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Lehden lukiioille

Tässä se nvt on, nimittäin .RAlTlO 4-
rsdz. toimitus pahoiflelee lehden myo'
håistä ilmestvmistä. Lehden valmrslumlsla
äi' iii"åliuttä"vt se tosiseikka, että toimi-
i"i'ivosiäiiietäe omalla vapaa-ajallaan'
i isäkli olemme vaihtaneet tekstnvalmls-
uimenetelmää, ionka myötä.lovomme
i,-.-ii,,ääii,ä'iåiioia' teille eniistäkin korkea-
lrrokkaisemma'n RAlTlOn.

KOKOUSKUTSU

Suomen Raitiotieseura ry:n sääntömää-
räinen kevätkokous pidetään sunnuntaina
28. helmikuuta 1988 klo 15-17 Helsingin
kaupungin nuorisoasiainkeskuksen Hieta-
niemen kerhokeskuksessa, Hietaniemen-
katu 9 b, 2. kerros, huone 209.

Esillä säåntömääräiset asial, jonka iälkeen
diakuvaesityksiå. Ota mukaan myös omia
otoksiasi. Kaikki iäsenel tervetuloa!

HWåt lukl,at!

Tåmän numeron teema on iohdinautoliikenne. Sitå
on Suomessa harjoitettu sekä Tampersella etlå
Helsingissä. Pohjoismaissa johdinautoliikennettå on

tätä nykyä ainoastaan B€rgenisså. Suomgn johdin-
aulovgrkostojen lakkauttamista perusteltiin aikanaan
vanhentunoisuudella ia suurilla käyttökustannuksilla.
Samasta syystå pååtyi Holsingin johdinautoliiksn-
le€n fulevaisuutb selvittänyt työryhmå ohdottamaan,
ettei ko€johdinautoliikenn€ttä iatketa oikä verkos-
toalaajenn€ta, vaikka kaupunginvalluusto oli ai.
kanaan pååttånyt toista.
Työryhmån raportti on luettavissa toisaalla lsh-
dessämme. Jokainen pååtelköön its€, kuinka hyvin
johdinautoja vaståån esiteq våittest pitåvåt paik-
kansa.

Ehkäpå Helsingissä ja Tampereella vielä ioskus
huomataan, ettsi päåtöksiå tehd€ssä pidä aina
luiionaa vain rahalla mitattaviin kustannuksiin, vaan
myös ympädstö on otettava huomioon ta onhan
Helsangjssä laajennottu såhkökäyttöistå raitiolie-
verkostoa, ioka vaaiii vielä suuremmat invesloinnit).

JOHTOKUNTA

t<ansikuva:
Tampeteen iohdinado 2 futonna 1948 Häinälän
pääterysäki ä. Tausta a nälqväl Valnelh
tehdaslaitokset. Kuva: E, M. Slal

Vierciset kuvat:
TKLZ Pwnikin ha issa 2t. 4. 1973 SSS.tn
tilausajolla.
Kwa: M, Name.i

TKItha in pihala 21t 4. 1973.
Kuva: M. Nane

TKL 1, 2 ja 3 Hatanpääh valtatielä 1948.
Kwa: E. M. Staf
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TAilIPERE

Johdinautokaupunki Tampere 1948-
1976

Tänå vuonna on tullut kulun€eksi 40 vuotta siitä,
kun Tampereen kaupunki tilasi onsimmäiset ioh-
dinautonsa. Ensi vuonna tulee kuluneeksi yhtå
monta vuotta säännöllasen johdinautoliik€nteen
aloattamisesta maassamme.

Tampereen johdinautoliikenne atkoi 8. t2. 1948, kun
taas Helsinki aloitti oman johdinautoliikenteensä S.
2. 1949. Kummassakin kaupungissa iohdinautolii-
kenne on myös loppunut. Mielenkiintoista on nähdä,
koska Tampere uudelleen siirtyy johdinautoaika-
kauteen.

Tätä kirjoitettaessa (13. 11. 1987) polttoaineiden
hinnat ovat kohtuulliset, samoin vaatimuksst elin-
ympäristömme saastepästojen väh€ntåmiseksi. En
kuitenkaan pidä lainkaan mahdottomana sitä, etteikö
vielä jonain päivänä tilann€ ja vaatimustaso olisi
toinen - toisin sano€n johdinautot kslpaisivat jäl-
leen päättdille ia muille kansalaisille.

Tässä yhteydessä ei aio ryhtyå vertailemaan joh-
dinautoja ja dioselbusseja etuinoen ja haittoine€n,
koska ympäristötaloudellisesti tarkasteltuna johdin-
aulo voittaa vaikeuksitta dioselbussin ja koska tä-
män artikkelin tarkoituksena on lyhyehkösti selvittää
Suomen vanhimman johdinautokaopungin vaiheet
1940-luvulta 1 970-luvulle-

Tampe.een kaupunkllllkente€n e3ihistorla

Kysymys Tampereen sisäsen liikenteen järjestä-
misestå tuli ajankohtaiseksi kahdoksan vuosikym-
mentå sitten. Varsinkin 1890Juvun voimakas vä-
kiluvun kasvu sekå asutuksen lgviåminen kaupungin
silloisten rajojen ulkopuololle (esimerkiksi Pispataan)
aiheuttivat ongelmia etenkin työmatkoissa.

Vuonna 1907 alkoi vakava keskustelu raitiotien
saamiseksi Tampbreelle. Kaupungin raitioti6asiaa
tutkineen komitoan perusteellisesta työstä huoli-
matta hanke kohtasi vastatuulta klnnallisissa €li-
missä. Kuitenkin raitiotieajatus oli useiden yksi-
tyishenkilöiden suunnitelmissa useita gri kertoja,
joskaan mihinkään kouraantuntuvaan loppululokseen
ei päästy, Vuonna 1929 kaupunginhallitus totesi,
ettei sähköraitiotien rakentaminen siltå hetkellä
voanut tulla kysymyks€en. Sen koommin ei Tampe-
reelle ole suunnitoltu raitiotietä.

Lieneekö sattuma, että samaoa vuonna jo oin
raitiotiet tyrmättiin lopullisesti Tampereella, tutki
Helsingin Raitiotie-ja Omnibus Osakeyhtiö'.ns.
trolley-autojen soveltUvaisuutta. Nämä kutkevat
sähkövoimalla, ovat varustetut kumirenkain ia eivät
vaadi raiteita". Ja Georg Estlander latkaa Helsingin
Raitiotie- ja Omnibus Osakeyhtiön 4o-vuotishis-
toriikissa: "Näytti siltå, ettåi harrastus tätä tiiken-
novålinettä kohtaan oli melko suuri, mutta sen
käyttöön ottaminen on kuitenkio lulevaisuuden
kysymys."

Ensimmäiset vakavat yritykset Tamp€reen sisäisen
liiksntesn iårjostämis€ksi tehtiin vuonna 1919, jolloin
eräät tamperelaiset teollisuuslaitokset suunnittelivat
Tampercen Omnibus Oy:n perustamista. Hanke
raukesi, kun llikemies Kaarlo L€ander hankki kaksi
2-kerroksista bussia Berliinistä, joilla alettiin lii-
kennöidä vuonna 1920. Toiminta päättyi melko pian
kehnokuntoisten katuien vuoksi.

Vuonna 1923 käynnistyi Tamper€olla varsinainen
yksityisten harjoittama kaupungin sisåinon linja-
autoliikenn€, joka vuonna 1937 kokonaisuudessaan
siirtyi Tampereen Uikenne Oy:n haltuun.

Johdinautot synnytti toinen maailmansota

Toisen maailmansodan aih€uttama pula poltto-
aineista ja autonrenkaista sai aikaan varsin suuria
vaikeuksia; kaupungin sisåin€n liikenne piti supistaa
murto-osium todellisosta taDeesta. Nyl oivallettiin
sähkövoiman merkitys: kotimaassa tuotettavaan
energii€n 6ivåt kansainväliset kriisit vaikuta. Koska
råitiotoitä ei ollut, piti turvautua ajalukseen ioh-
dinautoliik6ntees6en siirtymisestä.

Vierciset kuvat:
TKL 8 Hatanpään valtalellä a. 12. 1973.
Kuva: M. Namei

TKL 19 Hämälässä 6. 11, 1971.
Kuva: M. Nameti

TKL 10 Sammonkadun pääterysäk ä 19.5 1971.

Kuva: M. Hamari
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Niinpä Tampereen Liikenne Oy esitli alkusyksystä
1940 kaupunginhallitukselle "trolley-autojärjes'
telmäån" sii(ymistä. Yhtiö tarjoutui muuttamaan 20
bussia sähkökäyttöisiksi 6-12 kuukauden kuluessa,
mikäli kaupunki puolestaan huolehtisi ilmajohtojen
verämisestä tärkeimmille katuosuuksille sekä toi-
mittaasi tarvitlavan såhkövirran kåyPåän hintaan.
Vaikka yhtiö hankki kaupungille valmistavan lu-
pauksen tarpeellisen lainan saamisesta valtiolta, ei
kaupunginhallitus sen enempåä kuin vältuustokaan
tehnyt ratkaisua asiassa. Saman vuoden ioulu-
kuussa Tampereen Liikenne Oy teki uuden tar-
jouksen kaupungille, kuitenkin tuloksetta.

Kaupunki innostui epåilemättä johdinauloajatuksosta,
koskapa kaupunginhallitus vuoden 1941 loppupuo-
lella asetti toimikunnan valmisteieoaan kysymystä
johdinautojärjestelmån käyttöön ottamisesta kau-
pungin sisäisesså liikenteessä. Tällöin syntyi suun-
nitelma runkolanjasta Petsamo - Rahola, joka si-
vumennen sanottuna poriaatteessa noudattelee
raitioliekomitean jo vuonna 1909 esittämåä linjausta
Tammelan torilta Pirkkalåan iohtavalle maantiglle.

Syyskuussa 1943 johdinautotoimikunta lähetti
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle pe-
ruslellun anomuksen johdrnftnloien,a -vaunujen
rakennusluvan saamiseksi. Vastauskirjeessään
manisteriö piti kuilenkin suunnitollun linjan toteut-
tamista hyvin epätodennäköissnä.

Vaikka sodan loputtua polttoaineiden saanti hsl-
pottur, oli linja-autoliik€nteen käynnistämisessä
kosolti vaikeuksia. Vuonna 1945 valmistua sähkö-
lautakunnan lopullinen ehdotus johdinautoliikentesn
jårjestämiseksi. Samalla lautakunta puolsi Tampe-
reen Liikennq Oy:n puolen vuosikymmenen takaista
esitystä "trolley-autojärjestelmään" siirtymiseksi.
Kaupunginvaltuusto pååtti kuit€nkin oman liikon-
netaitoksen perustamisesta. 1947 kaupunki tilasi 20
johdinautoa, €ikä jatkanut Tarnpereen Liikenne Oy:n
toimilupaa kuin vuodella. Täten kaupunki oli lopul-
lisesti päättånyt ottaa hoitaakseen Tampereen si
säisen liikenteen.

llmalohtoien veto alkol kesällå 1948

Johdinautorintaman tapahtumia seurattiin nyt innolla.
Julkaisipa Aamulehti aprillipilan, jossa,ohdinauton
kuvalla varustetussa artikkelissa "vakuuttavasti"
kerrottiin, ettå johdinautoliikenne alkaa 1. 4. 1948.
Håmaenkadun påätepysäkille Suomen pankin talon
viereen olikin kerääntynyt aimo joukko kyytiin pyr-
kiviä, jotka saattoivat vain todeta tulleensa nenåstå
vede9iksi.

llmajohdot vedettain kesållå ns. koelinjalle (Hårmä-
lå'Hämeenkatu). Kaupungin sähkölaitos rakensi
ilmajohdot ns. heiluriripustusperaaatteella sveit-
siläisen Kummerl & lvlatter-toiminimen materiaa-
lista. Tietyt hankantavaikeudet voitettiin Oy Ström-
berg Ab:n avulla. llmajohdot toimitti Suomen Kaa-
pelitehdas Oy, joten kotimainen leollisuutomme on
alusta alkaen ollut mukana johdinautojärjeslelmän
rakennustyössä. Tampereelie mainittu heiluriripustus
eli ns. joustava linjajärjesielmä sopi oakein hyvin,
koska katujen kunto asetti ilmajohdoalle omat vaa-
timuksena.

Myös johdinautojen rakentamrnen suJui suunni-
telmien mukaisesti. Johdinautoon nro 1 asennettiin
svoitsilåiset såhkölaitt6et: asennuksista huolehti
sveitsiläinen mekaanikko. Autoihin nro 2 ja 3 taasen
asennettiin englantilaiset sähkölaitteet, joihin oli ollut
perehtymässä k€ksi suomalaista asent4aa Englan"
nissa. Johdinautojen valmistaian, Valtion lentoko-
netshtaan kanssa sovittrin siitå, €ttå vaunut huolle-
taan ja säilytetään aluksi Valmetalla. Syynä tähän oli
toisaalta kaupungin liikennelaitoksen omi€n halliti-
lojen puut6, toisaalta se, ettå vaunujen valmistaja
saattoi seurata ensimmåisten johdinautojen toi-
mintaa ja tehdä mahdollisia muutoksia seuraaviin
rakennettaviin johdinautoihin.

Lokakuun 20. påivånå 1948 Tamperoen kaupln-
ginvaltuusto asetti liikennelautakl]nnan ja vahvisli
liikennelaitoksen johtosäånnön. Tållöin pååttyi
"trolleybussitoimikunnan" vuosia kestänyt työ. Mai-
nittua ajankohtaa pidetään Tampereen kunnallisen
liikennelaitoksen p€rustamispävämäårånå.

Johdinaurolllkenne alkoi 8. 1z 1944

Marraskuun 9. påivånä "Sininen ilmgstys" (Aamu-
lehd€n otsikko) eli johdinauto teki ensimmäisen
koematkan. "Autoon sopii n.80 matkustajaa. Ra-
hastajalle on varattu paikka auton takaosassa sa-
malla tavoin kuin raitiovaunuissa. Johdinauto suoritli
useita matkoja päivän koluessa. Auto hsrätti suurta
mielenkiintoa ja pååteasemille ja katujen varsille
k€råäntyi runsaasti yleisöä seuraamaan tapahtu-
maå."

Suom€n johdinautoliikentoen varalliset avajaiset
pidettiin joulukuun 8. pävänä 1948 kello 11 kolmen

TKL 5 Sammonkdun påätekohdassa 15.5. 1976.
Kuva: l, Leppänen

TKL 6 Hämeeokadun silmukah luona 28. 5. 1973'
f\uva: M. Named

TKL 11 radatjeaseman "tunnelin' Iiinsipåässä 28.
5. 1973. Kuva: M. Namei
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iuhlaliputetun johdinaulon aloittaessa liikenteen
Hämeenkadun ja Härmälän välisellå 5,25 km:ä pit-

källä reitillå. Kutsuvieraita oli mm. Helsingin ja Turun

liikennelaitoksista. Aamulehti kertoi, että "niin
asiantuntijat kuin maallikkokutsuvieraatkin olivat
ihastuneita uusiin, ajanmukaisesti rakennettuihin ja
åånettömåsti kulkeviin kaluvaunuihin. Pysäköille
(huom. nimilys) muodostui aioinain pitkiä jonoia ja

vain osa halukkaista pååsi vaunuihin". Veinen lii_

kenne aloiteltiin kello 12 ja uusi liikennevåline
muodostui kaupunkilaisten suosilnaksi kohteeksi:
sunnuntaisin joL.rtui liikennelaitos järiestämåän
ylimååräislä lipunmyyntiä pysäkeille.

"Tolpanväleiå" Tampereen iohdinautoliiken-
teesså

Koska luettelot johdinautoista sekå johdinautoin
liikennöidyistä kaLipungin liikennelaitoksen bussi-
linjoista karttoineen ovat tämän artikkelin yhtey_

dessä, ei varsinaiseen liikenteen kehatystä valaise_

vaan yhteenvetoon ole syytä lähemmin paneotua.

Kuitenkin mainittakoon muutamia Tampereen joh_

dinauroliikenteen histo an kannalta mielenkiintoisia
piirteitä, jotka eivåt (ainakaan vålittömästi) nåy em.
luetteloista.

Heinäkuun 1:stä påivästä 1949 siirrettiin johdin'
autojen huolto Valmetilta liikennelaitoksen omaan
halliin Pirkkalanvaltatie 37:ään. Runsaat kaksi kuu_
kautta myöhemmin aloitettiin Pyynikin iohdinauto-
hallien rakentaminen. Tåmån vuoksi iolduttiin Pyy_

nikin harjusta lohkaisemzran maata pois noin 23 000
kuutiomet ä. Vielå saman vuoden ioulukuus$ hallit,
joissa oli tila 32 bussille, saatiin osittaiseen kåyttöön.

Vuonna 1949 oli sähkölaitos saanut raksnngttua ns.
runkolinian Tammela-Hyhky pääosiltaan.

Vuonna 1950, jolloin kaupungin johdinautoliikenteen
perusverkko oli oteltu käyttöön, saatiin myös
maamme ensimmåinen linja-autoj€n pesulaite
asenneluksi Pyynikin halliin. Tosin tämän turkllaisen
Oy Gustavssonin konepaian valmistaman pesulait'
teen käyttöönottoa jouduttiin siirtämään seuraavaan
vuoteen. Silloin Pyynikin halliin saatiin uusi vesrioh-
lo, iosta iitti vettä myös bussien p€slun.

Vuonna 1953, iolloin TKL tuotti ensimmäistå kertaa
voittoa toihintansa aikana, aloitettiin Muotialan linjan
sähköiståmistyöt. Tämä linja valmistui ja avattiin
liikenteelle 6. 10. 1954 Tamp€reon kaupungin 175'
vuotisjuhlien yhteydessä, joskohta säännöllin€n lii-
kennöinti johdinautoilla alkoi vasta marraskuun al
kupäivinä; syynä tähän olivat keskeneräiset katutyöt.
Vuonna '1934 oli snsi kertaa käyiössä yöliikenno
(mm. Härmälåän ja Muotialaan).

1955 vedettiin ilmaiohdot Savilinnaan (kääntösil-

mukan paikka on vieläkin nähtävissä). Seuraavana

vuonna rautatieasemån sekä ratapihan aiittavassa

katutunnelissa uusitliin ilmajohtojen kiinnitys siten'

että kupanjohdot asennetliin kiintoille kiskoille Tåten

apnopeutta tunnelssa saateltiin lisälä suomen
pankrn luona olevasla lnian I alkuperäisestå käån-

tösilmukast; poistettiin tulovaihde, mutta itse ajo-
johdot jäiväl paikalleen F kåäntösilmukkaa voiliin
tarvittaesså käyttåii. Vuonna 1956 oli yleislakko, jo-
ka kesk€ytti kaiken liikenteen 1.3.-19.3. vålisenä
aikana.

Vuonna l9SS suoritettiin Hatanpäänvaltatiellä suuria
muutostöitå, joten linjaa 1 liikennöitiin vuoden iål-
kipuoliskolla digselbusseilla. Lin,alla 11 otettiin
käyttöön kuljettajarahastus; ainoaståan ruuhka-
aikoina oli vuoroisså €rillinen rahastaja.

Vuonna 1959 rakennettiin Ahjolan aukiolle kåån-
tösilmukka. Viinikanojan siltatyön takia pääsi linian 1

liikennöinti johdinautoilla alkåmaan vasta lokakuus-
sa, eli hieman yli vuodsn keskeytyksen jålkeen.

Vuonna 1963 poisteniin ilmajohdot Savilinnasta ia
kahta vuotta myöhemmin rakenn€ttiin "sivuraide"
Pyynikintorille, josta oli tullut kolmen johdinautolinian
pååtepiste. Kesäkuun 1. påivästä 1965 linjalla 2

siirryttiin kuljettajarahastukseon.

Vuoden 1968 aikana Nluotialan linjalla vaihdettiin
johdot uusia katujärjestelyjä vastaaviksi Viinikanojan

Panaalla.

Vuonna 1970 pätettiin jo edellisenå vuonna aloi-
tettu linjan 2 ilmajohtojen poistaminen Lapin reililtä.
Linjan 3 ilmajohdot poistettiin niinikään, mutta
Sammonkadullo rakennettiin aivan uusi rgitti linjaa
25 vanen. Linjalla 11 muutettiin ilmanjohtoa .unsaan
puolen kilometrin matkalla katujen yhdsnsuuntais-
tamisiårjestelyjen takia. Oheinen karttaesitys pe-
rustuu linia 1'1 osalta näihin uusiin jådestelyihin.

Vuonna 1971 siirrettiin linjan 25 läntinen kääntö-
silmukka Ammattikoulun tuntumaan.

Vieteiset kuval:
TKL 24 Pwnikintotin lähtii,laiturissa 4. 11. 1973.
Kuva: M. Alafieti

TKL 27 Muolialah pääterysäKllä Hutingin talon
luona 23. 3. 1973.
Kuve: M- Alemeti

TKL 25 siwuttamassa Pwnikintoia 4. 11. 1973.
Kuva: M. Nameti

80 FratTto 4n947
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TAMPEREEN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOKSEN JOHDINAUTOT VUOSINA 1948-
1976

rv = rakennusvuosi
tk = korin täyskoriaus
pl : poistettu liik€nteestå
valm = valmistaja
slv = såhkölaittsiden valmistaja
np = nettopainoa (tonnia)
sn = suurin nopeus
ip + sp = istuma- + seisomapaikkoja
py = matkustajapaikkoja Yhte€nsä

VALMET, Lentokonstehdas, Tampere
BBC = Brown, Boveri & Cie. AG
BTH = British Thomson-Houston Company, Ltd
M = museoitu

Keikkien BBo-moottorien tuntitsho 81.5 kW1080 /min
Kaikkien BTH-moottorien tuntiteho 76,0 kW1320 r/min

uiht€€t:

tk pl valm slv nP sn

1957 1967 VALMET BBC 8.5 60
1956 M VALMET BTH 7,9 60
1957 1968 VALMET BTH 7,9 60
1960 1968 VALMET BTH 8,8 60
1958 M VALMET BTH 8,7 60
1965 1376 VALMET BTH 8.7 60
1966 1976 VALMET BTH 8,8 60
1961 1976 VALMET BTH 8,8 60
1960 1976 VALMET 8TH 8,8 60
1959 1976 VALMET BTH 8,8 60
1964 1976 VALMET BTH 8,8 60
1960 1976 VALMET BTH 8,9 60
1963 1976 VALMET BTH 8,9 60
1962 1976 VALMET BTH 8,9 60
1963 1976 VALMET BTH 8,9 60
1964 1972 VALMET BTH 8,9 60
1953 1976 VALMET BTH 8.9 60
1962 1976 VALMET BTH 8,9 60
19651976 VALMET BTH 8.9 60

1963 1376 VALMET BTH 8.9 60
1963 1970 VALMET BBC 9,1 60
1958 1970 VALMET BBC 9,1 60
1967 1976 VALMET BTH 8.5 60
1964 1976 VALMET BTH 8,5 50
1964 1976 VALMET BTH 8,5 60
1964 1976 VALMET BTH 8,5 60
1963 1976 VALMET BTH 8,5 60
1966 1976 VALMET BTH 8,0 60
1969 1976 VALMET BTH 8,0 60

Vie6iset kuvat:
TKL 28 Muotalan pääterysäkillä 18. 11. 1972,
f\uva: J. Rauhala

TKL 28 Pwnikntoila 4. 11. 1973.
Kuva: M. Alameri

Uniojen 1111 ia 25 seisontaniteiden tulovaihde
Pyynikinlo.i a,
Kuva: M. Alameti, 27. 12. 1970

rp+sp=py

1

3
4
5
6
7
I
I
10
11

12
13
14

16
17
18
19
20
21
22
23

25
26
27
28
29

1948
1948
1948
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1951
1951
1954
1954
1954
r 954
1954
1959
1959

25+36=61
25+36=61
25+36=61
24+37=61
24+37=61
24+37=41
24+37=61
24+37=61
24+37:61
24+37=61
24+97=41
24+97=G'1
24+37=61
24+37=61
24+37=61
24+37=61
24+37=61
24+37=61
24+37=61
24+37=61
21 +38=59
21 +38=59
23+,$=66
23+43=66
23+,r3=66
23+43=66
23+4ti=66
21 +38=59
21 +38=59

TKL:n vuosikertomuks€t sokä kirjoittamani artikkeli (Rssiina nro 24, 10. 12. 1973) lisåyksin€en (Restina Z'1976'

4n976 ia 411977) famper€en iohdinautoliikente€stå, kuin SRS:h arkisto
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TAMPEREEN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOKSEN
JOHDINAUTOLINJAT VUOSINA 1 948.1 976

linja reini
1948
1 Härmälä-Hämeenkatu
1949
1 Härmätä-Hämeenkatu
1950
1 Härmälä-Håmeenkatu
1 Härmålä-Pyynikintori
2 Tammola-Hyhky
3 Kauppi-Hyhky
'1951

1 Härmälå-Pyynikintori
2 Tammela-Hyhky
2 Lappi-Hyhky
3 Kauppi-Hyhky

1 Härmälå-Pyynikintori
2 Lappi-Hyhky
3 Kauppi-Hyhky
1953 samå kuin 1952
1954
1 Hårmäå-Pyynikintori
2 Lappi-Hyhky
3 Kauppi-Hyhky
11 Muotiala-Pyynikintori
1955
1 Härmää-Pyynikintori
2 Lappi-Hyhky
3 Kauppi-Hyhky
35 lGuppi-Savilinna
11 Muotiala-Pyynikintori
1956
1 Härmälä-Pyynikintori
2 Lappi-Hyhky
3 Kauppi-Hyhky
35 Kauppi-Savilinna
11 Muotiala-FlAmikintori'11 Muotiala-Savilinna
16 Kauppi-Pyynikintori
'1957

1 Härmålä-Pyynikintori
2 Lappi-Hyhky
3 Kauppi-Hyhky
11 Muotiala-Savilinne
16 Kauppi-Pyynikintori

1Ssa
1 Härmälä-Pyynikintori
2 Lappi-Hyhky
3 Kauppi-Hyhky
11 Muotiala-SavilinrE
'16 Kauppi-Pyynikintori

1959
1 Härmälä-Pyynikintori
2 {appiHyhky
2 Lappi.Savilinna
2 Lappi-Ahjola

a4

aikana

8.12.-31-12.

1. 1.-14. 3.
15.3.-31. 12.
1s.3.-31. 12.
18.7.-31. 12.

1.1.-31,5.
1.6.-31.12.

6. 10.-31. 12.

kv
kv
kv
19.9,-31. 12.
kv

kv
kv
1. 1.-8. 11.
1. 1.-8. 11.
9. 11.-31.12.
9. 11.-31. 12.

1. 1.-31.5,
29.9..31. 12.

1. 1.-19. 10.

1, 1.-1.5.,3
2. 5.-31.12.

27.10.-31.12.
1. 1.-20.9.
21.9.-12. 11.
13. 11.-31. 12.

ajokm

16 680

339 269

I 080 004

lp

4
4-5
5
6

4-5
5
4-5

4-5
5-6
5-6

5,3

5,3
6,5
6,3

6,5
6,3
6,8
7,5

6,s
6,8
7,5

't 446 418

1 472 045

1 990 041

1 810 601

1 A9A 274

1 425 178

5,5
6,8
7,5
6,2

1 585 736
4-5
4-6
4-7

4-5

5-7

4-5

4-6
4-5
4-5

3-5

4-6
4-5
4-5
4-5

6,6
6,8
7,7
4,8
6,2

6,6
6,8
7,7
4,8
6,2
6,7
4,3

6,6
6,8
7.7
6,7

4,3

6,6
6,8

6,7

4,3

6,6
6,8

5,5

4-6
4-5
4-5

(3)

4-5
4-5
3
4

1 225 974
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3 Kauppi-Hyhky
11 Muotaala-Savilinna

16 Kauppi-Pyynikintori
1960
1 Hårmälä-Pyynikintori
2 Lappi-Ahjola
2 Lappi-Savilinna
2 Lappi-Ahjola
3 Kauppi-Hyhky'11 Muotiala-Savilinna
11 lvluotiala-Pyynikintori
1961
1 Härmälä-Pyynikintori
2 Lappi-Ahjola
3 Kauppi-Hyhky
11 Muotiala-Pyynikintori
1962 sama kuin vuonna 1961
1963 sama kuin vuonna'1961
'1964 sama kuin vuonna 1961
1965
1 Hårmälä-Pyynikintori
2 Lappi-Ahiola
2 Lappi-Pyynikintori
3 Kauppi-Hyhky
11 Muotiala-Pyynikintori
1966
1 Härmälå-Pyynikintori
2 LappFPyynikintori

3 Kauppi-Hyhky
11 Muotiala-Pyynikintori
1967
'l Härmäå-Pyynikintori
2 Lappi-Pyynikintori
3 Kauppi-Hyhky
11 Muotaala-Pyynikintori
1968
1 Härmälä-Pyynikintori

2 tappi-Pyynikintori
3 Kauppi-Hyhky

11 Muotiala-Pyynikintori
1969
1 Härmålå-Pyynikintori
3 Kauppi-Hyhky
11 Muotiala-Pyynikintori
1970'1 Hårrhålä-Pyynikintori
3 Kauppi-Hyhky
11 Muotiala-Pyynikintori
25 Sammonkatu-Pyynikintori
1971
'l Härmålå-Pyynikintori
'll Muotiala-Pyynikintori
25 Sammonkatu-Flynikintori
25 Sammonkatu-Ammattikoulu

1. 1.-31.5.,
21.9.-31.12.
1. 1.-20. S.

1. r.-30. 6.
1. 7.'31. 7.
1.8.-31.12.

1. 1.-2. 10.
3. 10.-31. 12.

7,7

6,7
4,3

5,5
7,7
6,7
6,2

6,6

7,7
6,2

4-5

5
(s)

4-5
3-4
2
3-4
4-6
4-5
5

1 725 008

1 721 083
4-5
3-4
4-6
3-5

4
3
2
4-5

2
4
3

3-4

4
3

4
2

3-4
4
3

3-4
3
3
4

4
4

1 806 008
1 886 976
1 487 483
1 267 702

1. 1.-31. 5.
't 7. !0.-31. 12.

1. 1.-1.5.,
1. 10.-31. 12.

1. r.-31. 5.,
1. 9.-31. 12.

1. 1.-31.5.,
1.9.-31. 12.
1. 1.-1.5.

1. 1.-16. 2.
1. 1.-1. 5.

1. 1.-31. 5.

1, 10.-31. 't 2.

kv
1. 1.-1. 5.
15:10.-31.12.

6,6

7,7
6,2

6,6

3,5
7,7
6,2 '

6,6

7,7
6,2

6,6
3,5

7,7
6,2

6,6
9,4
6,3

6,6
7,7
6,3
4,5

34
1 328 257

1 025 568

993 621

981 054

I 032 lo3

4
3

6,3
4,5
4,5

RAtTtO4-1947
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1972
1 Härmälä-Pyynikintori
11 Muotiala-Pyynikintori
25 Sammonkatu-Ammattikoulu
1973
1 Härmälä-Pyynikintori
11 Muotiala-Pyynikintori
25 Sammonkatu-Ammattikoulu

'1974

1 Härmälä-Pyynikintori
25 Sammonkatu-Ammattikoulu

1975
1 Härmää-Pyynikintori

25 Sammonkatu-Ammattikoulu

1976
1 Härmålä-Pyynikintori
25 Sammonkatu-Lrnmattikoulu

Selityks6t:

lp = linjan pituus km
w = vuorovaunuja

k v = koko vuoden (1. 1.-31. 12.)

1.'t.-7. 10.
1. 1.-18.6.,
1. 9.-31. 12.

'1. r.-3t.5.,
1. 9.-31, 't 2.

1. 1.-31.5.,
1. 9.-31. 12.
1. 1.-1. 5.,
1.9.-31.12.

1. 1.-15.5.
'1. 1_-15.5.

Vuonna 1976 lopeteftiin johdinaotoliikonne: vai-

mein€n ajopäivä oli '15. 5., joltoin myös SRS teki
tutustumis- ja jäähyvåisretken Tampereslle. Seu_

ramme yksityrnen tilausajo TKL:n toiseksi nuorim'
malla johdinautolla (vuodelta 1959) oli aioa nollalin-
jalta: SRS:n pe nteinsn linjanumero 0 koristi "joh-
dinautoamme".

Tuona toukokuun päivånä viimeisen vakiovuoron

läliessä aioi TKL:n nuorin iohdinauto (nro 29 vuo-

delta 1959), jolla liikennelaitoksen kutsuvieraat
jättivåt jåähwäiset kaupungin iohdinautokaudello.
Mukana oli myös henkilöitå, jotka aikoinaan olivat

kåynniståmässå Tampereen såhköistä kaupunkilii-
kennettä.

TKL:n viimeisetkin iohdinautot huutokaupatliin 5. 11.

1976. Uikenn€laitoksen historiallisten ajoneuvoien
koko€lmaan jätettiin käksi johdinautoa, numgrct 2 ia
5. Ne on sittemmin entistgtty ja ovat turvassa TKL:n

suolissa. Todellinen kulttuu.iteko, jostil Tampore voi

oikeutetJsti ylpeillä.

1 070 649
6,6 3-4

4,5 4

6,6 3-4

4,5 4

6,6 3-4

4,5 4
363 286

4,5 4
75 708

6,6 (3-5)
4,5 (4)

946 534

707 436

6,6

Sulkeisiin merkiM vuorovaunut = johdinautoliik€nteessä ainoastaan osapävåvuoroja.

Huom! Vuoden 1976 vuorovaunujen osapåivåvuorot ainoastaan a*isin.

Tiedot perustuvat TKL:n vuosikertomuksiin

Uusla lohdinautola Tampe.eelle?

Vuonna 1972 alottiin TKL:ssa suunnitglla uusien
johdinautojen hankkimista. Tarkoituks€na oli rak€n-
taa Scanian alustalle luuttavasti 4okin kori. Såhkö-
laite€t olisi osaksi otettu tiikenteestå poistetuista
vaunuista {BTH), osaksi hankittu uusia: tavallinen
kontaktorikäyttö mallia Kiepe tai mahdollisesti
ty.islorikäynö mallia Oy Strömb€rg Ab. KauFrngin-
valtuusto myönsi jo rahatkin nåitå kahta uutta joh
dinauloa varlen. mutta kaupunginhallitus €päröi.
Sitt€mmin hankke€sta luovuttiin, koska Helsinki ei
halunnut iatkaa iohdinautoliikennottåän - siitåkåän
huolimatta, että pääkaupunkiin hankittiin SWS-
koejohdinauto.

TäUl nykyä johdinautot eivät ole Suomessa 4an-
kohtainen asia, mutta niinkuin alussa iuli tode{ua,
4at voival muutfua.
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Helsingin iohdinautoiärlestelmå

Vaikka påäkaupunkiin oli vakavasti harkittu joh-
dinautolinjaa io vuonna 1929, ryhdyltiin temän
kulkuneuvojärjestelmån luomise€n tosimi€l€ssä
vasta vuonna 1946. Tällöin Helsingrn kaupungin
valtuusto varasi rahat kolm€a iohdinautoa varten,

iotka hankiftiin kåytettyinä AB Stockholms Spår-
vägar -yhliöltä Tukholmasta. Nåmä vasomman-
puoleisen iiakentoen johdinautot jouduttiin muut-
tamaan Helsingissä oik€anpuoleisla liikgnnetlämme
vastaaviksi.

Ensimmäisen ia toistais€ksi myös ainoan johdinau-
tolinjan rakennustyöt Naistonklinikan ja Tehtaanka_

dun välillä suoritettiin pääosiltaa vuod€n 1948 aika-
na. Kiintoisana yksityiskohtana todettakoon, eftä
mainittuun linjaan sisaiLltyi osuus Hesp€rianpuistosta
Miskulmaan, jonka akenlamista johdinautoliniaksi
HRO oli suunnitellut jo 1920-luvun lopussa.

Helsingin johdinautolinja avattiin iuhlallisuuksin
liikent€elle 5. 2. 1949. Samana vuonna aselettiin
liikente€seen ensimmäiset Valmetin Helsinkiå vatten
rakentamat johdinaulot, jotka oli maalattu kaupungin
muiden bussien tapaan tummansinisiksi. 1950-lu-
vulla tehtiin vähäisiä muutoksia linjassa, jola pi-
dennettiin vuonna 1953 €tolåpåäståån M€rikadulle ia
vuonna 1958 pohioispååstään Tukholmankadulle.
Liikenne jatkui vilkkaana: vuonna 1959 aloitettiin
osalla mainitusta linjasta erillisen ruuhkalinjan lii-
kennöiminen.

Tähån mennesså ei Helsingin johdinautojårjsstelmåä
ols varsinaisesti laajennettu. 1970_luvun alussa
ryhdytlirn perusteollisesti tutkimaan kaupungin
johdinautokysymystä. Vaihtoehtoina ovat joko lii-
kennemuodon lopettamingn tai johdinvaunuston
pikainen uusimin€n. Onpa ssitetty suunnitelmia
johdinautojårjestelmån laäj€ntamista sähköiståmällä
keskustan eniten kuormitet t digselbussiliniat. Ko'
kemusten saamiseksi uusista iohdinautoista vuok-
rasi HKL 1973 Neuvostoliitosta kolme johdinautoa,

ioilla liikennöitiin toukokuusta madaskuulle. Hel-
singin oloihin soveltumattomat johdinaulot palau_

leniin vuokra-ajan pääq/ttyä takaisin.

Liikennöiminen lopuillakin kotimaisilla johdinautoilla
lopetottiin 14. 6. 1974, mutta ilmeisssti pääkaupun-
gin johdinautoliikenne käynnistetåän 1980-luvulla
uudestaan.

Kun lvlikko Alameri kirjoitti Helsingin johdinauto-
liikonteen lyhyen historiikin, johdinautojen kohtalosta
ei vielä ollut lopullista päätöstä. Toisaalla täsaä ar.
tikkglikokonaisuudessa kerrotaan HKL:n koejohdin-
autosta, samoin kuin siitå, että johdinautoverkostoa

ei ainåkaän toistaiseksi ole laajennottu, vaan enti-
nenkin verkosto on miltsi kokonaan purettu. Vaan
kukapa tiståä ...

Låhdeaineistoa:HKl toimintakertomukset 1948-
1986 .

Raitio 4-1978, 3-1979 sekä yleensäkin lehden
liikgnneuutispalstat
HKL:n iohdinautoraportti 1 985
COST 303 raportt€ja
Resiina 23 (3rn 973)
Suomen Rautatiet, Mikko Alameri, 1979, Wien
HKL:n linja-autoluettelot

Vierciset kuvat:-
HKL:n ASEA- ia vanha Valmetlussi
Tehlaankadun pääteslmukassa elokuussa 1952'

Ra iotieyhteyftä Laivuinkadulta Peåm6lEnkedun
suuntaan ei vielä ollut.
Kuva: N. Forbes

HKL @3 Naistenklinika a 1962.

Kuva: B. Ahlnät

HKL 602 Töölön iohdinautohallilla 3 6. l 5'

Kuva: P. Leinomäen kokoelma
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Täydennä nyt kokoelmiasi vanhoilla RAlTlOilla.
Maaliskuun lopus$ nostamms vanhoien numeroi-

den myyntihinnan 10 mk:aan kappaleelta, mutta
vi€lå nyt voit hankkia puuttuvia numeroita edulli-
seen hinlaan s,-/kpl.

Tilaa haluamasi lehdet maksamalla SRS:n posti_

siirtotilille 5448-3 tarpeellinen summa jå ilmoitta-
malla samalla, mitkä numerot haluat. lJä unohda
omaa nimeåsi ja osoitettasi.

Seuraavassa ksrromme lyhyesti, mitä missåkin
numerossa on - näitten lisäksi tulee luonnollisesti
"päätepysäkki", jossa ajankohtaisel liikenn€uutiset,
ja "taulu" raitiotien aikataulutietoineen.

Numero Pääartikkelit

1978:1 
^rallorcan 

kapearaiteiset raitiotiet ja
såhkö- + läftäradat. Ahvenanmaan
linia-autoliikenne. HKL:n rv-lu€ttelo
1978. Heinäsuon sähkörata. Kaikki
Suomen gpämuseovaunut. SRS:n sii'
henastisst tilausajelut.

1978:4 Sws-johdinautorakenteillaHKLlle. Rv'
nimikkoluett€lo vuodelta 1969.

1979:2 Viipurin raitiotiet'1937. Raitiovaunumme
kautta aikojen 2. oså (HKL 331-375).
"H€lsingin kulkun€uvot" _kirianen vuo-
delta 1951. HKL:n raitiovaunuien vastaan_

ottoiärjeslys 1950-luvulla. Rv-nimikko-
luettelo vuodelta 1 974.

1979:3 Melro tul€€. IVA'79 -näyttely Hampuns-
sa. UlTP-näyttely Holsingisså. Raitio-
vaunumme kautta aikojen 3. osa (HKL 1'
15).

1980:1 Bartiovaunumme kautta aikojgn 5. osa
(TuKL 48-55). Sv€itsiläsot standardi-
vaunut. Matjaniemen liikenns.

1980:2 Metron liikkuva kalusto. Melron opastimet.

1980:3 Lyonin liikenne. Siniset bussit 1. osa.

1981:'l Uudet nivelvaunut tulossa. HKL:n 2-ak_

seliset Gitiovaunut 1970, 1971, 1972,
Löytöretkellä Pohiolassa 2. osa Orond-
heim).

1981:2 Viipurin raitiotiet. Raitiovaunumms kautta
aikojen 7. osa (HKL 31-70).

1981 :3 Raitiovaunujen kehitys Euroopassa 1965-
1980. TaKL:n linja-autot. Suomen raitio-
vaunul 198'1.

1981:4 Löytöretkellä Pohjolassa 3. osa (Oslo).

'1982:1 Helsingin Raitiotie ja Omnibus Oy (oripai-
nos loistoteoksesta vuodelta 1914). Pu-
nakaanin liikennömä Holsingin kaupungin
raitiotiet HKR (v. 1918). Helsingin raitio-
linjojen linjavårit. Siniset bussit 3. osa.

'1982:2 Löytöretkellä Pohjolassa 3. osa (Oslo) jat-
koa. Siniset bussit 4. osa.

1984:1 HKL:n liikkuva kalusto 1984. TaKL:n ja
TUKL:n linia-autot 1984. VR:n sähköiunat
1984. Ehdotus Helsingin sähköraitioteiden
ohjesäännöksi vuodelta I 900.

1984:3 Portugalinsähköraitiotiet.

1984:4 lJusia nivelvaunuja Pohjoismaihin. L€nin-
grad

1985:3 Suomsn raitiotiet ennen vuotta 1930.
Raitiovaunumme kautta aikojen 8. osa
(HKL 7O1-724).

1985:4 Raitiovaunumme kautta aikojen 9. osa
(HKL 71-90) sekä osan I jatkoa. Porin
linjat 1985.

1986:2 Turun raitiotiet 1908. Seutulippu - tarifii-
ohjeet. Porin linjat 1986. HKL:n kalusto
1986.

1986:3 Raitiotiet Helsingissä n. 1910. HKL:n
linja-autotietoa 1 986.

1986:4 Konalan liikenne. Strömbergintoimittamat
ajoneuvosähkökåytöt maailmalla 1970- ja
1g8o-luvuilla. Helsingin ja Turun raitio-
teidon kenalippujen hinnat e vuosina.
Turun raitiotielinjahistoria karttoina. Viipurin
raitiotiet kärttakaavioina.

1987:1 Pietarin liikenngti€loia vuodelta 190;.
TUKL: telimoottorivaunun tekniikkaa. HKL:n
museotoiminnaåa.

1987:2 Hiekkalaisten liikenne. TaKL:nlinja-autot
1986.

1987:3 HKL:nuusimpiabussisa4oja. tutårjaniemon
liikenne. Pietarin liik€nteestä 1873.

1g87:4Tampereen ja H€lsingin johdinautoliikenne.
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Johdinautoliikenteen elvytyspyrki-
mykset

Kaupunginvaltuutettu Paavolan ym. aloitteen (7. 1.

1970) katsotaan käynnistäneen johdinautoliikenteen

selvitysprosessin. Liikennelåjtokson lautakunta oli
aluksi sitå mieltå, ettå olisi tarkoituksenmukaisinta
tuooua johdinautoien kåytöstä. Kaupunginvaltuusto
sitävastoin kehotti kaupunginhallitusta totkituttamaan
johdinautoliikenteen laajentamisen ja uusien autojen
hankinnan. Lautaklnta päätyi siltemmin vuonna
1972 esinåmään, ettå linjan 14 liikennettä jatketaan
ja johdinautoliikennettå laajennetaan silloisille linjoille
17, 18 ja 55. Autotarve olisi 70.

Saatujen tarjousten perusteella päätettiin kokeilla
kaikkein halvimpia neuvostobusseja, jotka vuokattiin
Oy Koneisto Abltä tammikuussa 1973 tehdyllä so-
pimuksella puoleksi vuodeksi- Autot saapuivat rau-
tateitse Helsinkiin 28. 2. 1973. Ne olivat keväällä Oy
Wiima AB:n tehtaassa, jossa niihin tehtiin katsas-
tusviranomaisten vaatimat muutokset. ZIU-trolli-
koilla liikennöinti aloitettiin 8. 5. 1973. Autot olivat
liikenteessä 7. 11. 1973 saakka. Ne palautettiin
raulateitse 26. 11. 1973.

Seuraavan vuoden keväällä lautakunta päätti
lopetlaa iohdanautoliikenteen vanhalla kalustolla
seuraavana k€sänä. 1940luvulla aloitettu johdin-
autolirkenne päåttyi 14. 6. 1974. Tähän mennessä
oli tarjouskierroksia uusista autoista ollut puolen-
kymmentå, mutia koska kaupunginhallitus ei ollut
myontänyt hankintoihrn määrärahola, ei asia niin.
muodoin edistynyt. HKL sai 18. 6. 1974 oikeuden
tilala kolme kotrmaista prolotyyppiautoa, ps måå-
draha seuraavia 17:äå johdinautoa varlen saadaan.
Huhtkuussa 1975 lautakunta ilmoitti kaupungin-
hallitukselle, €ttei johdinautohanketta påästy to-

teuttamaan, koska edellämainittua måårårahaa ei ole
myönnetty. Joulukuussa 1976 HKL låh€tti jälleen
johdinautojen kehittåmistä ja toimituksia koskevan
tiedustelun 14 iohdinautoja ia niiden osia toimit-
t.avalle yritykselle. Seu@avan vuoden helmikuus'
sa lautakunta oäåtti, ettå johdinautoliikenne aloi_
tetaan viimeiståån vuodon 1979 alissa ia liiksnne
laajennetaan seuraavan vuoden aikana.Hankinta-
sopimus koejohdinautosta (Sws-trolley) allekirjoi-
tettiin 16. 12. 1977. Auto luovut€ttiin HKLlle 3. 4.
1979 ja tåmän jälke€n aloit€ttiin ko€ajot. Kesäkuun
puolivälissä Sws-trollgy oli suuren huomion koh_

teena Kansainväisen joukkoliikennn€liiton UITP:n
kongr€ssin yhteyd€sså pidetyssä kalustonäytlelys-
sä Finlandia-talolta.

Auto rekist€röitiin 25. 6. 1979 ja aseteniin liiken'
teeseen linjalle 14 26. 6. 1979. Vuonna 1980 pyy-

dettiin jälle€n tarjouksia johdinautoista (hankinta€rä
'l-10 kpl). Vuonna'1983 pätettiin ko€johdinauton
kokeilukautta jatkaa vuod€n 1985 keväåseen, iolloin
tehdään pååtökset tållais€n liikonteen tulevai-
suudesta yle€nsäkin.

90 ,l

Sws-trolley ola viimeisen kerran linja-ajossa 22.
2. 1985. Vakuutuksesta se poistettiin 25. 2. 1985_
Tåsså lehdessä toisaalla käsiteltävåån COST 303 -
projektiin liittyväl kokeet ajettiin Helsangissä 25. "
28. 3. 1985. Laitteet toimitti Milanon liikennelaitos
ATM, joka myös valvoi koefta.

Syksyllå Sws-trolley aioi Sompasaareen, josta se
laivattiin roro-aluksella .Antwerpeniin, Belgiaan.
Antwerpenistä SWS-trolley ajor edell€en omrn
voimin Gentiin sikåläisen liikennelaitoksen lellvc:n
(= Maatschappij voor hel lntercommunaal vervoer
te Gent) lankojen alle. CosT-projektin loppuko-
kous pidettiin Brysselissä ja 7. 11. 1985 SWS
esiintyi muiden tutkimukse€n osallistuneiden joh-
dinautojen kanssa alan tiedemiehille ja tutkijoille
Gentissä. Paluumatka tehtiin samaa reittiä.

Kaupunginhallitus pätti lopettaa johdinautoliikenteen
g. 12. 1985. Johdinauto 1 poisteftiin kalustorekis-
teristä 18. 3. 1987 ja sitå såilytetäån nykyään Ru-
hassa. Ehkä vielä joskus tulee sellainen aika, joka
on johdinautoille suotuisampi. Tai oikeastaan se aika
on jo lähestymässä, merkkeiä siitä on nähtävissä
ympäri maailmaa. Osoittihan COST-projektin
kåynniståminen sen. Se seikka, ettei Helsingissä nyt
ole johdinautoliikennettå, ei suinkaan tarkoita
johdinauton huonoutla. SWS-trolleyt voitaisiin
huoletta ottaa Helsingissäkin laajaan käyttöön, jos
poliittinen johto niin haluaisi. Tuskin valehtelemme
paljoakaan. jos sanomme johdinautojen (kaksineu-
voisten keskustassa langan alla ja loitonpana akuilla
tai dieselillä liikkuvien) vielä joskus Helsingin kul-
kevan.

Kiitämme HKL:n projekti-insinööriå Kari Liesahoa
avusta, jotå iiman edellåkerrotut johdinautoliikenteen

elvytyspyrkimykset olisivat jäåneel kirjoittamatla.

Viereiset kuvat:
HKL:n ensimmäsiö Valmet-busseia Tamperce a.
Huomaa auton alkupeåinen vädtys.
Kuve: M. Alemercn kokoelma

HKL 608lähdössä ha ista 24.9. 1971.
Kuva: J. Rauhala

HKL 6os sistitä.
Kuve: P. Leinomä'n kokoekna
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KoejohdinautoProiekti

ProJektin tausta

Liikennelaitoksen lautakunta hyvåksyi 15. 11. 1977

koejohdinauton kehittåmishankkeen, ionka perus_

teella liikennelaitos tilasi 16. 12. 1977 kotimaisilta

toimiftajilta Oy Sisu-Auto Ab, Oy Wima Ab ja Oy

Slrömberg Ab koeiohdinauton. Johdinauto saatiin
liikenteeseen keväällä 1 979.

Koejohdinautohankkoen tavoitteena oli kehittåä
H€lsingin olosuhteisiin soveltuva iohdinauto, jotta

liikennelailoksella olisi tulevaa liikennepolitiikkaa
vanen tarvittavat perustiedot iohdinaotojen osalta.

Auton rakenne

Alusta on porusrakenlgeltaan kaupunkilinja_auton
alusta, jonka taakse on sijoitettu varakäytön diesel'
moottori. Taka-akselisto on napavälitteinen såh-

kömoottorin ko*€an kierrosluvun (4300 r/min)
vuoksi.

Kodrakenne on normaali kaupunkilinja'auton kori
lukuunottamatta lämmitystä ja pääkäytön jåähdy-

tysjäriestelmää sekå sähkölaitteiden vaatimia ra-
kenteita.

Sähköbheet

sähkökäytön pååkomponentit ovat:

- Pääinvertteri (ta4uusmuuttaja), iolla ajoiohtojen
täsavirta muunnglaan 4omoottodn tarvitsemaksi
vaihtovirraksi. Vaihtovinan taaiuutta ia iännitettå
muuttamalla såådetåån moottorin kieroslukua.
Pääinvertt€ri on varustettu jarrutusenerOian

takaisinsyötöllä.

- Aomoottori, joka on tåysin suljettu oikosulku'
moottori.

-Apuinvedt€ri, ioka tuottaa 380 vottin vaihtovir_

ran mm. kompr€ssorin. ohjaustehostimen la pu_

haltimien käyttömoottorsille.

- Varakäyttöyksikkö, ioka muodostt u 50 kw:n
dieselmoottorista ja 40 kw:n 3-vaihegeneraat-
torista.

- Virroitinlaitteet varuststtuina automaattisilla
alasvetolaitteilla.

Tekniset tiedot la auorhusarvot

Seuraavassa on esitetty kogjohdinauton ol€ellisimpia
numerotietoja siltå osin kuin ne poikksavat dies€l'
äritoista.

Omapaino
Etuakselipaino
Taka-akselipaino
Kokonåispaano

Moottorin max teho 200 kW 150 kW
Moottorin tuntiteho 132 kW
Moottorin iatkuva teho 110 kW

Johdina. Diesel

12,0 t 10,5 t
6,3 t 5,6 t
1'1,4 t 10,4 t
17,7 t 16,0 t

Max nopeus

Max kiihtyvyys
- tyhjänåÅok.pain.
Max hidastuvuus
- sähköjarrulla

- hidastimella

60 km/h 80 km,4r

2,211,5 0n/s2 1,911,2 nts2

2,41'1,6 m/s2
(Vmax - 0 km/h)

1,3/0,8 m/s,
(Vmax - 0
km/h)

75 dB(A)* 85 dB(Ar

68n4 dBlAl" 72J82 dBlAl

Ulkomelutaso
Sisämolutaso
- edessä/takana

Energian kulutus o,slikm
- takaisinsyötöllä 1,7 kwh^(m
- ilman takaisinsyött. 2,3 kwh/km

' Erityisesti äänieristettynä 75 dB(A)
" Dies€lvarakäytöllå dieselautoa hsluisampi

Kåyttökokemukset

Johdinautolla on tåhän m€nnesså (4. 6. 1985) ajettu
noin 80.000 km. Alton ajo-orninaisuudot ovat hy-
våt. Kiihdytys ja jarrutus tapahtuvat tasaisesti. Suo-
ritusadot vaslaavat ja osittain ylittävät disselauton
suoritusarvot. Auton käyttö viroiflimia lukuunot-
tamatta on kuljettajan kannalta diesglautoa vastaava.

Auton käyttö liikentoessä vaatii erivapaudsn, koska
taka-akselipaino ylittåä sallitun (10,0 t + 5 o/o).

Oleellisin syy ylipainoon on di€s€lgeneraattori. Va-
ravoimalaitte€lla varuststtua 2-akselista johdinautoa
ei ole kåytännössä ftah4ollista rakentaa voimassa
oleviin sallittuihin akselipåinoihin.

Urerciset kuvat:
HKL @7 Naislenklinikan päälesilmukassa elo-
kuussa 1952.
Kuva: N. Fo/tes

HKL 606 Naistenktinik a 1 2.
IdJva: B. Ahlnäs

HKL 605 sisårtä.
Kuva: P. Leinomäen kokodma
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Alusta ia kori

Perusrakenteiden osalta käyttökokemukset eivåt
poikkea dieselautoista saaduista kokemuksista. Te-
hokkaan sähkdjarrun ansrosla mekaanisten jarrujen

kåyttöikå on pitempi. Toistaiseksi €tkaisemalon
ongelma on taka-akseliston ääni, joka iohtuu såh'
kömoottorin aiheuttamista väråhtelyistä. Koriraken-

teissa edelleen kghitlåmistä vaativat auton låmmitys
ja pääinvertterin tulletusiäriestelmä.

Sähkölalneet

VaihtovirtakäWö on auton suoritusaruojen ia ajo-
ominaisuuksien kannalta osoittautunut hwåksi rat-
kaisuksi. Vaihlovirtamoottori on toiminut täysin
moitteettomasti. Pääinv€ftterissä sekä apuinvert'
terissä on sen sijaan esiintynyt prototyyppirakenteille
ominaisia toimintahäiriöitä. Tästä syystä pääinvertte.i
vaihdettiin 6lokuus$ 1984 prosessiohjatuksi sarja-
valmisteiseksi toimittaFn (Strömberg) roimesta,a
kustannuksella. Tåmån jälkeen päkäyttö on toimi-
nut moitte€ttomasti.

Varavoimalaitteen (dieselgeneraattori) mitoitus on
osoittaulunul nykyiseen kåynöön sopivaksi ja s€n
toimintavarmuus tyydyttåvåksi. Haittapuolena on
ylimäåråinsn painonliså sekä voimakas kåyttöääni.

Virroittimina autossa on kokeiltu kolmen eri val
mistajan laitteita, vanhan mallisia amerikkalaisia
(OHIO BRASS), automaattisia saksalaisia (DORNI-
ER) ja uudempia ranskalaisia (DELACHAUX). Tyy-
dyttåvimmin ovat toimin€€t uudst ranskalaiset.
Mrroittimi€n irtoamisia on tapahtunut silti viikottain,
mikä johtuu vanhoista ajojohtorakenteista.

Kaksikolmasosaa linjan ajojohtojen kannatinra-
kenteista sekå arojohtoristeyksistä on jo yli 25 vuottå
vanhoja. Rakenteiden tsräsosat ovat vaarallis€sti
ruostuneet. vastaava osa 4ojohtimesta on kulunut
sallittua ohuemmaksi. Johdinautoverkoston syöttö-
asemat ovat €dsllsen käyttökelpoiset ia niillä voi-
dään kok€ilun påiåtyttyä tehostaa ko. alueen raitio-
vaunuverkoston såhkön saantia.

Vanhat ajojohtimst ovat vifioittimien irtoamisen
lisäksi hidastaneot iohdinautolla ajoa. Lukuistsn
risteysten ja jyrkkien kaart€idsn vuoksi johdinauton
keskinopsus linjalla on diesslautoja pisnsmpi. Ui-
konnöinti yhdellä autolls ei pidä 4ojohtoa riinåvån
puhtaana, jolloin vi,roilinhiilet kuluvat loppuun
sååolosuht€ista riippuen 20-200 ajokilometrin jål-
koen, kun hiilillä normaaligli hyvisså olosuhteissa
voidaan 4aa noin 2000 kilomotriä.

Aojohtojen huurtumisen estämiseksi on ne pa-
himpina talviaamuina jouduttu tätä varten varus-
tetulla autolla (HKL 8310) puhdistamaan.

Monet katu- ja kunnallistekniset työl ovat olleet
lisähaittana iohdinautoliikenteelle ja aiheuttaneet
seisontapåiviå.

Vterciset kuvat:
HKL 615 Ehan pääterysäki ä 25. 12. 1972.
Kuva: A. Hellman

HKL 615 E'assa 25. 12. 1972.

HKL 613 ia HKL @2 Elassa 8. 5. 1972.
Kuva: J, Rauhala
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Koejohdinauto COST 3(B -projektin osana

(COST = European Cooperation in the Field of
Scientific and Technical Research)

COST-toiminta on länsi-Euroopan maiden halli'
tusten vålistä teknillis-taloudellista yhteistyötå.
Toiminta käynnistyi Euroopan yhteistön (EY) toi-
mesta vuonna 1969. Mukana on 19 maata ja EC-

komissio.

Tavoitteena on teknis-taloudellisen yhteistyön
edistäminen ja koordinointi, erityisesti

-iulkisten palvelujen kehittämiseksi (telepalvelut,
liikenne, meteon ,,qia, ine) ja

-laaiapohjaisen teollis€n tutkimusyhteistyön li_

sååmiseksi (raaka-aineet, metallurgia, elintalvi_
keteknologia jne)

Liikennealalta on käynnissä tai käynnistymåssä
yhdekså projektia, joihin kaikkiin Suomi osallistuu.

COST 3Og -proiektissa selvitetåån eri maiden tot-
kimusten ja kokemusten pefl.lsteella kaksikäyt töisen
johdinauton teknisst ia taloud€lliset edellwks€t ja
mahdollisuudet kaupunkiliikente€sså.

Kaksikäyttöisellä johdinautolla tårkoiletaan aio-
neuvoa, joka normaalin johdinautokäytön lisäksi on

varustettu erillisellå voimanlähteellå, €sims.kiksi
dieselmoottorilla tai akuilla. Aioneuvolla voidaan näin

liikennöidä myös ajoiohtoverkoston ulkopuolella.

COST 303 -proiektissa on mukana kahdeksan
maata: Ranska, Saksan liittotasavalta, Belgia,
Sv€itsi, Tanska, Englanti, ltalia ja Suomi. Venailussa
ovat mukana seuraavat ajoneuvot:

Valmistaiat Tvvppi .

van Hool/AcEC AG 28oT
Daimter-Benz/8o€ctvDornigr^y'arta O3058
Daimler-B€nz/AEc O 305 GTD
MAll/siemens SG 240 H

SisuMiima/Strömb€rg SWS
R€nault/Traction CEM Oerlikor/
Alsthom Atlantiqu€

RenaulyTREclvTraction CEM Oerlikorv
SAFT
RsnaulvTraction CEM Oerlikorv
Alsthom Atlantique
Mauri/Mar€lli
FIAT/lvECO/Marelli/SAFT/SAFT

Johdinautojen testaukset kuuluvat osana tulki,
mukseen. Tulkimuskalusto ja -miehistö ovat Mi-
lanosta llaliasta (ATM = Azi€nda Transporti I\,4u-

nicipali),,a ne ovat olleet samat kaikkien ajoneu-

volen tapauksessa yhtenästen ja vertailukelpoisten
fulosten saamiseksi.

Testaus suoritetaan siten, ettåi johdinautolla ajetaan
tiettyä r€ittiä. Ajon aikana lietokonoella ohjattu
mittauslaitteisto mittaa johdinauton suorituskykyä,
melua, energiankulutusta ja muita auton ominai-
suuksia kuvaavia asioita. Mittauslaittgistoa käyttävåt
Mibnon liikenn€laitoksen mieh€t. HKL:n ja Ström-
bergin edustajat valvovat auton kåyttäytymistä.
"Matkustajina" autossa kogajon aikana ovat kokei-
den vkallinen valvoja Tanskasta sekä muiden osal
listuvien maidgn edustajia. COST 303 -projektin
loppuraportissa esitetäån yhteenveto kaikista suo-
ritetuista testeistä, mikä tarjoaa puolueettoman
vertailun eri maissa kåytettyjen johdinautojen välillä.

Testiajot tapahtuivat seuraavasti:

1. johdinautotestit Topeliuksenkadulla välillä
Tölöntori-Linnankoskenkatu 26. 3. 1985 klo 9-15
ta

2. dieselajotostit Pirkkolantiellå (Pohiois-Haaga -

Maunula) 27. 3. 1985 klo 9n2 ia 13.30-18

COST 30i] -proiekti ja erityisesti testausajot ovat
samalla 4oneuvojen esittelyjä, demonstraatioita. Ne
palvelevat johdinautojen valmistajia markklnoin-
timielessä. Oemongtraåtioita seuraavat useat eu-
rooppalaisten liikennelaitosten ja tutkimuslaitosten
odustajat, jotka eduslavat varsin mittavaa poten-
tiaalista markkinavoimaa iohdinautoille ylo€nså ja
samalla kaksikåyttöisille johdinautoills.

Vie.eiset kuvat:
HKL 623 Töö|tu ha in takapiha a 24.9. 1971.
Kuva: J. Rauhala

HKL 621 Tukhdmankadun päätepysäkillä 23. 5.
1971.
Kwa: M. Alameri

HKL 617 ylittämässä Tehtaankatua 27. 5. 1973.
Kwa: M. Nemed

ERlOOH/
ERlOOR

ER 18OH

PER 18OH

Mauri
FIAT
CNR.
lveco 471
AM
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Suomalaisen johdinauton sähköistäjä, Kymi-
Strömberg Oy, haluaa,ohdinauton demonstraatiolta
osoittaa julkisesti itse kehittämänsä vaihtovirta-
ajomoottorikåfön käyttökelpoisuuden ja edut ni-
menomaan bussikäytössä. Tåmä tekniikka on bus-
seihin sovellettuna ainutlaatuista maailmassa.
Strömberg on toimittanut samanlaisia laitteita
sveitsiläisian johdinautoihin sekä Helsingin bussin li-
såksi myös unkarilaisiin ja neuvostoliittolaisiin pro-
totyyppijohdinautoihin. Myös USA:ssa on kokeittu
johdinautoissa Strömbergin vaihtovirtakäyftöå. Sa-
manlaisia läitteita käytetään mm. Helsingin m€tro-
vaunuissa ja Rotterdamin uusissa nav€lrailiovau-
nuissa. N'luutamat muut valmistajat käyttävät myös
samaa tekniikkaa metrovaunuihin, raitiovaunuihin ja
såhkövetureihin sovellettuna, mutta toistaiseksi
Strömberc on ainoana maailmassa tehnyt myös
johdinautoversion.

Yhteenveto

Vuoden 1979 selvityksessä ennustettiin, että
johdinautot tulevat yleistymään 1980-luvun lop-
pupuololla sillä perust€ella, että johdinautot
suurina sarjoina valmisteituna tulevat hinnaltaan
kilpailukykyisiksi dieselautoihin verrattuna. Näin ei
ainakaan loistaiseksi ole tapahtunut, sillä johdinau-
tojen hintasuhde on säilynyt kåytännöllisesti katsoen
samana. Toinen peruste oli, että dieselöljyn hinta
tulisi kohoamaan energiatilanteen muuttuessa säh-
kön hintaa huomattavasti voimakkaammin. Tämä
pitäåkin osittain paikkansa, sillä dieselöljyn hinta on
kuudessa vuodessa noussut 2,2 kertaiseksi. kun
sähkön hinta on noussut '1,6 kortaiseksi. Energia-
kustannusten osuus vl./otuisista käyttökustannuk-
sista on johdinautolla noin 5 o/" ja diesolautolta noin
10./o. Tämä merkitsee sitå, että diesetötjyn hinnan
olisi pitänyl nousta 3,6 kertaiseksi, jotta diesstauton
ja johdinauton käyttökustannukset (1985) olisivat
yhlä suuret.

Kustannusvertailun mukaan luoteisen esikau-
punkilinjaston johdinautoverkosto vaatii 7't-76
miljoonaa markkaa suuremmat investoinnit kuin
normaali dieselkaluston uusiminen. Vuosittais€t
kåyttökustannukset johdinautolla ovat n. 3,1 mitj.
markkaa eli 10,3 o/o suuremmat kuin dieselautolla ja
vastaavasti niveljohdinautolla noin 3,1 miljoonaa
markkaa ela 9,5 o/o suuremmat kuin niveldieselau-
lolla. Nykyisin laskentaperustein kustannuseroiksi
tule6 10,5 o/. )a 1O,4 a6. Vuonna 1979 vastaavat
kustannuserot olivat 18,A ia 12,41",

Ki!,ttökustannustgn €ro on jonkin verran kaven-
tunut. Jos oletotaan kehityksen jatkuvan tästä
eteenpäin samanlaisona, tullevat johdinautot kåyt-
töklstannuston osalta kilpailukykyisiksi vuoden 2000
tienoilla. investointikustannusten osalta €i kuud€ssa
vuodessa ol€ tapahtunut muutoksia. Kustannuks€t
vuonna 1979 olivat iohdinautovaihtoehdossa 2,0-
2,5 -kertaiset, kun ne 1985 ovat 2,4-2,5 -k€r'
taiset verrattuna dieselvaihtoehtoon.
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Koska johdinautot eivät ole yleistyneet oletetulla
tavalla, eivät ajojohlorakenleetkaan ole sanotta-
vammin kehitlyneet. Nykyään markkinoilla olevat
rakenteet perustuval edelleenkin 1940- ja .t950-

luvuilla kehitottyyn tekniikkaan. Tämä merkitsee sitä,
€tt€i johdinauto pysty kalpailemaan dieselauton
ajonopeuden kanssa, sillä ajojohtoristeykset, vaih-
teet ja kaarleet hidastavat johdinauton kulkua. Tå-
män lisäksi ajojohdot ovat alttiina ulkopuolisille mm.
korkeiden kuljetusten aiheuttamille håniöi o. Håi-
riötön johdinautolaikenne vaatii myös tasaiset kadut.
Helsingin kadut eivåt nykyään ole johdinautojen
edellyftämässä kunnossa.

Vuoden 1979 selvityksesså tutkituista johdinauto-
linjastovaihto€hdoista luoteinsn esikaupunkilinjasto
osoittautui myös liikennöinnin kannalta edullisim-
maksi pääosin sen vuoksi, sttii ajojohtorakenteet
tällå alueella voidaan rakentaa liikenleellisesti
mahdollisimman vähin em. haitoin. Koskustån
tiheä raitiovaunuverkosto aiheuttaa teknisiå ja
liikenteellisiä vaikeuksia toteuttaa johdinautoliikenne
tällä alueella.

Nykyinen linjan 14 ajojohto on "toppuun ajettu",
mutta se on tilapäislärjestetyin pidetty kokeilun
edellyttämåssä kunnossa. Mikäli kokeitua edelleen
jatketaan, on ajojohtorakenteet uusittava. Uusiminen
tulisi maksamaan 1.350.000 markkaa. Kokeilusta ja
koejohdinautosta on jo teknisesti saatu riittävästi
taetoa, joten kokeilun jatkaminen ja johdinautotinjan
yllåpitåiminen ei enää ole perusteltua.

Kokeilun tuloksena voidaan todeta, että mikäli
tulevaisuudessa johdinautot tul€vat suunen valmis-
tussarjojen ansiosta ja energian hintasuhteen
muuttuessa todella kilpailukykyisiksi dieselautojen
kanssa, liikennelaitoksella on valmius määritellä
tulevan johdinauton ja johdinautotinjaston tekniset ja
liikenteelliset vaatimukset. Liikennelaitoksen tulee
seu€ta kansainvälistå kehitystå sekä laatia uusi
selvitys, kun asiaan vaikuttavat tekijät oleellisesti
muuttuvat. Koejohdinauto tulisi säilyttää tulevia
tärpeita varten.

Aikaisemman selvityksen,älkeen tilanne ea ole
taloudellisesti, teknisesti, sen en6mpää kuin liiken-
leellisesti tai ympäristöllissstikään siinä mäd.in
muuttunut, että olisi perusteltua jalkaa tai laajentaa
johdinautoliikennettä.

Vieteiset kwat:
HKL 624 Laivuinkadu a 27. 5. 1973.
Kuva: M. Hamei

HKL 625 Tukholmankadu a 3. 3. ,974.
Kuva: M. Natue

Kuva 626 E.assa 25. 12. 1972
Kuva: M. Ahmei
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601-603 (ex 401-403) ent. Stockholms Spårvägar, Wyppi F2

Merkki ja malli: Asea/Ab Scania-Vabis/Ab Hågglund & Söner

Suurin korkeus 3100 mm Seisomapaikat 4l
Suurin leveys 2300 mm lstumapaikat 20 + kulj. + rah.
Suurin pituus 9750 mm yhts€nså 63
Akseliväli 5250 mm
Raideväli e:1915 mm, t1920 mm Rekisteröity 1948
Renkaat 10.00x20" Poistettu liik€nteesti 1964-65

601 AL-377 hylkäyksen jälkeen hankolaisen lastekodin leluna, myöhemmin
romutettu

AL-383 hylkåyksen jålkeen Ruotsiin SSS:n oman mus€o-F2:n varaosiksi
AL-381 Ov€t 0-101-2 + k ex V 0-101-2 + k

602
603

Auto valmistuivat Ssile vuosina 194041

60+608

Merkki ia malli: BTH^/almet D 164099/JE

Suurin korkeus 3060 mm Sgisomapaikat 37
Suurin leveys 2500 mm lstumapaikat 23 + kulj. + rah.
Suurin pituus 10240 mm yhteonsä 62
Akseliväi 6000 mm
Raideväli e:204:l mm, t'18'16 mm R€kistoröity 1949
Renkaat 10.50t20" Poislettu liiksnteestå 1971-72

604 AE-36
605 AF-33ti (museoauto)
606 4H.952
607 4H.981 (ox 4.7981)
608 A1405 Ovet 0-101-2

609616

Msrkki ja malli: BTHlr'aheVJF

Suurin korkeus 3000 mm Seisomapaikat ,13

Suu n lev€ys 2500 mm lstumapaikat 23 + kulj. + rah.
Suuin pituus 10240 mm yhleensä 68
Akseliväli 6000 mm
Raid€våli e:2{)4:l mm, t'1816 mm Rekisteröity 195'l
Renkaat 11.00x20" Pdstottu liiksnt€€stå 1968-75

609
610
611
612
613
614
615
616

Vie€iset kuvat:
HKL 60l E'assa 8. 5, 1973.
lkNa: J. Rauhala

HKL @3 tutikinkadu a N. 4. tg7g.
Kwa: J. Rauhala

HKL @1 TukJt&na.1/.adu//a 9, S. lgt'.
tfuva: J. Rauhala

AH-517
4H.817
AH-653
AS-63
AS-&r
AS-192
AS-191
AS-542 Ovot 0-101-2
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617.62:l

Msrkkija malli: BTHIr'dmot D 200650/JH

Suudn korkeus 3320 mm S€isomapåikat 34
Suudn loveys 2500 mm lstumapaikal 22 + kulj. + rah.
Suurin pituus 10600 mm yhte€nsä 58
Akseliväli 6000 mm
Raideväli e:2ozl{l mm. t1816 mm Rekisteröity 1953
Renkaat 11.00x20" Poistettu liikentoestå 1969-75

617 AR-966
618 AR-902
613 AS-755
620 AS-758
621 A5-761
62. AS-958
623 AS-985 Ovet 0-102-2

62'L626

Merkki ja malli: BTH /almst

Suurin korkeus 3i150 mm S€isomapaikat 37
Suurin lsvgys 2500 mm lstumapaikat 22 + kulj. + rah.
Suurin pituus 10650 mm yhteensä 61
Akseliväi 6000 mm
Raideväli €:2o4il mm, t1816 mm R€kisleröity 1959-60
Renkaat 11.00x20" Poistettu liik€nte€stå 1975

624 42.52
625 AZ-158 (mus€oauto)
626 BJ-289 Ovet 0-102-2

601-603

Merkki ja malli: Ziu 6828/6025.73l'Työn Punaisen Upun Kunniamerkin saanut Udtskogin
Johdinlinja-adotehdas", Engels

Suurin korkeus 3347 mrn Seisomapaikat 30 (NL:ssa r€kisteröityjå s€isomapaikkoia 95!)
Suurin leveys (2500 mm) lstumapaikat 28 + kulj. + .ah.
Suurin pituus 12000 mm yhtesnsä 60
Akseliväli 6025 mm
Raideväi e;- t:.
Renkaat 11.00x20" Vuokra€ike 7.5.-7. 11. 1973

601
602
603

ABK-601 valmistusnrc94l
ABK-602 valmistusnro950
ABK-603 Ov€t 1-002-2 valmistusnro 956
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JOHDINAUTOLINJOJEN PUHDISTUSAUTOT

117 Leyland Tiger PSl/HKUHelko

Vuod€n1948mallin€nlinja.autokorit€ttiinUudsstaanvuonnalgsS|alomligttiinvuonna1963.
Autossa oli ainakin jo 6o-auvun taittessså johdinåutovitroittimet katolla'

4oG Scania-Vabis 8-7563/Whuri

vuoden1960mallinenlinja-auto,jonkakatollaviffoittimetilmois€stvuodssta196:}.Nepoistettiin
1970 ia auto romdettiin 1974.

r$O Scania-Vabi€ B.756gwiima

Vuodsn 1961 mallinen linja-auto, ionka katolla virroitlimet Ne oliasgnnottu ilmoisesf vuonna

1970 ja aoto romut€ttiin i976. (Vrrroittimel poistettiin itmeisesti 1974 iohdineutoliikentson

keskeydyttyå.)

83lO Sisu Panther Bf8sP/wiima

Vuoden 1968 mallin€n linia-auto, jonka katolla virroittimet Ne asennettiin vuonna 1979' kun

kosjohdinauto ot€niin käyttöön. Auton numero oti vuoteen 1978 asti 831 Autoa €i olo vi€lå

romutettu.

't

Merkki ja malli: Sisu/Wima/Strömb€rg

Suurin korkeus 3150 mm S€isomapaikat 34
Suurin leveys 2500 mm lstumapaikat 3 6 + kuli

Suurin pituus 11730 mm Yht€€nså 71

Akseliväli 5900 mm
Raideväli e:2046 mm, t1809 mm Rekisteröity 1979

Renkaat I 1 F122,5 Poistettu liikenteostä '1 985, vaGstoitu

1 AMB-901 Ovet 2-002-0
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HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOKSEN JOHDINAUTOLINJAT VUOSINA
1949-1974, 1979-1985

11. 9. 1948 Koeajo linjalla Naistenklinikka-Töölöntori

23.11.1948 KoeajolinjallaTiiölöntori-Runeberginkatu/A*adiankatu

1. 1949 Koeajo linjalla Runeberginkatu/Arkadiankatu-Laivurinkatu/Tehtaankatu (Eira)

5.2. 1949 14 Liikenne aloitettiin linialla Era-Naistenklinikka. Reitti: Laivurinkatu/Tehtaankatu-
Låivurinkatu-Fredrikinkatu-Arkadiankatu-Runeberginkatu-Topeliuksenkatu-To-
peliuksenkatu/Huopalahdonkatu {nykyinon Haartmaninkatu)

31. 8. 1953 14 Unjaa jatkettiin Ekassa Laivu nkatua Medkadun dsteyks€en saakka.

1955 14 Fredrikinkadun rautatiesillan korjaustöiden takia linja siinettiin Frodrikinkadun/
Malminl€dun risteyksestå Malminkatua ja Runeb€rginkatua kulkevaksi.

11. 6. 1956 14 Johdinautoreitti lyhennettiin välille Kampintori-Naistsnklinikka, syynä Fredrikinkadun
raitiotielinjojen muutos. Väli Kanpintori-Eira aietiin dies€lbu$seilla. lGmpintori e
rak€nneniin johdinautosilmukka.

1 5. 7. 1 956 I 4 Fredrikinkadun ratatyöt valmistuivat ja johdinautoilla liikennöitiin jälleen koko reittiä.

1957 14 Fredrikinkadun rautatiesillan korjaustyöt valmistuivat ja liikenne siirreniin Runeb€r-
ginkadulta takaisin täll€ kadulle. lGmpintorin silmukka jätettiin toistaiseksi paikalleen.

l. 9. 1958 14 Uniaa jatkettiin Naistenklinikalta Haanrnaninkatua Tukholmankadulle ja sieltä
Topeliuksenkadulle. Unja nimi: Eira-Tukholmankåtu.

1958 Fr€drikintorille (Fredrikinkatu/Punavuorenkatu) rak€nneniin johdinautosilmukka.

28. l. 1959 144 Ruuhkalinjan 144 Fredrikinkatu-Tukholmankatu liikennöinti aloitettiin.

1. 12. 1962 14, 144 Pohjois€bEsuunnassa rcittimuutos Kåmpintorilta Miskulmaan: Malminrinn€-
Alb€rliokatu-Pursimi€hsnkatu-Laivurinkatu.

1. 1. 1963 14A Linian nimeksi muutettin Viiskulma-Tukholmankatu.

1.9. 1965 14, 14A Pohjois-€toläsuunnassa reittimuulos Runebe.ginkadufta fGmpintorille: Run€b€r-
ginkalua suoraan Malmininte€lle.

14.6. 1974 14, 14A Johdinautoliikenno lop€tsttrin.

26. 6. 1979 14 Kosjohdinautoliikenns aloitettiin. Auto liikennöi tarvittåossa omaila vuorollaan.

1. 9. 198.3 14A Linjan 14 päät€pysäkki siirtyi Msilahdon klinikoiden pihaan, mutta johdinauto sai
luonnollis€sti pitää sntis€n reittinsä: sen siiaan jouduttiin ottamaan käyttöön uusi
linjanumero.

1985 14A Ko€johdinautoliikgnno lop€tsttiin.

t04 BATT|O 4-i987
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De Gentenoor 8.11.1985

Een trolley uit Helsinki
GENT - In tgaz zal de MIVG tuar ee6te

tollevbussen n Pebruik nemen, maar wal
zoie; in her stad;beeld geeft konden de be'
woners langs het Lrajekt Dampoon-Dien-
srcncentrum CenIbrugge donderdag aI n'
scha en. Meeniden was er nog niet bii,
want de zowat 7oo z jes in viit tro eybus-
sen waran voorbehouden aan I5o veNoer-
exDenen ott zowat alle EEGlanden die
dözer dagen deelnemen aan een lntems'

ona.al seminatie rond de rro eybus. Zii
krcgen de beschrkking over een Duitse
MA.N. en DarmlcrBenz een F€nse Re'
neull een Finse S.WS. en een Belgische
VAn Hool-Acec om aan den liive te onder'

vinden hoe wendbaar en komfoftabel de
nochtans lange en gelede bussen wel zijn.
De heennt werd telkens met de nogal la-
wa.a.ie nge d i ese laAnd rijv i ng ge reden, waar-
na a&n de Dampoon de voelspneEn aan de
eleklrtsche lelding ha2kten voor een opeal-
Iend za.hte Lerugrit De Van HoolAcec die
in de toekomst in Cent de dienst za| uitma-
ken kreeg het verviit een luidntchtige en
tr lende diesel le hebben en bovendlen
inzake afwe*ing, design en luxe ver achter
te liggen op bijvoorbeeld de Renault die aI
iaren in de agglomarutie van Nanry rond-
toert. .MBA. hU heeft wel goeie frcins", zet
schepen Ackeffian (tolo MH)

Eivät yksin HKL:n dieselbussit käy ulkomailla, vaan
onpa koejohdinautokin päässyt merimatkalle. Bel-
gialaisessa Gentisse jårjesteniin vuonna 1985 suuri
johdinautoseminaari, jonka osallistujille haluttiin
tarjota tilais!us tutustua erilaisiin johdinautoihin.
Niinpä Gentissä, jossa aloitettiin säännöllinen joh-
dinautoliikenno kuiuvana vuonna. oli kokeiltava viisi
johdinautoa: saksalainen lvlAN ja DaimlerBenz,
ranskalainen Renault, suomalainen SWS ja belgia-
lainen Van Hool-Ac€c. Oheinen artikkeli raportoi
paikallisessa yleisösså hämmennystä ja kiinnostusta
herättäneistä kokeista.
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koonnut A. Hellmon

Kalusto

Niankuin aiemmin on kerrottu, HKL:lle jää kirjoihin
VTSI 332, 337, 338, 339, 352 ja 362. Kolmeen
asennetaan "kouluajokytkin" ja ainakin osa ohjaa-
mon takaseinää poistetaan. Kolme vaunua jää kou-
luvaunujen varavaunuiksi ja tilausajoliikgnte€s€on.

Joku on taas perustamassa raitiotie(aiheista) kah-
vilaa Helsinkiin. HKL on varannut larkoitukseen
vaunut 347, 356 ja 363. Tåmä todennäköisimmin
tästå.

HKL:n museovaunuilla ei saa 4aa, niitä ei saisi edes
hrnata eikä suinkaan asettaa ulos näytillo; näin on
joku museoviranomainen määrännyt. Ehkå niitä saa

,oskus sisätiloissa edes pikaisesti vilkaista. Toivo-
taan ainakin.

Tällaista tylyå paikalleentuhoamismååråystå ei liene
saanut vaunu 157, ja vaunu 505 säilyy toastaiseksi
tilausajokåytössä.

Asean alunperin valmiståmassa vaunussa 157 lie-
nee nykyään Sisun lavetti ja Strömbergin ajokytkin.

HKL:n bussi 806 (itåiinen autoliikennoyksikkö) eroaa
aanakin pim€ällä kaikista muista. Sen linjakilpien
valaistuksen våli on kollsrtävä. Kuljeftajan koje-
laudan oikeassa otukulmassa on rnyös uusi paneeli,
jossa pimeållä loistivat punais€t digitaalinumerol 97
(auto oli linjalla 97). Kyseessä lieneen ehkä "kau-
ko-ohjattavien" linjanumeroiden kokeilu.

Autossa oli miös toinen merkittävä muutos: Al-
mex-E on sikretty kuljettajan rahastuspöydån vie-
reen sen vasemmalle puolelle (matkustajan silmin
katsottuna). Havainnot tehty marraskuussa 1987.

Autolinjat

26. 10. 87
Linjojen 21 ja 21V låhtölailuri siirrettain Metkonkujatta
Itälahdenkadulle linjojen 65A, 66A ja 66N tåihtötai-
turin yhteyteen.

aalTlo4-1987

2. 11.87
Linjan 17 reittiä jatkettiin ltå-pasitassa Messukes-
kukseen (katso Raitio 2-1987).

2. 11. 1987
Linjan 948 (yö) reitti muuttui suunnassa RtKon-
tula. Uusi reitti kulkee Humikkalantien-porttitien
kautta.

Linjan 94N reitti muuttui suunnassa Rt-Kontula.
Uusi reitti kulkee Kurkimäentien-Kurkisuontien
kautta.

26. 10. 87
Linjaa 43 jatkettiin Hakuninmaalla Perhekunnantien
päähän, päätepysäkki postin kohdalla.

Muute

TuKL on saanut koimen vuoden lauon jälkeen uusia
busseja. Autoissa nrot '144'152 on Volvo B 10 B
-alusta ia Aokki city -kori.

Vammaisbussa nro 3 on myös saatu liikentees€€n

syksyllä. Tämä erikoisrak€nteinen auto on tyypiltåän
M€rcedes-Benz l120 UHeinola-Karossi.

Ruotsinsatmen me museohankkeen osana on Kot'
kan keskustän ja Kuusisen saaren välille suunnit€l
tu raitiotietå, mutta

1) koko museohankkesn toteltuminen ei ol€ kui_

tenkaan lainkaan varmaa

2) mahdollinen museo siratetaan sijoittaa Kyminlin_

nåan, jolloin raitiotie ei tule kysymykseen

oli se siitå.

Vuonna 1987 HKLlle on toimitettu 20 länsisaksa-

ldis€n Butrbacher Wgichenbau AG:n valmistamaa

Eitiotievaihdetta. Vuonna 1988 sama yhtiö toimitlaa

vaihteita metrolle. Raitiotievaihteiden risteyskappa'

le€t sekä raitiotien raidedsteykset HKL valmistaa
itse' länsisaksalaisesta raaka-aineosta.
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26. 11. 87
Linjan I vaunu 30 kaatui Helsinginkadulla Harjutorin
silmukan vaihteessa (matkalla Vallilaan). Hariavaunu
121211 oli juuti kååntynyt sitmukkaan, mutta vaunu
30 €hti töytåiistä sitåkin. Kymmenklnta matkustajaa
loukkaantui.

6. 12. 87
Poikk€usreittejä:
- Linjaa 4liikennöitiin klo 't7 jälk6€n vätiå Mkn-Kt- Bussilinjaa 4X liikennöitiin n. klo 17-0.45 väfå

Kt-Ktn
- Liniat 38 ja 3T ajettiin kto t7-17.30 suoraan

Pt.TK
- Bussilinjoilla 16, 24, 24A ja 55A oti poikkeus-

reittejä klo 16 iälkeen
- Linian 13 viimeinen låhtö lin,a-autoasemalta

ajsttiin kuljettajan, lok:n ja poliisien yhteistyössä
insparoimaa reittiå las-ras-Kaasani€menkatu-
Unioninkatu-Al€ksi-Mariankatu-Ktn. Oti p€t-
käståiän onn€a, että tållä autolla matkustane€t
ehtivät ruotsinlaivaan.

Näinä päivinä (ennen joulua) metro saa oman
pyöräsorvin. Tåmän jålkeen €i sitten enää nåhdä
VR:n pienvetudn vetämiä metrojunia välillå Hert-
toniemi-Pasilan konepaia.

15. 12. 87
Maatetun ajojohtim€n alle viroittimet ylhää ä ohjattu
sähköiuna pudotti johdot ålas Linnunlaulussa viiden
aikaan aamulla. Aamuruuhkassa vallitsi kaaos, kos-
ka kuusi raidetta oli vailla sähköä Helsingissä. Välillå
Hki-Olk oli yksi raide jånnitteinen. Tilanne norma-
lisoitui vasta 16. 12.

Pysäkeille on luvassa suurempikokoisia aikatauluja.
Luvaniin, että pysäkir ovat vailla aikatauluja vain
muutamaa päiviä. ldåssä tilanng on jalkunut vasta
muutamia viikkoja. lts6 asiessa on låhes yhdente-
kevåå, onko pysäkillä aikatauluia, ainakin, jos linjalla
on käytösså kaksipuolinen taulu. Jos nimittäin on
mahdollista laittaa aikataulu väärin päin pysäkille, se
varmasti laitetaan.

Otetaan esimerkiksi linia 95: Aikataulun toisella
puolella ovat lähdöt ltåk€skuksesta Kontulaan ja
toisella puolelia Kontulasta Kginutielle sekä K6inu-
ti€ltå Kontulaan ja edellesn ltäk€sklkse€n. On il-
meisesti lähes säåntö, etti välin Kontula (ttl)-ltä-
keskus (M) pysäkeillä on esillå ensinmainittu puoli ia
kadun vastakkaisella puolella toinen sivu. Jos näin
olisikin aina, ei olisi ongelmiakaan, koska aikataulun
nåkisi ylinåmållå tien- Mutta kun joskus molemmin
puolin tietä on näkyvillå aikataulun sama puoli.

UUSIA RATIKKALINJOJA

2 LINJAT - TÖÖLÖNTORI

Tärkeimmät tiedot voisivat olla vaikka:

9 KIRURGI . ETELÄ-HMGA

Tämä olisi rakennuskohteena 1990luvulla, tiivis-
tyyhän Ruskeasuon-Pikkuhuopalahden-Etelä-
Haagan alue piakkoin uusilla asunnoilla. Pikkuhuo-
palahden aluoelle Bkennettava pålkä olisi hyvä alku,
kun 4atellaan reittejå pohjoisemmaksi. Kun aiueelle
tulee asuntoja, paikallinon liikonne lisååntyy. En
usko, ettåi matkustajia tulisi ihan Kirurgilta saakka,
mutta paikallisla tarvetta kyllä riittåisi. Tiedoiksi voisi
mainita:

Tätä linjaa ehdotettiin jo kaksi vuotta sitten linja-
muutosten jälkeen, sillä kakkosen suunflitleluun ei
kauan aikaa tuhlattu. Siilä torso lopputulos. Ja kun
matkustajia ei ole, vuorot våhsnivät. Jålleen on
töölöläisten keskuudesta kuulunut vaatimuksia
HKLlle kakkosen reitin muuttamiseksi. Sitä kaivat-
taisiin tasaamaan kolmosen ruuhkahuippuja. Kak-
kon6n palauttaisi töölöläisille suoran yhteyden Ha-
kaniemeen ja etu-kalliolaisille yhteyden Rautatien-
torille.

vuoroväli
kierrosaika
vaunutafte
liik6nnöintiäika

6 min
30 min
5
ma-pe klo 6- 18

vuoroväi
kienosaika

10 miri
60 min

MUITA VARTEENOTETTAVIA MAHDOLLISUUKSIA

Ykkösen iatkopala Pohjolanaukiolta Oulunkylän
toaille, Munkkivuoren rengaslinja, kuutosen jatko

Hi€talahti - Ruoholahti.

(Ma.ko Ahonen)

108 RAtTtO 4-1987



1
KAUPPATORI .
OUTUII(YLI

9

\*'{o*Tiloäilnou.,o 
a.*anrERrEr{^TrE\\,'\

,rr,*-*^ \Q{ \ B = xauPPALAnTIt

//$-" -- c ' KYTosuonTrE

il,tv"^", l(L

A . 0!!U KYtlI ToRl

I . ourlllt(ll-rllT lE

c . PotlJot-AltuTu

J\[t rr=. 

o'Y-, L*ri P'TEPY'ÄKr

5 ??1 -
lnii(Klvuonl

Ä. IUNKKITIE Eil PUISTOTIE

I . ln,I(KlVUoRI

c , lr{ltKl(Ii IEII
2 I"IIIJÄT-MILOIITORI \

Å . IU{E8ERG I|XATU

I ' |lAN tn$ElltltiTtE

C - T0!10

0 . ARxAollfixATU



KOSKELAN HALLIREITIT

1. 9. 198rt

r(H

Ii
?s
tl
a

Parittomet reittinunerot:
Paril.liset reittinunerot:

hal.lista 11nJaUe

linjaltå haUj.in

671 i KH-VA-VI
672 : VI-VA-KH
673: I$-VI
674 tVl-KH

-@
691: Tö
KH-Tö-
TK

',/

"':å3äS*
6€0:
681:

HT-RT-HT-KH
KH-HI-R1-Hl

I

.65 I

iä
J G6t

./r

Hffi-""""@*

110

l!l.\i

@
BAnO 4-r987



///,/t 6t,
6tt

Pari ttomat reittinumerot:
hallista linJalle
Perilliset .eittinunerot;
llnjalta haLliin

l-
t

I

/ J.!, tl

I

I
\
I

t/o:,
'et/^

KUU
632

PNK
603
004
608

TööLöN HALLIREITIT

12. 6. 1985

ITO I

loor-ogol

SAtTtO 4-r9a7 ll1



@ s4 48-3

)* rop Htiatercanterinkatu 103160-
1003977

SUOMEN RAITIOTIESEUM ry

Perustettu 16- 1. 1 972

Johlokunta:
puheeniohtaja
varapuheonjohtaja
sihtderi
rahastonhoitaja
arkistonhoitaja
jäsen
varajäs6n

Arkisto
Arkistoa koskevat tiedustelut ja lainausasiat hoitaa
arkistonhoilaja, puhelin iltaisin (90) 321 066

Jåsenmaksut:
60 mk 20-59 -vuotiaat
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Julkaisuun kirjoittavien henkilökohtaiset näkemykset
eivät vålttämättä ol€ yhten€viä toimituksen ja yhdis-
tyksen kanMn kanssa.

limoitushinnat pyydettäesså toimituks€lta.

Lohti jaetaan jäsenille maksuttomana jäsenlehtenä.

oCOPYRIGHT Suomen Railioiiessura ry 1987
Tämän julkaisun tai sen osan ,äli€ntäminen, monis-
taminen ja levittäminen mekaanisesti, valokopioimalla
tai sähköisesti ilman toihituksen ja kirloittajan tai
kuvaajan lupaa kielletään tekijänoikeuksista annetun
lain (/o/Yl 961 ) nojalla.

Aikaisemmin ilm€styneitä RAlTlOita on vielä saata-
vana. Tåydonnä nyt koko€lmiasi.

'1978:1,4
1979: 2, 3
1980:1,2,3
1981: 1,2,3,4
1982:1,2
1984: 1, 3, 4
1985: 3, 4
1986: 2, 3, 4

'lllaukset SRS:n postisiirtotilin kauna; hinta 10 mk
num6rolta.
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