisn lukea Dyös

Jussi Ilt.Nen pe sreellinen tL'tkimus

raidcliikennesutrnnirelDista Hclsurgissa J!
nuapu.iktrnnisa or julkaisr! ruosikniassr

Helsingin pirlijli 200 1 Helsingc. 
^hker 

un ri-
heeseen paNutuDisen tulokscnu on slnry'
nyr haia. kaftava sekii eritttin nrielenkiin-

roinen k.ruasarja. josra ponnintoja lehrem-

RisroJ. Plkkllu edusLda Helsingin krn
punginliikennclairos1!e,iuiiin ryllikkäästi.
Onlun hiin kirjoittdnul lehreen,ne nudeslr

Netrojunrst! pcrusteell;en rl1ikkelin. iok.
ralollaa liimln haikkeen monipol!isia vai

hcita anra !alDrislajrLahojen oDislajanraih

doksiu nryillen. Niiin on drebomme lähihis

toriakin knjaurrnut jälkipohia vaien. vank-

k! usiulokonaisuns palvelee niin annnatti

luisiu klin alan hanaeajiakin.

Scppo UtrsikuDpu oD ollut nrukana

useissa $roDalaisen slihkökiyttiiisen r dide-

liikenleen haDkkei$a l960tu!ulld lrhtien.

Metosra rulikin häncn elimanLyijnsi, jora

bii| on taUenmnur. Tihrn kieho!arn aiheko

komistruteen Raitio p!1au perusteellisesli

tunneDpana. N,lt on !lkullimnr iltclyksi nru-

kana Seppo Uusikunnnurr kokoelfrd\ta
lnNrarnia riillilksii suonuluise\1ll kiskokul-

kuneuvorekniikdnosaamise\t!kolnen vuo-

Näkymä runsaan yhden våunupa n

miltaiseha S iltien ensimmäsen aseman
vå ilailurlla koiliseen He s nki'päivänä
1972. Faileella 2 nåy,lielllä seisovaan
ne ivaunuiseer junar!nkoon pääsi
kesk mmåisten vaunujen kaiksta ja
päåimmä slen vaunrjen tak mma sisla
ovista Vasemmal a luuletusikkunoin
varustetiu M] Kuvå: Mkko Alarneri
12.6.1972

ftnrnof



H.lsnqh METRO 20 ruofta

Metrosto on moneksi
Metroa kuten milä rahansa liikennejär-
jestelmää voi rarkasteua monesla eri niikö-

Mctro on osa urbaania yhteisöii. Siinii
kun vasta ruiliorie tekee kaupungista todel

lisen kuupungin, tckcc Netro kaupuDgista

''Melro" on nippiirä Keski Eurcopasla
poinitu lainasana. jokå onjuununut hyyin
knmpaankin tdsdldllasråmme kaiytetttviAn
viraUiseen kieleen. Suurkåupungin rautatie
(metropolilan railway, chemin de ltr
m€tropolitain) on ajat snbn llhenrynyr ni-
mikkeeksi nrero. Tiimä on ylinekis jr il-
meisen ymmäreträvä käsire. vrikka nyt io
!anha e11ei peiiti ranhahrav
!hincn eliiävieläkin knnnnnr silkeisri v,r-
sinkin Lontoon uDderyronDdista. Budapes

!in löldulatrisra. New Yorkin subwaysra tai
Tukholrnan lunnelbanasta puhuttaessa. Met
.o on nDnelle työnra!, uscalle matkus s

väline. joillekin hun astuskohdc. nruutaDral

Mero on teollisra duoLoilur rekniikrn
kehnyslii monilla osa-alueilla (esin. ratu-ja
siilkötekiikk.). se on rakennnsraircaja rai-

Mefo on loimintaa, kunnossapiroa, lii
kenteenteen suunnirlelua ja hoitoa. Merro
on osaadista sekä välittiiDristä ihmisisrä. ym,
piirislöslä, nykyhetkesrai, rulevaisuudesra.

Melro on sqovulus
Lainkaan aliarvioimarh kuluneiden vuosi

kyDmeDien merkityslä melrolle ja metron
merkitystä Hehingille on pääkaupunkinme

mctro toiminut vasta k*sikymnenrå !uot-
ta. Timä on lyhyt ajaljakso.

Joka tapauksessa Helsingin merro on

huonatta!a kansallinen saavulrs. Poliiltis-
ren inlohimojen sekai kulissien rakaisren
vii,inröjei selrauksena saatiin kuin saatiin-
kin r,ihnällään olleen mutra silrijo 1960

h'vulla anroislL,neenia yksilöllisyyträ ko'os
taneen kansakunomde p,itkuupunkiin ny
ky.ikainen jonkkoliikennejiirjestclma suo

malaisin voimin. Tämä rosin poiki oikeudcn
käyntej ä ja pahrakilonetrejä enenimän kuin
mikään nn'u suomalainen ideliikennehan
ke vinn€isten 140 vuoden rikrnr

Metronrnre on toiminut esimerkillisen
turvlllisesti. Melrcn tälnällisyys ja luoLer-

bvuus ovat asioita. joita kiireinen matkus-

N'letro pelasti Hehingin liikennekaaok

selta. Paljonko päiikanpnnki tarvitsisi lisää

kuljeuajia. bussejaja k.rrdlaa,jos nyt met
ron kuljettamut matknsrajanäiirär pitäisikin
siiniiä kunipyöritse MeUunmäen ja Vuosaa

ren srnnisra ltiikeskuksen ja keskustan

kaufta Ruoholahteen sckä takaisin vuoden

Arkisen iltapäi!än ruuhkaliikenteessii
kahdeksanroista junatunkoa 1:l vanhaa. 4
uutta la'joa.:1632 istLrnrapuikkaa sekä ti-
lal noin 8 700 seisojalle. .Joten 18 kuljetra
jaa liikutraa tehokkaasri noin ll 3l? nrat

kustajupuikkaa 3 minuulin !älein Itakcskuk
sen länsipuolisella ralao$rudella. 6 minuu
in välein llikeskuksen iläpuolisilla kahdel

2oo-sarjan jlna (laklmnraisena 202) on
ähtenyl Bastian asemalia sLunrana
Vuosaari. Flaslilan asema pa velee yhå
lihenevän asuluksen lisäksi myös viereistii
e rinlä-aluelta kå!11åvlä. upeaha aserrra ta
pääsee metrolia keskustaan 18:ssa
minuutissa. Kuva: Mikko Alameti 25.8.2OA1

4 2!2002 Tnnrnfl



Helsinrin METRO 20 rrctta

Melro on moinio
Melrojunia ei pysäköidä katujen varsille,

metrojuran moouo.ir eiväl kulu eivåtkä

kulula asemilla ma*uståiia jåteltåessivotet

taessa- Siihkökäyttöiselmetrcjunateivätsyn-
nylä påäs1öjä. joten nämä kulkuneuvot -
kuten råitiovaunut ja johdinaulot eivät

saastulå toiminlaymp:iristöä:in eivätkli å11istå

työntekijöitään sen enempää kuin kÄyt-

tåjiåånkään.

Alan asiantuntijoille, annattilåisiUe
sekä hmastajille edellä esiletlt näkökohdat

ovat selviöitii. Valitettavåsti vielä huomatta

vd suuri osa kansalaisista ei miellå saati tr
v.srr nänätosiasioitå. Eisiis ibme. ettäHeI

sin8in julkiner liikenne kehirtyy va6in
suitsittuna. Aivan liian moni vaikuttaja ja
pliiittäjå tlrvaLrtuu edelleenkin henkilöau

toon kaupungissa, jossa on tasavaltamme

tehokkåimmin ja monipuolisiDmin hoidet-

Toki on paljon niitä ihmisiä, jo*a arvos-

tåvåt - rai ainakin käyttavät julkista liiken-
netlä. Tosin he joutuvatjakamaan kulkuvä-

lineen sisälilan muiden satunnåisrnatkDs'

lajien kesken. He ovaljoutuneer tekemiiån

nåinjo kauan. Noin i40 vuolra siten oiral
le iin. ettii kookkaissa kåupungeissa suur

ten ihmismäänen liikkumisen helpotråmi-

seki oli luolavhsa erillinen, nimenomaan

kiskoille perustDva maÄastajaliikennej:ides-

relmä. melro. Vasta tämä mahdollhri såån-

nöilisen, kohtuuhintaisen ja jo alkuajoisB
lötien mukavan matkanteon julkisella lil'
kennevälineellii suurkaupungissa. Ovalhan

hevosveloisten -jasittenrminhevosettomien

vaunujen, aurojen, sekä ruuhkien runsaus

yhdesä katutilan liittämåtbmylden kanssa

dkipäivääjo viiden sukupohen ajalta. Sil
ti, vaiko juun 1ämän johdosta, yksilöllistä

kyytiä yhå arlostetan ja jopa tavoitellaan.

Moniarvoinen Helsinkime toki anlaa

kaikkien kukkien kukkia: Voit islua yksin

ruuhkaan juutluneessa omassa moottonajo-

neulossa. Voit myös istua melrcssa,joka -

kuren lentoliikennekin on eroretu muisrå

liikennemDodoista omiue väylilleen. Meko
viilittää liikennetlä tehokkaasti säässå kuin
sääqsä roisin kuin lentoliikennel

Muistq metro(ol!
Raitio lebden käsilli oleva numero t joaa

lukijoilleen Helsingin melrosta mennyttä ja
olevaa, vånhoja suunnilelnia sekii tämän

päivän käytännön loimintaa ja toteutuksia.

Rohkenen täsrå yhteydessä vedota luki-
joihin:

Tallenrataa titä p?iivääl sehiin on huo'
mennajo eil'nenl Arjen tav omaisuus on

tulevåisuudessatutkijoilleybtäkiimostavaa
kuin helkellisel erikoisuudet.

Merkinrär ruutulehtivihossa 1ai tasku-

kalenterissa eivat häviä, våikka tietokone

uupuisikin, käsin kiioitetut muistiinpanol
säilyvät sähkökatkojen aikana ja jälkeenKn,

perinleisel valokuval oikein såilylettyinä
ovat kaytbkelpoista historiallisla aineistoa

vielä vuosikyrunenienkin kDlultua.

Kannåttaå siis lalleniaa omakohtaisia

havåintoja sekå erl liinteistå hankkimaansa

rieroaja dokumentoida tälä p:iivää myös pe-

rinreisir menetelmin näihin eivät virukset-

kaanpystyl

On lysti tallentaa itse elinnäänsä aika-

kautta. koska näin meidän ajasranne jäii
pysyviä jälkä lulevan historiankirjoituksen
td?eisiin. Aikalaisten havainnor ovat tule'
vaisuudessa vemton åpu nennytlä tutki-
ville.

Meisrå lukien jo kolmas sukupolvijuh-
lii kesällå 2082 Hehingin mebon 100'vuo

Mikko Alameri

Metron iltopöivöliikenne 5.6.2002 Ruoholohdesto itöön klo 14.40-16.00

"Nto" Aikata lun Toteutuma Kokoo pano

l
2
3

4
5

6

7

8

9

l0
l1
t2
t3
t4
l5
I6
17

l8

2

l
1
3

6
5

8

7

l0
9

t2

l4.l9v
11.42

1:1.45v

14.48

14.51v

14.54

t4.5h
15.00

15.03!
15.06

15.09!
15.12

l5.l5v
15. r8
l5.2lv
t5.24
15.27v

15.30

t4.10
14.42v

\4-15
14-49v

14.51

14.53v

14.57

15.00v

r5.03
15.05v

15.08

l5.l0v
15.1l
15.16v

15.20

15.24v

t5_29

15.32v

15.31v

15_36

15.39v

15.42

15.45v

15.48

l5.5lv
15.5,1

15.57!
16.00

16.03v

15.35

15.3?v

15.40

15.43!
15.45

15.48v

15.50
15.53v

15.55

15.57v

l6_00

134-133 + 160'159

l.t4- 143 + 164-163

130'129 + 110 109

158'157 + 176 175

128-127 + 172 l7l
122 121, + 1OB 1,07

204 203 + 2lO 209

182 181 + 174-173

140 139 + 156-155

148 147 + 18,1-183

2O2 2Ol + 2\8-217
212 2ll + 220-219

214-213 + 222-221

138-137 + ll4'll3
126-125 + ll6'll5
150-149 + 142-l4l
180-179 + 162'l6l
ll2-lll + 152 l5l

(! = Vuosamen,, ilmd mertintää = MellunmAkeen)

Tiilen liikenteesså oli 14 vänhaa ja 4 uutla nelivauruista

Dalkuståjåjunaa, joissa yhtenså 72 vaurua (36 vaunuparia).

Loput 36 våunuå {18 vaDnDpeia) eiviit olleet henkilöliiken-
leesså mainiiDlla aikavålillii.

-b^"oL 2no02 5



HelinSin METRO 20 ttona

Helsingin meion koejLrnisia
ensjmmäinen (vaunupai []41-

[,12) tuoliin raulateitse Vahetin
tehtalia Helsinkiin 8.11,1971.
Trtssä nålqmä matkaita: Tam-
percella junan kaiolle kasauiu-
rul lumialkoisulaa, kun kalto-
valoi oli q,r'4etly. vesivaluisi-
sään måtkudam@n, jossa oli
Valmeiin puus€ppien tekemiå
apupenkkeiå mållia saunan
pukuhuone - alihankkiian lopul-
listen penkkien ioimirukser olivar
näel myÖhåsså. VR:n diesel-
veturin hinaaman meiroiunan
moonorit toimival generaatto-
reina ja såhköä iitlihiljalleen

Kokoelma: Seppo Uusikumpr

H€lsingin metron liikkuvan kaluston
r'lotlumapiift os. Kokoelma: HKL

l',11 nosteiaan kiskoile manaskuussa 1971
Valmolin Tampe€en tehtaalla kahden

Kok@lma: Seppo Uusikumpu

KGka Helsingin m€lrolla ei
ollui kiinteåä raideyhtelttå
VB:n ialaveft koon I 970]uvun
alkuvuosina, joudutiin ensim-
mäiset melrojunat nostamaan
Hefttoniemen saiamaradalia
merrcradalle näiden €roien ia
llåvåylån eitasoisleyksessä-
Tåssä koejunan rMl-rM2 vaunui
on jo eroienu toisisraan- l\,11

leleineen påivineen on mat-
kålla ylös neljän nostokohdan
varassa kahden aulonosruin
kannaltelemana, M2 odottelee
noslovuoroaan H€rtioniemen
rauiaiiellå. Kuva: l'/ikko

6 Z2@2 I^tr"I-
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11 51972
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' 'lF
:'
-=.

i I r97l

191971

ovelpa masemat m!!1t!neel sLtler lanar
klvåf ollåmisen Melro .lala melro
varkor€ loxava yks 6le fen shå on
vå m s1!.Li ja kskolls1j,ol paasseel
Itayni in Ta!slålå P!olnhåriu. kaup!ngii
osan Kalaaf n innanlen ke roslaroja
Kuvå: N'l kko ALamer i I l97l

I

'..: )

rFfo.-
r' r;. i- i T,stå tö m.la å k.i: Hes nqif metrovarkko

la snne loirlava rade Tausl; ä M2:n
keuå Kr!a: M kko A ameri 11.5.1972
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Pikoroitiotie moon pinnollo

'- - -' Pikqrqitiotie mqon ollo
IUSSI ILTANCN 2OO2

Tapanila

lla

lvalmi

måki Metunkyå

l*"u
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,i...r\r
H6hinlil
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Lindegren - Krökström:
Poikollisliikenleen rodol

pikoroitioliet
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Melro moon Pinnollo

.---- Metro moqn ollo
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V voihe
(2000)

(1969)

ll voihe
1197 5l

lll voihe
(r 980)

(r 990)

19 63
Melroloimiku n no n

mietinlö - ll oso



verkkotulkimus
voihloehto 7

linio Koilio - Posilo
sisölryy iorkorurkimuksen

voihto€hroon 7D

- 
Roulotie

- 
Metro
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Hekingin MEIRA 2A vtata

1971
Metrotoim islo:

Metron
keskusto-olueen

vo ihtoehdot
,]USSIILTANEN 2OO2

KÄHDEN LINJÄN VAIHTOEHDOT:
Terossitori & Esplonodi A

fuLoakka
Vaniaånpu slo__...a;^

- 
Roulolie

- 
Melro
Voihtoehto
reitli

JUSSI ILIANEN 2OO2

1978
Helsingin

yleiskoovo

1980
Pörikoupunkiseudun
liikennesuunnitelmo

r 983
Vo ntoo n

yleiskoovo

Martinlaakso I'
Louhela _--'- '- I

\,

"1

Måi,hri\ \ t -
Tara Tödröl I {Nakanemi
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2002
PU 2002

Pöökoupunki-
seudun

liikenne-
jörjeslelmö-
suunnilelmo

Lönsimelro
Morio-roto

- 
Roulolie

- 
Melro

------- Mohdoll.
iolkoreitti

JUSSIILTANEN 2OO2

_b^"oI- 2noo2 15



Hekinsin i4ETRO 20 vtotta

Helsinki-pöivö 1972

Vuoden 1972 Helsinki-päivän kiiståmätön

vetonauld oli metron esittely yleisölle Ka-

vultuaan puiset ponaat ylös siililien uPo_

uudeue (ensimmåiselle) asemdlle saattoi tu'
tustua koejunan kdikkiin kuuteen vaunuun

- niiss,ihän sisustus poikkesi toisislaan. kos_

ka baetiin vaihtoehdoista kå)rännö$å pa_

rasuralkaisua. Myösyleisön mieliPiteitälie

dustehiin: seuråalissa kulissa mlutamassa

näkyy kyselylomakkeen tåyrtiijia keskiltv

neinå antamaån omaa arviotaan mm. metrc

junan sisustuksen toteutuksesta sekä kirjoit

tama ioileitaan aiheen tiimoilla

Vrunuja oli helppo kulala, koska laiturilla

ei ollul kalosta. Koko puurakenEinen ase'

ma olikin tehty tilapäiseksi dalkustajien

olto jajåuöpaikaksi, koska tänne piiäsi kä-

revasti Siilitiellä. Itse melrovånkollehan olisi

olhrr hankala mennä. ainakaan antottoman

Raiteella 2, ns. pohjoinen raide. seisoival

(idästå luetellen) vaunupari M5-M6 kvt

k€uynåvaunupdiin Ml_M2 Raileella I ns

eteläinen raide, puolestaan oli måtkustajia

kuljetranut vaunupari M3'M4 Tåmii juna

ajoi edeslakaisin raidetta I Roihupellon ase_

nuvdauksen ia Herttonienen kirkon kaak_

koispuoleisen puistoålDeen rcunan välia.

Vauhdin humaa 80 kdvh ja kiihtyvyys oli

viritetly huippuunsa... Kummassakin vdLr'

nussa istui oma kuljetraja. joten kulkusuunta

våihtui juohevasd - eihän noiUa kiilintöpai-

koilla ollut mitain låituri' akennelmia kulie!
raian päiinvaihtoa"varten

ill
C

malka-a ka Lyheni. MLita kestipitkåän,
ennen kLrin rautatie-, ratiovauru'ja bussi_

kaluslon maia a atiiaisuud€sta aleitiin
vakavasii puhua saall loleutlaa iämä
ralkaisu näissä ioukkoliikennevålineissä
Ehkäpä metron luLeminen HeLsinkiin

nopeutli suomessa keh vsiå rnatalalaftial_

suuieen muiden joukkoliikennevå!ineiden

Våsemmala raiteela 1 vaunuDa [/3-[,14,
oikealla raiteeLla 2 vaunuparil M5-I46+[,] I -

t42. Klvassa näkyy selkeåsli yksl Helsingin

melron peruspe aalleista: virlakisko on
aina päinvaslaisella puolella raidelta kuin

matkustajalaturi. Laiturin alle pääsee
kieråhlämään iuruaan tarunsemalta pelälä
vnakiskoa, jos on sattunui puloamaan
laituin rcunalta ja luna on ro lulossa.
Lisåksl matkusiaiavirral on helppo iohlaa
keskllaiiuri le ja keskllailurlia. Samoin
matkustalan on kälevåä kå'4tää samaa
lailurla, rnenipå hån klmpaan suuntaan
tahansa. vanhoissa melrokaupungeissa
sekä osassa uusistakin on huomailavan
pa jon sivulailuriasernia, mlkä lekee
suoravilvaisen radanrakenlamisen (varsin_

kin åhlaissa paikoissa) hepoks, muila
pakotlaa porla s !n selais€n maikustaian,

loka päåiiååkin ähteå toiseen suunlaan
aikåisemmista suunnilelm slaan poikelen.
Kuvå: Mikko Alamer 12.6,1972

tr

'Varokaa latLrrin reunoja' lLrkee valkoisessa
kilvessä pulsen malkrslajalaiiuin kailees'
sa. Turhaan ei t?irnmÖiseslä nvkviseslä
its esläänse vyyd eslä varoiietL aikana,
jolloin rautatiellikenn€paikkojenkaan lailurlt
eivär loilain poikkeuksia (esim. Tu€nkija
Tu u) lukuun oilamatla o leei kuln noin

kaksi keriaa korkeammat silloisiin raitiovau-
nupysäkkilaltureihin verranuina. llmankos
ol heppo kåvelä rada la ennen mulnoin.
Hels ngin meto toisis ensirnmäsenä
Suomeen ko(eal matkustajalaiturt. Ei kLn

tarkkoja ollaan: Lailuril ja vaunun latlia
sijottuivai samalle lasolle. RadaLle menon
kynnys kasvoi, mutla sjidymnen lailu lia
menovaunuun tuli kynnyksetlömäksi.
LlikuniaesleisilLe sekä lastenvaunL'ia la
tojsaalta pyödtuoleja käJ,1lävllle iu i vihdoin
mahdolliseksi päåstä jtlkjseen iikennevä i_

neeseen sujuvasiiia mkä oleellislar iLman

ulkopuolista apua. Edelh mainlnujen
kolmen henkjlöryhmän erlarvoisuus
'\avalisin malkrslajlin vemnuna Lakkas

a ryhmien lilkkumsen aioilukset håvisiväl
meiron osata; laioaahan likennevälne
loo prosenltisesll mala an' latliån.

Mitå lavaLlisiin matkuslajiin lulee, he
saatlolvat silrlyä våunuun ja vaunusta
nopeamrnin kuin sillolsiin korkealatlials in
railiovaunu hin, busseihin iå johdinauioihjn

Slis seisonla ajal väheniväl,losin sanoen
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Helsingin METRO 20 ruofia

Koeiunasså islumajå4estys 3+2 ori sama
kuin Valtionraulaten silloisissa lähi
liik€nte€n junissa eli puuturkoisissa
malkuslåjavaunulssa, dieselmoot-
loivaunuissa sekä Lrusissa sähkömooltori-
junissa. Koejunan kå kissä vaunuissa
"eleistilaf ulko-ovien kohdalla oli eroi€tiu
"malkLrslusosasiosta" lasein - nerokas
ralkaisu, iota (ainakaan vielå) eiole
loleutenu 1oo-saiåssa, mutia joka vihdoin
näkipäivänvalon 200-sadan vaunu ssa. Ei
lilislä selkårepullaan eiejsesså seisova
iakanaan penkillä isruvaa rnaikusiajaa, ei
pölähiele kylmä viima avoimesla ovesia
talvel a lslujan niskaan...
vaunuparissa M3-M4 penklt oli pehmuslel-
tu, keinonahkapåällinen oli värilläån
punainen. Loisteputkivalojono oli sijoiietlu
keskelle kaltoa koko matkustamon
pituudelta. Sisäseinål ja kailo ollvai
valkoiset. Huomaa paadeisiin kiinniisq
@iliikaaviolarral oviaukkolen lisåksi my6s
isiumaosaslon keskimmåislen ikkunoiden
kohdallal Näkymä vaunusia M3.
Kuva: Mikko Alameri i2 61972

Alakuva. Ensimmåisen vaunupadn (M1
l'/2) sisusiusalkaisur olivat penkkien ja
valaistuksen osalia kuten vaunuparissa
l',13'1V4, paitsi etlå keinonahkapåällisen väri
olisininenl Kuva vaunusta I\,11.

Huomaa, että ohiaamoå e ole varsinaisesti
erotetlu målkusiamosia; vain vasemmassa
etukulmassa olevan ohjauspöydån åårellä
oleval kaksi kååntöistuinia ovat saaneet
låakseen umpiseinåni Jos olis kehdannut
tunkea ilsensä ohjaamon sivuikkunån
viereise le istuimelle. olsisaaitanur se!€ia
vieressä iisesiå krisin oikealla puolela
isiuvan kLrljenajan iyöskentelyå. Ku jetta-
jasla edelleen oikealle (käyrävån pään
toisella puolella) oll komen käånlöisluimen
ryhmä €l siiiä avauluivat upeat nåköalat
tuulilasin lävitse radalle eteen lai iaakse
kulkusuunnasra riippusn. Kääntöistuimei
mukaan lukien koemelrcvaunu la4osi
islumåpaikal 65 markrsrajal e yhden
kujeitajan lisäk"si. Osassa kahden hengen
penkki€n seikänojia oli pys\'langon sijasra
kiinnipitokahva vaakasuorassa' avuksi

Kuva: l',,likko Alåmei 12.6.1972

Sisåkuva vaunusla M6. Iässä kolmannes-
sa koevaunuparissa ([,15-[,{6)
loisiepuik valaistus oli upotettu paarieisiin,
ja reiltikåaviol sekå mainosieksiii olivat
läp kuulavi la kalvoilla valalsluksen
pinnalla. Valaistui kohdal sijaitslvat jokaisen
ikkunan sekå oviaukkoj€n kohdalla.
I oo-sarjassa paateel jäletliin vabina, joita
mainoks lle olisienemmän iilaa. Tåmån
låkia loisiepltkijonot siiffettiin ksttoon
ähele ikkunaseniå, eikä kaion keskkoh-
dalle lullul valalsiniviä lainkaanjei 100-

Huomaa koeiunan kåikille vaunuille
yhteinen pire e i ponkkien kiinntys
sivrseiniin jaliai katloonl Tåmä sokkeliton
penkklen kiinnitysElkaisu ruli valliisevaksi
vasla 200-sa4an vaunuissa. ltse penkit
(slumajärj€rys 3+2) ovål sitlemmin i00
sarjassa (tosin istumajå4esrys on 2+2, mikå
lakaa leveän keskikäyiävän låpi vaunun)
turuiksi tull€at oranssisel muovipenkt. No
on helppo pitåå puhtainaja kunnossa.
Lisåksiniiiä on vaikea rikkoa tai tunella.
K!va: lMikko Alåme 12 6 1972
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Tunnel ssa" taivasalla: Helsingin metron
koejrna Helsinki'päivänä ko mekymmenlä
vuotta sitlen valm ina esitlelyaioihln
suurele yleisölle S ililien ensimmåisen
aseman (puulailui) €ileella 1. Helsing n
melroiunnuskilpai un voitlanul krvio
'lunnelissa (myös siankårsäksi iai
pistoras aks kansan suussa nimteliy)

Kuva: lvikko Alameri 12.6.1972
Koemeiron vaunupari M4-lM3 ylelsöä
kuleliamasså melron koeradalla piik n
Lläväylän vardai kuva Konemestarnkadun
tasalla. Kuva: M kko Alameri 1 2.6.1 972

Täsrå "llmåkuvasia" näkee
selväsii koemetrovaunujen
katlorakenneratkaisun.
Suoraviivaisla hamonlaa

lailurn poikkilaudoilus
raireisiin nåhden. Ra teela

Alameri 12.6.1972

1A 212002 Tnnrrrof
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Koeme(ovä!n! M5:r e1!1e1.
o keanF ro e nen v (o ln v. a
!ltulliaan h mh.rl Yksllj,s
kohlarn{:n rakj,nra Sj 1e.

Klva tulikk! A axc 12 6 1972

He s.ki ravå. 1972 !. so.l. !1
päärly väl låhan lses merkkie
nrclron s!olaopasle so 0) K!!.ssa
lausla a iåvåyår lc tlor eien

1iy r..l..ka !okse raken.eltåvrf
.s.r.n n.ren;i. lrF: lxr n r

Hlonr.a cnrvasenrna a hrole
sesl .!p!k! n lole!1e11! llijviiyan
la merorådå. s!.la .i.lan !a ssa
s ålscva naarevaDch a.en o a
vasla s1!1etL]1 pr!.1å nr.l iasyalat
k leykseer lilctysli aLrko slå
V.an mssa tLro Henl.. rif.rr lil
S len asem e. vi:i rcr la de:yc
nyt or? s. . s. o. ko ne.
!!os kynneren akå.å lav.! elra
umen mLrkå.. a!rat!n lr eiolls

sepe. I p! sta varisseiden ehLe.
ryl lo naatlneel sekå rr!!i
( .leå. å..rs.n a a osl(.ak.
ka !.a.s ie tuo aiko naa. Fr lol
nraksafL,i:eka kumicr lii p lkan
iyo(Deam.r vaal nJt kasiiyö se.
a.r nestalra la rarlä!å ynrFrrisla
tadeleos nreLr. ; mltklstayel
kalsdlåvaks i V. lalelaafko s eef

arkco cllen a ra.aå.

K!vå: ['l krc Aane] 12 6 1972

',t

Suo.ren 9a 1.1lsd rf r!:.laserel:a våt
iLrllslr a k..nr. o!. l.l6 1972 Tiss. ljrt6
!!!nLn s slsla: Hlo .a -1. pa.ie
!aola e oe sllylcll! lvlar(:::.ro:3å
tlyalll n kklnosla lLr!!?ån L!rx)r
!aoon K!!: Mkk. An r'.r 1:alai2

SBS . r;:k. . al.rt n 80 nr'h e kå
lL rlLrn! n ssaan Tok lrni! rrahr.la la
k!r Hesnk iomå.1.r. D.hlosma sena
kar r.knrr. 

"rhri. 
ni I saanlLds nnii.

i.r n.lr.lLnansa lo koeaj.r; h..s!eN.
KL rra l/a !å!.rr.rla.n.sla

Tlc a tLtrslLrnsn.rk. .mnr. {rm.
atuåfn..r !1a lo!1! s mnr. .dollanraan
ronnaa ' n elro k.nlcer a kan:iå !. a

K!!a Mk(! Aaner l2 a 1!72

tilil,,
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Näkymå M3:n ohiaamosh metmvarikon
korjaushalliin. Kuva: l,likko alamei
24 4.2402

It43:n aiopöylå.
K!va: [,{ikko Alamei 24.4.2002

Sivusuunnassa liukuva ajopöydån suoia-
kansi on nyl auki. Huomaa kiåntdisluinpa
ohjauspoydån kohdalla.
Kuvå: Mikko alamed 24.4.2002

M3:n ohjåamo vuonna 2002. Koskå
Helsingin melroa suunnitelliin aulomaatli-
ajoon, eiohjaamon ioleulus ollut kovin
ergonominen. Paikkahån oli iarkoitetlu vain
"kå6inajoon" vadkkoalueellå tåi poikkeuslå-
paukslssa matkustajaliik€nteesså-

20 212002 I^""L
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24 4 2042

j-

M3 n ohlaamor k!leltalan lakåselå
selnanparkäla markuslamon puorera
olal k n.llelty nij M3 n aaloisla to ne. pa
100 sarlar launu ssa kaytetyn iårleslyksen
mukasesti e Vå mel. vålmslaja. aalta
yhåäla St dnbcrg n a lraala Huom
Po kelef 100-sarjasta koemelrol!.åf
lokasesså var.!ssa. kummafk n
vå m stalan laatat noemnr aswseni ä
Klva M kko Aamei 24 4 2002

l,/elrovåikolå aylyy vea lr'l3 laun n (ta
u! valnun?)yks kolmen shllava
permlstetl! p!.åselå k.rnoralra a
påå yslelly Fcnkk Va r sokke of läyty.!{
rakeftaa penkk a larle.
K!vå: [4 kko Aåmer 24.] 2002

$arrrof 21
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Itäkoskuksen melroasema on Suomen

suurin, siellä on enlten laileiia (3)ja
lairurcila (2). Kuvasla näkee havainnollises-
ti meiron varcih hyvån vlitoiiusjåieslelmän
Oranssipohjaiset tel,"stil johlavai jlnalle ja

lma sevat missä ollaan, valkopohiaisel
teksllt ohjaavat u os ja antaval Lisåtieloja,

kuten esimerkiksi eltä lupakointi on klellelty
Kuvassa nåkyvät katosia ilppuvai näi4lö_

iaulut, joissa ilmaistaan seuraavan junan

HELSINGII{ IIIETRO

ASEIIIAT
RUOHOLAHTI, RT

avattu 01.03.1983

määrånpään llsäksi myös, mille Laiiuri

osuLrdelle iuna asemalla pysähtyy Kaikki
aserna aiiurilhan on mlioitetlu pisimmålle

mahdollisele €ll kuusivaunulselLe juna le
Nä!1öslä eiole kuiienkaan pallon iloa,

koska ihmiset jäävåt aina nolkumaan
aituin ilåpååhän, vaikka nelivaunuinen
iunå pysähw laituin länsipäähän On

suoraslaan hupaisaa katsella, miten väki
tunkee junaan iakimmasssia oviaukosia ja

KULOSMRI, KS
avaTTU 01.06.1982

vaftaa metron ahlauita, kun samanalkai
sesli muu osa meircsta on låhes iyhjä.
Metrcn kulj€rajasia lilanne eiole hupaisa,

koska juna rnyöhäslyy helposli lählÖ_

Tairaa kulua sukupolvilai kal."si, ennen krin
suomalaisel rvhtwät oma-a o neisesli
hakeulumaan lailu n selLaisille osuuksille,
jolden kohdale juna pysähiYry.

Kuvai Mikko Alameri 20.1.2002

a

HERTTONIEMI, HN

sltLtTlE.sT
avaTTU 01.06,1982

KONTULA, KL
a1tu 21,'t0,1986

KAISANIEMI, KN

Etåisyys 2,253 km

MELLUNMÄKI, MM

SöRNÄINEN, SN

avaTTU 31.08.1998

HAKANIEMI, HT
avatTu 01.05.1982

avaTlu 31.08.1993
RAUTATTENTORI, RT
avalTu 01.07.1982

avÄTTu 31.08,1998

|TÄKESKUS, tK Etalsyys'12,958 km

^vaTTU 
0t.06.1982

Etåisyys rl,9l€ km
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PERUSTIETOJA llELSINEIN METROSTA

Metroosemot

Ruoholohll-llökeskus

Ruoholåhti

Kdppi

Kaisanieni

Hakaniemi

Söminnen

siilitie
Itiiteskus

RL

KP

RT

KN

III
SN

KS

HN
ST

IK

0

1,169

0,487

o.597

0,916

0,928

2,946

1,442

1,36',7

2,064

0

I,169

1,656

2,253

3,169

4,09',7

'7,O43

8,485

9,552

11,916

16.08.1993

01.03.1983

0t.o7.1982

01.03.1995

0r_06.1982

0l_09.1984

01.06.1982

01.06.1982

01.06.1982

01.06.1982

Beionikirnen alla

llökeskus-Mellunmöki
Myltypuo

KoDtulå

Mellunnåki

MP

KL
1,922

1,371

1.644

13,838

t5,209

16,853

21.10.1986

21.10.1986

01.09.1989

Betonikånnen ålla

Ittikeskus

R6tila

- Vuosoorl
PT

RS

VS

1,042

1,955

1,244

12,958

1,4.9t3

1,6,t57

31.08.1998

31.08.1998

31.08.1998
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Toide io orkkilehdii

Kamppi

Hakaniemi

Söminnen

siilitie

MynypDro

Mellurmiili

Puotila

Rstila

Ta le
Keaaminen taideteos liukuportaiden vlä-jå alapåässii'

JuhMa Bla6ted' 1993

Seinämaalaus liulopo.tåider ylåpuolellå'

lpi Karki, 1984-85

Suihl,uliihdejd vei'roi 1 irke å'eman ulkopuolella.

Anu Matilainen, 1985

Maalaus "Liniaf' liuhlportaiden vläpuolela,
Jouko Chnstia8son, I9U'85
Seiniikeramiikka laiturialueella,

Tethi Juurine ja Rirta Pensakeh' 1982

Valotaideteos iiukuporlåiden yhpåiissä,

Annikki hukela, 1995

KDpdireliefi Håkariemen toristå lippuhallissa,

Aituo Tukiaiken, l%5

Gmffidteoksia låiturilasolla radan takaseinåsä.

He\n Pu aja Kin o Heta Arc, 1988

Puuveislos liukuportaiden ylåpuolella'

Veitko Tutuiainen, 19

Merkkipaalu lippuhallin viereisellä torialueella'

Veistoseinamä "Nonstop" laiturihsolla.

Teos'Expose' laiturihallin katossa,

Jouko Kontio, SePPo Kilpiä

Eero Hyvämäki, Jukka Kaihunen.

Rålf Björkstam, Erkki Heino, Eero Kostiåinen

Arkkitehtitoimisto Kontio - Kilpi _ Valjento Oy

Mirja Castntn. Johmi Jauhiåinen, M&ja N uttila

Jakko Kontio. Seppo Kilpiä

Jaakto Ylinen, Jamo Maunulå

Jåalko Ylinen. Jarmo Maunulå

Jaåkko Ylinen. Jdmo Maunula

AJkkitehtitoimisto Toivo Kårhuren

AJkkitehtitoimisto Toivo Kdhunen

Arkkitehtitoimisto Toivo Kdhunen

Kaupunkisuunnitelu Oy Jarmo Maunula

Irmeli Grundström. Juhani Vainio

Arkkirehlitoinisto Esa Piironen Oy
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Vereiselå sivulå meJrorådån lLrnnelin srrr
Sörnåisissä Päåskylänkadun ja
Laulaladrankadun välssä råkenleila 30
vuotla silten. Tunnelin suu rakennelliin
kaukonåköisesti eritasorsteykseks, jotlå

loskt's tu evaisuudessa voidaan rakenlaa
haararala täslä Pas laan merroiikennetiä

Enpä kuvaå 11.5.1972 oliaessanivo nur
kuvte lakaan, eliå o is n tLnne ir suLtlla
17.4.2001 aamuvarhaisella kuvaamassa
melroliikenteen katkaissulia ufoal Jlnar erä
ilåån ajaneen "kaappiaulon' kuleitaja sai
sairaskohiauksen kohia aamuv iden jålkeen
Håmeentietå a itlaessaan. ALto nousi
keskikorokkeelLe, nappasi va aisinpy vAån
kappaleen suola-ailaa sekå yhden koivLn
mukaansala syijksyiaas raileele 1, Aulo
kärs, muria klljenaja selvisi huimasta
pudotuksesla hengisså.
Kaikeksi onneksi aamlli kenteen alkua
ede tåvän länteen menevän tyhtävaunu-
junan ku jeltaja håvåtsl lapahluneen ja
varoin iikenleenohjausta yllätiäväslä

l\lelro iikennetlå hoideliiin miten kuten
osuuksila Siimå sistä länteen ja
Kulosaaresta itäån muttå likenne sa.rin
normaå iksi aamuyhdeksäån mennessä,
Onni onnenomuud€ssa oisekin, etlå aulo
e osunri virtakiskoon eikå kalkonur

Tämä on loistaseksianoa tapaus, kun
aulolikenne on eslån!,i Helsngin metro
likennetlä mlulaman tunnn ajan. Tarkka-
silmäif en hava tsee betonirakenteissa
harriraat kenlå1. Niiden alle on peirety
urbaanlksi bneeksi" ryösiäytyneel grall til
la lagit. HKLjouluu uh€amaan paljon akaa
ta varoja ruiskumaalaiessaan yöaikaan
(kun merrcriikennetiä eiole) öisin lrnestyvål
iöhM. Kuvar lr,,likko Alameri
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H ISTORIAA

HBlsingir molr0n mellust0ialiiksnro .ll0i 01.06.1982. Viralli!ol avrjaissl olirel

0zo8.l98z \l.nhinnqt nyi liihnloat$ä olsvst motrcveunut liil*uivqt koorud.lla v{onnq

197l. lv.rm{l 10l-106), Cnshnäinon vern{lqfi (l0l+102) hinattiin Tampereclta Hel-

linkiin nrar,nlåine 20.06.197. Vrunujon 10l-106 valmiståi.nldlvaesä olsva vuosilqlu

1979 l. oitlaa hovutulv{otta HKl.:lle. Viirneisin traunupri (183-184) t{oliin Hohinldin

01.fl.t984

' 01 .06.1982 alkaen liikennöitiin Itiikes-

kus Hakåniemi ma pe klo 05.30-09.00 /
05.58-09.28 ja 14.35 17.35 / 15.03 18.03.

Asemat: IK, ST, HN, KS,lIT. Junat "kaiån-

tyiväf' kuitenkin Rautatientorilia. (Ensin-

måinen natkustajajuna 123-t24+14r-142
Iihti Iiäkeskuksesta klo 05.30)

- 01.07. 1982 alkaen liikennöitiin ltikes-
kus Rautatientori ma-pe klo 05.30_09 00 /
05.55-09.25 ja 14.35-17.35 / 15.00-18 00

Asemå! IK. sT. HN. KS. I{T, RT

- 02.08.1982 Hehingin metro avaalin vi
rallisesti. Aamuruuhkassa åjettiin vain Ha-

kaniemeen. Iltaruuhka aloitettiin Rautati€-

ntoiilta jo klo 14.00. Metron åvåsi Tdaval-

lan Prcsidentti MaDno Koivisto. Jublajunå

saapui Rautatientorilla lliikesL-uksen raiteelle

2 n klo 11.38. JDhlajunå oli l4t-t4z+143'
144+139-140. Edeua (5 mjn) äjoi.adantår-

kastusjuna 107-108+111-ll2

- 03.08.1982 alkaen liikennöitiin Itå-

keskus - Ra atientori ma'pe klo 05.30'
17.35 / 05.55-18.00

- 01.09- 1982 alkåen liikennöitiin Itä].es

kus - Rautatientori klo 05.30 _ 23 00 må

pe, }1o 05.35 -23.00lajaklo 06 35 - 23 00

su. Liitynläliikennealkoivaiheittåin. aluksi

låhinnä rouhka-aikojen Dlkopuolella.

- 0t 03.1983 alkaen liikennöitiin Itn-

keskus Kåmppi. Asemat: IK, ST' HN, KS,

TIT, RT, KP

- 01.09.1984 Alkaen Söm?nslen asemå

orettiin käytritön. AsenåtJK, sT, HN, KS,

SN, HT. RT, KP

- 01.07.1985 Siilitien asemå valrnistui

Asema oli ollut kåyössai liikenteen alusla ati
multa keskenerliisena ja tilaPinsjå{estelyjen

vdassa. Vålmiiksirakentaminen aloitetliin
10.1984- Oså töistå jouduttiin (mm. katos)

16.10.1986 Sivureittikilvet otettiin

kiyttöön.

- 21.10.1986 alkaen liiken$itiin Kon-

tula - Kamppi. väli IK - KL koetiikenteenä

ma*usrajilla. Asemåti KL, MP. IK, ST, HN,

KS. SN, HT, RT, KP

- 01.11.1986 alkoi normaali liikenne

Kontula Iiäkeskus Kamppi
(It?ikeskus = Kmppiin)

05.26 05.30 05.50

ensimmäiset lihdöl målå

22.36 22-40 23.00

viimeiset liihdöt na-su

06.31 06.35 07.00

ensimiiiset låhdöl su

- 1986 AsenåkDvan rautatieålDeeksi

merkitty tontli (Roihupellon metroåsema)

vuokattin Parlekille betoniasenaksi.

' 01.1 1.1986 Liityntiilinjoilla alkoi avo

10.11.1986 Sisävalaistuksen muulos.

Aiemin ovi€n kohdalla olevat valaisimet

olivat normaalisti sarmuksissa- Niissä oli

- 19.03.198? ensihavainto (henkilökoh-

tainen) asemakuulutuksista iunissa.

- 01.09.1988 lltaliikenteen pidennys-

Viimeiset lihdölKL. IK, KP ma-su: 23.06,

23.10,23.20

- 01.09.1989 alkoi liikeDne välilläMel
lDnniiki - Kontula. Asemå! MM, Kr, MP.

IK. ST. HN. KS. SN, TII. RT, KP

Mellunmiiki Itiikeskus Kamppi
(Itäkeskus=Kmppiin)

05.25 05.31 05.50

ensimm:nset lihdöl nålå
23.05 23.11 23.20

viimeiset lähdöt må-su

06.30 06.36 07.00

ensimmåiset liihdöt su

01.01.1992 Liityntälinjojen avora-

hastus päältyi

l5.02. 1993 Oulu*yla - H€rttoniemi -

radan hållinta siirtyi salamålaitokselta

- 03.05.1993 em. rau kåtkåisliin "met-

rovåihteelta' pdisataa mehia Hernoniem@n

päin.

- 16.08.1993 alkoi liikenne välillä
Kåmppi Ruoholahti. Asemat: MM. KL,
MP,IK, ST. HN. KS. SN, HT. RT, KP. RL

Mellunnäki ItikeskDs Ruoholahti
(Itiikeskus= Ruoholahteen)

05.25 05-31 05.38

ensimmäiset liihdöl mlå
23.05 23.11 23.18

viimeisel liihdöt ma-su

06.30 06.36 06.48

ensim:nst hhdöt su

- 01-03.1995 Kåisaniemen asema otel-

riin käynöön- Asemar MM, KL, MP, lK. ST,

HN, KS, SN, HT, KN, RT, KP, RL

Kolsous iunokokoihin
1942-199'

Ensimmäisenä liikennöintipiiiväna 01.06.

1982 ajettiin kahden vaunupdin (!") junil-

lä. Tästä eteenpåin junissa oli på&ääntöi-

sesti vain ytsi våunupdi- Kuitenlin esim il-
tmubkassa såattoi joka tois$ajunåssa ollå

Liikenteen alkaessa oli käytössä 21 vau

nupåriå. NokkajDnd käyttö ( l0l - 106) mär-

kuståjaliikenteessä alkoi kuitenkintodemå-

26 2nOO2 t^"oI-



HekinSnt METRO 20 ruotto

köisesti vasta syksyllä. Erään havainnoilsi-
jan ensihavainto oli vasta 20.09.

01.09.1982 alkaen junissa oli koko lii'
kenndintiajan kaksi vaunuparia. ToukokuDn
1983 alustå olijunissa ruuhka aikoina kol

Sunnunraisin nordaåliliikenteessi on

ajertn kolmen vauiupårin junilla ajaua
05.03.1983 ' 12.02.1984 klo I1.00 - 23.00.
Kesäaikalauinienaikaan 1996 iouduuiin lau-
antaisin ajam.an kolmen vauiuparin junil-
la. Sama rehtiiD kesiillä 1997 nyl ennakoi-

dus1i. Joulukuussa 1997 ajeltiin sunnunui-
sin (kaupat auki) kolDen vaunupdinjunil-
la. Ju edlaisten lapahtuDien ja juhlapåivien

yhteydessä on nain myös tehty.

RuLrhka-aikoina on ajeltu kolmen vaunu

pdin junilla säinnöllisesti toukokunn alN
ra l98l'09.08.1996 Gatunnaisesti jo aieD
minkin kaluston lisääntlessä). ,unat olival
pitkiä liikenteen alusta - n klo 9:iiän.ja noin
klo 14.10 n 19.20. Alkaen 02.01.1984 pit
kät junat iltaruuhkrssa n klo 14.15 - 17.40

IKrn aikojen mukaaD. Alkaen aika!älilla
01.01.1992 16.08.1994ma-peliiriensirn-
näistä.junaa lähti liikenleeseen kahden
vaunupånn pituisena ja kolmas kytkettiin klo
06.00 - 06.40. Kesaaikataulujen aikad on

ruubka-aikoinakin ajettu kahden vaunuprin
juniua. (esim 1996: I9.06 - 08.08).

Kesän 1982 jälkeen on yhden vaunn
pein jDnilla ajertu nomaaliliikenteesii sen

raavrn keran vasta vuonna l9tl9.

01.07.1990 alkaen ovåt junat sunnDn,

taiaamuisin olleel yhden vaunuparin pitui,
sia liikenteen alDsra, klo 08.55 MM/09.20
KP

- 01.07.1991 alkaen olarjDnat lauantai
aanuisin olleel yhden vaunuparin pituisia
liikenleen alusla - klo07.15 MM/07.40 rrp.

r992- r999 )
- Vuonna 2000junar ovat kaikkina lii-

kennöintipiiivinä neljan vaunun piluisia
myöhäisliikenteen pÄäuymiseeD asti: Vain
lauantain ja pyhän vårhaisliikenne hoideran
kahden vaunun pituisinjunin siten. että en-

simmiiisel neljän vaunun piluisetjrDat liilF
levåtlauantaisinMM:sräklo725 VS:shkl6
7.3lja RlsraMM:een klo 7.38 wkä Rl-sta
vsreen klo 7.38 sekä pyhäisin MM:slä klo
9.55, vS:sta klo 10.01ja Rl:sraMM:een klo
10.08 sekä Rl-:sta Vs:een klo 10.03.

- VDonna 2001junat ovat nelilaunuisia
kaikkina rnuina aikoiDa pairsi lauantaisin klo
5.25 - 7.15 ja pyhiiisnr klo 6.25 - 9.55

heinåkunsa 1989 na*u alkaen

Kontul,st. klo 2l 36

0l-29.07.1990 ma $ alkaen

MellunDäestä klo 21.35

0t-lI07 t99l kulen yllä
kulen yllä
kuten yllå
knten yllä

26.06-02.08.1992
27.06-01.08.1993

26.06-3r.07.1994
25.06-30.0?. r 995

1996 jDnat olivfl kahden vaunuparin pi
ruisialiikenteen loppuun asri myös kesäaika

tauluissa. 1997- liedot puultulal

4-vaunuinen nokkajuna (106-105-104-103)
on lährenyl Basiilasla jå ylitlåå pian vanio-
kylän lahden silan. Tåmänjälkeen rata
painuu Jrorumäen aliiiåvaan lunneliin.
Fadan takana Raslian leiinläalue ja raka-
oikealla sauna, joka lämpiää myös avanlo-
uimareille (ka1so lehden kanslkuvaa).
KuvarTeemu Colln, helnäkuu 2001
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Ilkivallan vähentämiseksi on åjettu

myös "kolmivaunuisilla" junilla periåalteellå

enemmäD väkeii per vaun! = våhernmiin il-
kivaltaa- Ensimnäinen kokeih alkoi marras/
joulukuun vaihteessa uonna 1983. Ilra-

liikenteessä oli kolnas vaDnu (karden vau

nuparin juna) suljetiuia suDnnassa IK KP.

Kokeilun loppD ei ole tiedossa. Taaser

28.09.1987 alkaen klo 18.40 oli loiseksi

itåisin" vaunu sDljetluna. Tiillaisesta on ha

vainrc 6yös elokuulta vuodella 1989. Met
ro itse kertoo viimeisestii yrityksestii ajalta

25.10.1989 23.01.1990, jolloin kolDas vau-

nu oli suljetuna. Täna piti lopetlaa koska

ilklvallantekijät keksivät konstit tunkeutua

31.08.1998 olertin käyttöön mtaosuu!

Itäkeskus - vuosaari. Juhlaj unassa måtkusli
Im.TasavallanPresidenttiMå i Ahtisadi.
Asemar MM, KL, MP ...IK, ST, HN, KS,

SN. HT, KN. RT, KP, RL. VS, RS, I'I...
- IK-MM ja IK-VS liikennöidään ruuh-

kå-aikoina 6 min väleinja muina aikoina 10

min välein. (Eli yhleinen osuDs RL - IKkol
nen tai viiden minuutin vuoro!ålein)

' JDnat ovat nelivaDnDisia ma pe n klo
2l asti, sen jälkeen kaksivaunuisia. Lauar
laisin junat oval nelivaunuisia n klo 8 2l
ja sunnunraisin n klo 10 21. Vuoden 2001

lopun tielojen mukaan jurat ovat nelivau-

nuisia kaikkina muina aikoina påitsi

lauantaisin klo 5.25 - 7.15 ja -sunnuntaisin

klo 6.25 - 9.55

- Syksyn 1998 aikana metrojunien reir-

rikilpi vaihdettiin lalkoisesla kehai$ksi.

- Melroasemien sisääikäyntien edustal

le pystyretriin kolmhivuinen oransilla poh-
jalla oleva valkoinen sisiiltä valaistu M
merkki. Loppuvuodesta 1998 nämiiolivatjo

Aivan joulukuun 1998 lopulla alettiin
kuulla ltiikeskuksessa uudenlaisia junakuu

lutuksia. Saavuttaessa 1ännesta:"ltäkeskus,

tämä juna jatkaa Mellunmäkeen/Vuosaa-

reen . Saavutlaessa idästä: ltiikeskus,junat
Mdlunmäkeen/Vuosååreen lähtevål miteel1a

1'- Kuitenkin vasta lammikDun 1999 puo-

leuå nämä kuulutukset kuuli "joka kena".

Ensimmiiinen uusi metrcjuna (Sdjaa

200), M20l+202 luoliin Helsinkiin
29.09.2000.

- Keskiliikosta 6.6.2001 uudel M20o
junål kulkivåt nonnaalin åikataulun puitleis-

sa kuljettåen narkusråjiå. Niiytli siltä, elta

tässä kouluteuiin kuljetiajia ajamaan 1ä1a

uuua junatyyppiä ja koulutus oli edennyt
siihen våiheeseen. kun ntrkånå on oikeirå

matkustaiia. Junät edelleen koeaiossa.

1.3.2002 alkaen poistetrin asemien

ADtelca iippuauromaalit kiiytöstä. (yhdes

sä Sromen Mdkan kera) Myös Vuosaden

had alkuperäiset "GeniMate ' automaatit
(Intern ketire Oy) on poistettu käytöstä.

VR:n henkilösiölehii Rauiati€uuiisel kenoi
numerossaan 15/1982 Helsinoin metron
vihkiäisisiä. Timo Syrjäsen mesiailaukaus
presidentli Mauno Koivistosia Rauratiento-
in meloasernån råileella 1 låhdösså olleen
kuusivaunuisen juhlajunan ensimmäisen
vaunun ohiaamossa on oistiu metroas€'
man laitu lta vaunun 141 ohiaamon

200-saian penkil on vedetly kolmisen
senniä ulos selnäsrä, joien isiujilla on
hiukan enemmän väljy'4tå. Uusien metro-
junlen eteisien molemmin puolin ovat lasit
suojaamassa selin eieiseen isluvia viimalla
ia lakakenossa rerkotlavilla seisoiilra.
Rau<aisu, joka oli myös toteuletlu jo yli 30
vuoita sinen vaunuissa l',41 -l',46.

Kuva: I4ikko Alåmei 24.4.2002
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METROKALUSTO

METROVAUNUT

MI+M2
Valmistaja: Valmet / Stdmberg

Telit: Lokomo jå / Tåmpelå

Valmistusvuosi: 1971

Akselijärjestys: BoTo-+BoTo'
Råtamoottorit: 4 x Srrömberg GHCT/H
6424

Teho:4x85kW

Suurin nopeus: 80 knl/h

Yhden vaunun pituus: 22100 mm

Junarungon piluus: #200 mm

Pyftåstön pituus: 2150 + 15000 mm

Påino työkurnossa: 29 t
Akselipaino: 7,3 t
Islumapåikkoja: E6 (aubmaattiajossa, ei
kuljelrajaa)

Helsinkiin l0.l l.l97l
Ml paloi Roihupellor vdikolla 27 .l.1973.

M2 muutettin tunnelin läpikulkuprofiilin
mittavaubuksi. Poistethr

$il::l$'f$$ 
**** 

"*ro,rnor 
sorio roo

til3+M4 M!t+M6
Valnistaja: Valmet / Strömbe.s

Telir lakono jr / Tampellå

Valmhtusvuosi: 1972

Akselij:itestys :BoTo'+Bo3o'
Ratamoottoril i4 x St.ömberg GHCT/II
6424

Teho:4xE5kw
Suunn nopeus: 80 kn4r
Ybden vaunun pituusr 22100 mm

Junarungon pituus: 44200 mm

Pyörästön pituus: 2150 + 15000 lm
Paino työkunnossa: 29 t

Istumapaikkojar 86 (automäauiajossa. ei

Poistettu. M3 ,våunun keulasta on rehly
rnuistoesine Roihupellon varikon sisåtiloi
hin)

MlOl+lO2 - t 105+106
Valmisra.tårvålm€t / Strömbery

Valmistusvuosi: 197
Akselii:irieslys: BoSo'+BoTo'
Råtamoottorir 4x Strönberg HXUR/E
50s62

Suunn nopeus: 90 krn/h

Ybden våunun pituusr 22100 mm

Pyörästön pituus: 2200 + 15000 mm

Tyhjäpaino: 31,6 t (vaunu)

lstumapaiktojar 65 (vaunu)

Junårungon pituus: 44200 mm

Valinistajanlaatoissa: 1979

Ns "nokkoiuno"
Junayksikkö koostuu kahdesta mootto

rivaunusta. (Pariton nunero + ptrillinen nu
mero). Mehojunan suurin pituus mårkuståja-

liikenteesså on kotme yksikköä (6 väunua).

Sarjojen l00ja 200 yksiköirå ei voi liitt;iå

1oo-saian poikkeukselli

melrojuna Kuftimåessä.

Koniula on yksl meiron
puolenvaihropaikoista.
Kuvassa muslakattoinen

rnålkalla Mellunmåestä
Fuoholahleen, ensimmäi,
senå våunu 164. Huomaa
ve*koairojen vieresså
sijaitsevat kaapelikanavat
puisine kansilaudoiiuksi-

Nordlund 14.7-2001
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tillo7+lo8 - Ml83+184
valmistajår Varnet / St.ömb€rg

Akselijiidestys:BoTo'+BoTo'

Ratamoottorir 4x Strömberg IDruR/E
50562

Teho: 4x r25 kW

Suuin oopeusr m knth
Yhden vaunun pituos: 22100 lllm

Pyöråstön pituus: 2200 + 15000 nm

Tyhjäpaino: 3r,6 t (vaunu)

Junaningon pituus: 4200 mm

htumapaiH.oja: 65 (vaunu)

Ml07+108 - Ml1?+l18: 1980

Ml19+120 - M135+136: 1981

M137+138 ' M153+154: 1982

Ml55+156 ' M169+170: 1983

M17l+172 - M183+184: 1984

Junayksikkö koostuu kahdesta mootto

rivåunusta. (Priton numero + palillinen
numero). Metrojunan suurin pituDs mtkus

Metroiunot soriq 2OO

tajaliikenleessä on kolne yksikköä ( 6 vau-

nuå). Sadojen 100 ja 200 yksiköiti ei voi

200+djm toimitusaikataulul
2ot+202 29.09.2000
203+204 08.12.2000
20s+206 30.03.2001

207+208 27.04.2O0t
209+210 15.06.2001

2ll+212 13.07.2O0t

213+214 10.08.2001

215+216 24.O8.2oot
217+2la 07.Og.zoot
219+220 21.O9.2oo1

221+222 05.10.2001
223+224 12-10.2001

Helsingin mairon 1oo-saian vaunupåri.

Alinna Helsingin meiron 200-saian
vaunupai.Kokoelmar HKL

|[''2O}+2O2 - lW,,,3+U4
Valnistajar Bombardi€r TlsDsporlåtion

Tiedoi koskevat 2 vaunuista juDayksikköä

Akselij?irjesrys: BoSo'+ BoSo'
Ratmoouorir 4x TYåxis

Teho: 4x 115 kW

Suurin nopeus; 90 k'Vh

Yhden vaunun pitrius: 22150 tm
Junarungon pituDs: ,9300 mm

Pyöriistön pituDs: 2m0 + f700 mm

Tyhjäpaino: 32 t (våunu)

Junmnson pituus): 4,400 lnm

Istumapailkojar 56 + 6 (vaunD)

Seisomapaikkoja: 249

Jonayksikkö koostuu kahdesh mootto-

rjvaunusta. (Pdiron nunero + pårillinen

numero). Metrcjun suunn pituus måtkus-

rajaliikenteessä on kolne yksikköä ( 6 vau-

nua). Sejojen 100 ja 200 ykiköitä ei voi

,D-tr= ff 
=?= 

mnwn!!m=n=pE

lqffi ][$n'IFqi E E rffi-nnnffin1
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VaunLissa [41-lV6 sekä 101-184 mooflori,
vaunulen lakapåssä svuila ovat vaol ovat
ns. tunaopasteila. Vaunun slvuseinåltä
valojen y äpuolela on vaunu
Vaunuten 101-142 sivunumerol ovai
musläl, kLn taas 143-184 (sokä 201-224)
oval valkoiset. Nämä erotluval håmärässä
oranssisesia pohjasia musiia numeroita
huomanavasl paremm n. Koemetron
pääty- ja svunumeroi (Ml-[,16)otivat kaikki
musl a. Nokkajunan sivumeroiden edesså
on iso musla l'/-knjain elivaunut on
meftlty [,4101-M106. Näiden vaunujen
valkoislen keLrlanumeroiden yhteydesså el

Kuva: l\,1 kko Alamei 24 4 2002

Nokkajuna (vaunut 101-106J eieroa utkoi-
selta o emukseliaan paljoakaan varsnai
sesta sarjasta (vaunrt 107,184). Koejunan
(rMl M6) lapaan myös nokkajunan mooto-
rivaunuien keulilia puuttuival ns. kiipeåmis,
suojai, puskimel", muna varsinaiseen
sarjaan ne sitlen jo tulivatkn. Ajaruksena
estää ei yksiköiden vaunujen "kiipeåmi-
nen' nokkakolarissa. Elualalla 182 ja
laLrsialla 104 merrovariko ta, joka edeleen-
kin on eitäin sislliyöpaikka. Silen n/öiur-
vallislus ja -molivaaiio pvswåt korkeatta
tasolla. Huoml [,lelrovaunujen 101-184
keulila oleval vaununnumerot ovai
valkoisst. Kuva: Mikko Alamer 24.42002
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Ioo-sarjan va!nll o. tehly Suomessa
A åklvåssa va!n!n 108 va m slajan aalal
Klva: M kko Aåmer 24.4.2002

Ylinnå I00.sa.lan kaksiyksikkö.en el
.e vådnlinen iuna Kllosaaressa maikala
läftee.. Ensimmäise.å våunu.parna i65
166 Huomaa meluatal!nan veresså sekä
verkkoaitå radan ja ltävåyän vål ä.
Kuva: 1,4 kko Alane. 26 1 2002

200 sarja. kaksykskkölnen el nelivaunu
nen juna Kulosaaressa halkå a länteen
Enslmmä senå va!n!parlna 205-206.
Huomaa. eltä v dakiskor o. siotetr! lnla a
raleiden vä in Nån radaLa tynskenleLevål
voivar esreetrå sinyå L korelnoi e junan

KLrva Mikk. A.mer 261 2002

200 sarjan vå!nlr on rehry Saksassa.
A akuvassa va!n!n 20.1 va n stajanaalta
Se slalsee sivLseråla muslan koriste-
raida. ålåpuoiela el jää matkustajaalurn
reunan laakse p loon l!nan seislessä
.s-amåI. Krva M kko Alameri24 4 2002
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2oo-sarjan vaunussa on serraavan ase
man imoilus kuLrlutuksen lsäksl myös
näy,liönä. Seuraavan aseman srom-"n- ja
rlotsinkelnen n met näkyvät vloror pe
rään rnuulanran sekunn n ryimssa.
Kuva Mikko Alamer 24.4.2002

2oo-sadassa halufli. kulkuyhleys yks kön
vaunulen vali e. Nän matkustalal voivat
joustavasti si nyä yiko klsuojuksen äpi
toiseen vaunuun. Kaarleissa aleltaessa yl-
kulkusuoluksen sivLseinä1 eåvål oieten ja
pul sluen Klvår lllikko Alamer 24 4 2002

2oo-sarjan vaun!n el! (hlonaa v(ol n
etlakseln kohdaia) ja lakalel. Kuvar Mikko

200 seria. vau.L ssa penkt of kinr letty
sernin ja .pustenu tuknangoin karloon. jöten
kun sokkeeta eio e vau.Ln lalta on helppo
s voia ja peslä L säksi matkustalan matkåtå
varal vo sjontaa penkk en a e. Tässä vaun!
par 204-203 Kuva: 1,4 kko Alanetl 24.4.2A02

200-sarjar ohjaamossa ku jetlåja islw
keske ä HLomaa 204:ssa oeva saLvama inen
lehonsaå1av pu T-mal sen v vun sjasta
Klva [4ikko Aamer 244 2002

v
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Helsinsin METRO 20 vuofia

JUNATURVALLISUUS

Mehojunat voivat olla joko målkustaja ,

Raideleveys 1524 IIlm. / 5 ft.

Siibköistys: tåsåsäbkö 750 Y PlusnåPå
vidakskossa, miinusnåpa kiskoissa.

Suurin åtselipaino 13 tomia.

Matkustajajunan Sn (suurin sallittu no-

peus) 80. työjunar tu 60. Jos junassa oi
nuitå kuin HKLrn vaunuja Sn 35. Kisko-

elenentlejä kuljenavu F/öjunan Sn 20. Yli
25 proinilen laskuissa työjunån Sn 35.

Peruutettaessajund Sn 10. Ajettaessa "kul-
jethjan våstuulla", jolloin asetinlaite ei pys

ty varmistamd kulkutie-ehto.ien Eydellis
ui toteutumista ja liikenteenohjaaja asenaa

opastimeen poikk€usopasteen (puna'valko),
junan Sn 35. Hinattåessa tai työmettäesså

viallisia jDna Sn 35. Ajettaessä asemalai-

turin ohi pysåhtymåttä Sn 35, koeajo-

tilarteissa Sn 60. Junan jamtuskyvF olen-

naisesti atemuttua Sn 35. oPAtiretbmillå
trmatromilla rart€illa sn 35. varikko'
alu@Ua Sn 20, pailsi koestusraiteellå Sn 80.

K@stusaiteen nop€usmittaospisteiden Gii2
ja cn3 välilå Sn 100. Valnuhallien sisiillå

Sn 10. vaihbryön Sn 20. Käiinbraileella St
20.

Kiskojarrun tiiyttöa vältettåvä silloilla.
Käytetiiän kuitenkin hä$tilanteissa. Ku
losaåren sillalla saa åjaa vain yksi juna ker-

rallaån l mpaankin suunlåan.

Turvolollleet
Valvomot Hakaniemen kesklsvalvonosta

hoiiletaån k€skitetty liikenteen. åsemien ja
siihkönsyötön valvonta seka miehittämAt-

tömien H€rttoniemen, Kontulån ja Vuosåa-

ren aluevåtvomoiden liikeDnevålvonla kau-

Keskiletty liikenteenohjausjiirjestelmä
(käytönohjaDsj,irjesEln0 koostuu tietoko

nelaitteistostå, jolla automatisoidam liiken
t€enohjauksen jatkuvasti toistuvat runini
toimimot. Kii),titnohjaustirjesletrn:i mabdol-

listaa rcaaliailGisen malkusiajainJomation.

J:iiestekniiån kuuluvalla kaukokäyttitlait-

teistola keskiletäin turvalaitteiden ohjåuksel

siten, ettli aluevalvomoissa ei tNita miehi-

Helsingin meton twalaitte€t ovål mG

dulaarisiå ja niiden toiminta on pitkålle
autornatisoiiua, jolloin liikenteenohjaajien

toimenpiteet rajoittuvat nininiin liikenteen

Tunalaitteet valvovat melroasemien

Meirovdikon säilytyshallien ovien au-

tomattinen vålvonta on myös liitetty tura-
laitteidetr piiriin.

MeEon turvalaitteiden rehtiiviinå on tååta

liik€nteen turvållisuus lm. estiimållä inhi-
millisen erhehdyksen vaikutukseL Turvå-

laitteet k&ittiivät ns. asetiilaiteet, junien

pakkopysåytyslaitteet ja nopeudenvalvonta

AsetintaitGden (Hakmiemi, Herttonie-

mi, Kontula" vuosaaJi, Metrovdikko) anl-
la käånneläån jå lDkitam vaihteet oikeaån

åsentoon. Niiin vmisretro kulkutiet. Ase-

tinlaitteilla myös vanisteta , ettå kulkutie

on vapaå, pidet:i?in junat twallisella etii-
s'rydellä toisista ja nä'tetään ajoa ohjaa-

våt opåsteet kuljettajalle.

Pskkopysåytyslattt€€t. joihin kuuluD

hskojen vi isså oleva måCneedi,junåssa en-

siminsen akselin edesså oleva antemi ja
ohjamosa oleva pakkojarrulaitteen käyni'
pd@li. Magneetti on aktiivisena Ion opd-
tin näyttää '\eis" tai "poikt eDsopdte", tai

nopeudetrvalvontapisle (ks alla) havaits@

Mågneetit oval päåopastimen kohdalla
ja hiernar nopeudenvalvontapisteen jälk€en.

Pakkojarrulaite ei esta ajdnasla seis-opas-

teen ohi, mutta se pysä'tråä junan kulku-

tiehen huluvalle ohiajovaralle punaista

Radasa olevat mågneetit eivåt ole

pistemiiisen lolunvalvonnan antuJeila (ver

taa VR), va raideviriåpiirit toimivatjum
ilrnaisijoina asetinlaitte€lle, jokå'tietad' ju-

nd sijaindn 50 - 500 metin tarkkuu.lella
paikåsta riippuen.

Nopeud€nvarvontlråitt€et valvovat ju-

nien nopeutta paikoissa, joissa junatuNal-

lisuus edellyttaå täti.
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Opostimet io oposteet
Seurååvarså opastinia ja niiden opateira,
joita tavallisellå metromåtkalla voi nfidä.

Pfropetti" (h)
- Pitiopastin mta opaste€n siitå. voidm,
ko vai ei ajaa opastimesta alkavallå rata

P?iäopastin sijoiretam paikålliset ja
niikyvrysolosuhteer huomioon otben joko
raiteen oikealle tai vasemalle puolelle
Epåselvissä tapauksisså aseletaan nuoli
opastimen yhteyteen osoinamd nidena.
jota opastimelå hJkoi0etaån.

- Pääopastimeen kuuluu mitei.len v:iliin
asennettu, pakkopysäy8slåitteistoon kDulu-
vå r4tamagn€etti, joka on toiminnassa
silloin, kun päeopasrir nåyttäå seis tai

Toiftinnåssa oleva mtmagneetti aihe
utta junåssa pakrojmn*ren.
- Kulkutiehen nåhden päåopastirner jae-

tad liihtö-, tulo- ja väliopastimiin.

- Jokainen p?iäopastin on merkitty mus-
lålle pohjalle k hdella valkoisela tai punåi-
sellå ktåimeua, joista ensinnäinen ilmoit-
aåaråiteen ja toinen opastimen sijainnin
aluevalvomon alDeella.

PiioPqslinm oFst6lt
Opasie "Po O', Seis-opasie.

- Seis

- Pakkopysäytyslaitteenmtamagn€ettion

- Juna on pysäytettävä seis-opåsteen

Opast€ "Po 1", Aja,opast€

Ajo suurimarla sailitulla Eidenopeu-
dena. (K€skustån tumelissa (RLSt\r) 70 kln/
h, mDualla 80 lrl4t)
- Pakkopysäytyslåitt€enratamagneettiei

- Ajolupa seuråavålle piiäopåsteen

- Mikfi nuut nopeusopastet edellynii
våt pienempiiå ajono!€utta, on ne olettavå

- Opaste kumoaa kiinreän nopeus-

Opåste '?o 2"

- Ajå. kulkutiellå on 35 knö nopeusE,
joitus. (esim vaihde käåmetry poikkeåvale

- PalkopysäytyslaitteenEtmagneeltiei

Tiistä alkaå hitaasti åjettava raideosuus.
joka paiältyy seumvalle opast€enmtopai-
kalle.

- Mikili muur nopeusopasteer edellyarii-
våt pienempää åjonopeutta, on ne otettavå

- "Vii:ir:tuaiteenajossa"voidaankiinreiil-
lä nopeusrajoitusmerkiuä antaa lupa ajaa
suurempaa nopeutta- Kiinte?jr nopeusnerkin
voimalsaolo päåttyy seuEavalle pääopas

Opaste "Po 3", Jiirjestelyajo (b7tkentä-

- Ajo vararUlle rail@lle. Kulkutieth on 20

- PakkopysaytyslairEenratamagneettiei

- Tältä opastimesta ålkaa hiraasri åjettava
nideosuusja päättyy kohderaire€lle tåi seu-
raavalle påiiopasteen antopaikalle.

Kiiintö-, huolto- tai såilyty$ide voi olla
vdattu lai se voi olla pilåttyva raide.

Opaste "Pk 0", Poikkeusopåsle

- "Seis" -pysähdyksen jiilk€en "Aja kul-
jettåjd vatuullå" se@valle opasteenm,
topåikaIe.

- PåkkopysäytyslaitteeDEtmagneettion

Opaste on voimssa niin kaum kuin val-
koinen valo pala (n. 20 sek., jom aikåna

- Nopeusrqjoitus 35 krll/t.

I*r"I moo2 35
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- Ajonopeus on kuitenkin pidettävä pie-

nempänå, jos kiinteät nopeusmerkit lai muut

olosuhleel sitä edellyltäväl.

Ajo kuljettajan vastlulla alkaa täIlä

opastimelta jajatkuu ohi leuraavan opdti
men aina sitä seuraavalle opasteen ånlopai

- Kuljettajan tulee ajaa seuraåvalle päii-

opasteen åntopaikalle ja otettavå yhteys

- Vääränraileen ajossa kiinieAllä rcpers-

nerkillä netlukorkemPinopeusEjoilus

Elio?sstinsn oPestosll

Esiopaslin (Eo).

, Esiopasrin ilmoittaa. mikii opdte on seu_

raavassa päiiopastimessa.

Esiopastinsijailseepaikalliset niikyvyvs

olosuhteet huomioonottaen joko raiteen oi

keå]la tai vasemmalla puolella

- Esiopasdmia käytefiän aina kun palkal

listen niikyvyysolosuhteiden vuoksi seuraa

vän pääopasdmen antåmaa opastetta ei ole

havaittavissa riittävän kaukaa.

- Esiopastimen sijainlipaikkåa tai opasti-

men tunnistaniskohtaa ei yleenså voi pitiiä

jmtuksen aloiluskohtana seuraavalle

päaopaltimelle taPaituvaa Pysiihtymistii raJ-

Opaste "Eo 0"

- Seuraala pääopastin seis (Po 0) tai no_

peutta rajoittavasa asetnossa (Po 2) tai ajo

vdatulle raiteelle (Po 3)

Opaste "Eo 1 .

Seuraava påäopasdn aja sennosa
(Po I ).

M{ita o?ectinia je o?aståit l
opaste "To 3 (vilkkuva)

Seis, hätäjanutus. Opaste syttyy asernan

tulo- ja läntösuunnassajos laltDrilla olevas

ta junan hatäpysäytyskåhvasla vedetiiän

Myös liikenleenohjaaja voi asettaå hiitä

- Oviaukl

Ilmoittaa. erlävaunussaon häiliö tåi, ellä

hätäjma tai håtåpuhelinta on käytetv

- Junalla voi ajaa.

T
+
n

H
o

HF
+E

opaste No 0

Nopeusrajonuksen huomomerkK

Lisiikilvellii ilmoitelaan rajoitDksen no-

peus ja etäisyys raioituksen ålkuun-

- Voidaan jätlää pois, jos mjoitus on py'

syvii

opasteet Nol ja No 2

Nopeusrajoituksen alku ja loppunerkki

AlkDnerkki ilmoittaa hitaasli ajettavan

- Loppunerkki sijaitsee 130 m:n päässä

hitaasri ajettåvan rataosuuden.jälkeen

' Päiiopaslimen opalteet Poo, Pol. Po2,

Po3 ja Pko kDmoava!kiintetu nopeusrajoi

tuksen alkumerkin Nol. (Sikipä opastetta

No2 ei tåvallisella melrcmatkallå näe)

Opasle No 3

- Nopeusmjoituksen lolkutiemerkki

- Ilmoitlaakulkulien.jotånopeusrajoitus

opasie So 4

Vaihleenohitusmerkkl

Osoiltaavaihteenohittaneiden vaunujen

luklm*niin junan etDpääan sijanesa meF

Opaste So 5

Junånsijoitusmerkki

Aseletad laiturille lai raileelle osoitta

maan, nilloin kokojuna on asemålaiturilla

Mikäli kilvessäei ole nuneroa pysiiyle-

1åän 2 ja 4-vaunuiser junåt jDiansijoitue

merkin kohdalle. 6 vaunuiset jurat ajetad

Opaste So 10 (vilkkuva)

Miehiä työssA

Opaste ilmoiltaa, että buolto-ja kunnos-

sapitomiehiä on radalla lyössä.

- Opastin sijailsee aseman l:ihtöopasdmen

iåheisyydessäja sen antdna op.ste on voi'

massa seumavan aseDan lähröopastimelle

- Opasteen ilmoitlamålla alueella åjettaes

sa on noudatettava erityisrä vdovåisuutta ja

-IJ-
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loo.sarjan keu a. Eieenpå r ajellaessa kaksi k nteåä ve ko sta valoa
(opåsle Jo 0) Takapäässä vastaavasl plnaiset kaksi kinleäa vaoa
(opasle .lo 1). Kuvassa I08 melrovar kola.
K tu. Mkk. A net 2442OO2

Htlsi rht METRO 20 tr.lla

2oo-sarjar keula Tolsi ku.100,sarlassa sluu krje[aia
ohiaamo. keske a. Samon kaksikieinen määrä.paäaseman
imaiseva ren k p on ilruliåsi. taka.a keskelä. ja tekstt
'"1,.; L "t ditl e-,1 Loop 11.. o r pö...c
Tässa 204 metrovarlko a. Klva M kko Aåmer 24 4 2002

108 I07

24 4 2402

203 Yikul.

24 4 2A02

42002 37

1oo-sarjan ohjaamosta (va!ru 108).
Ajopaytä on ohjaamon vasemmålå a dala
4 mustltlaa kujetlajaa s ilå. enå häf ajaa
.e valnuisla lunaa. Ta a iedola on
merkllystä. kln junå pysählyy åsemale
ha ulldu. kohlåån slen ellå kaikken
vau.ulen ovaukol oval klilenkn t!rual
sesr malk!slaia airur . kohdalå
Klvå ['likko Aåmer 24 4 2002

200 sarian ohiååmosrå (vau.! 203)
Kllleltaja isluu keskelå nopeusmtlar on
upoteltu eteen keske e. 1,4!Lion kåikk
hal nlaatleel (vasl ) oval svli a Huomaa
T ma i.en tehonsaå1öv pu.
Ktua: Mkk. Alanet 24 4 2AA2

rillll'l
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1Oo-sa!a. vaunun tei. Huomaa jLusto lahkon mlotosel
llmalouslyv.Vl. Kuva fil]kko Alamer 24 4 2002

1OO sarjan vau.un lakapäå lslumajärieslvs lakåse nAn penkeiLa o'
2+l+2 HäläpuheLmen yåploele on nykyään nrerk tly vaunun
nL,mcro slualå mustiLa nume.o la Kuva t/ kko Alameri24 4 2002

2OO sarlan valnln 1el Hlomaa litleä leräskolelo joka tomi le n la

'To 
ore pdl_p dön oö I a I f'. ior d

Klva l/ikko A amer 24.4.2002

2oo'sa4an vaunu. lakapåå. Tämå vajå l la on larkoilelt! ensisLla

sesr lasle.va!nulle. pydrätloeile ja po klpvöriLe KLmma ak n

svlseinäl.i on ko me kaa.löistuirta. Vaun!n oma numero on

merkiily valnun rnalkuslamon ia ohjaamon välseen sei.ään musli
.'rmer.in Kuva: M kko Alamer 24 4 2002

1oo-saaan slvuse nåt oval

(Vaunu i08.) Kuva: rvlrkko

200 sarjan sivuse nål oval

(Valnu 204 ) Kuva: ['likko
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Faide el ole lallud!
VaGinkin poikkeustilanleissa, muta toki
mLulloinkin, on herkiisti reagoiva matkus-
iajaintormaailo kuliaakin kalliimpi viestinlä-
våline. Vakionratkuslajana, ainaisharasla'
jana sekä piikän linjan iiedonajanakin
iaksan kummeksua paria åsiåa melrcase-

Ensinnäkin: Baiteiden numeml on meftiliy
låhes huomaamattomasti. lnlomoimalla
markusi4ia yksinkenaisesi siiiä, miliä
raii€e la iunat lählevåt, vålbttåisiin monelta
sekaannuksella. Näiiä syntyl aina, kun on
poikkeusriranteita ja,liikennetä. Esimerkik-
siheinäkuussa 2001 på na vlikonloppuna
sekoilu oli hlomiota heräitävää, kun
maikusiajai eivål saaneet åjåntasåista ja
låsmållistå tietoa poikkeusliikent€estä,
Toisel.Sii häkeskus on Suomen suuin
mstroasema. Kolme raidetta, yksi sivulaitur
ja yksi keskilaitui- Kakkosraiteen näytiö
(kuvassa) on p€riaaneessa ia kåytånnössä
omiiuinen ja jokå tapåuksessa harhaanjoh-
tava, pedti vilseledande.
Filosoiisesii iarkasiellen melroasemien
nå'4tölåulujen ensisijainen tehlävä on
palve la jokaista ensikerialaisia, on hän
sinen kotimaasia låi ulkomåiltå Tolseksi

nåytlölåulujen iehlävänä on palvellla
jokaisra maikusiajaa, kun lulee mikå
lahansa poikkeus, håiiö tms merrc-
liikenleeseen. Mrusta raideliik€nteestå
lLritu tilanne on se. etlå håniön satiuessa
väkeå ei ri iå enäå huolehrimaan matkusta-
ji e kohdistenavasta ti€doitamisesla, vaikka
teknisel edelylykset iåhän oval parcmmai
kuin koskaan aikaisemminl Poikkeus,
rllanreissa iulisi edes nåy,ttölåulut saada
ioimimaan, vaikkå kuinka yksinkerialsesii,
muita kuilenkin selkeästil (Nomaalitutiinil,
kuien aikalaulut, ovat paineltuina sekä
ailureilla matkusiajien nähiävissä joka
heiki, liik€nn€häiriöidenkin aikana.)
Ehdotukseni on ykskanlan: Faiteei
numeoidaan nykyisiä näkyvämmin.
Suom€nkielinen lailuri-sana poistetaan
nåtltötau ujer muistisia ja koryaraan
sanala laide (+ kuloinkin iarviltava

llåkeskuksen Eiteen 2 näynöhulussa
perusnä)4tönä voisi olla'lunår Kåmppiin/
Ruoholahteen raitee ia 3, Täg ti[ Kampen/
Gdsviken ldn spår 3'. l'.{eirojunathan
lähievät raiieelia, eivål laituilta!
Kuva: [,likko Alameri 10.3.2002

Helsingin mertovaLrnujen malkuslamosta oli
iikeni€en alkaessa kaks lrymmeniä vuoita
silten mahdollisuus ratsella radalle eleen
tai taakse, samoln samanjuran edellisen
tai seuraavan våunun päåtyä. Ohiaamon jå
malkuslamon välinen seinäja sen keskelå
o lut ovi olivai asia, joten lapset ja lapsen-
mielisei pyrkivåt hanakasti tuudun" äåreen
- olihån vaikutelma kuin olisi laåjåkångas-

Jotreivät matkuslamon varoi otisi heiiaslu-
neet iuurirasisra kuljsnajaa håililsevåsri, oti
kuljonajan takana tullaverho. Sinemmln
vehoja ru i lisää. Maisemar kårosivat
opullisesli siinä vaiheessa, kun ikkunat
lelpaniin kiinni.
200-saiån vaunuissa onkin ohjaamon ja
matklslamon välisså umpiseinä, jossa on

Alun pein 1oo-sarjan vaunujen ohjaamoon
johlava oviavaului ohjaamoon päin. Ovi oli
saranoilu vasemmalta sivultaan. Ovella siis
saatloi leisrä" kuljenajan nurkan, muna
maikustamosta päåsi isiumaan oikeanpuo-
leiselle kåhden hengen kiinieälle penkille,
joka on ohjaamossa. Pååsåäntöisesti ovl
pideitiin kLrilenkin kiinni siten, €ttä kulietlaia

Kuljenajan paikaksi valittiin vasen eiu,
kulma, koska Helsingin metrossa on yhlä
poikkeusta lukuun ottamalta kaikilla
asemilla ainoaslåan keskilaiturit. Näin ollen
kLrljetlaja istuu aina laiiurn puolella ia
hänen on heippo katsoå sivupellistii enä
ovål sulkeutuvat kunnolla enn€n junan
låhtöä eikä ovien vålislå tö(ölå viime
lipassa sisäån sånnånneiden maikustaiien
käsiå tåi jålkoja. Koska ohjaamon ovi on
paksultensa vsnan Lrlkona seinäsiä, joPa
erctiaa ohlaamon matkusramosia, on
Valmetin pienikokoin€n valmistaianlåätta
osittain ovon yläreunan lakana piilossa,
Häfåtilanteessa, jos kuljenajan piiää
nopeasli påäslä pois ohjaamosrå, ruollai-
nen ovion hankala. Niinpå muutostyönä
kaikkiin 1oo-saian vaunuihin toteuteltiin
@tkaisu, jossa ovi aukeaa matkustamoon
päin (kuva våunusla 108). Tosin kuljettajilå
on ioskus pujottelemisia låpökiydesså
junassa, kun he pylk våt ohjaamosia pois
iaisinne sisåån (esim. kuljetaii€n vaihto
Itåkeskukse$a). 2oo'saiassa låki ongel-
maa eiole, koska ohjaarnossa on kolme
ovea, kaksisivuille ulos ja yksi sisäån
malkuslamoon 'ja viimeksi mainiitua ei
kifeiä iuui lainkaån kuljeit4ienvaihdon

rMatkrslajal voivai ilse avata 100-sa4an
seinän sisäån siidlvåi iukuovet oven
vieresså olevisra pa nonapeisla. Sisäpuotet-
la olevissa panonapeissa pda valo (kaiso
kuvaa), kun ne tolielevat matkusiajaa.
Tålvisin ulkoilmassa olevilla asemila pysäh-
dy&iessä kulieltaiat vain avaavar ovien
painonappien lukituksen eli maikustaiat ilse
avavat ne ovet, joista kulkevar sisåän/
ulos. N€ ovet, joilå matkusiajar eivät taruit-
se, pyslaät kiinni eiki lämpö karkaa niin
helposii ulos matkustamosta. Kun valor
eiväl pala, el matkustaia voi avaia eikä
sulkea ovia nappeja painamalla. Vaunun
ukoseinässä on napit, mutla niissä eiol€
valoja. Kuvå: Mikko Alameri 24.4.2002
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Rotokuormo-outot

Entinen VR Tka-Rio 5 (Tka 1)

Poiste$ur 1983

Rakennetiu åvolavaravaDnun

(Hk 108?74, Pdilån konepajå 1960) aluskehvkselle.

VR-tyyppi I Tka 6

VR-tyyppi : Tka 7

VR-tyyppi : Tka 7

Nrc 2 / 2130

"06130',

Nro 3 / 2131

"06131'

Nro r / 2132

Valmistaja: Sisu: nro 12X3l1960

Tyyppi: Sisu JA-s SU tr H
valrdstusvuosi: 1960

Akselijiirjestys: A I
Moottori: Leyland: AMU 0.375

Teho: 115 hv / hP

Suoiin nopeus: 45 lor/h
Paino lyöknnnossa: 8 t

valnistajå: Saata$i: nro 3l
Valmistuswosi; 1972

Akseljiidestysr A r
Moottori: Scåniå: tYYPPi D 1l R 41

Teho 1130 kW
Voimansiirb rmekaånin€n 4-v.

Suurin nopeusr 60 knr/h
Pituus: 10000 mm
Paino työkunnossa: 17,0 t
Akselipaino: -10 t

Vålmistaja; VR KuoPion konepqia

Vålmistusvuosi: 19E0;VR

Kuo knp: nro 027

Alseljtujestysr B
Mootori: Scania: tYYPPi DS 1l
Teho: 130 kW
Voinansiirroi Chrck
Suurin nopeus; 80 kmft
Pituus: 10500 mm
Paino työkunnosar28,0 t

Valmiståja: YR Kuopion konepqia

vålmistusvuosi: 1981

VR Kuo knp: nro 037

Atseljftjestysr B
Mootori: Scånia: tYJPPi DS 1l
Teho: 130 kW
Voimansiirloi Cls.ck
suurin nopeus; 80 kn/h
Pituus: 10500 mm
Paino työkunnosså: 2&0 t
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Työkoneet

2142

2140

2141

vålmiståjär Måtiså / Deutz
Valmistusvlosi: 1955

Matisår rnalli Standård, nm 1776

Deuiz: lyyppi F6L5l4
SDurin nopeusr 30 kn','l'
Paino työkunnossa: 1,5 t

Valnistajå: Månkinen / Valmet
Valnistusvuosi: 1984

Mankinen: tyypli Enerco RT 60EM, n.o ros
Valmer tyyppir6ll CS (mootlori )

valmisraja: Månkineo / våln€t
Valnisiusvuosi: 1980

Mankinen: tyyppi Enerco E 120 DIyA 220 M, mo ll3
Valnet tyyppi 411 CS (moouori)

Valmistajå: Mankinen / Volvo
Valmistusvuosir 1982

Mankinenr tyyppi Enerco B 500, nro 102
Volvo: lyyppi THD 16$ (mootton)

ex VR Ttk-Rto 5

Tukemi\kone, loi!puoleinen bskonhiontalaire

Moottoronu harjavaunu. Moottori pyörirtiå
ainoasraan såädeuäviä hdjoja.
Työntimjseen käyletiiån ralakuorna auloa
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Ptujekipaiillikkö Ris,d J. Pakkdld

HELSINEIN UUSI METROVAUNUSARJA JA

SEN HANKINTAVAIHEET

Metron
oikoisemmot
kolustohonkinnot

Helsingin alkava. metroliikennettii Yarten

tilatriin Metovaunul Ayltä (omislajat Val-

met Oyja Oy Stömberg Ab) 1970luvulla

ensin kolme vaDnupdna kisiltåvå esisarja.

vaunut l0l -106. lempinnneliätu nokka'

juna, seki myöhemmin l9 vaunupdin suu

ruinen sar.ja, vaunut 107 l84 NokkåjDna

ja v sinainen sarja eroavat toisistaan viin
eråiltä teknisiltä yksityiskohdillaan. Täma

kaikkiaan 42 vaunupdia käsitiivii yhrenäi

nen kalusto osoitburui sittenmin alun pe

rin daioitua luotetiavamnaksi ja käyletlä

lyydeluan erimmaiseksi. Siren se riilLl nvös

hyvtu liikenleen hoitoon vuosina 1989 ju

1993 käyltöön oErDillaMelluDmäen jaRuo-

holahden,netrcn jatko_osuuksiUå. Vuonnå

1995 matkustajaliikenteeue avatun Kaiså'

niemen deman oli alun penr aaioitu aibeul-

tavan yhden kolme våunupariå käsitfivAn

jundn lisätarpeen- Tästäkin ladjennuksesla

selviltiin kuitenkin !aikeuksitn olemassa

Todettakoon tässä yhteydessä. etlå luon

na 1969 Oy Strömbery Abllä lilattu ja ko

konaisuutenal9T2 metroloimislolie luovu

tertu kolme vaunupeia kasi iiryl koejuna.

!.nnutMI M6. ei koskadn toiminut!dsi-

naisessamatlasbjaliikenteessli Setåyti kvl_

lii tehtÄvänsa koeroiminnåssa. mutta nopca

kehitys ajoi scn leknhisu ratkaisuistå ohi

Sarjajunia ei voitu rakenlaa sen kanssd

)hteisajokelpoisiksi ja niinpä koejuna pii-
tettiin romuttaa vuonna 1986

Uuden koluslon torve
Metolla oli kuitenkin uusi! haasteita edes

säAn. Helsingin kaupunginvåhuuslo päätti

valita vo;rnakkaasli kehitty!ån Vuosåden

alueen joukkoliikenGen perustaksi melron

hyvliksyessään Vuoratuen melrohaaran pe

42 2nOO2

rusrmissuunnitelman 14.3.1990.Täniirner

kilsi samdlla uuden vaunusdr.jai hankinnd

käynnistlinislä. Vdikka uuden rataosuuden

käyttöönolon jälkeiner neron liikennöinti

sunnnileliin silen, eltli vanha kaluslo vielli

kin riitii - oteltiin kåytlöön ajokahdenlau

nuparin yksiköillä koko liikennöintiajan ja

valittiin vnorc!åli ruuhka-aikana 6 minuu-

tiksi MeuunmAen ja Vuo$den haaroilla -
oli selväå, ettii kunkin launuParin vuotui-

sen åiosuoritteen noustessa tällöin kansain_

välisesli katsoen niinkin korkeaan hkuun

kuin 150 000 km taNiltaisiin viineisläan 3

4 vuoden sisällä IsAä vaunujd,jotta vanha

klluslo ei klluisi ennen .ikojåan lopPuun

ja loitaisiin ircttaa våunuia Nyös viiislämär

tii tulosa ole!iin isompiin perusko.jausluon'

toisiin kunnosapitotiiihin.

Niinpä liikennelaitos tl'htvi valmislele

maan lisäkaluston hankjnl!å. Tähän oli hv

vit vålmiudel. koska 8O-lu!ull. oli vrunu

sdja 100:n ominåisnuksid j a saatujd kävttö

kokemuksia.jatkuvasli analysoitu valmista-

jien kansa samalla. kun ldkasti seur.ltiin

nlkomaislen metrolaitosten vaunuhanKntoja

ja niissä vaunuille aselelluja laltimuksia Jo

tuolloin selvitetiin myös alusta!asti, minkai

lyyppisrä täydentävä kalusto voisi olla.

Turkitaland oli muln ouassa uusien våli-

vaunujen hankkiminen olemassa oleviin

våunupareihin. Lopuha kuitenkin todettiin

kaybssa jo olelan kaltainen våunuparilar

koiluksenmukaisimn.ksi valinn.Isi kålus

ton jalkohånkintaa åjatellen.

Honkinnqn
köynnistöminen io

uuden koluston
vootimukset

Kaupunginvahuslohy!äksyi 14.6 1995 pe-

rustanissuunnilelman i2 unden vauruParin

hankkimisesiå. Sanulla lyöliin lukkoon ti-

lattavien vaunrjen ominaisuudet Petlsar_

kaisuksi tuli kevylmetållikorinen oikosulku'

mootrodkäyttöinen våunupari. ioka päAmi-

rciltaan ja suorilusarvoiltaan on samlnkal

kinen sarja 100:n kanrsa. Uusinå ominai-

sLruksina markustusmukavuuden pdantami-

seksi haluttiin muu nuassa klllkuyhteys

vaDnuparin vaurujen viilille, matkuslajain_

lormaarion lisäiiminen sisäklttoon sijoite-

tuilla tekstiniiytöilla. 6uotoilun jr sisustuk_

sen tarkistamineD nykyaikaiseksi säilyttäen

kuitenkin netrcn lakiintunlt ilme sekA eril

linen laslenvaun!- ia polkupyörätih

Uusina teknisinå ratkaisDina halurtiin

muun muasa kehittyneintä eli kolmanner

sukupolven IGPT'oikosulkunoottorikävtöä
(ICBT = Insutaled Gale Bipold Tranrislot.

Ajomoonorin ja pyörakeran välhen mekaa-

ninen voimansiirto tuli toteutlaa !är:ihtelyt

estäviillä hvalla. Vaunun. vaunuparin ja ko-

ko junan sisäisiin ohjauksiin edcllyiettib tie-

rcviiylilekniikkaa. joka nahdollislaisi myös

vikadiagnostiikan. Oliralkaisuksi loivoldin

liiviyden ia sisalle tunkeutuvdn melun !å-

hentamiseksi kiskoliikenneviilineissä nykli-
shyleiseksi tulluttans. Schwenkschiebetii.

malli!. iossa olipuoliskot työntyviit avau

tuessaan ensin suoraan ulos ja liukuvat sit

ten vaunun ulkoseinälh alki-asenbon

PetustanissuundlelmåssaNioitiin enä

salå saalaisiin kokonaisuudessaan kävttöön

vuoden 2002 aikana. Lisäksi vårauduttiin

siihen. er1ä hånkitlava kalusto loisi toimia

esiffjana våunnille. joim hdkittaisiin m!h-

dollisesr i tule vaisuudess a raken neltav ille !a-

tåralkaisultaan toiscttylppisille metron jat_

ko-osuuksille. Täman !uoksi hånkinnan yh'

reydessä oli selvitetiävå mahdolinnudet ka!-

tovirroiltimen lisaamiseen ja jyrkät kaane_

rireer nåhdollistavan telirakenleen toteur

Junan tekninen erittely eli rtrjouskyselvn

nukaan liitettävät vaatimukset kitjoi€rtin
sittcn sarjal00:n våalimusten pohjalta otta

en huomioon saadDt käyttökokemukse! vlei
nen tekninen kehilys ja perustaNirsuunni-

telmassa hy!åksltyt uudel ratkaisui Tavoit_

1eelliseksi kayttöiiiksi aseletliin '10 vuolta ja

ajokilomelrisuoritleeksi 4 rniljoonaa kilo_

memä. Professori Antti Nurmesniemi ja teol_

linen muotoilija Börje Rajalin laltivål

fnnrrof



Helsitgih METRO 2A yuolo

,'.

vaunu 203 lähdösså tehlaa[å-

HKL:D toimeksiannosta tarjouspyynnön
liitt€eksi muotoilusuumilelm&, jonka suun-

råviivoja noudattaen uusijuna oli muotoil-
tåvå, Oranssi olkoviiri säilyrettiin, samoin
matkusujaistuinten istuiDosd muoto ja vä-
ritys. Muulen pyrittiin matkustmon väri-
iyksessä vaaleisiin vårisiiqihin ja isompiin
ikkunoihin valoisuud€n ja viihtyisyyden pa-

Uutena asiana tadouskyselyssä prydel
tijn myös vaihioehtoista tarjousla ruostumar
lomasta ler:iksesti vålmiste
koska oli merkkejai siitä, eträ ?G ja 80 lu
willaliihes muotimaieriaålinaollutalumiini
oli saamassa valteenoteitavan kilpailijan
ruostumaitomasta ter:iksestä. jonka nuun
muassa TukholDa oli valinnut uuden meho-
junansa konmateriaaliksi.

Sorion tilous
Hankinnasta j?tesletriin vuonna 1996 kd,
sainvälinen, EU:. julkisiå hånkintoja kos
kevien mä:iräystenmDkainen tadouskilpailu.
Tårjouspyynnöt liihetexiin yhdeksälle il,
moittautuneelle valmistajalle, jotka kåikki
olivat eurooppalaisia. Tdjouksen jåttivät
seuråavår n€ljå valmislajaa tai useåmman
valmistajan yhteenliittymää:

- yhteenliittymä Adtmz Finldd.
Adtrånz Sweden ja Rautmukld

' Deutsche Wåggonbau AG:n

Firema Consortium

GEC Ahlhom

Ta.jouskilpailun voitti Deutsche
Wåggonbau AG, läsä anikkelisså nyöhem
nin DWA. DWA on yhtiö, johon oli kootru
entisen Itä Saksan kiskoliikennevälineitä
vålmistavat tehtaar. Se oli tuolloin ånenk-
kalåistn institutiomalisten sijoittajaryhnien
onistuksessa. DWA:n päiikontbn sijaitsee
Berliinissä jå sillä on tuotdtolaitoksiå useil
la eri paikkakunnilla itiiisen Salsd alueella
ja myös Tshekissä. Koska DWAIIå ei ilsel-
lään ouut sähkökäy$öj€n valmisrusla, se ieki
ldjoDksen yhdessä hollantilaisen Holec
Machines & Appåmten BV:n kanssa. Tiimä
yhtiö oli Hehingin metron kannalla sikili
mielerkiinroinen, elta Oy Stritmberg Ab oli
myynyt sille aikdaan lisenssin samanlalai
senoikosulkum@ttorikäytön vålmistukses
ta. jonka se oli kehittänyt Helsingin metro
vaunuihin. Ostmamsa lisenssiin perustuen

Holec sitter edelleen kehiti omaå osåanis-
tåån oikosulkumoottorikiyttöjen ålalla. Si-
len voidaan hyvällä sn llä sdoa, ettii nei-
dän vånhåjå uusi metrovaunusdjamme ovat
keskenään sukulaisia siihlökiiytröien osål-

Sopimus l2 mehovaununroimittmises-
ta allekirjoilettiin HKL:n ja DWA:I välillä

9.12. 1997. Sopinuksessa nimetlynä valtuul-
lirna toimittajtua oli DWA:n Bautrenin teh-

das, jonka rautåtiehistoriåsra kiinrostune€r
lunteval ehkä pdemmin vielä ensiminsen
maailmansodan jälkeenkin kaytösä ollees-
Iå nimestään Wagenbauanstah & Waggon-
fabnk vomals W.C.F. Busch. EnDen toista
maåilmansotaa tehdas oli osa kuuluisa
Linke-Hofmann Busch-yhtiörä. Holec oli
DWArn alihånkkijara tässä sopjnuksesa.
Sopimuksen mukaar ensimmäiser kolme
vaDnupåria tuli luowttaa yhtenäjunana 30.

kes:ikuuta 2000 mennesii, yhdeksån kuu
kauden koeajokauden jälkeen neljäs sekii
sitten loput tasaisessa tahdissa niin, eftä koko
sda olisi luovutettu HKLlle woden 2001
joulukuun loppuun mennessä. Kåuppaan si-
sältyi vaunDn etuosån maketti eii puinen
luonnollisra kokoa oleva malli, koulDtus-
paketti, ohjekidallisuus sekii erä vaihro- ja
vuaosia, muun muassa neljå teliä. Myös q7ö-

välineitä sekå jdujen ja rietokonej:iijes-
telnien lestauslaitteistoja kuului hankintad.
Sopinuksen mukåinen verobn kokonais,
hintå oli noin 64,2 miljoonaå DEM. Hinra
on sidottu Saksan ja Hollannin kustannus

taron nousuun. Indeksikorotukset jå muuta
mat lilatut lisåtyöt nosranevat lopullisen ko
konaishinnan tämän herken Nion muk@n
noin 215 miljoonaan mdklGan eli 36,2 mil-

Pian osoittautuj, erti valmistaja iarvirsi

lidemiin suDnnitteluajån. Kesiillä 1999 so-
pimusta mDuteitiin siren. että kolmen ensim-
nåisen vaDnDpdin toimibsaika siiretliin
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myöhem:iksi 14.6.2001 saakkå jå roimjtus-

erjen välissäollutyhdeksän kuukaudenkoe

ajoåika jäi pois. Takdajaa aikaistettiin muu-

tania piiiviä. Koko sdjm oli ollava iuovu-

reltD 21.12.2001 mennesså. sopimusmuu-

ioksella halurtiin vdmislaå niltävän Pitkäl-
le ja lo piirustDslaudallt' valmiiksi kehi'

Yleisnaailmallinen teouisuuden ja eri

toten kiskoliikennevålineleollhuuden voi

makas ralennemuutos ja keskittyminen koh

tasi pian myös vasta valittuja metrovaDnu

DWA myydin alkDvuonnå 1998kuada-

laiselle maailnånlMjuiselle junavalmisrajal-

le BombddieFyhtymälle, jonka eDrooPpa_

låinen rytaryhtiö Botnbardier Eurorail oli

ollDt mukanå tdjouskilpailun alkuvaihees-

sa, mutla vetäylyryl sittemmin kilpaillsia.
Kaupan yhteydesä Bonbardier jårjesteli

uuden tytäryhtiörsä toimintoja ja vastuulli-

seki Helsingh metrovåunujen loimittåjal_
si vaihdeuiin DWArn Hallessa sijai$eva
Ammendorfin tehdas. Se vaslasi suunnilte

lusta ja prcjektin johdosta ja vaunur koor

tiin siellå. Se vastasi myös teslien jå koeajo

jen suoriltmisesta. vaunrjen luovutDksesta

sekå honai hankinnan j älkilyöt kaksivuoti

sen tåkuuajan loppuun saakka. BaDrzenin

€htaallejäi kuitenkin alumiinikonen valnis-

Holecisra inotettiin kiskoliikennevåli-
neiden siihtökäyltöjen valmirtus alkuvuon-

na 1998. Ulden yhtiöt nineksi tuli Tråxis

Trdis taas puolestaan nyytiin ranskalai$l-
le Alstom-yhtymele vLronna 2000 ja sen

nimi muut$i ensin Älsrom Traxisiksi ia
myöhenrmin pelkäsläån Alslomiksi. Näin tuli

Alstomistaldn Helsingin oetron toimitaja.
vaikka se ei alkuperåislå ta{ouskilpailua

v,cunuien rokenne io
volmislus

Ainoastaan DWA tarjosi vaihtoehtona ruos

tumallomasta leriiksestii valmistetua koria

Sillå oli Ammendorfin lehtaallå valmistet

tavana smanaikaisesti suuri sarja leräsrun-

koisia jDnia Berliinin S Bahnille, joten sa-

måå lekniikkaa olisi vdnaan voil! käytlää

myös Helsingin sdjassa. Ruortumattomas-

ta leriikseslii vålmistettlna said hinta olisi

kuitenkin ollut korkeampi jå vaunun paino

mandolisesti myös hiukan sDurenpi. Ma-

teriaalin valinta päätyi siten vieh ainåkin

tällä kedaa alumiiniin. Korityyppi on ns

integraalirakenteinen kaksiseinäisistä purso"

letuista aluniiniprofi ileista valmistettu itse
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kanlava kori. Satsin kaakkoisnDrkassa lå_

hellå Tshekin raiaa siiailsevarsa Bautzenin

tehiaassa korin piiåosat alusta, sivuseinal jå

katto valmisteltiir suurprofi ileista hitsaa-

malla klkin omasa vaunun pituisessa jigis-

sään jå hilsattiin sitten lopDksi kokoonpåno'

paikallå yhteen koriksi. A-vaunujen katlo

rakentejsiin tehtiin syvennys mahdollisesti

tulevaisuudessa kokeiltåvaa kattovirmitinta

varten. Sveitsiläinen AlDsuisse toinitli t
virtaval alumiiniprofiilit sekä suorjni korin

lujuuslaskennan. Viidennelle konlle (vauru

205) suoritettiin DWA:n Berliinissä sijait_

sevass a tutki mus laitokse ssa s tåatliset puris-

lus ja loorniluskokeel huhli- ja toukokuus-

Mitla-. seinien suoruus' ja hilsauslar_

kastuksen jälkeen raåkakorit siirettiin
Bautzenisla rauhreitse Ammendorfin teh-

raalle. Ammendodissa korit hiekkapuhåller

tiin ja korjattiin mahdollisesli vieiä läsä
puhdistus!aiheessa niittviksi tulleet hitsaus

vi.heel, minkäjälkeen korit maalattiin. Pin

tamåålina käyteltiin kaksikomponentlista

polyurelaanimaalia, jonka punaomnssi siivy

RAL 2001 on hiemån kellaisempi kDin lan

MaalaamosE korit siircttiin kokoonPa-

noh.lliin, jossa !aDnut kaapeloitiin, asennel-

liin paineilmåpDtkislot, aluståiia ohjaanon

laitteet, ovet. ikkunatja sisälerhoilu sekä A-
vaunun kkapäätyyn vaunujen !älinen yl;
kulkusil1a. Lopuksi vaunu nosletliin teleille,

siiretriin koestnshalliinja A- ja B vaunu ky!
ketliin yhteen, ionka jälkeen suoriEltiin
sraatdset kokeel sekä punnitus.

Ma&undon tiloien iiisentely on smd
lainen kuin vanhoissakiniunissa lukuun ol

1amåna vaunuja yhdislävän ylikulkusillan

klmmallakin puolella olevaa tilåa. Vanhas

såjunasa vaunun takimmaisten ovienja ta

kapiiådyn välissä olelat yhdeksän ravallista

isluinpaikkaa on korvaltu kuudella sivu-

seinille kiinnitetyllä kaiäntöistuimella ja tila

on muuren åvoin lastenvaunuja. pyödtuoleja

ia polkupyöriä vaiten.

Matkuslamon sisäverhouseleDentil on

bhty lasikuituvahvisteisesu maalatusta lD-

jiremuovista. Kaikki tnkitanSot ovat ruoslu

maronta teräslä. Iklunoiden alla siiånseval

vaakatångol tehtiin aiempaa tukevåmmiksi

paremman otteen såamiseksi. lsluimel ovat

Gelcoalpinrcitettuå lasikuitumuovia kuten

vånhassakir junåssa. Ne ovat alapuoleltaan

avoimia sokkelittomia .ja seinän sekä kat

toon tukitangoilla tuettua mallia. UDtuutena

ovat ovitilaa våsEn olevien isruinten selkä_

noiad Kinnitetytldisel seinänät. jotka suo_

jaavat selkä ovilila päin istuvan matkustd-

jan dskaaiå päålä. Istuimjen vålmislaja on

sama Lain vanhankin junan istuinten eli suo

malainen ARTEKNO EPS OY.

Sivuikkunar ovat hemeettisesti suljettu-

ja lämpölasielemerttejå. jotka on liimaamal_

Våunu kumpaånkin piiätyseinäan on

kiinnitetty yksipuolinen ja vaunun keskivai-

heilie kaltoon kaksipuolinen LED-nä)tlö-
taulu seuraavan åseman tiedottaniseksi.

Malkustmon hAtäpuhelitnien mäåräå on li
sätly aikaisemniåsta niin, että nytjoka ovi
tilassa on omå håläpubelimenså.

Ohjaåmo poikkeaa liloiltåan ja lailesi-

joittelultaån dysin aieDmåsta. KDljettajais_

tuu aivan keskellä edessäAn kadeva ajo_

pöytii. jonka knmmallakin sivulla olevaan

paneeliin on sijoiteltukåyt!ölailteel. Toimin_

rojen ohjausta palveleva kosketusnaytöllä

larusrettu nä)ttöpääte sijail

sa paneelissa vaunun keskilinjasta hiukan

vasedmalle. Ainoå n:ikylissa oleva perin-

teinen mitt&i on ohjauspöydän keskellä si-
jai$eva nopeusmitbri. Muut laNitavat lu
kenat. kuten esimerKksi paineilmaverkon

ja jmjen painee! n:ikyvä1 näyttöpäålteellä.

Kuljetrajan istuinen ko*eussii ö lapahtuu

prineilmalla. Suurikokoinen liimamallako
riin kjinnileuy tuulilasi, osaohjaamon sivu

laseista sekä sähköisesti säädeltävät peilit

ovar sähkölänmitteisiä. ohjåamon takasei

nän muodosravat laitekaapit.joihin on sijoi_

retru våunun toimintojn ohjaavat sähkölåit-

teet. Takaseinässä on mlös ovi matkusta-

moon. Ohjaamon kummall.kin sivulla on

lisrksi kåyntiovet. Ohjåamo on nyt kutetta-
jan työskentelyolosuhEiden pdantamisek'

Ttujouskyselysrä vaihloehtonå pyydet

ryjä kaaneessa rådiaalisesti ohjautuvia telejä

ei ltujottu. Vaikutti suorastaan siltii, ettå kiin
nostDs 1980lLr!un lopulla sekii utkijoiden,
käyltäjien että myös valmisujien voimak

kaasti esiintuomia radiaalisesti pakko lai it-
seohjautuvia telejä kohtaan oli selvästi laan-

tunut. Niinpäleliratkaisuksi luli tavuomai-
nen kehyksellääD H:n nuotoinen kehtopål

kiton verobli. Erikoisuurena on, etlii eli-
palkki,joka nonnaalisti on korin alusaken-

teen elinellinen osa. on nylirallinenja telin

mlkåna seuraava littea briiskotelo, jokå sa-

målla roimii korin ja elin välislen ilmajou-

sipalkeiden paineilmasäiliörä. Onltoåkseli

iyyppisistii ajonootroreista voimansiino ju

nan atselille tapahtuD mooltonn hpi mene

!ån vetoakselin ia välyksettömän teriisla

mellikytkjmen kaDttayksiportaiselle vaihde_

lMtikolle. jonka käytettävä iso hanmdpyöd
on Kinnitelty junan akseliin.

InrnoI
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Telii valmisteniin DWA:n telivålmistuk,
seen erikoktuneesa tehtaassa Berliinin ete

låpuol€lla sijailsevasa Vetschåusså. Suun-
nitleluvastuu oli loitenKnDWA:n Görlitzin
lehtaalla ja kåylännör suunnittelutyön
lDjuuslaskelmineen teki Bhekkiliiinen suun-
nittelDtoimislo VIiKV Pråh2ssr Telin k.-
hyksen väsytyskoe suoritetriiD Skodan lesti
laboratoriossa Pilsenissä-

Alstom Traf,is valmisti junan sähkölait-
leistot, kuten ajomooltorit, nopeilla transjs

toreilla toteutetul IGBTlaajuusmuurtajal.
apukäyttömuuttajal ja akustolaitteisrot sekii
junåohjausjä.jestelmät p?Eosin Rolterdamin
låheisyyde$ii sijailsevallaRidderkerkinteh
taallå. T€hdas oli toimittanDt samantapåisia
järjestelmiä vähän aikajsemmin Arnsrerda-
min ja Rotterdamin uusiin metrcvaunuihin.
Nåislä toimituksista saadut kokemukset auF
tolvar selvåsti Helsingin sarjan alkutaivalta,
koska on selvitty ilmån me.kittäviä alkuvai,
keuksia ja lastenlauteja.

Koska uuden ja vanhan vaunusarjan
junaohjausj:itesrelmär on toteutettu toisis-
laan tiiysin eroavälla tekniikalla uudesså

on tietoväyläohj aus - eivät sårjat ole keske
nåän yhleisajokelpoisia. Uuden ja vanhan
kåluston automaattisten päätykytkimien
nnekdniset osat oval kuitenkin kyrkettiivhsä
yhteen. mikä Dahdollistaa larviuåessa hi
nauksen tai työntämisen linialla sanuvissa

Koska valmistajaEhtaat sijailsevat hajal-
lam KeskiEuroopåsså usei$a eri paikois-

sa,joihin Helsingislå ei ole suoria lentoiaja
nopeila jatkoyhteyksiå. mjoirhri tilaajd suo-
rittama valmistuksen valvonla ajan ja kus-
tånnusten säästiimiseksi låhinnä tyyppi
kokeisiin osallistumiseen. Muutoin oli luo
tettava valmistajan omaan låadunvalvonta
jåriestelmiiän. Voidaan syystä sånoa, eträ

vaunun kori on ser tiirkein ralenne-elemenr
ti ja sen kestävyys mäiiiäå pilkälti vnunun
tåloudellisen käyttöiän. Tiimän vuoksi kar
sottiin korin valmistuksen valvontaniin täF
keiiksi. etå kynmenelle satunnaisesti va-
Iilulle raakakorille lehtiin rilaajan toimesta
hitsaus,, mitla- ja oikomistarkastus
Bautzenin tehtaålla ennen korin liihetråmis-

200-saian vaund 213 ja 224 ltäkeskuksen
asemalla. Faii€iden 1 ja 2 väliin Ekenn€i-
iiin loppuvuodesla 2001 aiia, jotreivät
maikusiajat säntiil si raiteiden poikki.
Huomaa 200-saran opaslinvalojen (Jo 3ja
Jo 4) sekå sivunumeon sioiius vaunun
elupåähän, ohiaamon sivuoven ia matkus,
i'amon eiummaisen sivuikkuian vällin.
l\,lelrovaunui ovat y eensä samoin päin,
mutt€ määftivuosien jålkeen koko kalusio
käännetliån ku kemaan toisin päin, joflå
våunul kLluislvat iasa sesli. Kesåkulssa
2002 num€roltaan pa liomat vaunut ollvat
iänteen påin, paillisei itriän päin.
Kuva: lMikko Alameri20 1 2002

Toimitukset HelsinkiiO
koeoiot io luovufus

Ensimmåisen vaurupdn valmisruttua 1iihe,

ryskunroon tålahtui Amendorfintehtaalla
22.9.2000 uuden junan perinteinen juhlalli
nen Roll Out, johon sisällyiväl Hållen kau
purgin pomeslarittar€n sekii välmiståjan ja
tilaaj eduståjien iuhlapuher, aioavaimen
luovutus tilaajalle ja junan esittely tiedorus-
valineille.

Kåikki timå tapåhtui Sibeliuk*nja Hän-
delin musiiKn soidesså -Hallehan oli H;in-
delin synnyinkaupunki. VAlittömästi tiimån
jälkeen alkoi metrovaunuparin ma&a Hel
sinkiin. Vaunupdir kumpikin vaunu kuoF
madin omalle syv:ikuormauslavetilleen jä
ajettiin maanteitse erikoiskuljetuksena Lyy
pekkiin, josta matka jatkui meritse Helsin

ein Sompåsaareen. Aamullä 29.9.2000 Som
pasmsta lavetil ajettiin Hemannin rannan,

Hiimeentien, Låhdenväyliin ja Viikintien
kautta melron koetusaiteen pähän, josa
vaunur nostedin kahdella autonosrurilla
kkkoille seki vedeniin rarakuoma-åurolla
koetusraiteen tunnelin kautta metrova.ikon
huoitohalliin- Saoalln tavoin maantie- ja
merikuljetuksena loimileltiin myöhemmin
kåikki muutkin våunuparit lilaajalle.

Sarjan tyyppikokeista ja kunkin vaunu-
pårin kappalekokelsra voitiin valmistajateh-
taälla Anmendorfissa sDon*ra vain sellai-
sia, jotkåeivåt vaatineet vaunun ajamhratai
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ylipäätäån minkäiinl*ta liikuttelua rådalla

Vailka tehdas oli valmistmut liihes 30 000

matkustajavaunua entisen Neuvostoliilon
mulareille. sillä ei oliul leve:taiteista koes

tu$aidetta- Siten pääosa kokeisla sDoritet-

din HehinSissa.

Sopimuksen mukm ensinlrninsele vau_

nupaJille tehdin ryypPi ja kappalekokeiden

ohessa 30 000 km ajotesti, jonka ldkoituk-
sena oli paljåstaa mahdollise! piilevät viåt.

Tairkeimpiin tyyppitesteihin kuuluivat kulku-

ominaisuuskokeel. j.mtus- ja suoritusarvo'

kokeet. meluniltaukset, 1åmmitys ja ilman'
vaihtokokee! sekä oviohjelmiet testaus. Ko

keider perusteella vålmislaja joutui muur
muassa vaihtmaan levyjamn jmpalojen
maleliaalin liiallisen jårrurusmelln vuoksi

Melutasoltaan tyydyltävien muttå nittävän

kitkakertoimen onaåvien jmPalojen löy-

täminen oli vaikeaå, mutta tilaajan suosiol-

lisellå avustuksella se ornistui. Matkusta_

moon puhallethvan ilmd ropeuksia joudut_

tiin myös säätåmäån pienin rakenteellisin

muuloksin kurisludevyj ä asenlamalla Sa-

moin ovien tielokoneohjelniin tehtiin muu_

toksia. 30 000 km ajolesti suontettiin öisin

noma.lin liikennöinliajan ulkopuolella. TiiI-

löin anrcttiin nyös kuliettaiåkoulutusta, joka

oli liirkeä oså käyttöönottoprosesia. koska

jund hallintålanteet ja ohjaamo ovat 1äysin

enhisia vanhaån junaan verattuna.

Kaikilie vaunupareille suoritettiin käyt

löönottotårkastuksen j älkeen l0 000 km häi

riöttömän ajon tesli. joka tapahlui päiiosin

matkustajaliikenteesså. Testinaikånaeivau_

nupariin sa ut tullå sellaista vikaa, jonka

takia se olisi ollut poisretrava malkustajalii-

kentee$ä aiheuttamansa liikennehäiriön tai

tunallisDuden vaarantumisen luoksi

Seur.avassa raulukossa on esitetty vau-

nlparien toimituraial metrovankole ja lo-

pulliset luovulusajat HKLlle.

Vaunuparien 211-212 -223'222 lopul_

linen vdtanolto silretliin tilaajan loimes-

ta viimeisen vaunupdin vastaanoton yhtey-

teen, koska näiden vaunujen matkuståja-

liikerteeså tehtävä 10 000 km:n hiiiriöttö'
män ajon testi ei ollut päässyt alkamåan

ajoissa eräiden HKL:n erikseen muiltå toi-

mitiajiltahankkimien lisävmsteiden toimi_

Uudet iunot
liikenteessö

Sykystii 2000 toukokuuhun 2001 uusia vau

nuparejå åjettiin varikkoalueella jå koetus

raiteella sekä öisin linjdaiteilla tormaalin

liikennöintiajan ulkopuolella. Toukokuussa

2001 yhdeilä uusien vaurupanen nDodos

tanalla junalla åjettiinjonkin lenan päivi-

sin normaalivuorojen välissa, testattiin ajo-

rylmiåia ovia sekä arnettiin kuljetlajakou-

Kesiikuun 5. piiiväslä lähtien yksi uusistå

laDnupdehtå koottu vuoro oli matkusuiå-

koeliikeneesså. Syksyllä !oiliin matkuståja-

liikenreesså lisätii uusien juniei wo.oja ja

ny kevåällä 2002 on säiinnöUisessä liiken-
reessii ollul suunDnehan mnkaiset kolme

vuoroa aamupåivisin ja neljä vuoroa iltåpäi'
v:iruuhkassa lekeillä olevisra muutostoistå ja

takuukorjauskiercksista huohnatta. Tan
mikuln 22 päivänä oli koko uusi kalusto

kolnen vaunupa.in iunina lyhyehkön ajan

samanaikaisesli liikenteessa, kun lestattiin

uusien juieD sähkönsyöttöasemille aiheut-

tamåa kuormilLrsla. Syysliikenleessä on

suunnilellu käyleilävän ruuhka-aikana viit_

1ä junavrcroa. jolloin kaksi launuPdiajåä

huolloreseniksi. Niiin oD vlrsin hyvin toleu-

tunut vaunuhankinnan perurramissuunni_

ielmasa esitetty dio siitii. eftä sdja saå'

daan kokonaisuMessaan matkustajaliiken'

teeseen vuoden 2002 aikana. Näin hyväå

toimitusaikataulu$a pysymislä voidaan pi-

räii jopapoikkeuksellisena, koskaviime !uo'
sina maailmanlaajuisesd rdkastellen juna-

hankkeiden loimitukset oval yleensä liiväs
tyneet jopa useila vuosia.

Såadussa nElklstajap.lautteesra on d'
vosleiu kohdistunut pääasiasså kolmeen

seiklaan. Koeliikenleen alussa valitetliin
paljon noh 50 nun rienpaa kapeamasta
istlimesta. Kun isluimen päiity oli vieh ai-

van seinäsäkiinni. tuntui Dutkustajasta vaF

masti lodella oikeutetusd, etä lilanDe oli
huonontunut åikrisempaan veralen. Muu-

ros oli tosin tehty seisovicn måtkustajienmu_

kavuntra ja kåyrävän liikkLrmisviiljyyttä aja'

tellen. Valitlkser istuimien leveydeslä lop-

pDivat lähes kokonan, kun isluimja siiret_

tiin noin 30 mm irti seinästå kaytiivälle päin,

mikä oli teknisesti vdsin helposli toteuteF

lavissa seisomalild myöskään merkittaväs-

Toinen Nostelun kohde on ollut kiin'
nipilotankojen puuttuminen vaunuja yhdis'

rävåltä ylikulkusillalta sekä polkupyörå- ja

laslenvaunutilastä. Pyslytankoia ei alun pe-

rin haluttu asentaå sinne. koska ne haitlaa

våt pyörätuolien. polkupyöden ja lasten

våunujen paäsyå jå liikuttelua niilie vaiatulla

alueella. Muutostyönä or nyt tilallu kalsi
pyslytankoa ylikulkusillan kummallekin

puolelle- Muutos saitaneen toteulettua ke_

sän 2002 aikana.

Vaunun Schwenkschiebetnr mallinen

ovirakenne vaatii kynnykleen pyslysuorån

tiivislyspinnd aivan oviaukon ulkoreunaan.

Vaikka våunun lattiakorkeus on sama kuin

vanhassa jun.sajasså. lämii pysrysuora tii
vislyslisla tekee nousun vaunuun pienipyö'

laiseliä ptöriiluolilla jyrkemnäksi ja vaike

amnaksi kDin vanhaisa kalustossa. Asiasta

!uli pyöriituolia kiiyttäviltii niatkustajilla run

saåsti palauteta. Niinpii vaunun valmistaja

on yhleisryösä n]etrcn vaunuProjektin k s

sakehitlänytuuden erikoismallisen kynnys

listan. joka asennelaan vaunuparien keskjm

måisiin oviaukkoihin. Muulostyö on lilaltu
ja valnistunee kesän kuluessa.

Muilta osin vaunuisu saalu palaute on

ollur varsin myönteistä. Våunujen vlloiluLrr
ja sisustuksen yleisilne on koettu hyväksi.

Nykyhetkestö
lulevoisuuteen

Kuluvan luoden huhlikum loppuun men-

nesså enilen ajetulla launupdilla 201-202

olihkanaan 127 461 kn ja viibiten åjeDlla

223-224:llä 42 434 km koko sarjan keskid
von ollessa noin 68 677 kn. Tällå helkellä

vaikluaa vahvasli sillä, etii sdjasta saadaan

käynnissii olevan totutelr ja sisälinajovai

been iälkeen hyvin EhliiväDsä täyttävåtäy

dennys Helsingin netrckalustoon. Mahdol

lisista tulevaisuudesa tehtävistä metrcn laa

iennDspäabksistä ja jalkorakentamisen ajoi_

tuksesta siten riippnu,jääkö saia 200 Pie-

neksi viiiisarjåksiia miren sii6 raatuja ko-

kemuksia voidaan kaiytlää hlviiksi tulevia

vaunuhankintojatehtaessii. Saria 100:n kor-

vaavan kaluslon hankinup o$ssi tulisijokå
tapluksessa käynnistaa 2010'luvun puolivä_

lissä. jolloin stujan ensimmäiset vaunul o!at
35 vuoden velemani-iässå. Aflioitu käyrtö'

ikä myös 100 saian laDnuilla on noin 40

VaDnupari Metrovarikolle Luovuttts

201202 29.09.2000 27.01.2401

203 204 08.12.2000 27.1)1.2001

205-206 30.03.2001 21.o'7.2001

201-208 2?.04.2001 09.08.2001

209-210 15.06.2001 20.11.2001

2lt-2t2 t3.07.2001 2r.12 2(nl

213-2t1 10.08.200i 21.12.21)0t

215 216 24.08.2001 21.12.2001

2t7 2r8 07.09.2001 21.12.200r

21.9,220 21.09.2001 21.12.2401

22t-222 05.10.2001 21.12.2001

223-224 12.10.2001 2l.12.2001
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Sorio 2OO:n tekniset tiedot

Lulumäiirii 12 våunupdrid. )Ol)O) 22t 224.

Ruuhkalikenleen pååityessä siirrciään ylimäårå set junar msrrovari-
kolle siivottaviksi ja huollettavlksi. Tåsså Helslngin m€tron ensimmåi-
nen lavasala oleva e lasoisleys: Varikoll€ vievå kåksoisraide
kaarluu ånteen johtavan linjaraiieen ylilse. Kuvassa S,vaunuinen
tyhjävaunujrna menossa va koile, vasemmalra Buohoahdesta luteva
4 vaunulnen malkuslåjajuna. Huomaa varkolle johlavien laiteiden
vålisså kåyniisilta, joia p tkin kuljeftajal voivat käv€tä s iriyessäån
junayks kösiä toiseen (esim. ku kusulnnan vaihdon yhleydessä).
Kuva: l',likko Alåmei 23.4.2002

Junatyyppi

Kori

A vaunulla pärilon numero, B-vaunulla parillinen

kumpankin suuntaan ajetlava metrovaunupari

pursotetuisra alumiirionreloprofi ileisla hitsåttu

Toiminlalämpötila alue

Istumapaiktt, tavalliset 1t2
t2
249

6 sähkökäyltöislä työnröliukuovea
vaunupdin kummållakin sivullå

käsikäytlöinen ovi ohjaamon
kumftållåkin sivullå ovi mrtknsråm.on

'40l+35C'
:14 300 mm

I 524 mm

2 200 nm

15 700 mm

kunikartiojouser

ilmajousiparkeet, vårajousina

LrrLim korkeus kiskon yldpinnasrd I I00 mm

Hyölykuorma 3/3 kDormållå 30,0 t
Suurin kåntawus noin 38.0 t

Suurin sallittu akselipaino 13.0 t

Söhköloitteet io suoritusorvol
Suurin nopeus 90 km/h

Alkukjihtyvyys 1.2 m/g
Janutushidastuvuus 1.2 m/9
Mooltorien käy ö lcBT-taajuusmuuttaja

Moottorityyppi orttoalcelirakenteinen 3 vaihe
asynkonimooltori

Moottoriteho ll5 kwmoottori
Vaunuparin teho 920 kW

Mootlo.ienlukumåärii 8.vaunupdinkaikillaakseleillaoma
mooltorinsa

Virtakhkon jiinnite 750 V DC

Verkosta otettu vina n. I 840 A
Käyletliivär åpujänni eet 400 V AC 50 Hz ja 24 V DC

Käyltiidur
Lisäjam

3 200 ftn
Korkeus kjskon yläpinnasta 3 700 mm

Päätykyikimen korkeus kiskolasosta 830 tm

Pyörän balkaisija, uusinoppuun kulunul850 mnlt60 mm

Telikeskiöiden viui

Ensiöjousitus
sähköjm. pneDmaattinen levyjm
mågneettinen kiskojmpari jokakunikartiojoDset

Pienin mahdollinen kamesäde våakataso$a 80 m

Pienin mahdollinen €d pystysäde 800 m

Vaunuparin massa tyhjänä 64,8 t

Junaohjäus ja diågnostiikka HOVIS (Holec vehicle Infomation
System), vikmuisti, kuvaruutunäyftö,
MVB^V lB-väylä
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vanhan yksiraileisen si lan
(vertaa 1.9.1971 oltamaåni

kolkultelevat sleyksen
poikkl käve ylauhlla, joka
påivä, vr'odesta lo s€en.

tarkoilus lehdä eritaso

24 4 2042

Mkåli Felsingin kaupungin
suunn telmal rakentaa
L,lyllypurossa kercslaloja
meioradån ja -aseman
pääl e toteuluval, muuliuvat

melkoisesl. Fuoholahden'
l4ellunmäen juna aileel a
1, ensimmäisenä (ldär
puoleisena) vaunu 164.

3.3.2042

Vuonna 2001 metroradan yliltäväl s llat
nlm€roiliini kujenaja vol kedoa iåsmållisen
siiainl nså. Tåssä l\,4vlvpuron aseman
pohjoispuolella oleva (Li kunlamyllyryn

lohtava) kaiusiha nro 9ja vaunupari206-
205 matkålå Nrellnmäkeen Hoomaå. eliå
200-sa4an jlnen kaito on kautlaallåan

Kuva: M kko 4|anre 29.9.2001

Suom€n RailiotieseLran kevåirelki vuonna
2001 o i åitienpäiväaje u (lokiisälja
lapserkin olivai mukanal) mekolla. MelL'n-
mäesiä laikeflin lunneleissa o evisia
kahdesla kååntöraileesla to s€l€ ja
saavuliiln Vantaan puole le. Tåsså Foi
Alameri tähyi es vaunusla 172 synkkiå

K!va: l]iikko Alameri 13.5.2002
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Rata Melunmaeslä Konl!laan no!see
huomallavast Hesi.g. I vs ka!p!.k
rakenlam nen arvan Vanlaan ralaan k nni
lekee melrosla käytetyn la rehokkaan
kL h!vål.ee. lola nyaskin .ala.taka sel'
Lans maen as!k(aat hyddyntaval - ovathaf
he kahdessakymmenessä nr n!uissa
Hesngi. kesk!slassa. k!n åhteval
melro a Melunnraesla (kuva).

tlellala erottaa as! n?lleen ikenne
å leesla el melroradasta ja kwar o kean

re!nan llkopuoele iäävåstä v kkaasli
I kennaidyslä Kort! anl eslä Huomaa
opastimet moemm n ploin relea Melro.
kummalah. raleela on nahdo lsta ajaa
k!mpaan sulntaaf lahansa koska
l!nalurua sws hodelaan kå!ko ohiålusli
ie keskilelysll Vä lä jo!duta
e raile€ le vaikka melro a klten mybs
rallalei ä ja maanrei ä sdomessa on
oikea.p!oe.en iken.e
Klva Mlkk. Aam,ari2li 4 2002

200 sarlar l! ra of lählenyt Rloho ahiee.
ja siellä 1!lul 100 satan ilia on saapu.
massa Vuosåareen lonka metroasema
akennus häamö1taå kuvassa oikeålå

lakafa Krva Jlhånå No dlud 2 7 2001
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uoskäy.n n hss loka

Vuosaaren radan 1!.nel ns!u Juotumäen
kåakko splolela. Tlrne in valmsluiua
ympåristd masenotin. vå kka radån
I kenteele avaamlseen o veå rlnsaast
a kaa Ninpä Fes ng n lusin metrorala.
osLus sru! ympårslossäån ku. se o s
o !t sinä a na Kuva on oteflu kahdeksaå
päivää e.ne. målklslala ikenteen
..Lrtamsra vål lä llakeskls vuosae.l.
Klva Juhana Nordllrd 23 71998

Melro. ralas loisla monel oval o .el
pa(oi aan jo y kö mekymmenlä wol1a
loten on tarpeen lehda peruskorlauksra
Tåsså tvöl me.e lään Kipparlahden
simukan kohda a Hedto.emen sirloa
p!ularhan vieressa. S lala on tyon ala.
melrojln le nopelsraloilus 35 km/h
Kuva: M kko Aameri30 3 2002

oså e lminis sla kalror frosta o

Doss. pa k.ilåå. (lvånotloheike å
pln mlynl allomaai I sa!.1bmliåa

dyos vä !årasloirll pakan v r€a.
Kuva: lll kko Alamer 29 3 2002

K.ks vroslymmenla palel.cl o d..
s sei punmyyrl automaåtl korualaan
lus a Keh tys telr ltyy Nakynä Håkå
n encn melroasema. pohlo sesla
lppuhalsla lossa sähkdldde. lak a

2]2002 ftnrrrof



l,lunkkvuor€n m€lrcaseman
lippuhalli. Kun Hels ngin melro'
suunniielmai o ivai rlnsa mmiilaan
1 960luvun alkupr'oliskolla, oli
mukana myös Kampin-Huopå åh-
den linjaus. MLhkk niemeslä
suunnilellu metrcrata olisi jaikunul
'edeLleen Munkkivuo€n osloskes-
kukssn a la sjaitsevalle Munkki-
vuoren åsemalle', kuten Jussi
I tanen toieaa Minne meiro
kulieftaa? tuiki€lmassaan, jor.a on
julkalslu vuosikiriåssa Helsingin
piiäjä 2001 Helsinge.
Tode lakin ostoskeskusia aikoi-
naan rakennetlaesså oletliin
huomioon merron mahdollinen
velåminen Munkkivuoresn.
Kuvåssa nåkyväi aseman
lippuhalli ja poriaar ylös katutasolle
(osioskeskuksen sisäpiha le)
saanevat odoriaa melro-
matkusialia violä pilkään...
kuva: Mikkö Alåmeris0 3 2002

SRS:n uudet euron väripostikortil ovat
ilmeslyneet, Konit ovat entistä
tlylikkäämpiä ja painettu
lakkapintaisina seki aistikkaasti
valkeilla reunoilla. Aiheel ovat lvlikko

Alameren laadukasta kameratyötä.
Korttien kuva-aiheina ovat:

7) Helsingin meircjuna l'r3+lt/4
matkuslajajunassa Siilitien aseman
länsipuolella 12.6.1S72.

8) Helsingisså Kaivokadun

€iliovaunupysäkillä ruuhka-ajan
|ailiovaunuja perävaunuineen
'1o.5.1972.

9) Tampe€en johdinaulo 12 linjalla 25
Sammonkadulla 1.11.1970.

10) Turun raitiovaunu 53 linjalla 1

salaman päälepysäkillä 2.10.i966.

11) Turun railiovaunu 51 linjalla 2
Nummenmåen pååtepysäkillä
31.5.1972.

Tilaukset ny*kipostitse käteisellä,
ny*kipostikauppaa pitåväl puheenjoh-
taja sekå sihteeri. Nlaksaa voi myös
yksi euro kodilta SRS:n pankkililille,
jolloin on ilmoilettavä haLutlujen

kofiien numerot ja niiden lukumäårät.
Pankin kautta maksaessasi varaudu
piiempään loimilusaikaan (kesälomat).

Muista myös vanhemmat korttimme
nrot 1-6 ja lilaa samalla myös niiiä.
Näin tuel seulan toimintaa.

Postikortteia
Seuramme jäsen Daniel Federley on jälleen julkaissut uusia raitiovaunuaiheisia postikortteia.

Kortteja voitilata sähköpostitse osoitteesta daniel@federlevcom tai puhelimitse (09) 458 4033.

Korttien hinta on 1./kpl. Postituskulut: 1-9 kpl 75 c, 10-> kpl ei postituskuluja.

9. Helsinki: Neliakselinen vaunu 25 vuodella 1959 3. Kelta-vihreä nivelvaunu 107 vuodelta 1987 Hämeentiellå

Snellmaninkadulla Suomen pankin ja Tuomiokirkon Kumlähden kenlän kohdalla linjalla 6, 7/98
edessä linjalla 1, kuvattu 5/00. 5. Rattikarja 320 vuodetta j955 Kaupungintaton edessä

10. Helsinki: Neliakselinen vaunu 21 vuodelta 1959 SRS:n iilausajolla (kilvitetty linjalle 4S), 5/00
Mannerheim inliellä linjalla 2, 7/01 . 6. Helsinki: Matalalafiiavaunu 201 vuodelta 1999 Erottaja a

linjalla i0,9/00
Lisäksi edelleen saalavana myös seuraavia kortteja: 7. Turku: Karian ja Strömbergin kaksiaksetinen vaunu 38
1. Oranssi-harmaa nivelvaunu 103 vuodella 1986 vuodella 1951 linjalla 3 Kauppatorilla, 5t2

L4efikasaminkadulla linjalla 4, 6/92 L Turku: Ka an ja Strömbergin kaksiaksetinen vaunu 40
2. Neliakselinen vaunu I vuodella 1959 Senaalintorilla vuodella 1951 linjalla 3 Madinkadulla, kevät 1972

Valtioneuvoslon linnan edesså linjalla 2, 11/92
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E r! ar1 aska on uonavalrdenin
ploenva hlopa(an !å hteet heiiäk!us
sa 2001 kahle.å v! kD..pp!f- S . n

I kefndl I irafraks€laa. k!usvau
.!si alln a lässä e.smmäse.ä
vå!n! 119 J!. ;aleil .rapascst
yks rale sla os!utla Kllosaar Hakåf e
m woron pedä. klmpaåiki JUlr
laan V!os.arcn r.dan mai(uslajal
jout!val !ahtamåa. llnaa tä

Kuva: lvl kko Aaner 1.172001

Kuosaa cf mct oascma on a ro.
jossa kalto el ! o1! aiiLfin koko
p1!ude e asemåål!rkatos.n vain
yhdcn valnuparn nillainer Tosaala
K!osaare. asemala o. he pp. kwala
dietrojL. a kln !å öå r liaa l. rak.n
.c ma lpyvilira yms)e oe esleiia
Tassa 200 sarlan rlfa loisla oa väå
såanno rsessa malkrslala L k.rtccssa
ensmnrasena valnu 202 malka a
BLohoahdesra vLosaåree.
kuva: M kko A. ncr 762001

I


