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SATA VUOTTA TALLINNAN
RAITIOVAUNUJA

Virosta suomentanul ja Raitiolle koostanut, karkeasti releroinut ja mukaillln: Tom Heino

ii,uåi, rå1ii"ä iå.,i,i I irolioussiroondis - tvtuuseum, Jorma Rauhala ja kokoelma Per Rickheden.

Kwa-avust4a: Andres Vinkel

Tallinnan raitioteillå aloitettiin liikennöinti hevosvetoisena io vuonna 1888 ia
ensimmåisetsähköistetytliniatotettiinkäyttöönvastal925.Kaupungissaliiken-
;öitiin raitiotinloia myö; höyryveturein ia bensiinivaunuin. viron vattionrauiatei-

den ensimmäiset sähkömoottoriiunat aloittivat liikennöinnin Tallinnan låhiliiken-

leessä io vuonna 1924. Tallinnan iohdinautoliikenne alkoi p-uolestaan vuonna 1965'

seuråavassa artikkelissa tarkastelemme Tallinnan värikåstä raitiotiehistoriaa
sikäläisen satavuotishistoriikin pohialta,

Hoburaudlee - hevosraitiotien
aikakausi 1888 - 1918

Kesll.:fitanät<ynä virwärava nägin suunnasta Viru väliak e Yksi ensin'
naisistå €äikön@ttoivaunuista Påmu maanteellå peåssäån entinen

hevosvaunu. Postil<ofttikwa vuodeha 1 928- (JR)

Pian tåmån iålkeen balthlaiset
paronit Nikolai Ferson, A ed Bo-
sen ia John Girård de Soucanton
kinnostuival hevosraitiotiehank-
keesta. Alustava - asias.sa lo toi_

nen - sopimus mainittulen henc
ien sekä kaupunginhallituksen'kanssa 

solmittiin 23.3.1888, lo-
pullinen - kolmas - sopimus
'16.4.1888. Sopimus määråsi ra-

kennettaviksi kolme liniaa:

Ensimmåinen hevosGitiotien
puuhamies Tallinnasså oli kauP-
pias Chrislian Rotermann, ionka
kanssa kaupunginhallitus solmi
sopimuksen Kadriorgin hevosrai-
tiolinian rakentamisesta ilmeisesti
vuonna 1886. Rakentamisesta tuli
huolehtia pietarilaisten liikemies-
ten V Abeggin, P Avenariuksen ia
N. Rubinskin, mutta ilmeisssti vii
meksi mäinitun kuoleman johdos-

ta suunnitelma iäi toteulumatta.

t Vana turg - Narva maanlee -
Kadriorg (Salongi- ia lnsthuudi-ka-
tujen kautta, nylqiset A. Weizen-
bergin ia L. Koidulan kadd)

2 Vene turg (= Viru väljak) - Hee-
ringa-katu (nykyisen Turu-kadun
kohdalla) - suur-Tartu maantee.

3 Vana turg ' vanha kaupunki -

raulatieasema
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ASEA:n valnistama avo@inen hevosraitiovaunu np I wdelta 191 3 kuvaltuna Uästetå6i5€a. (PB)

ASEA:n valnistana uwinainen halospidovaunu nrc 31 vdelta 1913 Nlnänna Svenska Elenrisk Ametu'
Iagetin valnistajakuvassa Uästeå€issa. (P R)
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Vitu våtiakin iJ umassa mitåetitaisenpia nitiovaunuia: oikalla Kaupun'

ii iiiiinon tvopaiassa bensiinimoonoivaunuki muutettu entitEn he'

iÅlzrinu, 
"nån 

biig"telin vatmislama bensiinirnooftoivaunu ia sen pe'

tässå tulossa utsi DvlqaEl-sähkövaunu. (PF)

Sopimus edeflYni, enä linja 1

valmisuisi 1% woden kulue€sa
sooimuksen solmimisesta. Muille
linioille annefliin viid€n vuoden
vaimistumisaikaraia. Tya'r linialh 1

alkoivat toukokuus€a 1888. Profi-

lo lusta teräkse$ä valmistetut kis-
kot lask€ltiin kivip€rustalla oleville
puisille pölkyille. Kiskojen väliin
asennetliin m€lallis€l poikkitangol
raideleveyden Pysyttåmis€ksi.
Kiskonharia oli lGdurpinnan kor-

keudelh. Raideleveydeksi måå-
åttiin 42 tuumaa €li 1067 mm.
Metriiäried€lmäån siirytliin mm.
suome€sakrn vasta 1890-{uvulla.

iten se sj'y, miksi Tallinmssa ei

ole läheisIä metrin rab€leveyttå,
on helposli selnenävissä: moisla
mittaiäriestelmää ei ollut käylösså.
Suomen tauateidenkin raideleve-
vs oli tuohon aikaan tasan viisi ial-
i<aa, eikä niinkuin nykyään ilmais'
taan, iotain epånåftåisla F sa-
malla millintarkkaa eli i524 mm.
Heinäkuun alussa Pen Ftustöiden
älkeen aloilettiin kiskotuksen hs-
'keminen Kadriorgin Paäsla all(a-
en. Koko reini valmistui elokuun
't888 alussa, iohon aiankonaan
rnenne$sä valmistuivat myös en-

simrnäiset vaunlt (avovaund).
Vaunuien leve)€ oli 6 ialkaa (181

cm), korkeus Gg j€rllGa (181-272

cm).

Koeajot linialla aloitettiin
4.8.1888 ia säännöllinen liikenne

1 2.8. 1 888. Reitti oli jokseenkin so-

Fimuksen mukainen: Vene twg _

Narva maantee - Kadriorg Salon_

gi- ia Liiva-lGtulen risteys (nyk. A.

Leinerin l(atu). llmeisesli F syksyl-
lå 1888 pidenn€ttiin reitliå alku-
qäästään Vana lurgille (pä6tease-

rnan kohdalla on nykyisin katvila
'Gnoom".

Samoihin aikoihin - sYtGVllå
1888 - alkoi kiskotuksen laskemi-
nen Tartu tnaant€ellä. Heeringä-
kadun alkuun (nykyiselle Kesktur-
gin pysäkille) ulottunut linia avat-
tiin 10.9.1848.

Vaunuvarikko siiaitsi Kadrior-
gin etelåkulmassa ja såilyi sillä
paikallaan låhes 50 vuotta.

Tallinnan raitioteiden eli katu-

rautati€yhtiön (= tänavraudtee)
iohtajaksi luli 7.7.188a John Gi-

rard, ioka ed€lleen luovutti yhlion
't9.1.1889 kumppanilleen Nikolai
Fers€nille. Kenraali Axel Fers€n
omisti yhtiön 9.12.1899
21.6.1899.

Vuosina 1888 - 1899 liiken-

teesså oli ajankohdasta riippuen 5
- 1 5 vaunua (vaunuien kokorEislu-
kumååra oli 19, kaikki vuodelta
1888; seuraava uudishankirda
näyttåisi tapahtune€n wonna
1S00).

Lokakuussa 1 896 k€nraali Axel
Fers€n esini l€upungin johdolle

uuden linjan Ekentamista reitille

Vana turg - rautalieasema - sata_

ma - Suur-Pämu maantee jne Eh-

dotuksen mukaan reitin rakentai-

sival belgiahiset, Frka samoihin
åikoihin suorittivat raitioleiden
såhköistyslöitå muualla Venäiällå
Maaliskuussa 1897 selvisi, ete
Fersen joutuisi myynäån koko Yh-
tiön belgralaisille osana kuslan-
nuksista.

Bryss€lissä perustival
31 8.1898 sikålåiser liikerniehet
uuden osakeyl iön "Tramways de
R6val Soci6td Anonyrne". Tallin-
nan kaupunginhallitus antoi Fer-
senille 30.9.1898 luvan mYYdå Yh-
tiönsä mainitulle osakeyhtkille.
Fersen losin oli itsekin uuden osa-
keyhtiiin osakas. Osakeyhtiiin
odotellessa iuridisiaoikeuksia har
ioinaa liiketoimintaa Venåiällä,
suorilettiin kesällä l89g io linjas
ton pidennyksiä siten, ettå Tadu
maadeen liniaa Pidennettiin ka-
pearaileisen rautatien tasoristeyk-
seen asti (nyl$/is€lle linia-autoase'
man pysåhlle) ia Narva maanteen
liniaa iatkeniin ns. MerenEntalin'
jaksi; Salongi-lGdun lopPupäåstä
Liiva-katua pitkin melenrannasla
Peieöuri maadeen alkuun (nykyi"

sen Pirita teen alkupåå, Russal-
kan muigtopatsaan luona).

Tramuiays de R6val sai iu.idi-
setoikeudd liiketoiminnan haioit-
tamiseen Venåjållå 1 1 .4.1 900.

[raaliskuun 1901 lopulh avat-
liin uusi Pämu maanteen linia rei-

tillä: Vene turg (= Viru våljak) -
Jaani (Pämu maanieellå Viru vål-

iakin la Vöidu väUakin välillå) - Hei'
naturg (= \,iöidu \raliak) - Suur-

Boosikrarnsi (= Laurislini) - Våike-
Påmu maan ee (Påmu rnaant€e
Lauristinin ia fonisrnäen vålillä) -
Suur-Påmu maar ee leveäraitei-
sen rautatien tasorisleykseen.

Nän oli vuonna 1902 kåYtössä
n€ljå hevosraitiitiniaa: Narva
maanteen linia, Tanu maanteen
linia, Pämu maanteen linia sekä
Merenranta (Merekalda) -linla, io-
ka oli Narva maanteen linian Pi-
dennys. Viimeksi mainitun linjan
liikennöinti paåM vuonna t914,
kun osa yhtiön hevosista vårvättiin
sotapalvelukseen.

Yhtiön historian ensimmåinen
lakko koettiin maaliskuussa 1905.

RAtTtO 2. 1994



Työntekiiä olivar ryy\,rnänömiä
palklGan ia työaikoihin (henkilG
lo]nnan työpåivä kesti lalv€lla 15,
kesä ä 16 tuntb, usein pitem-
päånkin, ja nyöhåstymisistå perit-
tiin tuntuva sakko).

Kaupungin viranomaislen
{8.7.191 2 Lprinarnan tarlGsluk-
s6n mukaan yhtiöllå oli 11 käyttG
kelpoista vaunua - nekin huorpja -
ja hevoset aliravittuja la huonosti
hoidettuia. 26.10.1S1 2 selvisi, ettå
yhtiö käyni liikenteesså myös rek-
nisesti ala-arvoisiavaunuia. Moni-
en uhkasakkojen iälkeen yhtiö il-
moitti 5.3.1913, etlä vaunui vaih-
delaan lähiaikoina uusiin. Uudet
t2 vaunua (6 avonaisla ia 6 um-
pimida) roimitti ASEA vuonm
'1913.

'l.8.1917 yhriön työntektiår
aloittiat ylipitkien työpaivien la
matahn palkan \€slalauseeksi yli
lGksi kuul€ulta kesläne€n lakon,
ioka itse asiassa kaatoi koko ylni-
ön.

Syysloun lopulh 1 g1 7 hkko oli
kestånyt låhes lGksi bukautla,
mislå l€upunginvaltuuslo sai oi-
k€uden Trarnways de R6valin
lGnssa solmitun toimilupasopi-
muksen mitåtöntiin. H€wstaili>
tien sosialisointia pohli lokakuun
puolitålisså koolh ollut Tallinnan
Newoslo sekä Työvåen Vanhim-
pien Komitea kaupunginYaltuus-
lon edu$aiien myötätunnolh. Yh-
tiön arrr'oksi katsottiin .Kin 700.000
rupha, i,ollaisla sumrnaa kaupun-
gin kassassa eiollln.

Ehdotettiin myds ytniön r€kry-
tointia solapalveluks€€n. Ratkai-
sun loi Suur-Soshlis{inen Vallan-
kumous ia Newostoien vallan iu-
lislaminen Virossa. Yftykset an-
nettiin lGnsan kåsiin, rnyös he-
vosraitiotie, Fka so€ialisoitiin tam-
mikurEsa 1918 Tallinnan Työläis-
ten ja Sotihshenkilöilen Edustaii-
en Newoston Toimeenpanevan
Komitean päätöksellå.

Helmikuugsa 19t8 sal(sa mie-
hini Viron. Newostot lakkautettiin,
säädökset lurnottiin. Entiset kau-
pungkNaltuustot ia -hallitukset pa-

ASEA:n ha,losaitbvaunun ntu 3l sisäkwa. (PR)

lautettiin. Maraskuun valhnku-
mous luhosi Saksan keisarikun-
mn ia lakl€utti miehityksen. Riias-
sa 19.11.19t 8 alleklFitetusta luo-
vulus€opinuksesta sai virallis€s{i
all$nsa Vilon Tasavafta.

Tramways de R6valin edljsta-
jat olivat poistuneet Tallinnasta lo-
tGkuussa 1917. Miehitysloimat
måänåsivåt yhtiölle s6n sosiali-
sointipäåtöksen mft öinnin iiål-
keen tilapåisen johtokunmn la an-
toivat hevosraitiotien kaupungin
kome oon. Suunen vaik€uksien
lGns€a (ttrluttui hevosia, heiniå ia
koriausmateriaalia, samoin rahaa
niilen hanlddmbeen) onnistui
kaupunginvaltuusto rDaafiskuussa

1918 avaamaan Påmu rnaanteen
lioian. Våhån myöhemmin alkoi
hevosraitioliikenne myös Narvan
maadeellå, l(rnnes F kesäkuus-
sa piti hevosten vähyyden vuoksi
sulkea laas Pämu maanteen linia.

Syksyllä kaupungin onnistui
hanKia lisåå hevosia railiovaunu-
ja vanen, ja lokakuussa a\rattiin
Påmun linja uudelleen lyhyeksi
aiaksi. Kun hevosrait Xie oli kui-
t€nkin mihei tåysin rappeutunut,
päätti Tallinnan kaupunginva[uus-
to 14.11 .1 91 8 lopettaa sen toimin-
mn. Päät66 myöo loteut€ttiin. Rai-
deverkko (7,243 kn ilman hallialu-
eita) iäivaille käyttöä. Tallinnan ai-
noa raitioliikennernuolo seuraavi-
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en kahden vuoden aikana oli KoF
lin höyryraitiolie.

Hiita bololaleisten kanssa

Tallinnan hevosrait'dikenne oli
päåttynyt manaskuussa 1 91 8. Tal-
linrran kaupunginvaftuuslo påålti
8.1 2.1 91 8 esinää tuomioistuimelle
pyynnöo, eflä hevoslafik)tielle
määråttåisiin hoitaja omistaiien
vaåtimuslen varatta. lälinnan -
Haap€alun rauhankokous teki asi-
assa påätöksen 3.6.1919 velvoit-
taen oikeuden måärååmäAn hoib-
jan. Ornaisuuden hoitaiiksi flEå-

iåttiin 2-7.1919 kaupunginvaltuus-
ron edustajina A. SPridis ia K
Ever, tuomioistuirnen eduslajana
I Kiimann.

Sarnassa yhtsydesså anneniin
lGupunginvaltuuslolle mahdolli-
suus wonna 1888 annetun toimi-
luvan mitåtöinliin. Kaupunginval-
tuuslo låhetti läå koskwan ano-
muksen Tallinnan - Haapsalun
rauhankokoukselle eloloussa
'1919. Asia oli käsittelyssä
27.4.1920. Kokous tot€si Påäök-
sessåän, ettå belgialaisten osake-
yhtiö oli lopeltanut liikenleen har-

Entisesä hevosvau-
nusta taupungin
Leipomon työpaks-
sa akenndtu ben-
siioimooltofivaunu
nrc 54 linjalb 'Kop
@ - Kopli tän.' Pe.
nässä on ASEA:i
hevosvaunu nfo 7O4
(?). Moottorivaunus-
ta on hwin havaitta-
vissa alkweåigen
hevosvaunun l<oin
osuus, jonl<a eteen
on Bkenneltu oh-
jaano konetiloi-
,Een. (TTK)

ioinamisen jåttäen
vaunut seisomaan,
Belgialainen yhtiö
oli ulkomainen yri-

tys, eikå ollrd tietoa, ttllisiko se tu-
levaisuudessa harjoittamaan min"
kåänlaista loimirnaa lallinnassa.
Kokous kalsoi, että yhliö oli rild(o-
nut hevosraitiotietä koskevan so-
pimuksen. Sen woksi tuli kaikki
mainitn sopinuksel ja toinilwat
mitålöitlä.

Kaupunginvaltuuston edustaiat
vastaanonivat 30.0.1920 hevos
railktien hoitajiltayhbn omaisuu-
den. Kaupunki sai siten 37 vau-
nua, rataverkoslon, rakennukset,
vaunuvajan Kad.iorgissa s€kä kol-
me odotuspavilionha, lisåksi mo-

nenlaista konttoi-
l(alu6letla, vaateva-
rusleita, varaosia ja
muula vähommän
aryokasla. Koko
saatu onaisuus ar-
vioitiin 649.J90,50
markan arvoiseksi.
Kun kaupungilta
puullui erillinen yk-
sikkö hevosraitio-
tien hoitamiseksi,
päätti kaupungin-
valtuuslo 13.7.1920
afiea omaisuuden

Bautaleideo l<one-
pajalla valnisteftu
bensiinircitiovauou
nro 57 peås6åÅn
ASEA:n valmigama
entinen hevosvau-
nu. ITA

t"-t

äF
i
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Vahion satamateh-
taan vanhasta ben-
sii nivau n r)6ta u ud e I -
leen@kentarna vau-
nu nto 65 linjalla 4
'Kowel - Kopli En.'
na
kaupungin raken-
nusosaston boi-
loon.

1.3.1921 sai
kaupunginhallitus
Belgian konsulilla
Tramways de Rdval
-)hliön joMon
edustajan, liike.
mies Ch. Thonetin
kirjeen, jossa ilmoi-
tettiin, eIä yhtiö ei
irwäksynyr omai"
suutensa sosiali-
sointia, vaan vaäti
omaansa takaisin. lGupunginhal-
litus vastasi, että solimus oli mitä-
töity tuomioistuirnessa, ja yhtiön
tuli maksaa tåstä 1.166 markkaa
oikeudenkäyntikuluia.

Manaskuussa 1921 yhtiö fie-
dusteli, millå eHoilla kaupungin-
hallitus olisi valmis solmimaan so-
pimuksen såhköraitiotien rakenta-
misesta la liikennöimisestå. Tämä
rarious Mättiin, kosl€ Tramways
de R6val -yhtiön
rnaine oli Tallinnas-
sa sellainen, ettei
s€n kanssa tulisi
soph mhään. Elo-
kuun lg21 lopulla
pideryssa yttiöko-
koukses€a osak-
l(aat olival vaati-
neet yhtön oikeuk-
sien palauttamista,
msna samalla
myös vahingonkoF
vausta sosialisoi-
dun omaisuuden
aryosla.

Valtion satamat4h-
taan uustuotant<n
edustaa bensiiniai-
tioveunu nro 67 lin-
ja a4'Kopli ' Balti
jaan' (TTK)

Seuraavan kenån asia tuli esil-
le, kun kaupunginhallitus helmi-
kuussa 1923 sai tietåå, eltå yhtiö
oli myynyt oman olornattoman loi-
milupansa vuonna 1S22 500.000
lrangilla iollekin 'uudelle raha-
miesten ryhmälle'- Kyseiseen M-
mäan kuuluivat tärkeimpinä Belgi-
an halliluspiiriä lähellå olevat, laa-

loja ulkomaanyhleyksiå ornaavat
belgialaisen suurpankkien edus-
laiat Riita hevosraitiotiestä sai li-

sää vauhlia, mutta nyt siihen se-
kaantuivat io merkittåvår henkilöt.

Helmikuussa 1923 Viron tasa-
vallan U lkorninisteriö sai Pariisin
låhetilååftåån C. R. P!6tahe rie-
don, että här ä oti jo jonkin aikaa
loisluvasli kåynyt tapaamassa en-
tinen Bslgian Moskovan pååkon-
suli M. Carlier, joka oli erås Tram-
ways de B6val -ytttiön uusiga
osaldGista. Osakkaat aikoivat
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Dvigatelin valmisama ben€iini aitiovaunu nättynä talaviistosta. (PR)

Teille sopii, ryhtyä tdkimaao säh-
kön kayftöå liikevoimana ia kau"
pungin valaistuksessa.' Vastaa-
van toimilwan saam'seksi Yhtiö
lupasi tuoda rnukanaan yhden
belqialaisen yh8,mån (Soci6t6

Anonyme d'E erpdse G6n6rale
de Travarx = Engetra) sekä ryh-
män ranskalaisia", jotka muodos-
taisivat yMessä uuden osakeyhti-
ön. Kirjeen lopussa todettiin, että
samalla myönnettåisiin, että enli-
nen sopirnus pureftiin yhliön rikol'
tua sen ehtoia elo-syyskuussa
1 91 7; tåmå ilrneisesli uhkausluon-
teisesri. Kaupunginhallilukselle ju-
listettiin, että jollei tåltä 15.2.1924
mennesså saataisi qrydyftävää

vastausta, asia vielåisiin oikeu'
teen. Jåssä yhteydessä ei enää
puhunu Viron oikouslaitoksesta,
krten hrieen alussa, vaan 'kan'
sainvälise-då ero-oikeudesta"- Kir-

ieen lopussa lodetaan, enä 'olem-
me M tehneet kaiken, etlette oi-
keudessa pyytåisi tarkoitukseton-
ta päätöstå meilå vastaan purka-

misasiassa".

Kaupunginhallitus vaslasi
24.1.1924: "Valitetiavasti emme
voi yhtyå mielipiteeseenne meidän
tuomioistuimemme päålöksestå.
Vircn kansalaisina olemme velvoi-
tetut tunnustamaan Viron oikeus-
laitoksen luomiot siitä huolimatta,
milen Te aMoitte oikeutlamme ia
hkeiamme. Mitä tulee ehdotuk-
seen antaa asia kansainvåliselle
oikeudelle, Tallinnan kaupungin-
hallitus ei voi meillå voimassaole-
Ven lakien vasfaFesti kääntyå
kansainvålisien säännösten kan-
nalle ohinaen oman hallituksen.
Mutta rnitå tulee ehdotukseenne
kåydä newotteluia, niin olemme
slrostuvaiset perustaviin ke€kus-
teluihin Tallinnan raitiotien muutta'
misesta såhköraitiotieksi ja s€n lii-
kennöinnistå. "

lämån }äkeen Yhtiö ilrnoini, et-
tä se iänåå kanteen Tallinnan l€u-
punginhallitusta vaslaan "våliai"
kaisesti seisomaan" ja låheuäA
ornan eduslaianså kåymään neu-
volteluia.

Yhtiiin edustaia, insinööri E.
Sariban, Flla oli myös Engetran
valtakiria, saapui Tallinnaan huhti-

I

--t
1litl.,tc

-iL

AI

saada talGisin oikeutensa Tallin-
nassa, rakentaa uuden sähkö eli
rnoottoairaitiotien ia liik€nnöidå si-
tå, tai ainakin saada vahingonkor-
vauksen yhtöltä sosialisoidun
omaisuuden koko arvo€ta. Pian
Carlierin vierailuien jålkeen saapui
Belgian hallitulGefia kirjallinen
nooni. viron Ulkoministeriö toimini
låhettiläs Pustana saadun nootin
Tallinmn kaupunginhallilukselle ia
vaali 6ia$a seikkaperäisiå selvi-
tyksiå. Kaupunginhallitus vastasi,
että koska loirnibpa 'on päättynyt

-- la yfttidn omaisuus on annettu
kaupungill€ Viron lasavallassa
voimassaolevien lakien nojalla
asianmulGisessa luomiossa jäl-
jempänä maininuien hoilaiien toi-
mesta, ei kaupunginhallitus Pidå
mahdollisena solmia utlsia toirnilu-
pasopimuksia eikå Palautlaa Wi
ön omaisuutta".

Belgiasta saapui 10.1.1924
tQupunginhallitukselle uusi kiie,
io€sa yhtiö vakuutti, ettei se aio
tunnuslaa "Viron oikeusfu orniola"
sopimuksen mitålöinnisJä. Vaild€
kaildi vhtion vuod€sla 1921 alka-
en lekdmät låhenymisyritykset oli-
varkin Tallinnan kaupunginhallituk-
s€n niskoittelun vuoksi rauenneel
tyhiiin, o€akkäat eivA aikoneet
luopr.ra vaalimuksistaan. Asioiden
kulun woksi yhtiö katsoi olevansa
pakotettu vie/nään asia oikeuteen
Trctuaan julki vakaumuksensa,
ettå'oikeuselimet tulevat tyydyt-
tämåån vaatimuksemme, kÖslq
myös toiset såmanlaiset yhtiit, ioi-
den omåisuus on såmalla lavalla
otettu pois, ovar sodan jålkeen

saaneet hyviryksen', halusi Yhtö
vielå "viimeisen kerran" newolella
oikeudennukaisesta vahingon_
ko auksesta, minkä oh€lla myös

ialomielises{i stro$uisi uudisla-
maan sopimuksen la "vieläPä, los
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Dvigatelin bensiinivaunu linjalla 'Uabadusptats - Taftu naantee'. t/aunun alalaidassa oleva teksti 'Peale- ja
nahaninek sDhJu akl keelaitd" tad<oittaa, ettå paälle- ja näahanneno on ahn aitana kie etty. Sttonenkieles-
säkin @ittaminen on joskus kulkemisen synonyyminå: vrt. nanha soinaa' eli nennä. Ohjaanon ja makusta-
non välissä on kiinteÅ seit6. (PR)

kuun 1 924 alus$a. Belgian konsu-
laatissa 7.4.1924 pormestadn la-
vannut Sariban lupasi esiRäå l€u-
punginhallfiuks€ll€ muutaman
påivan paåstå sahköraitiotien ja
sähkövalaislulc€n toimilupasopi-
muksen luonnoksen. Viimeksi
mainitun yhteydesså setuisi, gftå
belgialais€t suqstuisivat poisla-
maan hevosraitiotie*ysymyks€n
päiväjåries0ksesrå ehdolla, että
belgialainen railirtieyhtiö ia En-
getra saisivat varmislaa osakeyh-
riölle "Soci6r6 d'Elektrichi Belgo-
Eslhonienne" monopoliaseman
kaasun ja såhköeoergian tuotan-
nossa ja myynnissä Tallinnassa
sekä olemassaolevien ja .akeo-
nettavien raitiolinjojen liik€nnöin-
nisså. Saribanin läsnäollessa
1 4.4. 1 924 asiaa kåsitellee[ Tallin-
nan vålluustoryhmi€n eduslajat
eivät puoltaneet toimilwan myön-
tåmigä yhtiölle- Sen siiaan Sari-
banille ehdoteniin, että Engerra
rakentaisi Tallinnassa såhköraitic
lien omilla vålineillåån ia työvoi-
rnallaan. Työn hinmksi aryioiliin
noin 4O0 miljoonaa Viron rnark-
kaa, minkå kaupunk lrpasi mak-
saa yhtiölie vähittåin, vastaten ve-
lan tåydellisestå maksamisesa
yhtiölle kqko kaupungille kuulwal-

la omaisuudella. Tähän ehdotuk-
seen sariban suostuikin.

KuulGuden päåstä Engeha il-
moitti, ettei kaupungin ehdotus
vaslannul sen toiveita, ja suositteli
vakavasti Saribanin toimilupaso-
pimusluonnoksen hwäksymMä
li6älen, että raitiovaunuyhtiö odol-
taa "kärsimåttörnästi lrysymyksen
ratkaisua"; pänvadaisessa tapa-
uksessa olisi yhtö 'pakotenu an-
lamaan asia oikeudelle, klten sillä
jo oli ofll,l aikomuksem".

lGupunginhallitus a oi asian
ratkaistavaksi vuoden 1922 lopul
la perustelulle Raitiotietoimikun-
nalle. K€så-heinåkuun kestäneen
harkinmn lälkeen l(aupunginhalli-
lus taipui puoltamaan toimilwan
flryödämisrä sähköråitiotielle.
Omaa osaaosa näynefivåt tlmei-
s€sti talouskiisi$ä iolltuneel ra"
hoitusvaikeudel, jotka sekoittivat
l6upunginhallitulG€n suunnitel-
mat laaje aa laitioverkostoa
lGupunginhallilus låhetti Enget-
ralle oman mallinsa sopimuksesta
elokuun 1924 puoliväissä. Kosl€
kaupunki tarjosi toimilupaa vain
sähköiaitkxielle, hylkåsi Engetra
esityksen vaatien toimiluvan laa-
jeftamista vähintänkin kaupun-

gin såhköaseman luovr.dukseen.
Newottelut iatkuival marraskur!
hun, mutta sopimusta ei syntynyt.
lämån jäke€n kaupunginhallitus
esitti Engetran ehdotuksen val-
luustolle, iol€ 12.11. hylkäsi sen.
Viikon påästä ihoitettiin r./airuus-
lon päåtöi Engetralle toistaen sa-
malla aiernmal ehdotukset sähkö
raitiotien rakentamis€sta liiken-
nöintikuntoon. Vastauksen kau-
punginhallitus sai Belgian panK|
henoilta vasta seuraavan vuoden
lokakuussa, kun Engelra ilmoini
luopwansa onasta aikaisem-
masla ehdotuksestaan, kosl€ sil-
le €i ollut saatu paikallisten pank-
kien tukea. lämän perudeerla oli
"huono vaikrclma, ioka syntyi lii-
ketdminta-alueemme, Tallinnah
railioteiden ottamisesla pois bsl-
gialais€n yhtiön hallu$a". Myös
Engelra yhtiöM oli tullut va,
l€umuks€en (talouskiisi), ettå
"rrykyäån on maMotonta rahoit-
laa Virqssa yhtään uutta rne*ityk-
sellislå hanketla." Luopurnises-
taan Engetra oli ilmoittanut myos
raitiovaunuyhtölle, ioka "on itse
erittäin kiinoostunut löytämäån
tien asian ratkaisuun". Yhtåikåa
Engetran liedonanron lGnssa
saapuihn raitiovaunuyhtion kirje,
jossa todettiin, että mikåli sopi-

_ -____._+:.-*
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En'innåistå såhbvaunryppiå oleva Dvigatel-vaunu o 16 ASEA:n valnislana aalustalh, tinjajta'Vabadus-
pbts - NaNa naantee'. (PF)

muksia ei ole lähän menne.s$å
$aavutettu, aikovat he kääntyä
kansainvålis€n yhteisön puoleen"
ja pyysivåt kaupunginhallitlsta
Mtymäån oman hallituks€nsa
l€nssa laryinaviin toirnenpileisiin.

Ash lähtikin uudestaan halli-
{uslasolle. Manaskuun 1925 alus-
sa Ulkominisleriö vaali saada kau-
pundnhaliitukselta lqiken raitiolii-
kennetoirnilupaan liit@n aineis-
lon ilrnoinaen samalla, ettå hallitus
pi!äå suosileltavam kysymysten
nopeaa ratkaisua.

lälb halliluksen suositukselh
oli luia tausta. Viron ulkominlsterö
oli hiliattain saanut Belgian konsu-
lilta kiieen, icssa p€ntiin merkille,
ettå Belgian ulkominMeri oli anta-
nln lälle tehtäväksi käyttåå suhlei-
taan ratkaisun saamiseksi- Minis-
teri korosti erityisesti, ettå 'kahden
valtion suurimmat edul ia päämåä-
rät kehinåä suhteil,aan" muuttavat
kysymY(sen ratl€isun vähämät-
tömäksi. Samoin mini$eri kalsoi
tarpeelliselci muistuaa, että Bel-
gian hallitus oli siihen asti "kohdel
lr.rt Viroa yslävävaltiom ja alati
ponnislelluttukeakseenvironvaa-
timuksia Kansåinliiton edesså. En
epåile, ettå Viron hallitus, huomi-

oiden merkityksen, jonlG Belghn
hallitus adaa lämän konfliktin rär-
kaisulle. toimii ratkaisevalla taval-
la'.

Sisallissodan ia miehityksenai-
kana oteM lainal, mutta myos ta-
loussiteiden l€tkeåminen Venåiäl-
le ja sen bolsheyikkikapinallisten
peru$amaan'Newostoliifloon',
olivat vienoet Viron tasavalhn yhä
vain kasvavaan riippuwussuhtee-
seen lånsivalloista. Vuoden 1925

alussa Viron ulkomaanvelka ulot-
tui noin 7,6 rniljardiin Viron rnark-
kaan. Aiempien lainojen maksami-
seksi piti vålttåmåflå saäda uusia
hinoja, mitä seiklGa belgiahiset
panlddirit eivät jåftineet käynä-
mättä edukseen. Belgian ulkomi,
nislerin sanat'ko*earnmiga
eduista' ja "suhteiden kehiniimi-
seslå" antoivat s€keedi ymmär-
täå, etla ios hevosraitiotiekysy-
rny$ä ei ratkaistaisi osald(aille
suotuisalla tavalla, voisi Vircn hal-
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lituksella olla suuria vaikeuksia
saada uusja lainoja. Tämå pakgt-
tikin nyt pitämåän viimeisen kon-
flildin pilGista ratkaisua suositel-
tavana.

lGupunginhallirus ilmoitti
14.11.1925 Ulkoministeriölle, ettei
sillå ole mitäån kysymykson pi-
lqista ratlGisua vaslaan, muna
sen larvits€o tjetää yhtiön vaati-
rnan vahingonkorvauksen suu-
rulrs. vastausta ei tarvinnut odot-
taa kauan. 27.1 1.1925 ulkominis-
teriö ilmoini, ettå belghlaiset vaari-
vat vahingonkon/auksena 2,2 mil-
joonaa kuttafrangia, siisyli4,5lor-
laa enemrnån kuin millå olivat
Tramways de R6valin vtlonna
1922 qstaneet. Yhtiön kokoamien
taseiden mukaan (tilanne
31 .12. 1 914 oli hevosraitiotien va-
rallisuus olhjt seuraava
- kiskol, liikkuva kalusto, raken-
nukset ia kalusteel 1,27 M.Ft.
- lcilut sähköraitioti@.oieldto

0,03 M.Fr
- toimilupalakuut 0,02 M.Fr
- hevoset ja niiden varusteet

0,06 M.Fr.
0,02 M-Fr
1,40 M.Fr

Dvigatel-vaunu nro t6. Uaunut olivat letcisuuntaisia eli ajolqthnet ia
ove sijai6ivat kunmassakin pAässä h siwilh. (Pn

- vaEosal
Summa =

Summalle laskettiin aialta
1.1.1918 -31.12.1 92Skuudgnpro-
s€fltin wotuinen korko, jolla sum-
rna nousi edelltunainitun suuruL
s€ksi. Kyse oli summasta, jonka
malcamiseen ytltiö ei ilmeisesti it-
sekåån uskonul koska vaatimuk-
sen esitlämisen oh€ssa Belgh
valtuutti Tallinnan konsulittarpe€n
vaatiessa vähertåmåän korvaus-
vaatimuksen 1,5 milioonaan Belgi-
an trangiin papeirahassa (silloi-
sen kurssin mul€an noin 26.2 mil
Fonaa Viron markl(aa). Yhtiön
vaatimulGet esittäessåän konsuli
ilmoitti yhtii5n toivovan, että "nåin
suursR uhEukset vtoksi on l€u-
punginhallituksella syytå suo6{ua
esitykseen'. lGupunginhallitus oli
låssäkin eri mieltä, ia nimeft
omaan sitä, ettå yfitiii oli yliarvioin-
nut vaatimuksensa. Tamrnikuussa
'1 926 kaupunginhallitus ilmoitti, et-
tä se on sucslunut maksamaan
vahingonkoryausta liioiteltuien va-
loien todellisesta arvoslia. Kau-
Panteko korvauslen suuruudesla

kesti yli vuoden. Kun kaupungin-
hallitus ei pedåntynyt pääö*ses-
täån, vaali yhliö yliawiidun varal-
lisuudgn uutta awiointia. Tämä
lehtiinkin vuonna 1926, ia tulos oli,
ettå yhriön tuli vähentäå vaatimuk-
s€nsa 12,5 rnilponaao Viron
markkaan eli yli puolella Siihen
tuli lisåtå proGefiit ajalta, Fna kau-
punki oli omaisuutta käyttånyt,
mutra loppuyhteenvetona yhfiö
suo$ui 1 2 miliJonaan Viron mark-
l€an. Kaupunginvahuuslo pååtti
29.11.1926:'Tunnusletaan, etlå
Tallinnan kaupunginvaltuus{o on

sittenkin suoslunut maLsarnåen
ytthlle 12 milbonan markan sum-
man ehdolla, efä yflriö sillå sum-
malla tunnuslaa kaikki ornat vaa,
leensa entisen hevosraitiotien asi-
assa tyydytetyiksi, ia ettå Tasaval
lan Hallitus rnahdolli€taa lqseisen
summan maksamiseksi Tallinnan
lGupunginvaltuu$olle lainan ...'

Valtio epäroi aluksi myöntäå
mainittua laina, muttei enää sen
jälkeen, kun maraskuussa 1926
ilmegyi pedisilaisessa sanom+
l€hde.sså "Le Monteurdes lntdr6ts
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Vaunun 16 sisekuua. (PR)

Mat6riels' kirjoius, iossa lodettiin,
että belgialajnen railiovaunuyhliö
oli''eråän vaikrtusvallaisen pank-
kikonsortion sugjeluksessa', min-
kå vuoksi Tallinnan hevos.aitirtie
lqsymyksen suotuisa ratkaisu vai-
kuttaisi kaikkein edullisimmin vi-
ron ja Belghn kauppasuhteisiin
'silmånräpäyksessä, koska nä-
den kahden maan vålillå on juurj
kaupallinen sopimus alleKrFitet-
lu". Anikkelissa annettjin ynmär,
tää, että sopirnuksen ratifioinnissa
voisi ilm€tä vaikeuksia, ios hevos-
raitiotiekysymyksen rall€isu ei oli-
sikaan toivotunlainen.

Viron politiikka- ja talousiah-
mot, ioi,Cen kaikki toivo oli lånnes-
siå, eiväl halunneet oltaa tarpegt-
tomia riskejå. Kaupunginvahuusto
sai Viron pankita 31 . l .1 927 rarvit-
lavan lainan, ia 1-2.'1927 alelj(
joinivat lGupungirivaltuuslon ja
T€mways de Rdvalh edustaiat
asiakirjan, jossa vahvjstettiin, ett.å
yhtiö on omien v"aatimustensa tyy-
dyttåmiseksi saand 12 rniljrrooaa
Viron markkaa, eikå sillå enåå ole
milåän vaatimuksia Tallinnan kau-
punkia kohlaan.

Yhtiö saatroi todeltakin ora tyy-
tyvåinen. Vuonna 1922 solrniuu
kauppa oli iuottand noin 0,5 mil
ioomn Belgian frangin puhtäan
voilon. Mitå tulee l€upunginval-
tuustoon. niin'tarkoituksenmukai-
se-sta ralkaisusta" asia oli kauke-
m. Hevosrai otiestå makseniin,
sillå shä vaalivat Viron hallitukseo
edul, sen taloudellinen ja poliini-
ner riippwuus lånsi-Euroopasta.

Kopli aurutramm - Koplin
höyryraitiotie (råideleveys

1524 mm)

Baltian laivaston larpeita tyy-
dytämäen perustettiin Kopliin
wonnä 1912 Vene-Bal0 Laeva-
ehitus- ia Mehhaanikatehas (Ve
nåjån-Bahian Laivanrakennus- ja
Konepaja) -osakeyhtiö. Tehaan
ympåristöön Koplissa alkoi maF
raskuussa 1 91 2 valmistua työläis-
asuntoloita siihen tahtiin, että
wonna 1915 seudulla asui jo lå-
hes 15.000 ihmistä. Asujaimisto
tarvitsi liikenneyhteyden l€upln-
kiin; aluksi käylettiin hevosrattaita
ja -ornnibusseia. Linla-auojakn
kokeiltiin, kun tehtaasså tammi-
loussa 19'14 alkoi lakko puutteel-
listen liikenneyhteyksien vuoksi.

Tehtaan johto pyysi lopulta lG
kakuussa 1914 Tallinnan kaupun-
ginhallituks€ltalupaa kjskojen las-
kembeen osin l€upungin maalle.
Lupa myönnetiin 8.10.19t4la tG
pullinen sopimus solmittjin huhti-
kuus-sa 1 91 5.

Reini kulki Koplin tehtaalta
Kopli-katua pithn Sitsin madb as-
ti- Rakentajäna toimi Ar'S Bocker &
Co. Tehraan johtokunta pyysi
10.12.19J4 lqupungilta lupaa pi-
dentäå reitliåTelliskivi-kadulld. Lu-
pa rnyönnetliin ja vaknisluessaan
reitti oli piluudeltaan 4.5 kilgrnet-
riä. Reitillä oli yksi raide, iora tiiken-
nöitiin molempiin suu iin.

Koplin linja avattiin rnanas-
kuussa I 91 5. Kalustoksi oli osteftu
Pielarista13 vanhaa lev€äraiteis-
la raitiotiehöyrweturia ja 27 vau-
nua. Näftlen saapuessa Tallinnaan
selvisi, että vain kolme veluria oli
korjauskelpoisia, kun taas muut
kelpasivat vain romuraudaksi (ia
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sitai niistä vuonna 1918 tutikin).
Korvaavaksi kalustoksi toimiti tal-
linnalainen A/S Dvigatel vuonna
1915 kuusi umpinaista ja kaksi
avonaista p€nåvaunua. Sama{a
Vene-Bafiin tehdas valmisti itse
yhden bensijnimoottorivaunun.
Kolmea pietarilaista veturia kåytet-
täessä havaittiin, ettå täyteen
kuomanujen vaunui€n krnsså ve-
turit eivåt jaksaneet Sitsin måkeå
ylös saakl(a.

Syksyilä 1917 Vene-Baltin teh-
das evakuoitiin Venäjälle pois mie-
hitysuhan ata. Lokakuussa raitio,
tietä tariottiin Tallinnan lGupungil-
le, jota kyseinen tarious ei kuiten-
kaan kiinnostanut. Tehdas latkoi
reitin liikennöintiä harvoin ja epä-
säännöllisin lähdöin rakenlaen sa-
malla linjalle bensiinionottorivau-
nuja, joista viimeinen otettiin kåyt-
ti6n 11.2.1926.

Kesäkuussa t926 kaytökun-
nossa oli kolme höyryveturia, kak-
si bensiinimoottorivaunua ja kym-
menen perävaunua. Tallinnan
kaupunginhallituksen l.aitiotie-
osasto pafti 22.9.1926 ostaa
Koplin linjan kalustoineen ja pi-
dentää linlan l€upungin puolei-
sessa pääs9ä Vene Turgille (=Viru
Våliak). Sama a pååtettiin tehdå
reitille toinen raide

Kaupunki osti Koptin tinian
13.4.1928. Kauppaan sisåltyi kah-
deksi vuodeksi vuokrasopimus
käynökuntoisesta kalustosta (2
höyryveturia, 2 bensiinimoonori-
vaunua ja l0 pedvaunua) - käyt-
lökelvotonta kalustoa ei vuokrattu
- sekå viideksi vuodeksi vuokra-
sopimus Koplin vaunwarikosta.

18.6.1930 esitetriin reitin ratie-
leveyden rnuunamista ybteneväk-
si muiden reittien l€nssa sekä pit-
kään käynärnättöminä seisse Jen
hevosraitiovaunujsn muuttamista
bensiinimoonorivaunuiksi Koplin
linialle sekiä kolmen uuden perä,
vaunun hankkimista- Suunnitelma
kariutui varojen puutteeseen, kun
lainaalGan ei saatu. Vuoden 1 930
Iopulla lGlusto oli niin huonokun-

ng JtL.I t

soKoLAAD 8ö6usaö senuö

Enaitå raitio-
teiden sata-
vuotisjuhlien
yhteydesså il-
mestyneitä
muigtoesinei-
lä: 50 gram-
Itan pähkinä-
sukkalevy 65
kopeekalla
Kalevin na-
keistehtaalta
ja edkoispos-
tikottti sekä

juhlapäivältä
24.8.1988.
Neuvostottlr-
liin |einassa
on tel<stit H-
hinnävainve-
räjåki. (JR)
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Biigi Sadamatehas eli valtion laivaveistämö on 6men aitiotbiunan valmittaia. Moottoivaunun ntu 33. Uaunut
on kJvaltu 195o-lwun lopulla, vätitys on tumman punainen ia vaalean keftainen. (Tn

toista, eltä linjan lopettamista haF
kiniin. Koplin asuklGat vastustival
tåtå ehdotusta niin voinakkaasti.
ettå linia paätetliin pitaä kåytösså.

Talven 1930-31 alussa Baitio-
tieosåsto muutti viisi vanhaa um-
pinaista hevosvaunua bensiini-
moonorivaunuiksi (nrot 51-55).
Vaunut otettiin kawöon kiskolus-
töiden jålkeen lokakuussa 1931.
Muutostöid€n yhleydessä vaunu-
jen pyöriåt vaihdettiin tasapaino-
syistä suurempiin ja korela tuke-
voitettiin. KaMelle vanhalle Koplin
bensiinimoottorivaunun aluslalle
vallollinen Riigi Sadamatehas ra-
kensi uudet korit ja muulti raidele-
veyden (vaunut &l ja 65) wonna
't 931.

lGplin rejtin .aideleveyden ka-
vennustyöt 1067 mm:iin aloitetliin
21.9.1931. Työt saatiin valrniiksi
20.1o.1931, iasäännöllinen linjalii-
kenne aloitettiin 21.10.1931 "uu-
delh" uusitulla kalustolh, johon
kuului kahdoksan bensiinimootto-
ivaunua ja neljå peåvaunua
(nåistå osa oli vanhoja kaupunki-
linjojen vaunuja, j{tka raidelevey-
den muulokon iäkeen voitiin siir-
läå Koplin varikolle; kjten edellä
main iin,se-rtsemånbensiinimoot-

lorivaunua oli suunniteltukin yksin-
omaan Koplin liniaa \,/a.ten)-

VeneBaltin tehlaalla vuokalut
vanhat veturit ja vaunut, ioista o6a
oli olld kåytösså liikennöinnin
aloittamisesta |I15 alkaen, luovu-
tettiin Ven+Battin tehtaalle takai-
sin woden 1931 lopulla.

Vuoden 1932 alkaessa kuului
Koplin varikon l@lustoon siis yh-
teenså 12 vaunua (bensiinimootto-
dvaunut 51-55, 57, 64S5 ia perå-
vaunut 102105).

RaitiovaunulGlustosta vuoden
1910 iälkeon

Hevosraitioliikent€en lallinnas-
sa paatlrttyå ma.Taskuussa 1918
jäi ainoaksi raitiolinirksi Kopltn
höyryraitiolinia. Tramways de R€-
val -yhtiön omai$us ia kalusto iåi
vaille käyttöå- Vuonna |91I alettiin
kaupungin elimissa harkita raiiolii-
kenteen aloittamista uudelleen,
mutta moottoroiduilla \raunuilla.
Sähköraitiotie oli ollul suunnitel-
missa ir wosisadan allFsa ja oli
nytkin, mutta kustannussyi$ä asia
lylddäntyi. Sen sUaan pohdiniin
pohomoottoriGynöisten raitiovau-
nuien hankkimisla.

Keväållä J 920 esfii insinööri H.
Genz suunnitelman vanhoi€n he,
vosvaunujen muunamisesla ben-
siininootrorikäyttöisiksi. våhåisin
nuutoksin suunnitelrnaa ryhdyttiin
myös lotefilamaan, kun kalusto oli
luomioistuimen påätöksellä siirty-
nyt kaupungin haltuun. Iarkoitus
oli aluksi muuttaa kuusi vaunua
bensiinimoottorivaunuiksi la 20
vaunua pelävaunuiksi. Nåin eikui'
tenkaan kåynyt. Tatuelh 192G21
muutettiin viisi umpinaista hevos-
vaunua bensiinimoottorivaunuiksi
ja kolme umpinaista hevosr'aunua
peråvaunuiksi. Moottoreina kåy-
tettiin useita eri merkkejå (Carford,
selden, Peerless), hevowoimia
noottoroissa oli 20-25. Moottori si-
joitettiin vaunun etupäåhän lehdyl-
le alustanpidennykselle, ioten tyh-
linä vaunut kulkivat noldG maassa
ia tåysinä taas takakenossa, Kls-
koitta suistumisia satlui huomatta-
van usein.

Vuodeksi 1922 saatiin muutet'
tua vielå neljä umpinaista hevos-
vaunua bensiinimooltorivaunuiksi
ja kaksi umpinaisra hevoslraunla
peråvaunuiksi. Vuoden 1922 lo-
pulh oli silen käytettåvisså yhdek-
sån bensiinimoottorivaunua (nrot
1 -9) ja viisi pe€vaunua (nrot 1 -5,
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yu:?v.auny A eli alunpein No 46 on llnarinen valmistana vaunu vudelb 1953. Vaunusaia Bkennettiin
l<al$i' ja kolnilEnmenluwn vawujen piiru€irgten pohjafta. uaonun vtuiv$enå on vathaisenp; sini-valkoinen
yhdigelnä. Kwassa vaunu on SRS:n ajetulla 22.7.1999 Koplin paätepysaki ä. (JB )
sittemmin 1 01 -105). Vuoieen 1 926
mennessä pedvaunujen määrä
kasvoi kahteenloista. Näiste vau-
nut 1-6 (sittemmin {01-106) olivat
umpinaisia, vaunut 7-12 (sinem-
min 1 07-1 I 2) avonaish, lGikki en-
tisiå hevowaunuia. Hevosvaunuja
jäi sellaisiman edelloen t(adior-
gin varikollekin ia syksyllä 1944
kolme niistå otettiinkin kåynöön
Peråvaunuina pommiluksissa vau-
rioitunutta kalustoa koffaarnaan.
Viimeisetldn h€vowaunuisla teh-
dyt peråvaund hävitettiin uonna
'1953.

Liikennöinnistå vastasi aluksi
Tallinnan kaupunginhalliluksen ra-
kennusosasto, 2.1.1923 alkaen
Tallinnan kaupunginhallituksen
l€turautatieosasto, rnyöhemmin
raitiotieosasto f lallinna Linnavalit-
suso lenavraudteeosakond, nimi
rnuutettiin 1.4.1928 allGen muo-
toon Tallinna Linnavalitsuse Tram-
mjosakond). Vuoden 1924 alussa

va{mislui myös uusi r,/arikko Påmu
maanteen vanelle-

Raitioteiden sähköistys päåtet-
iiin aloinaa vuonna 1923. Kalus-
toksi tilattiin 24.4.1923 Dvigatelilla
yhdeksån såhkömoouorivaunua,
joihin sähkölai,tteel Siemens-
Schuckenwerkeltä ia AEG:lrå,
alustat ASEA:lta. Varojen pulJt-
teesla ilhtuen ia siitä aihedu-
neesta ulkonaisten laitetoimilus-
ten virvästymiseslå iohtuen vaunu-
jen valmisluminen viivåstyi l(ah-
della vuodella syksyyn 1925. Toi-
saalta Dvigatel sai vuonna '1924

toimitettua neljå uulta bensiini-
moottorivaunua (nrol 1G13, sn-
temmin 60-63). Nämä vaund tuli-
vatkin larpeeseen, sillä usek en
hevosvaunuista rnuutettujen
mootlorivaunujen puuosat oliyat io
niin mädät, ette iduirnetkin irtoili-
val. Vaunuissa 3 ja I osat irtoilivat
kaaneissa ajettaessaldn, kun
"vaunuissa ei ole niin tervettå koh-

taå, ettå pultti tai puuruuvi pysyisi
kiinni".

Vuonna 1 927 lclusto lisääntyi
neljällä sähkönoofiorivaunulta
(nrot 23-26) ja nåliällä bensiini-
rnoottorivaunulla (nrot 6-9, sittem-
min 5G59). Valmistajana ei toimi-
nut enåä Dvigatel, vaan Raulatei-
den Pååtehdas. Sähkörnoottori-
vaunuien såhköhitte€t toimitti
AEG.

Talvella 193G.31 romutettiin
neliå hevoslaunuista muuteflua
bensiinimoottorivaunua, viisi vas-
taavaa peruskorjaltiin Koplin lin jan
kalustoksi (vaunut saivat nume-
.oiksi 5l-55). Vuoona 1932 kau"
punki osti Koplin varikon ja Valtion
Saämatehdas valmisti reitille kak-
si uuna bensiinirnoottorivaunua
(nrot 6G67).

Vuonna 1934 Valtion Satama-
tehtaalta tilaniin netiå uutta såhkö-
moottorivaunua (sähkölaitteet
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.'.-...
OW* eli koulwaunu T-19 on peäbin Dvigateln valmisbmasta ensin-
nålsestä såhköhitiovaunusaiasta wrodela 1925. SBS:n ensinnåisen
tfiustuniskäWnin aikaan se seisoi Koplin hallin tahpihalh 31.7.1973.
{JR)
edelleen AEG:ltä). Kyseis€t vau-
nut (nrct 27-30) valrnistuiyat vuon-
na 1936. Tihuksen yhteydesså
pääenijn muunaa kaksi bensiini-
moonorivaunua pe€vaunuiksi
(Toteutuiko påätös, on kyseen-
ahista. llmeiEesti kyseessa oli
l€ksi vaunua sarjagta 51-55. Mi-
käli vaunlrt mudefliin p€råvau-
nuiksi. on ne vaunutihston mu-
kaan poistettu käytöså vuoteen
't 936 mennesgä.)

1.4.1 939 Raitiotieosaston vau-
nu$o kåsini 20 såhkömoottofvau-
nua, 12 bensiinimoottorivaunua ia
18 pedvaunua (lisäksi tuntema-
lon mää!ä vanhola hevosvaunuja,
joita ei kåytelty mihinkåån). Maa-
liskuussa 1939 oli lilattlJ Vallion
Saramalehtaalta neljä uulå perå-
vaunua, iolka valmistuivat sama-
na vuonna (nrot 21-24, sittemmin
1 2t-124). Bensiinimoofl orivaunm
64 ia 65 muuteftiin toukokuussa
1939 peråvaunuiksi 119 ja 120.
Toukokuussa 1940 bensiinivaunu
60 mudetliin perävaunuksi 125.
Vuonna 1940 oli kaupunkilinjoilh
20 sähkömoottorivaunua ja 1 I pe-
råvaunua, Koplin linialh I bensii-
nimoottorivaunua ja 6 perävau-
nua,

1 .1 1 .1 940 linjaston ja l@luston
otti haltuunsa Tallinnan kaupungin
TRSN Toim€enpanevan komitean
kunnallistalouden osasto, jonka

alaisina loimivat Tallinnan kaupun-
gin kulkuneuvohallitus ia Kunnal
listrusti Tallinm Transpon. Saksa-
laismiehityksen ajan (syksystä
1941 syl(syyn 1944) liikennetta
hoili Tallinna Transportin poh,alta
muodostettu Tallinnan Rait'tovau-
nut ja Aulobussit. Liikennettä hoitj
vuosina 1 944-45 Tallinnan Liiken-
netrusti, 194t47 Tallinnan l(au"
pungin Railiovaunu-Autobussi-
Trusli, 1947-61 Tållinnan kaupun-
gin Raitiovaunu-JoMinauto-Trus-
ti, 1962-90 Tallinnan railiovaunu-
ia phdimutohauitus (lTfV), 1s90
alka€n Tallinnan raitiovaunu- ja
iohdinauloyhtymå [n'K).

Tammi-helmikuussa 1942
muutettiin kaksi bensiinimootto.i-
vaunl,.r puul€asukäynöisiksi,
seuraavana vuonna muutama li-
säå. vuonna 1944 yhdekqåstä
Koplin moottorivaunusta kahdek-
san kulki puukaasulla. Vuonna
1945 vaunlt 58, 6t ia 69 muutet-
tiin jälleen bensiinikäyflöislksi,
vuonna 1946 loputkin (vaunut 56,
57, 62, 66 ia 67)- Vaunua 59 ei
missään vaiheessa muut€ttukaan
puukaasukäyttoiseksi, vaan esim.
vuonna 1 944 vaunu oli seisohsså
polttoainepuhn vuoksi.

Syyskuussa 19,14, useiden
vauFujen vaurioiduttua newosto-
venäläisien pommituksissa, ola

käyttökunnossa vain kaksi sahkö

moottorivaunua, kolme bensiini-
rnoottorivalnua ja soitsemån pe-
råvaunua, yhteensä siis 12 vau-
nua! Käyttöön otettiin saman tien
peråvaunlina kolme vanhaa avo-
naista hevowaunua- Vuoden lop-
puun mennesså saaliin kåyttökun-
toiseksi vielå viis srihkömooflori-
vaunua. vaurioita kor,attjin vähitel-
len; viimoinen sodassa vaudclitu-
nut vaunu pahsi linjaliikenteeseen
vuonna 1951.

Vuoden 1946 lop! a todetiin
kuusi peråvaunua romuluskurioi-
siksi. Näistä vaunut 106 ja 107 ro-
mdettiinkin. muttia kolme vahua
remontoiliin vuoden 1947 aikana
ja oteniin taas kåynoon kevåållå
1948.

Vuoden 1950 lopulla vaunus-
toon kuuluivat sähkörnoottorivau-
nln 14-33, bensiinimoonorivaunut
56-59, 62'63, 66-67 ia 126 (vii-
rneksi mainittu råkenneniin pah-
neen vaunun 61 alustalle), perå-
vaunut 101-105 ja 10&125 seke
harjavaunu T-1, ,onka ASEA oli
valmistanut io vuonna 1 929.

Vuosim 1951-54 liikente€seen
saatiin 15 uutta sähkömoottori-
vaunua (nrol 3448) ia 23 uutta
perävaunua (nrot t28-150). Näis-
tä vaunuissa 132-l50 oli Tallinnan
Konetehtaan syksylä 1 953 toimit-
tamal aluslat. muissa llrndine-yh-
tiön lekemåt. Vaunut suunniteltiin
ja valmistettiin 192G30 Juvuifia
säilyneiden piirustuslen mukaan.
Lisäksi muutettiin vuonna 1953,
Koplin linian sähköistyksen seu-
rauksenå, viisi bensiinivaunua p€-
rävåunuiksi-

Vuoden 1954 jälkeisistä kalus-
lohankinnoista todettakoon, enå
vuosina 195$64 saatiin kåyttöön
itåsalcalaisen Golhan (Volksei-
gener Betrieb waggonbau Gotha,
DDR) valmir{amat 50 moofiori- ja
50peråvaunua, kaikki kaksiakseli-
sia (nrot 51-99iå 11 sekä 151-199
ja 111). Perävaunut rcmutettiin
vuosim 1975 - 81. lrooitorivau-
nuilh ajeltiin jonkjn aikaa muhip-
peliaila, muna vuoteen 1982
mennesså nekin oli l€ikki poistet-
tu kåytöstä.
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Vuosina 1 96$67 Gotha roimitti
50 kaksinivelislä (kaksihuonetta-
i,+keittiö -lyyppistä) vaunua (nrot
20G249), joilla liikennöitiin vuo-
leen 1990 saakka. Gotha Iopetti
railiovaunutuotännon vuonna
'1 967 sosialMisten maiden "Keski-
näisen Taloudellisen Avun Neu-
voston' rnääräyksestä. Tuolloin
måååniin, ettå Eitiovauouia val-
mistetaan stupäässä vain Tsekko-
slovakiassa Taran tehtailla. Neu-
vosroliino sai kyllå rehda myös
vaunuia, syynä siellå käytetty
1524 mmin leveäraideleveys.
irqEs Unkari ja Rornania pilivät
påånsä ja rakensivat oman vaunu-
tarpeensa, mutta ltä-satsastaval-
mistus qaatiin lopetettua. Nykyåän
Tallinnassa käytössä oleva kalus-
to on kokonaisuudessaån tsekko-
slovakialaisen öKD Prahan (öes-
konoravslG Kohen-Danek Pra-
ha, obor podniK zÅvd Tal'a
Smichov) valrnistetta. Vuosina
197380 valmistunaita neliakseli-
sia teli!'aunuja on 60 kappalgtta
(nrct 250-3Og), ja niiiå näkee mul-
tippeliaiossa. Vuosim 1981-89
valmistuneila yksinivelisiä neliak-
s€lisia vaunuja on 72 lGppaletta
(orot 51-122). Vaunuja näkee sekå
yksittåin ettå muttippeliaiossa.

Työvaunuia milå erihisimpiin
tarkoituksiin on 1 5, nåistå veteraa-
niluold€an lukeutuu ha{iavaunu T-
1 wodelta 1 929, joka tGsin ei enää
ole kåylirsså. Ruotsahiset harras.
taiat ovat ilmaisseet l|aiukkurnen-
sa ostaa ASEA:n vairnistama vau-
nu kokoelmiirFa.

Li€ksi TTKlla on kaksi mu-
s€ovaunua, ioista todettakoon, et-
tå hevosvaunu l0 on rakennenu
TTK:n Pämu maanle€n varikollå
Wonna 1988. Vaunussa on alku-
p€råista vain pyöråkerral ia alus-
tan kehiKo, l€iKi muu on tehty
uudell€€n valokuvia rnallim kåyt-
låen. Mille vaunulle alkuperåisd
osat oval l(luluneet, on mahdo-
tonta seMnäå, muna malli on wo-
delta 1 888. Eråässä selkeåssä va-
lokwassa esiintyy vaunu 10 Jaa-
ni]€dulla, joten tålle yksilölle an-
nettiin sama numero. Toinen rnu-
s€ovaunu on vaunu 14 (sntined
työvaunu T-14, alunpein vaunu
46, valmislanut llmadne vuonna

1953). Vaunua markkinoidaan
slurelle yleisölle vuoden 1925
sähköraitiovaununa, vaild<a se siis
on vasta lgsGlrlvrrn valmis{6na-
Malli on toki aivan sama kuin en-
simmåisisså, vuonm 1 925 valmis
tuneissa vaunuissa - kuen edgllä
todettiin, vaunul 34-48 Eknistet-
tiin vanhoja teknisiä piirustuksia
sov€liaen - ja ehkåpä silmänlu-
meeksi on vaunulle annettu alun-
perin ensimmäs€n sähköraitio-
vaunun nunelo 14. Vaunun moot-
torit oval venålåistå r/almistetta,
ajoMkimel itäsaksalaisia.

Käytössä olevien vaunulen
käynöiåksi on hskethJ t/ahidåän
25 vuotta, joten kaluston uusirnig
ta voitao€en odottaa vuosikymme-
nen vaihleessa. Asiaan vaiknaa
luonnollis€sti Tallinnan rahatilan-
ne. Tållä helkellä uudishankintoi
hin ei ole mahdollisuuksia, jos-
l€an ei tarvettakaan; kaluslo on
suhtE€llisen uuua ja hyväkurtoig
la. Olemassaoleva kiskotus on
6en siiaan Sosialististen Newog
totasavahojen Liiton puolivuosisa.
taisen miehitysajan ambstia erit-
täin huonossa rapalqnnossa, i>
ten liikenevåt va.al suunnatlaneen
raloien kunnostukseon.

Linias{on muuttumin€',|
vuosine 19rn - lgo:l

reitillå Kadriorg - Vene turg (= Viru
våljak), iota p&lennettiin saman
vuoden heinåloussa Peetri plal-
sille (= Vöidu väliak). 1.11.1921
avattiin myös linla Peetri ptats -
Päinu rnaantee. Kummallakin lin-
j,alla 4ettiin yhrå raidetta rnolem-
piin suuntiin. Vuonna 1 922 ateniin
hskea toista aaidefla vålille V6ne
lurg - Peelri plats sekä Narva
maanleellå.

4-12.1924 avaniin Tartu rnaan-
te€n linja: Lasnamåeltä (Måekal-
da-l€dun kulmalta) Vabaduspht
sille (=Vdllu väiak). Samala tak-
l€utettiin Pämu maanteen linja
väiail€isesti. Närnå kaksi thiaå
yhdi$€ttiin 13.11.1925 siten, että
väliå Tadu maantee - Vabadus
phts - Påmu maantee liikennöitiin
bensiinirnoottorivaunuilh.

Narva maanleen linjan kisko-
tus uusittiin loka-marraskurrssa
t923. K€sästä syksyyn 1925 reit-
tA rak€nnettiin ensimmåiseksi
sahköraitioliniaksi: Narua maan-
tee (Kadriorg) - Vabadus plats.
SyksylE 1925 Dvigarelbimi$i en-
sinmäiset valmiit säk&aitiovau-
nut, ioilla aloitettiin 2a.10.1925 lii-
kennöinti Narva maanteen linjalla
(Kadriorg - Vene turg).

Tatrella 192e27 pidenne iin
Påmu maar een liniaa: Pämu
maameeflå yli rautatietGoai$€yk-
sen Tondi-kadulle (nykyinen A.
iratrossovin l€lu), påäeas€ma

Gothan ET-54 + EB-54 -tywpinen jw@ (mv 57 + W 154 tkjafb 1 ja
Koplilad a 31 .7.1 973. (JB)

13-5.1921 oli ävanu ensimmäi-
oen bensiinimoottorivaunuilla,ii-
kennditåvå l,larva maaneen linia
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Gothan T-57 -juna (nv 76 + pv 176) linjala 2 ja Leningtudi maantee å,
31.7.1973 (JF)

Gothan T-59E -juna (nv 82 + pv 1 82) Elenijaan -pysåkillå
(nyk. Linnaha ) ja linja a 1. 31.7.1973 (JR)

Gothan T2-62 -juna (nv 91 + pv 191) linja a 3 Pånu mnt:llå. Reiftikituessä
ilmoitetaan myös, eftä se on "Konmunistisen Työn Rahiolinja". Kolnosel
la ovat iskutityöläiset saavultaneet nn. parhainman aikatauluvamuu,
den, våhiten vikoja vaunuissa ja poissaoloia ajosta yns. 31 .7.1973 (JR)

Tondi- ja Alevi-katujen risleykes-
sä, mistä Alevi-katua pitkin takai-
sin Påmu maanteelle. Osuus
avattiin liikenteelle 24.6.1927
edelleen yhdistettynä Tartu maan-
leen liniaan.

Tartu maanteen linialla {Vaba-
dus platsille asli) alkoi 22.10.1927
sähköraitioliikenne. Linjan toisla
puolta Vabadus platsilla Pärnu
maanteelle liikennöitiin edelleen
bensiinimoolloivaunuilla.

Aiemmin muisla linioisla eril-
lään ollut Koplin linja pidennettiin
louko-kesäku ussa 1 932 päärauta,
tieasemalle eli Ballian asemalle.
Osur.rs otettiin kå!,ttöön 28-6.1 932.
Koplin linla pysyi tållaisena aina
1gsGluvun alkuun asti.

Heinäkuussa 1 934 alkoi uudis-
tustyö Pämu maanteen linjalla, jol-
la oli yhä kåytössä hevosvaunujen
aikainen, huono ja kulunut kisko-
lus. Kadriorgin vanha vaunwa k-
ko piti tyhjentää 31.12.1936 men-
nessä, joten Pärnu maanteelle
ryhdyniin vuonna 1935 rakenta-
maan uutta varikkoa. Peruskivi
muurattiin 24.8.1935 ja varikko
valmistui heinäkuussa 1936. Kis-
kotustyöt Pärnu maanleen linja a
aloitettiin 9.7.1935 €utåtien Ton-
din puoleisella osalla ja
22-12 1935 oli koko Pårnu maan-
teen linja kåytössä uusitulla kak-
soisraileella välillä Viru väljak -
Tondin uusi silmukka. Samalla
poistettiin Vabadus platsin raide-
ympyrä sekå vanhat kiskot Roosi-
kranlsi- ja Alevi-kaduilta- Sähkö-
raitioliikenne linjalla alkoi
20.2.1936, mutta linjalle jäi edel
leen kaksi bensiinimoonorivaunua
(nrot 64 ja 65) vuoteen 1939 asri,
jolloin vaunut muutettiin perävau-
nuiksi (nrot 119 ja 120). [4arras-
kuuhun 1S39 asti linialla käytettiin
linjatunnusta 23, sen jälkeen lin-
janumeroa 2. Narya maanteen lin,
ja oliykköslinja.

Vuosina 1939-51 bensiini-
mootto vaunuia oli kåytössä vain
Koplin Iinjalla.

Vuosina 1 937,38 siirrettiin Pär-
nu maanteellä kiskotus uudelle
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kohdalle Vene turgin ia Ka*r-ka-
dun välisellå osuudella.

Syyskuussa 1944 osui venä-
läisten pommi Pämu maanteen
varikkoon ja vaurioini suurta osaa
vaunuisla. Eri puolilla kaupunkia
oli myö€ kisko- ia ilmajohtovaurioi-
ta- Kor,austöiden edist)^tyå voitiin
27.9.1944 avata liikenteelle Tondi
- Pämu maaot€en vålinen osur.rs.
Linjaa pidennetliin pian tåmån jäl-
keen lGdriorgiin. Tartu maanteen
linjaosuus voitiin ottaa l6ynöön
14.12.19,14. Koplin linia toimi, ios-
kin vajaalla kalustolla. Vuoden
1944 lopulla linja 1 kulki Påmu
maanteen ja Kadriorgin vålillä, lin-
ia 2 Lasnamäeltä Cladu maantee)
Tondiin.

Huhtikwssa 1945 lopetettiin
välin V6idu väljak - Viru vällak kak-
soisliikennöinti ja Kadriorgista tu-
Ievat vaunut iåivät Viu våljakille.

'l 0.6.1 945 kaupunhliniat muu-
tettiin yhdeksi ainoaksi rengaslin-
jaksi: Tondi - Tartu maant€€ - Viru
våljak - Kaddorg - Tondi. lämä
rengaslinja iaettiin vasta
19.'12.1948 lGhdeksi eri linjaksi.
Linia 1 liikenr6i våliå Tordi - Kad-
riorg (27.5.1949 all€en vain 

.lö-

nismägi- KadioQ) ia s€n liniavä.i
(uusi parannus!) oli valkoinen. Lin-
ia 2 liikennö' vää Tofldi - Tartu
maadee, linjavåri \€lkopunainen.

Koplin linjan toinen raide val-
mislui 15-7.1950. SeuEavana
vuonna reitille v€dettiin ilmajohdot
ja ensimmäiset sodan jålkeen lal-
linnassa valmistetut raitiovaunut
(nrot 34-40) tulival Koplin linjalle.
6.11.1951 lätni vaunu 34 eftsim-
måisenå såhköräitiovaununå BaL
tian asenalta Kopliin. Koplin vti-
meiset peråvaund (nrot 102-105)
rorndeniin Fulukuussa 1951.

Seuraavaksi suodtetliin Koplin
radan yhdiståminen kaupunkilinjo-
len raiteistoon. Baltian asemaha
laskettiin uusi kiskotus Pöhja pui-
esteetå ja Mere puiesteelä pitkin
Stalini väljakille (= Viru våliak),
missä raileel ytrtyivät Pämu rnaan-
teeftä tulevaan kiskotukseen. Yh-
distämisseremonian yhteydesså
5.11.1953 ajoi vaunu 32 ensirn-

Linja2,
Kopli - Ulemiste (newo$oaikana

maantee (selluloo- Leningradimaantee)

Ggthan C+61 -Wpin nivelvaunu 243 linjala I Merc puiesteellä. Uaunu-
tywpi on ns. kki-hwnetta-ja keitti' -nallia eli kaksinivelisessä uaunrs-
sa on lyhyl keskiosa G/r61 -Wwiset vaunn o\lat peiaattees yhteen-
nkenndtup kakiakelisia n@ttoti- k peÅvaunuja pe nte-rset!å jäykää
alusta a eli siis ilnan telejä. 4.1 0.pe1 uR)

måisenå uutta reittiä Kopliin. Kop- nuilta nrot 18, 27-40, 49 sekå tlS
lin ja Narva maante€n linjal yhdis- 124 la 127. Liniaa 2 tiikennöitiin
tettiin 6.1t.1953 liniaksi 1 Kadaiorg Pämu maanteen varikon vaunuilla
- Kopli. Samana pävånå låivåt vii- ntol 1+17, 19-26, 4147 sekå
rneisel bensiinimooltorivaunut 128-t 50. Linioia 3 ia 4 liikennoiliin
pois kåytöstä. Linlr 2 tulki edel- Pämu rnaadeen vadkon uusilla
leen väliä Tadu maantee - Pämu Gotl|a-vaunuilh. Vuoden 1gS7maantee. alussa linjaa 3 pidennettiin lönis-

måeslä Tondiin. Linja 4 ulotettiin
Uuden linian 1 aloitlaessa lii- 1.10.1957 myöb Tondiin asti.

kenteen jåi våli Pemu maantee -
Narva maante€ ilman vaiMotonta UnF 2 lopetettiin vuonna 1958,
yhteynå, iofer 1.2.1954 aloitettiin mutta avattiin uudelleen rnaalis-
uusi linja 3 Kadriorg - lonismägi. kuussa 1962 reilillä Kopti - LenirF
LinF 4 penrsteniin 20.7.1955 välil- gradinaantee.
le Leningradi maante€ - lönismä-
gi.

Vuod€sta 1962 on siis o ut kåy_
Vuodon 1955 alussa liniasto oli titssä nykyinon liniasto:
seutiaave:

Linja 1

Kopli - Kaddorg

Linia 2
Tondi - Tartu
satehdas)

Linia 3

Linja l
Kopli - Kadrio.g

Linia 3
Tondi - Kadriorg

lonismägi - Kadriorg
Linja 4

LinF 4 Tondi - olemisle (Leningradi
fonismågi - Leningradi rnaantee maantee)
(leiporno nro 2)

Liniasio on rakennettu siten, enå
Liniaa 1 ajettiin Koplin varikon vau- vaihdoton yhteys on kaikjlh muilla
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osuuksilla truin Tondi - Kopli. Ainoa
vaFinainer muutos vuoden 1962

iåJkeen on ollut Påmu maanteele
Tallinmn - Narvan -raulatien yfnä-
\ån uuden katusillan rakerdarni-
neo, mislä iohtuen linjat 3 ia 4
käänryivår 8.4.1983 - 4.11-1986
Påmu naanteeo varikon luom
olevassa raidesilrnul€ssa.

Tarkoitus oli 'l gSGlwun lopulla
råkentaa pikaraitioti€ (-kiinrammi)
Lasmmäen uudelle kenostaloalu-
eelle. Reitin pohjustustyöt tehtiin
kallbleild€ukseen ja vaadittavb
kaluiärieslelyiå rakenn€tliin rnyös
asuntoalueelle, mutta toteutusta ei
ehditly suorinaa. Pil€railiolie-
suunnitelmissa oli sen raidelevey-
deksi mäåitelty Newostoliitossa
yleise€{i ldytetty 1524 mm. lrun ia
Mäekakhn pysåkkien Glillä linir
olisi ollt'n maaopåållinen ia Måe-
kaldasta Änveldin p)rsåkille tunne-
lissa. Uusi varikko piti rakentaa sa-
daduhannen asuld€an tasnåmå-
en kaupunginosaan. lähån påi-
vään menne,ssä projeldi ei 016 va-
rojen puutte€ssa edislynyt lain-
l€an, yhtenå merkinåvånå s€ild€-
nå on ollut SNTL:n häviämin€n
maailmankanalta ia Moskovan ko-
mennusvallan katoaminen Viros-
ta- Lasiårnäen oli tarkoilus olla Vi-
roon muultavien venålåismuul(a-
laisten ihannelähiö, josla olisi
luonnollisesti pitänyt olta rryos
parbaimmat joukkoliikenneyhtey-
det l€upungin koskustaan. Vii-
meksi r€ittiå kaavailliin tavalliseksi
l€peåraiteiseksi railitiniaksi, loka
olisi yhdistetty muuhun råiliover-
kostoon.

Vuonna 1989 Linja€uto -leh-
d€qså kenottiin Tallinnassa olevan
nelF raniovaunuliniaa yhteispituu-
deltaan 66 kn, yMd(sån joMin-
adolinjaa yhteispituude[aan 135
km s€kå 62 kaupunhbussiliniaa.
Niilh hrlki 522 lkarus bussia, ia
niisiå 2r/ oli nivelbusseia. Kau-
pungin laita-alueilla oli lisåksi 5'l
"kaupunkilähiöliniaa'.

VAUNUKÄLUSTO

Huotnio: Uaohewiql vaunu-
jen leh& a nunepimiss ia w-
delleennunercinnis€a on lieväå
epävamu utta vaiavaisten läHe.
tiaojen vwlal

Hevosvaunut

numetd / valmistaja / vwsi/ fitaui

t€ ? 1888 avo
1G19 ? 1888 umpi
*24 ? 1300 ?
25€ll(?) (ent.Konigsberg)

1901 umpi
31-35 ASEA 1913 umpi(t)
el3 ASEA 1913 avo (2)

(1) ASEAN:n valokMa$a unpi-
vaunulh on nunEro 31.
(2) ASEA:n valokwasa avovau-
nulb on nunero I se@ eÄåssä
taisese kure sanantYvwisel-
E vemulla on nunerc 10. Tehlaan
piinJs/.ukses9g wuntJ a on nume-
o 13. Emä v4a on siis ilneisedi
numeroia o(is[eluitle alktpäån
numercile.

Såhkömoottorivaunut

nu n erct/valn istajatt ttosi/p islettu

1Ln.
Dvigalel / Sienens-Scht cked-
werke/AEG/ASEA

1925 1e6o-67 (t)
*8
Raudtee Peatehas / AEG / ASEA

1928 19@-67 (2)

27-d' Hiigi sadamatehas / AEG
1936 195667 (3)

31€3 Riigi Sadamatehas / AEG
'1937 1960-67

3it37 Tallinna Trammi-Trolleibu-
se Tnrdi, Pämu naantee depoo /
llmarine/DTl/MT

1951 1960.$7 (4)

3å-ilo llmarine / DTI / MT
1951 1960$7 (5)

41-16 llmarine/D'n/MT
1953 1960-67 (6)

51€8 Gotha EI-54
1955 1975-77 n

€S70 Gotha ET-54
1956

ä.at Gorha T-57
1958

8:I{6 Gorha T-59E
1960

4741 Gotha T2-62
1962

1975-77 (7)

197e8O (8)

1977-AO

1980€1
92-96 Gotha T2-62

1963 '1980'81

9740, tl Gotha T2-62
'1964 198G81

200227 Gotha G46'l
1965 1981-90

22&237 Gotha G!{'61
1966 198990

23&249 GotlB G44t
1967 198390 (9,)

250-251 TalraTilSU 1973
252-269 Tatra T+SU 1975
27G279Tatra T+SU 1976
24F299 Tarrå Trt-SU 1978
30G309 Tarra T4-SU t980
5l-7O Tarra KT4€U 1981 (t0)
fl{a Tatra fi+SU 1983
8$99 Talra fi4-SU 1 985
tqFlo4 Talra KT4-SU 1 986
toSl14 Tatra KT4SU 1987
t1tl18 Talra KT4SU 1988
119123 Tatra KI4-SU 19S0

I+tonwnul6a:
(l) -Vaunuihin 17, 19 ja 21 raken-
ndtu eillinen ohjaano 19ffi.
-Uau nrlh I I ajo6 b n&iemätys:
u 1 92585 ylteensä 2,565 Mkn.
-Vawut 15 h 16 kåytössä pisin-
&n di vuoteen 1967 el&.
-Uauru 19 mundtu 1963 koulu-
vaunuksi T-6.
-Vaunu 22 mutetftt 1967 l<oulu-
vaunubiT-19.
-ASEA:n a*istc,a mr.l@n on n-
kenndtu 10 aludaa, mutta vau-
nusaiaan kutluu win yMelcän
vaunua.
(2) -Uaunu 25 nunettu 1966 hit-
sarcvaunul<si T-10.
(3) Uaunu 30 nunettu ,956 haia-
vau tksi T-5.
(4) Vaunu 34 nlJrnettu 1968 yk-
s is uu ntaha iavau n ul@i 74.
(5) Uaunu 40 mu,tettu 1967 yk-
sisu wtahe iavau n u ksi T- I L
(6) -Uaunuun 42 nkennetfir eilli-
nen ohjemo 1956.
-Uaunu 4!t dur.tettu 1 967 Evann-
kuljetusvaumrksiT-16.

l

i
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-Uaunu 45 nuutenu 1967 koulu
vaunulgi T-1 5.
-Uaunu 46 muutettu 1967 sÅhkö-
asenavawuki T-14 h 1986 nu-
seovaunul$i 1 4.
-Uaunu 47 nuuteftu 1967 hinaus-
vaunuki 711 Kqlin vaikole.
(7) llaund nuneflu yksisuurtui-
silfJi u 1962-67.
(8) -Uaund muuteftu yksisuunbi-
siki u 1967^69.
-Uaunu 76 murteftu 1978 diesel-
Wtöiseksi ilnajohdon kodaus-
vawuksi T'24.
(9) -Uaunu 247 nundtu 1992lGE
vlbuaunul6i T-31.
-Yhden nivelvaunusatjan 200249
jålkinnäinen vauaunpuolisko
muutetu 1 6 työpajapeåuau-
nu,FJi T-29.
(10) Uaunu 51 nuÅeftu 19U kou-
lwaunuksi T-27.

Bonsiini ootorivalnut

Koplin yksityis€llä 1524 mm:n
leveällä radalla oli syyslouhun
1931 asti l€ksi bensiinimoottori-
vaunua, ioisla toisen v€ne.Baru
Laevaehitus- ia Mehhaanikatehas
valmisti v. 1915 sekå toisen y.

1926. Vaunu wolqattiin kaupun-
gin råitiolieosastolle radan oston
yhteydeesä 1 928. Baitiotieqsa$o
luovrJtli vaunrJt iakaisin tehtäalle
vuoden 1 93 1 lopulh. Toisen nåistä
aluslalle råkenneniin yaunu 6,4, toi-
sen aluslaile vaunu 65 vuonnä
1931.

mnn e rctfual n i sbja/wlosi/F Etettu

1€ Linna Leivavabrik
(e . hevosvaunuia) l92l 1930
&9 Linm Leivavahik
(ent. hevosvaunui4 1922 1930
-Vaunujen alleperåiset tiedot sel-
vnämätlä, alkupe€iset nlmerot
tuntematiomat. Mi,si vauNa pe-
rusko.iattiin wonna 1931 Koplin
reitille saaden numerol 51.55,
mutta mitkå vaunut, on setuittä-
måttå. Mahdollisesti vaund 1\5.

1(}l3 (katso nrot 5053)

5165 Linm Leivavabrik / Trammi-
osakond

(enl. hevosvaunuja) 1931 1932-40
-Vaund Perus*orjaltu ed€ltä rnai-
nitun sarian t-g vaunuida, entisiä

hevosvaunuia. lllaston mukaan
yksi vaunu romuenu io 1 932, kak-
si vaunua 1 93738 ja kaksi rraunua
1940

56-59 Raudtee Patehas
(ent.69) 1928 1951-53 /t,

60{it Dvigatel
(ent lGl3) 1s24 1940-53 (2)

dl{s Hiigi Sadamatehas
1S31 1939 (3)

-Rakennottu kaMen Koplin van-
han bensiinimoottorivaunun alus-
talle.

65€7 Riigisädamål€has
1ss2 1955 (4)

12e Dvigat€yTrammi-Trolleibuse-
(enl 61) Trust 1924/50 1953 {5,

Huonautuksd:
(1) -Uaunu !,6 mqrteltu 19!A ilma-
johdon l<oiaus'nwul<si T-2 (vau-
run 66 alusla e).
-Uaunu 57 murJtettu 19aB peÅvau-
nuki 57.
-Uaunu {3 muuteftu I 951 peÅ'/au-
nuki 127.
-Vaunu 59 muuteltu 19aB peqvau-
nuksi 59
(2) -Uaunu 60 nurtdtu 1940 peå-
vautuki 125.
-Vaunu 61 paloi 1949: vawun
alustalle rakemeftiin utsi vaunu
126.
-Uaunu 62 muienu 19aB ilnajoh-

don koiausvauruk€i 62 (vaunun
126 al6hle).
-Uaunu 63 romfieftu 1952.
(S) hunn 64 h 65 nuneftu 1939
peÅvamuiksi 119 k 120.
(4) -Uaunu 66 munefiu t953ped-
uaunuki 66.
-Uaunu 67 mwteftu 1953 peÅvau-
nuki 67.
(g -Uaunu 126 muneft) 1953pe-
Evaunuksi I 26.

Vuosina 1 94449 on ollut yksi vau-
nu (ilmehesli 59) s€isohssa ja ka-
lustoiihston ulkopuolelh.

Perävåunut

(Vaunut 101-124 ovat entisiltä nu-
meroiltaan 1-24; numeomuulos
tapalnuftn ilmeisesti v 1940.)

n u n e tot^ra I n i stajatuuost/pi stett u

t0l-103 Linna Leivavabdk
(ent. hevosvaunula) 1921 t951-52

tO4-105 Unna Lei\€vabrik
(ent. hevosvaunuia) 1922 1951

'106 Linna Leivavabik
(ent. hevosvaunu) 1923? 1946

lo?-tl2 Linna Leivavabrik
(ent- avonaisi.a hevosvaunuja)

1524219d,6-53
(Vaunujen alkuperåiset tiedot ia
numerot setuinårnätlå)

ölGTatna T+SU -1wa (nuwpeliajossa 3OO + 301) Tondin gafuqysäk-
kialuee a. 4.Io.1981 (JR)
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Tallinnan ensimmänen telivaunu 250 Tondin paätepygäkilE 31.7.1973.
(JR)

5-' Raudtee Peatehas / Trammi-
TrclleibuseTrust 1953 1958?
(ent. bensiinimoottorivaunu 57,
ent. 7, v 1928)
59 Raudtee Peatehas / Trammi-
Tolleibuse Trust 1953 1962?
{e . bensiinimoottorivaunu 59,
e .9, v. 1928)
66 Riigi Sadamatehas / Trammi-
Trolleibuse Trust 1953 1956 (6,
(ent. bensiinirnoottorivaunu 66
v. 1932)
57 Riigi Sadamaleha6 / Trammi-
Trclleibuse Trusl 1953 1956 Z)
(ent. bensiinirnoottorivaunu 67
v. 1932)

Lisäksi syksyllä 1944 perävaunui-
na kåynöön otetut kolme avonais-
ta, numeroiltaan tuntemåtonla he.
vowaunua, i)tl€ romutettiin vuon-
na 1 949.

Huomauuket:
(1) Muneftu 1955 ilnajohdon kor
jausvaunuksi T-3.
(2) Uaunn 135, 140-143 ja 146
munetu työvaunu Gi f-9, I-21,
f-20, T-12, T-10 ia T-17 ywsina
196170. Karso työvaunuluette-
losta.

P) Muaeftu yksisuuntajsiksi u
1962-67.
(4) Munetu yksisuataisiksi u
1967-69.
(5) Uaund 198 ja 199 muutettu
198+85 työvaunuiki T-25 ja T-26.
(6) Mqrtettu 1956 ihnjofuon kop
jarcvaunuki T-2.

n Muneftu 1956 radanhstetu,
vaunuksi T4.

TRAMMIDE ARV TROLLIOE ARV

1923 t939 19{/ 1955

11 $1 15 Riigi Sadarnalehas
1931 1963M

llF la Riigi Sadamatehas
1S37 1965

119 Riigi Sadamatehas / Trammi-
osakond 1939 1954?

(ent. bensiinivaunu 64 v 1931 )
l2o Riigi Sadamatehs

1939 1954?
(ent, bensiinivaunu 65 v 1931)

t21-124 Riigi Sadamatehas
1939 1965

125 Dvigate[/Trammiosakord
1940 1953?

, (ent. bensiinivaunu 50,
enl. 10, v 1924)

126 Dvigatel /TrammiTrol,eibuse
Trust 1953 1955 /t)

(ent. bensiinivaunu 125,
ent. 61, v 1924)

127 Raudtee Peatehas / Trammi-
Trolleibuse Trust 195J 1956?
(ent. bensiinimoottorivaunu 58,
ent. 8, v. 1 928)

128-131 llmarine 1951 196S66
152 llmarine 1953 1966
133-l 50 llmarine 1 954 1 966-67(2,)
151-168 Golha EB-l'4

195s 1975-76 (3)
'169-170 Gotha EB-g'1956 1977 (3)
'171-172 eolhaB-57

1957 19n? @
173-181 Goiha B-57

1958 1978? {4)
iA2-1AG Golha B-59E

1960 197&80
1a7-196 Goiha 82-62

1963 198G81
197-199, llt Gorha 82-62

19&r 198't (5)
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Työvaunut = T

nrc / enLnrc / kåwötatkoitus /
val n istus- tai n u dosvuosi /
poisleftu

? - säiliövaunu 192? / 1939-44
? - moottoriton työnnenävä aura

1936/1939-,t4
T-'l - aura/harjavaunu

(valm. ASEA) 1929 /
- 62 ilmajohdonkorjaus-
vaunu (bensa) 1953 / 1954
T-2 56 ilrnajohdon korj,aus-
vaunu (bensa) 1953 / 1956
T-2 66 ilhajohdon koriaus.
vaunu (bensa) 1956 / 1973
T3 126 ilrnajohdon korjaus,
vaunu (bensa) 1955 / 1985
T4 67 radankastelwaun u

1956 / 1960
T{ (a) moottorjlon avoin kisko,
jenkuljetusvaunu 1961 / 1968
T-4 34 harjavaunu 1968 /
T-5 30 auralharjavaunu

'1956 / 1986 iälkeen
T61g koulwaunu 1963 / 1976
T-7 (b) hinausvaunu 1963 /
T€ (b) harjavaunu 1965/
T-9 135 avoin sepelivaunu

1965 / 1967
T€ (a) moottoriton avoin kiskojen
kuljetusvaunu 1967 / 1986 iål-
keen
T-10 25 hitsausvaunu 1966/ 1968
T-10 143 pukeutumiwaunu (työ-
maaperävaunu) 1967 / 1978
T-11 47 hinausvaunu

'1967 / 1986 jälkeen
T-12 142 pukeutumjsvaunu (työ-
maaperävaunu) 1967 / 1978
T-13 (b) avoin sepelikippivaunu

1967 /
T-14 il6 liikkuva sähköasema-
vaunu 1967 / 1985 museo-
vaunuksi numerolla 14
T-15 45 kouluvaunu 1567 / 1975
T-16 43 tavarankuljetusmoottori-

1 967 / 1978
T-17 146 avotavaravaunu

1967 / 1976
T-18 40 harjavaunu 1967 /
T-19 22 kouluvaunu 1967/ 1985
T-20 141 pukeutum iMyöpaia-
pelåvaunu 1986 / 1975
T-21 140 "lato" sekatavaran va-
rastovaunu 1970 / 1975
T-22 (b) avoin sepelikippivaunu

1971 /'1986 jålkeen
T-23 (b) avoin ilmajohdon kulje-
tusperävaunu

T-24 76 ilmajohdon korjausvau
nu (diesel) 197A /
T-25 198 "lato" sekatavaran va-
raslovaunu 19Ul
T-26 199 vatasto sekatavaran
säilwkseen 1985 /
T-27 5l kouluvaunu 1981 /
T-28 (b) tavaraperävau nu 1983/
T-29 (c) työpajaperävaunu 1986/
T-30 ?
T-31 247 kahvilavaunu 1992 /
L-213 213 "lastenvaunu"

1979 / 1986

Huonautukset:
(a) = tukenneftu llnaisen m/1951
vaunualustalle
(b) = TTTv:n onaa valnistetta
(c) = Gotha G-4 -nivelvaunun pe-
tåosa

Matkalippujen hintoia

'1961 tammikuu: 3 kopeekkaa
1983tammikuu: 5 kopeekkaa

- kelpaa myös busseissa
'i 990 elokuu: 10 kopeekkaa
1991 joulukuu: 20 kopeekkaa
1992 maaliskuu: 60 kopeekkaa
1992 huhtikuu: 1 rupla
'1992 kesäkuu: 2 ruplaa /

20 senfliä
1 992 syyskuu: 30 senttiå
1992 joulukuu: 40 senttjå
1993 heinäkuu: 60 senttiå
199...

Tallinnan raitiotieyhtiöitten
nimet

I EffiM

öKD-Tat@n valmbtama nivelvaunu ntu 70 Kadtiotgin pistoeiteella kou-
luflrsajon tauolla. Uaunussa on hallikitvet eli "Depoosse',. KT4-SIJ -vaunu
on vain kahdella telillä eli nivelen alla ei ole juoksuteliä. 4.tO.l9gl (JB)

1888 - 1900
- Tallinna Tånavraudtee
19{n - 1918
- Trarnways de R6val, Soci6td
Anonyme
1920 - 1922
- Tallinna Linnavalitsuse Ehitus-
osakonna ttarnm
1922 - 192A
- Tallinna Linnavalitsuse Tånav-
raudlee Osakond
1928 - 19/O
- Tallinna Linnavalilsuse Trammi-
osakond
19i10 - 1941
- Kommunaaltrusl "Tallinna
Transport"
1941 - 1944
- Tallinna Tramm ja Autobused
19i14 - 1945
- Tallinna Liiklustrust
1945 - 1947
- Tallinna Linna Trammi-Autobuse
Trust
1947 - 1961
- Tallinna Linna Trammi-Trollei-
buse Trust
1962 - 1990
- Tallinna Trammide ia Trolli,
busside Valitsus CITTV)
1990 -
Trammi- ja T.ollibussikoondis
frrK)
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Aiemmin ilmestyneitä RAlTlOita on vielä saatavana. Taas o]l valikoima supistunut,
mutta vielä on seuraavia saatavana, Tavanomaisten aikataulu- ia uutispalstoien
lisäksi lehdissä on seuraavanlaisia iuttuia:

1 2.-2
mm. Löyröretkellå Pohjolassa jåtkoa

3.osaan: Oslo. Siniset bussit 4.osa,

t9a5 - 3
mm- Suornen railioliel ennen vuolta
1 930. Railiovaunumme kaufla aikojen
8.osa: HKL 701-724.

1986 - 2
Huom: lehteä an jäljellä vain yki, sona
loinilukelle etukiteen varnislus !
mm. Turun rairiotiet 1908. Seurulippu '
lariffiohjeel. Po n linjat i986. HKL:n
kalusro 1986.

1986 - 3
Huom: lehtiä on jäljellä vain kolme,
soita toimirukselle e tkäteen va.''is-

mm. Raitioliel Helsingisså n. 1910.
HKL:n linja-autotietoa 1 986.

1947 - 2
mm- Hiekkalaisteo liikenne- TaKL:n
iinja-aLlo1 1986.

SRS:n kevåt4elu a kienelimme
vaunulk 135 (oikea a). Pååfteeki
Uallilassa ajeltiin sisaNaunu 157
inna e. JR 24.4.1994

1984 - 1

Huom: lehtiä on jäljella vain ka'.si, soi-
b bimnukelle etukäteen vatmislus!
mm- Oulunkylän-VilkinHenonäsin
raulatle ja henkilöjunakokeilu v. 1962-
63. Lisää lvlarjaniemen liikenteestä.
Pakilan lin ja-autoliikenteen vaiheila.

19aa - 2
nrn. Viisillymmenluvun slnisiä busse-
ja. Munkkiniemen vaihella.

19p2-2
Huon: lehEä on jäljelä vain yki, soita
toin itu'.s elle etu kätee n vam Etus !
mm. Kuvia Toivo Niskasen kamerasta.
K. E.Kallion linja-auloyritys Kauniaisis-
sa. Kur.ilumisia Tallinnan railioteiltä.
Rajalorpan linja-auroliikenteestä. O!r-
lun paikallisliikennekatsåus - Koskilin-
jat.

199:t - 2
Huon: Iehtiä on jäljellä vain kolne,
soka toimitukelle elukäteen varmis-

mm. Triesle - Opicina råiliotie, ainut-
laatuinen raitiotie llaliassa. Lontoon
bussit. Histo allisia pieniå rarinoita.
Vanhojen hwien aikoj€n bussit osa 2-
H€lsingin bussilinjoja.

1993 - 3
Htan: lehtiä on jäljellä vain kaksi, soi-
ta toinitukelle eveiteen vamistusl
mm. Raitioliikennemuseoavatiin. Rii,
hrmäen railioliel. Slnisiå busseja Haa-
pamäen Höyryveturipuistoon. HKL:n
henkib-, paketti-. kuorma , tilausajo,
sekä erikoisajoneuvot. Helsingin bus-
silinioja. Norrkdpingin rairjovau nut såi-
lyneväl. Historiallisia pieniä larlnoita.

1994. 1

mm. Maikanrekoa Miinchenissä- Rai-
liotievaihteel. Viisilrymmenluvun sini
siå busseja. Trammiretki Tallinraan.
KiiI1rnan museorailiolie.

Tilaukset SRS:n postisiirtotilin
PSP 8U) ol+5,l /|a3 kautta,
m€rkitse tiedonantokohtaan ha-
luamasi numerot.

hinnat numerofta ovät
10 mk = Z8,l - 3i/85,
15 nk = W7 - 2192 ia
20 mk = 2y'93 nurnerosta
ete€npäin.

ffifi 8Mm
*r,) q l

i
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PAATEPYSAKK!

'Teläninen ei ole ninkään aNolsta,

koonnui Arto Hellman

ARKISTO

Kaikille arvoisille lukiioille
ftuislutetaan, että sRs:n arkisto
ottaa vaslaan kaikkea paikallislii-
kenteeseen liittyvåå ki4allisuus-,
kwa-, negaliivi- sekå esinematei-
aalia, ioka on tullut Teille talPeetto-
maksi. Myös testamennaus
SRS:n arkslolle on varteenoletta-
va ja jårkevä vaihtoehto, jotta ar-
vokas aineisto ei tuhoutuisi. Arkis-
tonhoitaia Toivo Niskanen (puhelin
Sl 121) kedoo mielelläån vas-
taanoftomahdollisuuksista. Pie
netkin aikataulu-, esite-, kuva-,
lehti- ia kirialahloitukset maailman
eri kolkilta ovat tervetulleita. Nyt
siis "puhdislamaan nurkkia" ja laa-
je amaan samalla helpolh laval-
la SRS:n arkistoa.

FAITIOLIIKENNEMUSEO

Toukokuun 19. päivånä nåWe-
lystä aiettiin pois Sisu-djeselbus.si
260 ja tilalle tuotiin 31. 5. Sisu-rai-
liovaunu 169 (SAT / AEG v. 1941;
kori uusittu Helko v 1956). Pikku-
ruotsalainen sai myös toukokuun
lopussä peräänså ASEA:n perä-
vaunun 615 (v. 1916). Hevosvau-
nun edessä on nyt kjrputon saksa-
laiwalmisteinen kumihevonen.
Kaluston iäriestystå muutetliin sa-
malla niin, eftä avoperåvaunu l!yl-
kettiin Nordwaggonin peråån.
Jenkki 165 (HRO:n aikaisella nu-
merolla) ia avoperävaunu 24:|
(HRO:n aikaisella numerolla) olisi
lqllä sopinln paremmin yheen
kuin v 1952 syksylä tåydelleen
uudestikoritettu 91, joka on sitä-
paitsi näytteillå tietysti HKL:n ajan
numerolla Teoriassa ne kaksi oval
voineet olla kytkettynä yhleen
avoperåvaunujen kanssa, mutta
luuftavimmin nyt nähtåvänlaista
junaa ei ole kaupungissa liikkunut.
Mainittakoon, eltå viimeisen ker-
ran avoperåvaun uja kåytettiin v

1954 ja vaunu 91
(sekå 96) koritettiin
v. 1952 Kaipiolla.
Kyseinen kesåvau-
nujuna on kituitetty
"Stadionin" linjalle
ja Autoteollisuuden
vaunu on linialh 45
- auringossäkin eli
pyöreässå yiånu-
merolampussa on
täydellisyyden
vuoksi linjanumero
45. Museossa on
nyt kaksi 19501u-
vulla uudelleenkori-
tettua vaunua, mut-
tei mitäån uudem-
paa. Vanhempaan
suuotaan ensim-
måinen moottori-
vaunu on v- I 974 re
montoitu ja vanhaa
tyyliä tavoitieleva
jenkki vuodeha
1920. Varastoituna
on yhä ASEA:n teli-
vaunu, jota kävijät
tieftävästi kyselevåt-
kin Siitå 'aftlsta"
saataisiin helposti
hWä nåyttelyesine
nyt syntyneen vuosi-
kymmenau-
kon poMamiseen.

Baitoliikennemuseon avajaisissa 21 .1 0.1993
SPS:n johtokunta luovufti Helsingin kaupungin-
m6eon johtajalle Leena Atkio-Laineelle muse-
ossa såilytettåväki jäsenemme Bo Ahlnäsin

kuvaanan a okkaan valokuvakokoelnan HKL:n
busseista 1 96'1wun alosta. Kuvassa alhaalla
oikeaha johtokunnan jåsenTom Heino, puheen-
johlaja Jorma Rauhala. HKL:n toinilusjoht4a
Maftti Lund. atklstonhoitaja Toiva Niskanen.
kaupunginmuseon johtaja Leena Arkio-Laine ja

Mus$n uusi A uaftpuheeniohtaia lsmo Lewånen.

.ilåä"t-å" .*iÅ_ Tapahtumasta kenova kuva on iulkistu HKL:n toi.--::--'* - : : mintakeftomuksessa1qg3.mamen perusnayl-
ietu rakennetliin Hel-':':- : - - . - .. mia hienoia ia halpoia pahviraken.stndtn kauounolnmuseon vfi<a- nussariqa: mitlak€avassa 1 eli
T'9:p9rynl1n ,Enlmanl]a 99 t,gz on saatavana hevosraitio-
9lLnl'",f-IT.I I?TIi!" ll;-Tl- vaunu nro 11 ja tavanomaisessavånä Kav museossa la mutstElt-

[l*","tr:i:::rn*:i:.1 Slii:J;':$"?5å!ii511iä1J1:tå3 matseen sEåenoeeswn! MU-
kumeslarin lalot. Rakennussario

seon oppaana oll Kesaan.saa(Ka ien toleutuksesta vastaa JoukoEsenemme JUKKa HanntKetnen_I:":: :- :;:-- -'--::- Johnen. Sinisen häkäpönnö-Btis-
': ::----l .'- :- sina-bussin (rek.nro A-,t35) pahvi-

vuoden boououolela saakka ta i,.'-:-: : :r:,-"-- -:- --: :-: t- maltt on myös mtrynnissä. Muse-
l"l3:'. I."'l'il:i1l i'i:=.'3Y:ll ossa myytåvien ödjkornren vari-Nohonse HKLlle Nvt museossat
'-::: -- :- - -,I l--;:.;-- kormat ovat myös laajentuneet ja
on toEsa vatn muna kutn HKL:n:: '-:---- .::: kaupan on myös monla muuia
letoaa svonetla.
iii,!äIä äti.wuuana.u,rt". mielenkiinroisreårrikkeliå
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RAITIOTIELINJAT

Raitiolinjan 6 pysäkkiparin nimi
Aleksånterin teafl erin kohdalla Bu-
levardilla on "Aleksanterin teatte-
ri". "Töölön kisahalli" -pysåkit ovat
virallisesti 10. 1. alkaen olleel ni-
metlään "Ooppera", kaytennössä
vasta helmikuun puolivålissä ne
saivat nimiliuskansa, kun oli var-
mistunut, että ooppera-sanalla on
myös ruotsinkielinen käånnösni
mi.

Linlaa I on harkinu siirrettåväk-
si Koskelan ajettavaksi ja liiken-
nöitäväksi neliakselisilla vaunuilla.
Linjalta vapautwaa kalustoa ryh-
dynäisiin käynämåän löölöstä kå-
sin esimerkiksi linjalla 3T ja siltä
vapautuvaa nivelkalustoa Koske-
lassa siinenåisiin linjojen 1 / lAja
6 woroihin. Näin päästäisiin se-
kakaluston kåytöstä eroon.

Tammikuun 19. otettiin uuden
Liisankatu - Käisaniemenkatu -rai-
deyhteyden liikennevalot käyt-
löön. Harvinaisemmalle ajoreitille
tilataan valot vaihteenkåänt4ällå.
Vaihde lGisaniemenkadulta Lii-
sankadulle on numorollaan 627 jå
Liisankadulta lGisaniemenkadulle
629.

27. f. iltapäivållä oli kova lumi-
myrsky, josta iohtu mm.: Postila-
lon vastavaihteen jååiymisen
vuoksi 3T suoraan Mannerheimin-
tielä. Erottajan vastavaihteen iä,
tymisen vuoksi 3T ja 6 Kkurgille.
Esimerkiksi woro 156 linjalla 6
ajoi klo 16.3'1 - 18.29 seuEavan
liikennöimiskelpoisen reitin: ARA -
KIR - KAP - RT- KT- Snellmanin-
katu-HT-KH.

Helmikuun 18. päivä sattui
seuraavanlainen tapaus; klo 7.05
yksi neliakselinen ja nivelvaunu
suistuivat vierekkäin kiskoifta Kos-
kelan ratapihalla. Ensin suistui lai-
hialainen, muna se saatiin peruut-
tamalla kiskoille. Sen tiellä ollut ni-
vel laas peruutti itsensä kiskoiha.
Tåmån jälkeiset lähdöt hailisla en-
sin sisiällå peruutellen la sitten ulos
raiteiha 13 ja 14. Linjalle 3T ky-
seisen nivelvaunun tilalle vaunu
17, jonka Iöölö vajhtoi pian nive-
leksi. Nivelpulan vuoksi ulosajosta

Kaisaniemenkadulla perintei-
sellä yksiraiteisella osuudella otet-
liin 16. 5. kåynöön ensimrnäinen
osa uutta kaksoisraidetta, tosin
vielå yksisuuntaisesti liikennöity-
nä.

Hämeentiellä Kumpulan maa-
sillalla on ryhdyny parantamaan
raitiotietä. Sillan molempiin päihin
on asennetlu l9.5. mennessåtila-
päiset jousivaihteet, joiden avulla
lijkennettå hoidelaan yksiraileise-
na. Yksiraiteiselle osuudelle pää-
see vain liikennevalo,en suoiaa-
mana. Liikennöinti yksiraiteisena
aloitettiin 23. 5. ,a sen arvioidaan
keslåvän yhteenså 10 viikkoa (5

Kauppalodn o-raide on yhå
edelleen olemassa. vaikka viime
vuonna povattiinkin sen päivien
olevan luelut. Tämån raileen tulo-
vaihde on nykyåän käsikäynöinen.
Joskus kysytåån, ettå miksi rai,
teella on tälläinen nimi. Viereinen
raide on linian 1 perinteinen pääte-
pyqåkkiraide (ilmeisesti voisi sa-
noa 1-raheeksi) ja tämä on laasen
vastaavanlainen raide ilman mi-
tåån linjaliikennettä, eli nolla.

Vaihleen nopeusmerkkimer,
kintå "10 km' ilmeisesti vaihde-
taan uusinnan yhteydesså merkik-
si "10 km/h".

Sisahä ja ulkoa uudistettu nivelvaunu 45 löölön hallin sivuaiteetk. Huo-
naa uudistunut aistiks ulkoasu; kaunista kelaida on nyt myös hetmassa,
kuten alunpedn Helsingin hitiovaunujen värcjä kåWöönoteftaessa on
tarkofteftukin. lkkunoista alas uloftrNan yksinomai'en vihrcän on nyt pit-
kästiä aikaa todisteftu olevan raskaan näköinen. Kehaisen alaosan pois-
jäftåminen on tietysti naahanolle helponwa, mutta kun €itå on, on
vaunokin ikäänkuin iloisempija keryemmån tu uinen. Sir'f,i sisustusa*-
l<jte ht i N u rm es n i e n i ki n a I kJ pe Åis i ä p u n ahan aita n iv e lvau n wä rcjå n äå-
ftellessåän sipitti ikkunoiden alle kumpaakin väisåvyä. Jostain Wstä
45:n väijålestely ei kuitenkaan nielytå Helsingin kupunkia eikå näin
ollen kehahelmoja tultane näkefiåän tåtä enempåä. Kwa:Toivo Niskanen
18.12.1993

alkaen klo 12 saakka 6/51/13. vko / kaksoisraiteen puolisko)_
Vuorot 101, 1O2, lU, 1O5, 152, Pohjoispuolisel tinian 6 Kytåsaa-
153 ja 156 kaakki neliakselisia, sä- renkadun pysäkit poisletaan käy-
moin tietenkin 107. Aamuruuhkan töstå heinäkuussa. Uudet koroie-
aikana siis linjaliikenteesså kaikki- lut pysåkn on rakenneflu entisen
aan 14 neliakselina vaunua eliyli liikenneympyrån keskelle ionkin
puolet olemassa olevasta. veran Toukolaan påin.
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Kesäkuun 6. Päivästä luken
noin kolmen viikon aian olivat Hes_
perian puislon Pysäkil Mannerhei
mintiellå poissa kåylöstå korolus-
ja uusimistöiden takia.

Tehtaankadulla Raatimiehen-
kadun ja Neitsylpolun välillå on

uusittu kiskotus molemmisså
suunnissa kesäkuun alussa vii-
koilla 22 ia 23.

Kaisaniemen melroaseman
avaamisen Yhteydessä maalis-

kuun alussa 1995 on suunnitel_
missa iohtaa linja 2 kokonaisuu-
dessaan uudelle reitille: Kataja_

nokka (terminaali) - Aleksanlerin-
katu Mannerheimintie - Kaivokå-

lu Kaisaniemenkalu - Hakaniemi
Liniat, molemmlssa apsuunnis-

sa. Koskå linian 2 uusi reitti keven-
låisi tiniaa 4 sen ruuhkautuneim
malla r;iniosalla, voilaisiin liniaha
4 siinåå vksi nivelvaunu linlalle 1 /
1A ia linåha 1 / 1A Yksi neliakseli-

nen vaunu linialle 2 Näin linjalla 2

säifuisr ruuhka aik"ana noin 7 mi-

nudin ia Päivällå noin I minuulrn

vuorovåli reilin p enemiseslä huo-

limatta. Suurempi kalusto puoles-

taan lisäisi hiukan paikkatariontaa
linialle 1 / 1A. Samalla mudenai-
sii; Liniat"'KauPunginteattenk-
si", iola muutosla ko. laitos on io
useasti esittånyt. Bussilinian 13

lariontaa våhennenäisiin aluksi

noin puoleen. myöhemmin ehkå
enemmän. Päälöksel näislä asi_

oista tehdåän syksyllå.

vaununåvtöisså on lryllä nåkyvis-

sä saman insinöörikunnan käden

iålkeä kuin HKLIläkin - iunien PY-

såhdvsoaikkoina on P_måkeä' S'
iokeä, b iarvea, R niemeä L-lah

iea lne. Esim. S-iokitarkoiftaa ioko
sernäiokea tai Suonenlokea.
maun mul€an ios satluu tietä-

mäån oikein.

Viime vuoden Puolella metron
laiturikiloiin saallin valotkin, muna

vhtäkkiå 8.3. huomasin niiden ole-
;an oimeänä. Tämä sopirkin hyvin

asemien nykyilmeeseen, Johon
kruluu se. ettå noin 70 o/" lampuls_

ta on PimeånA. Tåsså on jo olettu
huomioon se, ettå valn jokå toi
sesså valaisimessa pitåisi olla va-

lo - asemat alkavat olla synkän

håmyisä.

Junien valaistus toimii vielå ja
poikkeuksetla salaprosentlisesti
Alunoenn vaunuissa oli hätävalot
ovien kohdalla, mutta ne olivat

normaalisli pimeinä. Uikonaisesli
nåmä eivät eronneet muista va
laisimisla. Näissåkin on io pitkåån

oaianut nomaalivalo llmeisesli
'hätävalaistus on Poislettu?

Mealiskuussa todettua: junien

sisåltå ovien kohdalta on poisletlu
punaisia lamppuja, iotka kerloival
oalaessaan. ettå ovel oval aul{
iulienaian ohiauksessa Nä ä ei

ölli; koskean vaunuisså 101 - 106

ia nyt nåYttävål katoavan muista-

kin.

Havainnoitsiia kävi Pitkästå ai-

kaa linian lånsipäässå Ruoholah

deqsa: Alkoi ihmetwåä miksi se oli

niin erilainen. Syykin selvisi: siellå
on vatoisaa. Loistepulkel paloival

vielä puhtaisså valaisimissa. Kåy-

kääoä ihailemassa, sillä tulevaF
suudessa sielläkin on håmårää.

PisläWkåä Buoholahden jälkeen

Hernonlemessä, niln näette edes_

sånne tulevaisuuden- Saapuvan
junan sisåvalol luovat "loistetta"

laiturille.

Vuosaaren rnetroradan alku-
paukku råiäylettiin 14. 6. liikenne-
ministeri Ole Norlbacl€n lolmesta
Rastilassa. Radalle rakennetaan

alkwaiheessa kåksi asemaa,

Rastila ja Vuosaad. Myöhemmin

öE

t9

E

II'
METROLINJA

Viime vuoden loppupuolella
saatiin uusiin laiturikilpiin tekstit:
Itäkeskus. Metiunmäki ia Ruoho-

iahti. Aiemmin oli jo kellot otettu

esille. Ruotsiksi ensinmainitut ovat
erinomaisen informatiivisia eli "O-
cedrum" ia "M-båcka'. lvluislaak-

seni en missäån maapallolla liik-

kuessani ole törmännyt näin oma-
laatuisesti lyhennettyihin asemien
nimiin, kuin Suomessa; jos liiken-

neoaikan nimi on "liian" Pitkå,
mrnnelaan vleisesti kiriainkokoa
pienemmaksi lai tllalaan laftteel
sen mukaisesti. kuin tuleva tarve
on. VR:kin kåyttåå laiturikilvissään
lihennettyå kiriainkokoa, kun ruPe-

åa tekemään tiukkaa. lo-iunien

2A
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tehdään Puotilan asema ltåväylän
alituksen yhteyteen. Rala on
maanalainen ltåkeskuksen - Var,
tiolqlånlahden välillä, silta rneren-
lahden yli lulee katusillan pohjois-
puoleile. Vuosaåressa rata kulkee
maanpåällisenå. Radan pituus on
noin neljä kilometriä ja kustannus,
aryio kolmen aseman rakentami-
sen kanssa on 641.000.000 mk.
Vuosaaren asema sijaitsee uudel-
la etelåisellä asumoalueella, pe-
flnletseen vanhaan vuosaareen
rataa eilehdå. Valtio osallistuu ra-
kentamisen maksamiseen gO

'Äf|a' kuitenkin enintäån
150.000.000 mklla. Rakennusai
kalaulun mukaan liikenne aloite-
taan vuoden 1999 alussa.

AUTOLINJAT

Linjan 502 pysräkki "Eino Lei-
non katu" on tammikuusta lählien
olln "Raitioliikennemuseo". Ja sii,
nä meillä ontaassilmiemme edes-
så yksi uusi "design-kitpi" jossa
järki jää toiseksi; ehkä se perus|uu
tarkkaan ohjesääntojen tutkiske-
luun ja henan pelkoon. Kilvesså
nimittåin lukee "Raitioliikenne,
rnus." eli yhden merkin veran jäi
puunumaan siitä, eflä nimen olisi
voinut kidoittaa kokonaisuudes-
saan. Jotkut ovat suuressa viisau-
de$saan måäränneet tekstille sen
suurimman pituuden, eikå sitå oh-
iesääntöä voi ohittaa. lllaahan
liuskassa on, kuten hwn liedåtte.
Asia sinånsä tulee selväksi, mutta
hölrnöhä se näyttää.

Useiden seutulinjojen aikatau-
lut muunuivat3l. 1. loko huonom-
miksi tai loirakin jopa takkautettian.
Palstallamme seuulinioja ei juuri
ole seuranu. mutta meinittåk.ton
esimerkinomaisesti, että Helsingin
sisäisen linjan 34 seuraaja seutu-
linja 502 eiaja enåä sunnumajsin.

Linjoja 72A, 75X ja 92T ei ajet-
tu 21 . 2. - 25. 2. Linlan 7 8A koutu-
vuorol olivat nyös hiihtoloman ta-
kia ajamatta.

Helrnikuussa liikennevalot vä-
lillä Pofttitie - Kontulantie - Koti-
konnunlie muutettiin suosinaan
bussiliikennettä. låhinnä lin,aa

944. llrneisesti muutkin linjat hyö,
tyvät myöhemmin.

Linjan 22 Postikeskuksen ja
Sörnäisten metroaseman våliset
vuorot siirtyivät lakaisin reitille Pa-
silantie - Veturitie - Halcmäefl ie.

Helatorstain jålkeisenå perjan-
taina 13. 5. ei ajettu linioja 72A,
75X eikä koululaislähtöjå linjalla
784. (Varml9amattomana tietona
lisåtään vielä, ettå jos ljnja 92T on
vielä olemassa. ei sitäkårån var-
masti aiettu.)

Ljnioja 0l N -06N alettiin liiken-
nöidä 4. 5. alkaen myös keskivii-
kon ja torstain välisina öinä.

KALUSTO

AEG:n matalalattiavaunu eli
Helsingin ensimmåinen raitiovau-
nu nunerolla 300 saapui rekalla
Nrlmbergistä Tanskan ja Ruotsin
kauna Helsinkiin lauanlaina 26. 3.
Loppumatka taittui MS Silja Syrnp-
honylla. Matka oli kestånyt noin

Munkkinienen.päätepys,ät4qå peÄknaa 1 gTOJwun kokea- ja tggo,tu_
vun matalalaftiavaunu. Kuva Joma Bauhala 16.4.1994.

viikon. Vaunulla tehtiin koeajoja
muutaftina ensimmäisinä öinå ia
vimeidelytöiden jälkeen se esh;l-
tiin tiedotusvålineille ja kaupungin
päättäjille 6. 4. ja natkustalatiiken_
teeseen se luli 7. 4. Vaunu oli
maanantaista lauantaihin linialla 4
ja sunnuntaisin se oli kuljettailen
tutustumiskohteena reitillä Vallila,
Kauppalod (VH-Sö-HT_KT-HT_
Hämee ie-Helsinginkatu-ST-VH
). Muillakin linjoilla vaunu vieraili;
mm. linialla 7A todeniin. että tuh-
jånä se kulkee tryvin, rnutta ku;r
man kanssä raapii ajoittain rnaata.
Vaunua on kokeiltu tielysti asenta-
jien ia liikennemestareiden loi,
mesta lähes kaikilla rataosuuksi!
la; eräs hauskimmista paikoista
mainilaan olleen linjan 10 eteläi,
sellä osuudella: ykkössuunnassa
Ratakadun risteyksestä alkavan
alamäen kohdalla perä tiukasti
rnaassa, mutta nokka kuin kiirnai-
nen ori runsas metli kiskon pinnan
ylåpuolella - kujn lenloon lähdös-
sä. Linian 2 reini Linjoi e jäi vau-
nulta 300 kokeibmatta. si ä
AEG;n miehet olivat Tois; a tin-
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Olynpiakesånå 1 952 HelsingissÅ ko-
keiltiin Dasseldaöer Waggonfabik
AG:n (DöWAG) valmistamaa "gtoB-
hunwagenia". Tämä koe enteili uu-
den sukupolven suuften telivaunujen
saahista liikenteeseen, siftenmin
noin kolmen v@den kulunua saatiin
liikenteeseen vaunut 301 :stå eteen
päin. Tånä vaunu kuului Länsi-Sak-
sassa Ruhtissa staitsevan henenilåi-
sen Vestenin Raitiolien eli Vestische
StraBenbahnen GmbH:n tilaanaan
saiaan. Vaunun numercna oli341 se
kå lenpininenä kansan suussa "gtd'
ne fbche". Ny!<yåån tåmå vaunu an
Itävallassa Sten & Hafferl manialayh-
ti6n omistamalla Gmundenin Baitio-
tiellä (StraBenbahn in Gmunden) nu-
merclla 1 0. vaunusta on ki4oileftu en-
koisanikkeli Baitio 4-1 983:ssa.
Ku,",a Okkola 29.7.1 952. Munkkinieni.

Låhes neliåkymmentäkksi vuotta ku'
lui, kunnes Munkkiniemesså jålleen
nåhtiin jotain uutta ja ihmeellistä.
Ku,,/a Joma Rauhala 16.4.1994.

AEG:n vaunua käånnetäån ympåi
Häneentielä Vallikn hallin edustalla.
Kaiki liikenne katkaistiin toviksi kun
tadettiin, ettå uusi vaunu on kulietus-
aLloineen hiukan leveånpi kuin l<ysei-

nen ktu.
Kuva Jotma Rauhala 26.3.1994.
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Vaunu 300 viineisillå koeajoilkan
Itiämeentiellä kilviteftynå'1 filans-
aja'.
Kuva Jotma Rauhala 24.4.1994.

A EG -vaun u M u nkkin ie n essä I in-
jan 4 päåtepysäkiuä. Kuten nåh-
däån, vaunu on melkoisen matala.
Kuva Joma Bauhala 16.4.1994.

Vallilan tatapihalla hhsataan kulje
tusalustan rnukana tulleita kiskon
karyaleita yhteen. Niitå pitkin vau-
nu lipul hetken kuluttua Helsingin
kmatulle.
Kuva Jotma Bauhah 26.3.1994
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jalla ja Alppikadulla käWään eh-
dottomasti kielläneet vaunun sin-
ne päåståmisen. Siellä olevassa
raileessa on liian paljon vääntöäja
käånlöä tämän tyyppiselle kään-

Wåpyöräiselle moniniveliselle
vaunulle. Toinen suunla, jossa
vaunu ei jostain s)rystä ikinä kåY-

nyl, oli Paavalin kirkon vaihei{ta
Hämeenlietä Arabiaan ja Kustaa
Vaasan tietä Koskelaan. YlioPPi
laslalon luona Mannerheiminlien
ja Aleksanterinkadun risteyksesså
jouduttiin poistamaan jalkakäylä
vän reunakiviä sekå lyöliin nupuki-
viå alemmaksi, Hakaniementorilla

etelän sLrunnasta iläisimmälle rai_

teelle johtavalla raiteella olivai
kanfl ikivel liian lähellä vaunun ala-
ke(aa ja sillä kohtaa tehtiin myös
pieniä muutostöitä (tällä kohtaa
ovat Tampellan valmistamien te_

Iien - vaunut 16-30 ja 331-375
ihmissuojat usein raapineet kiviä
ja jopa lauenneet), jossain Päin
Pasilaa Iinjalla 7A siirrettiin kaksi
in'allista reunakiveä ja Munkkinie
men Puislotiellä Laaialahden auki-
on pysäkillä jouduttiin siirtämåän
jalkakä),tävän reunakiviä, jolla
vaunu ei raskaassakaan kuormas_
sa raapisi helmapeltejAän niihin.

N\,l nykyiseslä nivelvaunusta
poisiuvat mummol astlvat ennen
korokkeelle pääsyä puolen metin
millaiseen monlluun. Koipia on
katkaisiu ja HKL on saanul kor
vausvaatimuksia. Ongelmia oli
kaikilla kaa(epysäkeillå vaunun
helmapellien maavarasla johtuen.
Vaunu lähti maanantaina 25.4. ta-
kaisin Saksaan

Kaksinivelisen ja "kuusiakselr-
selta' nåyttäneen vaLrnun pituus
o|i27,26 m, leveys 2,3 m, korkeus
kiskon yläpinnasta 3,245 m, lat
tiakorkeus kiskon Vläpinnasta 35
cm (AEG Finland Oy:n ilmoitus)iaj
lattian korkeus ovien kohdalla kis
kon pinnasta 30 cm (HKL:n ilmoi'
tus). Kuljetuskapasiteetli 180 hen-
keä, ioista istumapaikkoja 60:lle.
omapaino 281,leho 3 x 85 kW ia
hujppunopeus 70 kn/h. Nrlodulaa
risen €kenleen ansiosla AEG:n
vaunusla voidaan tehdä kuulema
helposti myös Helsinkiin sopiva
yksinivelinen vaunuryryppi. Vau-
nussa ei ole perinteisiä pyöränak-
seleiia, sillå låysmalalaa lattiaa ei
voida toteullaa akselin mennessä
vaunun poikki. Pyörät on erillisak-
seloiluja ja jokaisen vaununosan
alla on samanlainen nelipyöräinen
pyöräslö (ei varsinaisesti "teli", sil'
lä teliksi sanotaan 'enemmän tai
vähemrnän itsenäistä yksi laj
useampiakselisla vaunua, ioka voj
akseleineen kiertyå veturin tai
vaunun kehyksen suhteen lai liik-
kua poikittain tämän suhteen lai
tehdå molemrnal liikkeet: sekä

\

SBS : n kevät4elun pååfteeki Vallilan haleille saapui nyös u usi kaenivel'
vaunu. Vasemnalta siis Suomen vanhin liikennekelpoinen raliavaunu
v. 1928 ja oikealla uusin'ikåe@a on 65 vuatta.
Kuva Jorma Rauhala 24.4.1994-

AEG
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kiertymisen, että sivulle sii.tymi-
sen". Siis jos puhutaan kaksiakse-
lisesta rahiovaunusla. niin sen alla
on alusta, ja jos siellå on teli, niin
vaunun kori saattaa kaaieissa toi-
mia kuten Linnanmåellä eräåt
maksullisel laitteet, ellei teliin ole
rakennenu ympäripyörinnänesto-
laitteita.) Vaunussa oli kolme ajo-
moottoria, yksi kussakin vaunu-
osassa pyöråstöjen takana va-
semmalla sivulh, josta kardaani-
ja nivelakseliveto takimmaiseen
pyödpariin. Siis kunkin vaunu-
osan takimmainen pyöräpari oli
vetävå, mutla elummainen oli
moottoriton ns. iuoksupari. Aiotek-
niild€ on samanlainen kuin mero-
junissa, mutta huomattavast kehit-
lyneempi. Pääsäänt6 kuitenkin
on, ettå 600 (eli 750) voltin tasavir-
la muuttuu invertterissä 375 voltin
vaihtovinaksi. Ajomoottod on ku-
ten metrojunissa ja johdinaulossa
nro 1 eli kolmivaiheoikosulku-
mooftori; keståvä ja oikeastaan
ikuinen, koska mitåån suolanai-
sesti kulwaa osaa ei ole, lnvertte-
reiden mäårä ja niiden äånitaajuus
on iatkwasti kehittwä ominaisuus
siten, että rnäålå laskee ja taajuus
nousee. Se ulina, minkä metroju-
nissa kuulee, on vaunussa 300
häivyefty ihmisen kuulumatto-
miin. Erinäiset eläinlaiit sen kyllä
kuulevat, mutta eivät hermostu.

Vaunuun oltiin tehty joitakin
teknisiä mudoksia, iotta se oliajo-
kelpoinen Helsingisså. Muun
muassa Helsingin ja yleensä
muun maailman viransyöttö toimii
erilailla; meillä miinus on alolan-
gassa ia pllssa kiskossa, muna
Saksassakin päinvastoin. Vuosi
sådan alusse sähköraitiolien leh-
desså tuloa Helsinhin, on täållå
ollut sellainen uskomus, ettå on
turvallisempaa valjastaa såhkö ih-
miskunmn hyvåksi lekernållå vir-
€nkulun suunta kiskosta aiolan-
kaan. 

-Iämän vuolGi vaunun virta-
piircjå jouduttiin muuttamaan eli
vaunun sähköislys kylkettiin muu-
tamalla kaapelin siinolla nurin-

Pain.

Vaunun alkuperäinen etuspoi-
bri oni paikkapaikoin katuun kiin'
ni, joten melko pian se poislettiin.
Vallilassa tehtiin kuitenkin tilalle

uusi, jo ulkonäköseikkojenkin
vuoksi, eikå se nuollut katukiviä.
Etusuunnan kwista oli siig mah-
dollisla saada kolmenlaisia vari-
anfteja, alkuperåisellå spoilerilla,
ilman tai täällä valmistetulla.

Vaunussa 300 oli edessä ja si-
wlla linjanumero- ja märänpä-
lekstinäytöt la takana pelkkä lin-
janumeronäyttö. N4äåränpäåteks-
lit sai joko suomeksi, ruotsiksi tai
kaksikielisesti. Vaihtoehdot olivat
"Kätajanokka" tai "Munkkinicmi"
(huom: c-kirjain) sekä muina teks-
teinå "'Iilansajo" (huom: kååntynyt
u-kirjain) ja "Koeaio'. Vaunun si-
sällä oli suomenkielinen pysäkki-
kuulutus ia seuraavan pysåkin ni-
minåyttö.

Vaunun 300 matkaminarissä
oli Helsinkiin saapuessaan 49 kilo-
metdå. Poisluessaan maasla mit-
tarissa oli 2076 km. Loppukatsel-
muksessa todettiin vaunun elu-
pyörät ia laipal kuluneiksi. Selitys-
kin löWi: pyöråt eivål olleet uusia,
vaan niillä oli ajettu Augsburgissa
jo 12.000 km. Siellå oliongelmana
vaunun tärinå tietyillä nopeuksilla.
F!örå'stöt oli palauteltu AEG:lle ja
asennettiin låhån vaunuun kos
aioia vanen- Ensimmäiset 49 kilo-
metriä oli alettu N0mbergin testi
radalla. Meillå ei tårinåongelmaa
esjintynyt.

Vaunun ainaessa laksoerotti-
men hiljaisella nopeudella tapah-
tui joslakin syyslä aina nykäys.
Miksi, sitä eivål tienneet AEG:n
mieheikään. Sarnaten tietyisså
paikoissa tietyillä reiteillå näytölle
tuli aina valevika, jota ei ollut ole-
massa. Syytä ei tiedetä vieläkään.
Loppupysiåhdyksen raju nykäys
koriautuu tietokonesäådöllä tar-
peen vaafiessa. 'Iässä vaunussa
nykåys oli tuntwa, koskä tilaaia
FranKurt an der Oderin Raitidie-
laitos nimenomaan on halunnul
sellaisen.

Vaunun seuraava kokeilupaik-
ka on Jena ja myöhemmin se käy
vielä Mainzissa ja ehkå lnnsbruc-
kissakn. Kilpilaitteissa oli valmiina
io eräitä Mainzin raitioteiden linja-
tunnuksia.

Edellå mainittu FranKudin pik-
kukaupunki on tilannut kolme lå1,
Iaista vaunua tänä keväånä toimi-
tettavaksi, numeroina kahdella
muulla on 301 ja 302 - ilmeisesti
HKL300 on FranKurtin 303. Vielå
kuusi vaunua toimiletaan vuonna
1995. Kyseisessä Puolan lajan
pinnassa (OdeFNeiBe -iokilinja)
olevassa kaupungissa on vain
kaksi lyhyttä råitiolinjaa, loten kåy-
tånnössä täs-så uusiutuu lähes ko-
ko kalusto.

Berliinion tilannut 120 vaunua,
Mlnchen 70 vaunua- Puhetta on
ollut myös Amsterdamista ja VaF
sovassakin on todettu kiinnoslusta
AEG:n matalalattiavaunuihin.
Zwickaussa on jo 12 vaunua ja
Augsburgissa tuntematon määrå.
Ensimmåinen proto låhti v. 1990
Bremeniin ja seuraavat kolme pro-
toa l\4incheniin.

Syy Augsburgin tåristlÄsiin voi-
si olla esimerkiksi se, että heidån
vaunuissaan on Siemensin moot-
torit ja eleklroniikka. Kaikki kulkee
AEG:n nimellå, vaikka ajihankki-
joina rai siis tytäMtiöinå vaunui-
hin toimittavat osakokonalsuuksia
Siemens, MAN, Kiepe ja ABB.
Kunkin vaunusadan kohdalla val-
rnistajat vaihtelevat edellämainit-
tujen kesken. Kuitenkin vaunu 300
on kokonaisuudessaan AEG
Schienenfahrzeuge GmbH, Nah-
verkehr und Wagen (Nrlmberg)
valmisletta. Tyyppimerldntä on
GT6M-NF eli suomennettuna ni-
velmoottorivaunu (Gelenldriebr.la-
gen), kuusi akselia, metrinen -
matalalattiainen (Niederfluo. Seu,
raavassa HKL 300:n tiedot valrnis-
telaatoisla, joita vaunussa olikjn
totunua enemmån: A-vaunun val-
mistenumerc 170794 / 1994, g-
vaunun t 70795 / 1994 ja C-vau-
nun '170796 / 1994. "Telien" val-
m istenumetot
170719 I 1993, B-vaunussa
170720 / '1993 ja C-vaunussa
'170721 I 1993. Heriåä kysymys
ovatko korin ja lelin" numerot nor-
maalisti samat, Mhän vaunussa
oli augsburgilaisen vaunun van-
hemmat pyöds1öt.

Vaunu 300 kåvi kiskoilta tiettä-
väsli viisi kenaa. Enimmäkseen
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kaarresyistå (yrlddä S-kaaneita ei

tållä vaunulla voi aiaa), mutta
myös esim. Käpylån myötävaih-
leessa sivuraiteella kuluneiden
pyörien, väärån aiotavan (hiljainen

veto) ia vaunun Painosuhteen
vuoksi (tal@Pää on raskaarnpi
kin etupää). Yleisesti ottaen vau-
nun käytös S-kaarteissa ei ollul
toivottua. Vaunu mursi PYöriå vää-
riin suunliin. Kun etupyörät tunnis-
livat seu€avan kaarteen erisuun-
taan kuin edellinen, kulki viestita-
l(apyörille, joika alkoivat io liian
varhain huomioida tulevaa kaar-
retla. Lopputulos tästä oli vaunun
pyörien väärä asenio ia siis laippo-

ien våårä asento uriin nähden. jol
loin kewin pyöråstö eli etupää
nousi urisla Pois ja vaunu suistui
kiskoilta. lämä lehtiin useåsli Val-
lilan hallin pihalla. "Käädyvistä
pyödstä" lyhy€sti: kunkn vaunu-
osan elumalnen pyoraPan on

iuoksupyörä. joka lunnistaa alka-
van kaadeen ia kaaneen iatkues-
sa sen såte€n. Laipan ja kiskouran
r€unan suhdetia mittailee lietoko-
neohlattuyksikkö 10 millisekunnin
vålein. Viesti kulkeutuu samalla
kvseisen vaunuosan taaemmalle
eii vetävålle pyöriäPadlle, ioka
kääntyy samassa suhleessa PYö:
råparien välimatkan huornioiden.
Sama tapahtuu, kun kaarteesla
palataan suoralle osuudelle. K!n-
kin vaunuosan etumainen Pyora-
pari tunnistaa såteen la lcllrnan ja
ohjaa liedon muistiyksik6n lGutia
seuEavalle pyödpaille. Miten
järiestelmå loimii, los vetävä pyö-

€pari alkaa sdia kaarteessa ja
siis pyörii Llseamman kierrok'sen
kuin juoksupari, sitä ei meillä ole
tiedossa. muna vaunu kåYttäYtYY

rällöin nivelkohtia kaaneen ulko
suuntaan työ åen eli vaunu on

menossa linkkuun. lessä onhn
iyrkkien S-kaarteiden ongelma
Jos iy*än vasen-lGatieen Peråän
tulee heli jyrkkå oikea-kaarre, vau-
nu poisluu määråtietoisesli kiskoil-
la. Syynä tähän ovat rajoinimel
(sama ilmö tapahtuu SsoGsarjan
nivelbusseissa iyrkisså gml.Jtkis-

sa; rajoinimet huuavat ia aulo me
nee linkkuun). Jos etuPyöråt tål-
laisessa kaarteessa heti kåäntyisi-
vät vastal&aiseen suunlaan kuin
taaemmat Pyörästöt, vaunu todel-
lakin menbi linkkuun nivelistäån ja

siilä tulisi tippaleipä Rajoittimien
tehlävånä onkin eståä etupyöriä
kääntymästä liian iyrkästi eri suun-
taan kuin laaemmat Pyörästöt.
Jvrkåsså S-kaarteessa etuPyörät
siis lukitaan, ne eivät pääse kään-

tymään kiskouran vaalimassa kul
massa. vaan nousevat laiPoillaan
oois urasta. Tätå aunaa sekin, eM
vaunun etupåä on kevyempi kuin
takapää. Loivissa S-kaarteissa
ongelmaa ei ole, koska kaarteen
loivuus ei aiheuta linklounmenon
vaaraa.

Oululaisella Transtechilla (teh-

laat Vuoliioella Otanmäen kylåssä

la Taivalkoskelh krkonlqlässå) on
kuulemma täYsi valmius rakentaa
matalalatliaraitiovaunun koreja.
Nvthän he valmisiavat jo lisens-
siilä vRlle italiahisia kallistu\,/ako-

dsia Sm 200 -Pendolinoiunia sekå
sveitsiläisiå Sr 2 -sähkövelureita
AEG:noma kori on låhinnäalumii-
nia ia muovia, ei siis kovinkaan
\rahva, kestoikå enintään 25 vuot-
ta. Helsinkiin pitåisi kuitenkin ra-
kentaa 40 vuotta keslåvä kori.

Kaupunginvaltuusto Pååiti 20.

4. (äänin 84-1) Klaus "Klaude
Kopleri" Bremeri$ä huolimatta ti-
lala parikymmernå uutta matala-
lattiaraitiovaunua 200 Mmklla
Vaund voidaan saada P v. '1997,

!19 tarjouskierrog, suunninelwai-
he ia valmistus lähtevåt hwin
l(åvntiin. Äänin 64-17 hwälGyttiin
ponsieMotus, iossa joukkotiiken-
nelautakunnan tulee huolehtia, el'
leivåt uldet vaunut aiheuta vuorc
välien pidennyksiä.

Bremer pyrki seuraavilla lee-
seillään saarnaan kännatusta pois

railiovaunuiha ilmeisestikin linia-
autolen puolelle, muna ei onnislu'
nut laisinkaan:

1) Bussi kuluttaa 30 % vähemmån
energiaa kuin ratikka kulietettua
henkilökibmetriä kohden (lähde:

OECD:n tutkmusraportti),

2) Ralikka loka kulkee 1/3lta fos'
siilisilla polttoaineilla tuoletulla
såhköllä, aiheuttaa kaksi kertaa
enemmån ilmansaasteita kulielel-
ruå henkilökilomelriå kohden kuin

bussi (OECD),

3) Ratikan kilometrikustannus on
päålle 7 mk siinå missä bussin on
2.20 mk (HKL),

4) Ratikka on 10 kertaa turrniol-
lisempi kuin bussi liikenteesså: jos
henkilöauton onnettomuusindek-
siksi rnääritellåän 1 00, bussin vas-
taava on 1 90 ja raitiovaunun 1 960
(kuorma-aulo 95, pakettiauto 1 1 0)
(Helsingin liikennesuunninelu-
osaston tutkimus v. 1990-92),

5) Väylåtehollisesti bussi on liki
kolme keriaa tehokkaarnpi ioukko-
kulleluwäline kuin ralikka: samal-
la väylåleveydellä (aiokaistalevey-
dellä) bussei.a kulkee kolme ker-
laa enemmän kuin raitiovaunuja
kuljettaen 2,7 kertaa enemmån
matkustajia kuin ratikal (Helsingin
liikennesuunnitteluosasto, aamu-
ruuhkatdkimus),

6) 20 maiahhttianivelralikan hån-
kinta- ia kåyttökustannuksilla olisi
voinul panna liike eeseen 20o
matalalatianivelbussia.

Bremer vastustaa tavallaan myös
VR:n koenoottorivaunua, koska
siinå on yhden bussin kulietuska-
pasiteetti ,a kaksi bussin moottoria
eli se siis tuoltaa kaksinkertaisesli
ilmansaastetta verratluna bussiin.
semoin hän on todennut. että Lin-
ja-adoliino ei mitenkäån kilpaile
Helsingissä bussiliikenteen puo-

lesta ia on siitä syystä Pele eli
"perse edel6 liikkuva liikefieen
ehkåisiiä" kuten HKL:kin on. (suo-

ra laimus: Ado tekniilda ia kulje-
rus 5/1994)

Turun Kauppatodn ylänulk-
kaan on avaltu raitiovaunukahvila
"Wanha 3". Paikalle on tuotu
moottorivaunun 24 kori, lohon
avattiin toukokuun loPulla kesä'
kahvio. Erikoisuus: aavevaunu-
kahvi. Vaunu 24 on rmamme en_

simmainen kolimainen moottori-
vaunu (Suornen Autoteollisuus v
1934)

Koskelasta siinettiin 1 0. 6. vau-
nu 19 kwataiteilila, galleristi ia iå-
senemme Timo Jakolån taidegEl-
lerian pihaan Lahteen. Kulietus-
alustaa työnneftiin kuorma-autolla
koko maika Lahteen. Vaunussa 1 I
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on Galleria'Ilmpan näynelytiloja,
osoite on Laidunpolku 14 ia sijainti
on keskustasta noin 3,5 km Jalka-
€nnan alueelle. llmpalla on vau-
nunså alla urakiskoraidetta 24
metriå, joten vaunua lullaan lar-
peen mukaan myös liikutlamaan
miesvoimin. Kesäkuussa qalleri-
assa on jo ehditty järjestää "ffäi
teitten yö" -tapahlurna-

Espoon Laaksolahdesla Hirsi-
kalliontieltå "Ienavakallion" piha-
metsästå on hakkuiden paljasta-
mana löytynyt kaksi helsinkilåistå
ASEA:n avoperåvaunua v- 1916-
17, nro HRO 230 ia tuntematon.
Toinen vaunu oli sahattu kahtia,
eikä toinenkaan ollut entisöintikel-
poinen. Kuitenkin kyseessä ovat
ensimmåiset meidän päivinåmme
löydeM ruotsalaiset avope. rävau-
nln. Vaunut hävitettiin kevåån ku-
iuessa.

Viimeinen vanha radio oli vau-
nussa 11 ja toiseksiviimeinen vau-
nussa 7, kummassakin mafias-
joulukuun vaihtee-ssa 1 993.

Yleiskoriauksesla ilmestyi vau-
nu 22linjalle 1 viikolla4 (rumpdyö
lehty, kontaKorit ptnsaflu ja säå-
detry).

Vaunu 46 otettiin täyskodauk-
seen viikolla 12.

Edellisessä numerossa mainit-
tu juttu, että vaunu 36 modemisoi-
taisiin, ei pitånyt nyt paikkaansa.
Työn alla on vaunu 54 jä.jestyk-
sessä toisena modemisoitavana
vanhana nivelvaununa. Se oli 18.
4. Vallilassa vastamaahnuna nor-
maaliin väritystyyliin. Vaunun 45
keltaista helmaa ei siinå ole. Nro
45:n maalaus iäänee kokeiluksi,

iollaisen nåköisiä ei muita tulle.
Sekin palauteftaneen aikanaan
normaalinnäköiseksi.

Vaunun 45 kilpilaitteet on val-
mistanul Mitron. lämån logiikalla
ohjatun kilpiiärjeslelrnän proto-
tyyppi on suunniteltu Vallilassa ja
siellä te€tattu, sarjatuotanto on an-
neftu Mitronille. Samanlaisia ei pi-
tåisi olle muuellä mäailmasså Sa-
ma logiikka ohjaa sekå neljä6 nau'
hakilpeä että kahta sisänäynökL

Lahonneet ASEA:n avopeÅvaunut Espoon Laaksolahdeasa.
Kuva Joma Rauhala 16.4.1994.

peå. Nauhakituestä loiseen kulkee
kaksi kaapelia sisävalolislan alla.
Tekniikka on järeåä ja toimii moit-
teettomasti, mutta järjestelmä ei
hälylä kuliettajaa mahdollisen vian
ilmelesså. Bussipuolellataas kilvi-
tyksen tekniikka on hälylyssystee-
man vuoksi mahdollisimman moni-
mutkaista ja vie liha ja varmuuna
itse toimivuudelta. lässå vaunus-
sa pitåisi olla idioottivanna systee-
mi, lisåksi halpakin, ja eri puolilla
maailmaa ollaan jo kiinnostuneita.

Linlan 8 reilille on lo asennenu
pysåkkinåynöä varten eleKroniik-
ka- Siis oikean kiskon sisåreunan
vieresså on saattomu isti (sikarin
kokoinen potkö). Vaunun alustas-
sa on jatkwa pulssissysteerni, lo-
ten vaunu tuikkaa pulssin saano-
muistille sitä ylittäesseän, ja såal-
tomuisli vastaa omalla koodillaan,
jolloin sisänäyttöön ilmestyy seu-
raavan pysäkin nimi molernmilla
helillä. Samaan näynöön kuuluu
myös linlatunnus jå päätepysäkki
sekä varaus mainoksille. Toimii oi-
kein hyvin koeajojen mukaan (loi-
sin kuin linialla 18), mdta käyt-
töönottoalankohta on vielä avoin.
Kiltrihitteisiin lö!'tyy penäkldisinå
nylqiser liniat (1, 1A, 2, 38, 3I
jne) sekå väliin myös 5 ia I sekä
lisäksi X-tunnus joka linjalle. Nau-
han alussa on Koskelan halli, Töö
lön halli, Koeajo, 

-Iilausajo,... Vau-
nussa on rJusinta invertteritekniik-
kåa. Kun ensimmäisesså inverne-

rivaunussa 63 on yksi invertteri ini-
semässä 1 kHz taajuudella, on
vaunussa 45 kuusi invertteriå (ei
haittaa, jos yksi hajoaakin) ja 16
kHz, ioten ioku koira voi\raunussa
kyllå saada sätkyn. Ohjaamo on
paljon entistä tihvampi tiettyjen ti-
lajärjestelyjen ansiosta. Vaunu 45
oli pitkään talvella Vallilass4 mik-
si? Siksi, että pitkän teyskorlauk-
sen aikana kaikki vanhat systee-
mit ehtivät hapettua ja logiikkakor-
tit "vanher ua", jolen ajosååtö on
reislaillut ja vaunu on jäänyt avut-
tomaksi linjalle useita kenoja.
Kaikkj uusinu aines toimii kyllå hy-
vin.

Tavoite on tehdä vanhoista ni-
velistä modemeja nomaalisså
TK-ajassa (täyskoriausajassa) eli
5-6 viikkoa / vaunu. Päpaino on
juuri Nr lsarjan muutostöissä, sa-
malla muutellaan Nr ll-vaunuja
vihreiksi ja tehdåån täyskorjauksia
niihin. Jos ja kun aikaa låå, hiero
taan jotakin "laihiahista" työnimel
lå yleiskorjaus (nyt vaunua 11 Kof-
fin liikkwaksi pubiksi). Yleiskor
iaus = koriataan vålttämättömin.
Raloittuu nykyisellåån kontaktori
en prJlsaamiseen, lämpökanavan
kunnostukseen ja rumputyöhön.
Myös vaunut 2118 !a 2119 ovat
olleet korjaustyön alla pitkin kevä!
tå. Hiomavaunu 2119 on saanut
myös pintaansa entistå keltaisem-
man yleisilmeen.
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Vihreä vaunu 98 nähtiin 28. 1..
93 seuraavaksi työn alle.

Viikolla 7 olettiin veunu 96
täyskorjaukseen ia maalaukseen-

Kulosaaren Jumbot siirrettiin
25. 5. hinausvaunu H-1llå Koske
lan ralapihalta Vallilan halliin. Siir-
toleleinä oval Kulosaari 1 / HKL 68
vaunussa vaunun 338 telit ja Ku-
losaari2 / HKL 69 -vaunussa vau-
nun 19 telit- Vaunun 68 seinä$så
kuultaa edelleenkin Helsingin vaa-
kunaja numero 68, vaunun 69 yh
teen elukulmaan on puolestaan
Kulosaaren messinkinen kakkos-
numero jätlänJ,,t havaittavissa ole-
van varjonsa. Vaunu 69liikkuiensi
kerran vuosikymmeniin kiskoilla
klo 9.54 ja vaunu 68 puoleslaan
klo 10.21.

YEkLNassa H4 hinaa vaunua 68
Kustaa Uaasan tieltå, alenpana
vaunu 69 on jo Uallilassa sekå 68
vieä Koskelassa. kummallakin on
allansa Tampellan 1950-luvun te-

Kuvat Jotma Rauhala 25.5.1994

Helmikuussa harjavaunu 2121
oli Vallihn maalaamossa, nykyi
nen vaunun alusla on peräisin hi-

nudvaunusta H-16.

!
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Vallilassa on tallella my6s ni-
vetuaunun 1'13 nokka. No eihån
sellaista tietysti oikeasti ole, mutta
oikean kokoinen malli eli ns. ma-
ketli on joskus vaunun etupååstä
tehty ja se on numeroitu lälle il
misetvån ensimmåisen matalalat-
tiavaunun numerolle

Helmikuun alusså vaunu 11 oli
slis yleiskorjauksessa.

Vihertynyl vaunu 96 valmistui
13. 4.

Vaunu 102 on vihero/måssä.
Porkkananharmaat vaunut olivat
toukokuun lopussa 75, 97 ja 103.
Vaunu 103 on vjimeinen täysin pu-
naharmaa, silLå vaunussa 97 on
keltainen peilinvarsi ja lausla ja
siinä oli pari toukokuista viikkoa
vihreå tuuliläsinpMkiiän kiinni-
tyslewkin, vaunussa 75 samoin
keltainen peilinvarsi ia -tausla.
Näitå pikkuhienouksia ei kuiten-
kaan huomioida ratkaislaessa
SRS:n viime syksyistå kilpailua.
N e lotka äänestivåt vaun un 75 ole-
van viimeinen pumhamaa nivel-
Vaunu, ovat liettävästi aika vah-
vasli palkinnossa kiinni.

Linjat 38 / 3T ovat kevåttalvella
lukuisia kenoja ioulun€et ajamaan
Mannerheirnintietå suoraan käy-
mänå hinkaan Runebergin- ja Ar-
kadiankadulla.

Linian 10 ruuhkavuoroissa on
keväelh olhn silloin lällöin myös
neliakselisla kalustoa. Vastaavia
havaintoja on myös linialta 8-

Vaunussa 45 oli ensimmäinen
kilpivika '14. 4. Yhden kilpilaitteen
voilelu petti ia rulla iåi muita jål
keen yhden numeon veran.

. 
Vaunu 54 koeajolla 18. 4

Viikolla 1 4 ilmeslyi Haapamåen
höyryveluripuistolle varatun Vau-
nun 6 tuulilasiin ilmoitus: myyty,
älä koske. Vaunu kävi 11 4
VH:ssa saamassa takaisin saksi-
sankaviroittimen. Myöhemmin on
todettu, että Haapamåelle voilai-
siin myydä iokin muu ehjempivau-

\hunuun 7 asenneniin iokin ai-
l(a sitten tapahtuneen vinoitinvau-
rion vuoksi 12. 4. Siemensin yksi-
polvivinoitin. Vaunu oli myöhem-
min keväån viimeinen neliakseli-
nen, joka aiheutti yllåtyksen. Seoli
kolarissa joitain aikoia sitten ia sai
siinä yhieydessä peltivammoia.
[4yöhemmin siihen tuli jotain såh-
köteknillistå vikaa ja kun huolto
luuli korjanneensa sen ja yritti läh-
teä vaunulla liikkeelle, nousi savu
ja Koskelan hallista sammuivat va-
lot. Vaunu iåi Koskelassa "ulkoruo-
kintaan" muiden romujen sekaan
eikå sitä käytetä.

Kertomuksia tosielämäslä: 14.
4. klo 8.55 Kaisaniemen pysåkillå
suunmsså ll: Linjan 6 vuorossa
153 vaunu 12. Vaunun etulelin
mooftorikaapelit syttyivät tuleen
jarutuksen yheydessä tyonteen
paljon paksua mustaa savua. Vau-
nua kuljettanut T.H. tilasi paikalle
palokunnan, joka saapuikin use-
amman yksikön voimin. Kaapelit
siis paloivat ja lattäluukun kumi-
matto suli. Vaunu tåyttyl sammu-
tusiauheesta. Linian 38 vuoro 24
tai 25 työnteti poloisen TH:n rai-
teelle 17, mistä vaunu hinattiin sa-
mana päivänå perä edellä Koske-
lan pihalle seisornaan. Ensin vai-
kufti siltä, että larrurummut olisival
jumissa ja savuavat, muna kun
vaunujen koplaamisen jälkeen to,
dettiin, että saw senkuin paksu-
nee ja tunkee hfliarakosisla mal-
kustamoon, niin palomiehiä sitten-
kin tarviniin. Operaatio kesti yh-
teensä noin 25 minuuttia paikan
påällä. Auto 355 saanoi yMisrel,
mää Eduskuntatalon tienoille, ios-
ta a(no hålytettiin Kauppatorille
auttamaan siellä kiskoilta suistu-
nutta vaunua.

Vaunu 135 aietiin 21 . 4. VH:sta
KH:iin huohoonja pesuun. Hetien-
simmäisenä ennen Hämeer ielä
selvisi, että vaunu ei kestä vinaa
kuin yhden pykälän, jonka jälkeen
päåkytkin leimauttaa melrin valo-
kaaren ja työntåä nokea kuljetta-
jan silmille ("kuin rykillä ampuisi').
Koskelan huolto kaipasi seuraava-
na päivånå kaikenlaisla museota-
varäa, Upinäsuolia ja piuhoja. Lau-
antaina 23. 4. vaunu aiettijn valli-
laan odottamaan seuraavan päi-

vän SRS:n linian 15 aielua. Vaunu
135 on tarkoitus lainaa myöhem-
min keqåliä täyskoriaukseen ja
maalaukseen sekä 1 57:stä on har-
kinnassa tehdå erikoinen häävau,
nu, jossa olisi kiinteät koristeet
yms. Vaunulla 157 on tärnänkin
kevään aikana tehty häematkoja.

Aleksånlerinkadun ja Manner-
heimintien risteyksen itä-pohjois"
suunnan molenpien €heiden
kaarteel uusittiin viikoilh 15-16.

Kustaa Vaasan lien viimeiset
Vignol-kiskol (eli rautatiekiskot)
vaihdetliin urakiskoihin viikolla 1 6.

Postitalon edustan kiskotus uu-
sittiin vaihteisla luoteeseen ja poh-

ioiseen risteyksiin asti viikoilla 18-
20.

Viikolla 18 otetriin käyttön va-
loetuus Hauhonpuiston pysiäkiltå
lähteville vaunuille suunnassa ll.

Viikolla l9 ajeniin VH:sta KH:n
€iteelle 1 vaunut 135, 157, 320,
332 + 505,337ja 339. VH:iin jäivät
35t ia 362. Vallihssa larviniin li-
laa halliremonnia varlen.

Väunu 56 oli toukokuussa täys-
kori.auksessa-

Vihe&eltainen 1 01 oli koeajolla
'10. 5. KH:n pihalla ja vinoitin sol
mussa aiolankojen seässa. Seu-
raavana påivänä vaunu oli iltapäi-
vållå vuorosså 1 56 ja kesti melkein
kierroksen ehjånä, kunnes sähkö-
jarru katosiia lähtömerkki jåi pud-
turnaan. Tässäkin vaunussa on
pumpulimais€n ajomukavuuden
tekevål V-kumipyörä kuten vau-
nussa 96 jo on- Vaunussa 300
(AEG) oli myös läilaiset pyörät
(pyörän sisässä on noin 2 cm ku-
mirengas.)

Vaunussa 54 lienee myös uu-
del kumipyörä?

Vaunu 102 jåånee kevåän vii-
meiseksi vihertyväksi vaunuksi.

KH:n pihalla on edelleen .aato-
vaunu 6 sekä " kodausta odottavat"
vaund 12, 24, 26 ia 27 .
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Vaunu 19 on toukokuun puoli-
vålissä ollut pu.eltavana Vallilassa

ia ilmeslyi alkukesän aikana Kos-
kelaan. Kesäkuussa se låhti Lah-
teen såilytykseen (ks. uutinen loi-
saalla).

Vaunun 11 yleiskoriaus VH:ssa
ei ole edistynyt. Ehkå se jääkin
viimeiseksi neliakseliseksi, jolle
isompi remontti tehdåån.

Toukokuun 23. päivästä låhtien
linjalla 1 on liikkunut punaisin teip
pauksin korisleltu vaunu 8. Se on
mainostanut toukokuun viimeise-
nä viikonloppuna pideflävä Kåpy-
lån kyläjuhlia. Pari vuotla aiem-
minkin on ollut vastaavanlainen
kokomainowaunu liikkeellå.

Puolentoistavuoden aikana
täyskorjatul ia keltavihertyneet Nr
ll-väunul:

Vaunu 88/ helmi 93, 87 / maa-
lis 93, I l / touko 93, 92 / ke-så 93,
89 / heinå 93, 94 / loka 93, 1m /
manas 93, 99 /joulu 93, 98/tam-
mi 94, 93 / helmi 94, 96 / maalis
94, 101 / huhti 94, 102 / touko 94

Itäisin paikka, jossa HKL:n ni-
velbussi kåy, lienee luonnollise,sti
Itåkeskus. Linjalla 57 on yksi aa-
muruuhkan vuoro (54'6), bssa on
nivelauto. lläsuunta on muutenkin
vanhan ajan bu$sien liikennekenl-
läå; eiole matalia- eikä puolimata-
lia autoia. l\4ellunmäesså voi sel-
laisia, tosin vantaalaisja, käydä
kalsomassa.

HKL 601 ja 608, Volvo 859-
59/5900 / Wiima -bussit vuodeha
1976, ovat syntyneet osittain uu-
d€,siaan. VR:n vanhasta leräsra-
kenteisesta v 1964 Pasilan kone-
pajalla valmistuneesta Eit-vau-
nusla 23018 on rakennettu viine
talven aikana Pi€ksämäen kone-
pajalla vähäliikenleisille rataosille
tarkoitettu koemoottorivaunu
KOEMV 9991. 'Junnihn Sala-
maksi' rislitysså ia myöhemmin
sarjatunnuksen Dm 10 sekä nu-
meron 4301 saaneeqsa vaunussa
on kummassakin pååsså Volvo-
bussien moottorit ia muutenkin sii_

nå on kåytetty hyväksi näiden bus-
sien sekä myös kahden poistetun

HKL:n Sisu-buss'n osia (ovet
yms.). Uudella moottodvaunulla
on saavulettu koeaioissa 132
km/h:n nopeus. Vaunu on heinä_
ja elokuussa liikennöinnyt lisål-
men - Ylivieskan rataosalla.

varhan Sisut olivat alkwuonna
812, 814-817 ia 836 (viidellå aje-
taan, yksion varalla) sekå poistoa
odottava 81 8. Koskelassa myyntiä
odotti 987. Ruhan vanhin oli 8500.
Koskela haluaa kuulemma myydå
Ajokkinsa 8521-8531 maMolli-
simman pian.

Finnairin (Pohjolan Liikenteen)
busseja on maalattu uudella IYY-

lillä. Perusvåri on tummansininen,
auioja on myös kirjavoitettu erilai-
sin teippauksin.

Sirolan Liikenteen bu$sit 411-
41 3 ja 460 eivät ole enää maino+
busseja. Auto 411 on kuitenkin
konkurssiin menne€n Pukevan
kokomainoksen jåljihä kaunaal-
taan punainen, kun muut enliset
mainosbussit ovat emoyhtön
(Vantaan Uikenne) våreissä- Auto
4ll on siirretly myöhemmin Ha-
kunilan Liikenteen numeroksi 271.

länä aao kuuluu nyt fltotsalaiselle Swebusille!
KNe Juhana Notdlund kevät 1991 .

vanhoja auroja (421-423) sekä ko-
konaan uudet autot 401, 403-405.

Aurinkobussil / Sunny Buses
on Vantaan Liikenne -konsemin
uusi tilausaioyksikkö. Siihen kuu-
lwat Friherssin Auto ja Sipoon Lii-
kenne, Va aan Linjaa eienåäole.
Aurinkobussien ulkoasu vastaa
Sipoon Liikennettå.

Sana Finnbus esiintyy erållen
Låhilinjat Oy:n tilausajobussjen
kyljissa. Näköjåån tåmåkin tirma
on keksinyl tilausaiopuolelleen
oman nimen.

STA:n 20:stä matahlaniabus-
sista oli keväällä 1994 arkipåivä-
liikenteessä parhaimmillaan alos-
sa 19 lQl, pyhinå puolestaan 16
kpl.

HPT - Transbus Oy:n osakkeei
eli Vanhanlqlån Linia Oy ja Autc
Arvela Oy myytiin maaliskuun
puolenvälin jälkeen Pohjoismai-
den suudmmalle bussiyhiölle eli
ruotsalaiselle Swebus ABlle. Tä-

män ylniön omistaa Swedcarrier
AB, jonka omistaa Statens Jårn-
vägar eli Ruotsin Vahionrautaliet.

-=

==

Sirolan Liikenleen autot 4i]7-
4i)g (efi.37-39), Scänia K112 /
Wiima K-200, sekå ,147-449 (ent.
47-49), Scania BRI'|6S / Wiima
K-200, on myyty pois, osa ulko-
maille. 'Tilalle on saatu emoyhtiön

Ulkomaalaisten valloitukset Suo-
men sisäisessä bussiliikentee$sä
ol.at alkaneet. Vanhanlqlän Linia
Oy:n toimilusjohtaiana jatkava Ju-
hani Heikkilä "lupaa tehdä Trans-
busisla todella menestwän suo-
malaisen ydtyksen".
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P Tyllilä Linjalla on kolme kap-
palena MB O405N1 ,matalalaftia-
bussiä

Espoon Auto krulemma hank-
kii 25 malalaa Volvo B10B LE /
Carrus City L -autoa.

TAKL on tilannul kahdeksån
våhintåån normaalikoista bussia
ensi talvelle: kaikkiin tulee Lahti
402 -kori. alustamerkil iakaanluvat
tasan Scanian ja Volvon kesken.
Kaikki lulevat olemaan matalala!
liaisja, kuitenkin kolme (2 Scaniaa
ja 1 Volvo) tehdåän 14,2 metriä
pitkiksi telirakentein.

TAKL:ha meni vuoden alussa
Tarnoon autot 519-524. 526 ja
534-536. Adot olivat v. 1977-79
Scania 8R111M59 / Ajokki
5300:ia. Samalla Sisut 528-533
poistettiin ajosta. Jokin TAKL:n nj-
velauto on siirtynyl Paunulle.

Turussa näkee arkisin melko
paljon v 1976 Scania BR111M /
Delta Plan ja Sisu BT-69CR / Wii-
ma K-100 -katureita ajossa. Sisut
tåyttävät kesållä vaalimattomat 1 8
vuotta, Scåniat taas myöhään
syystalvella. TUKL:n piti lilata neljä
Saab - Valmet Ecobussia. rnutta
hanke on sittemmin pantu jäihin.
Ensimmäinen Ecobus (rek.nro
ECO-1) on valmistunn \rTl:lle
Mobile -projektin kokeila varten.
Se on 8,5 m pitkä midjkokoinen
matalalattiabussi, lattiakorkeus ta-
kapyöriin asti 35 cm. Autossa ei
ole erillistä alustaa ja koria, våan
se on yhtenåisrakenteinen. Koli-
maisuusaste on noin 80 7o ja osa-
toimittajia ja -valmistaiia on noin
50. Akselil tulevat Sisulta, vaih-
teisto on Vohh.

Sirclan autot 437-439 ja 447-449 eivåt enåä liiku pååkaupunkiseudun
Iiikentees5å. Sirclan sinivalkoiset bussit ovat katoava kji. SIL 439 on
nyw Linkliike Rönanille Jåmsånl<oskelle, 438 Sipoon Linja e, nui
ulkomaille. Kwa Juhana Nodlund 3. 1991.

Toukokuun puolenvålin jålkeen
STA on ottanut jälleen puolen vuo-
den tauon jälkeen ajoon uudelleen
ko.itettuja Volvo / Wiima -keski-
moonodauloja såriasta 1 57 - 1 61 _

Autoissa on Wilson-puoliauto-
maetlivaihteislöt

HKL 9201 on iälleen kerran
maalattu. Alaosassa on myös vaa-
leansininen seklori, keulassa ja si-
vujen ylåosissa (ikkunoiden ympä,
rillä) valkoista on aiernpaa enem-
mån. HKL:n tilaamat kymmenen
uutla Scania N113 / Carrus -mata-
lalattiabussia saaneval uutta ll-
mettä, jota 9201:ssiå nyt etshään.
920'1 ja 9301 ovat äsketlåin os-
tettu HKLlle. Huhutaan, että syk-
syllä Varha saisi netä Scaniaa, sä-
moin Koskela. Ruha joutuisi tyyty-
måån vain kahleen uutuuteen en-

Saab - Valmet Ecobus

tisten vuokra-autojen (9201, 9301)
ollessa siellå jo vanhastaan.

Suomen Turistiaulo tllaa v.
1994 seitsemän kaksiakselista
malalalattia-autoa ja 13 muunlais-
ta. Näin ollen ensitatuena STA:lla
olisi 27 matalaa bussia.

SIA:n liikennöimillå linjoilla 45
ja 51 eitunnelusli liikennöidä sun-
nuntaisin eikä pyhäpåivinä. Maini,
luilta linjoilta lqseisinå päivinä va-
pauiuvaa matalalattiakalustoa on
sijoilettu mrn. linioille 40 ja 4ilB
siten, että pyhäisin kaikki vuorot
ovat matalalafliaisia. Pyhinä voi
nähdä matalalatliabusseja myös
linjalla 41.

Helsingin sisåisesså liiken-
leessä ei enäå ajela etumoottori-
busseilia, sillå Metsålån Linjan au-
tot I ja 1 0 ovat seisseet koko viime
talven. Metsälän vanhin kåytössä
oleva bussi onkin auto 4, Scania
K112 / Wiima K-200 v. 83. MLO on
tilannut jålleen kaksi matalalania-
alustaa Scan-Auloha.

Viime syksynä HKL teslasi
rnyös Renaull-matalalattiakaturia.
Koska auto oli koerekisterissa.
matkuslajia eisaand onaa bMiin.
Ovisysteemi oli Renoossa 2,2-2.
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TÄMPEREEN KAOPUNGIN ].II|(ANNE!ÄITOS

Linjä-autoc a f. i.l9 94

n:o alusta _ kgri _
. Ajokki 8000 81

Ajokki 8oo0 82
ajokki city 87
Iiina K202 87
Kutter City 88.
Äjokki city 88
riinå K202 90
taiina (202 90
oiima K202 91
fllima K?02 92

Qiina N200 77
Wiima N200 78
$lira N100 79
wiifta N100 80
liiinå N100 81

Ajokki 8000 A2
Ajokki 8000 83
Äjokki 8000 84
Äjokki City 85
Äjokki ciry 85

Äjokki cirY 89
wilrna N202 90
Äjokki 5300 79
Äjokki 5300 78
Ajokki 5300 79

ajokki 5300 80
Ajokki s300 81
ajokki 8000 83
Ajokki 8000 83
Ajokki 8000 84

Äjokkt city 85
Ajokki city 87
Ajokki ciry a7
Ajokki city 88
wiina (202 90

wii.na K202 9L
wiina (?02 92
Lahti 402 93
Lahti 402 94
callus city L 93

100
103
104
105
106

LO7
108
200-20 3
204-206
207-209
300
301-303
304-3 08
309- 3 r2
313-314
315- 3 24
325-329
330-335
336-341
342-349
350-356
357-3 51
527
528-533
537-544

b)

d)

f)
9)
h)
i)
j)
k)
I)

n)

volvo B10M60
volvo 810U60
Volvo 810459
volvo B10tt60
Scania N1l2ClB53
volvo B10u50
NeoPlån-Scaniä Nl13
volvo 810u70+13
volvo Bl.0u70+13
Volvo Bl0ll70+13

a58 55
B5855
85855
a5855
B 101,15 5

810M55
Bt 0u55
B10l,l5 5
810M55
810M55

hgor!ägtus_

f
g

h
i
j
j
j

r, m

1, n
l, n
I, m

volvo B10tt55
volvo Bl0M55
Scatria 8R112s59
sisu BT-69CR
volvo 85860

546-555 volvo 810!t6 0
556-572 volvo 810M60
573-576 volvo Bt0U60
577-581 S:su BK-160D
582-583 sisu B(-160D

Sisu AK-150D
scania Nl1?cLB63
volvo Bl0U50
volvo 810M50
Volvo Bl0U60

603-604 Scania Nl13CLB55-LG
605-509 Scania N113CLB55-LG
610 Scania N113CL!65
611-614 ScaDia Nlllcl-t-65

1

I
I
I
l
I
I

584
585-58?
588-5 9,t
5 95-598
399-602

HUOMÄUfU(SET

q
q
s
s
q

laitoksen ensimmäinen Ajokki 8 000
ensinmäirer sinivalkoinen bussi
viimeinen sinikeltaisena eullut bussi
naaLattu sinivälkoiseksi v. 1991 nää!äaikaiskorjauksen yhaeydessä
1ai.loksen ainoa 1980-lunulIa hankittu takamoottori-Vol.vo, 01lut
koeajossa mln. Espoon Autolla, STA:]la ja Tu(l:11å
laitokser ensirnrnäinen wiima K202
laitoksen ainoa Kutle. City
"Nysse lulee" -PR-bussi
ensinräined pohjoisnainen matalalattiabussi
reliauro, Piruus n. 14,5 m

laicoksen ensi.mntäinen nivelauto
nivelbussi, pituus n. L8 m

alunperin sinikeltaj.nen, maålattu sinival.koiseks j. ltAK:in yhteydessä
laitoksen ensinmåinen Volth-aulomaatilla varustettu Scånia
såilötty håtävaraksi, eivät kuulu vilallisesti kalustoon, loppuuri
asti sinikellaisia
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p) alun perln keskustalinjall.e varust€ttuja, ftyöh. MAK:ssa nuutertumuuta kalustoa vastaavik€iq) natalalattlabussi
r) uusin sisu
s) talko_irertu ensisijaisesti keskustålinjatle

Tietyr auror ovat nk. Juhtaväreissä {vauhtllaialat & kultaiser iäries_tysnunerot) : 107. 108, 20O, 204-209, 356, 600, E03_516:

I,IIKEI,INE OY

Kaupunkj.aurot !..3.1994
alusta

22 Volvo 810U60
28 Scania I(82CrJIGO
30 Volvo 810M60
34 volvo 858-50
36 volvo B10t'r5O

51
55 "6t ,
64n
66'
59 volvo 858-60
73 volvo B10U60
76-77
78 Volvo 810R59
80-82
85 "86 Volvo B10M50
89 volvo 858-5092n
93-94 Volvo B10n6O
L37
L4L
!44
L46-L41
148-150
151-152 volvo 858-50
154
155 volvo B10M6o
L57
159
161 Volvo 810M55
f62 volvo 810U50
153

169-170 Scania BR86s61
L76 Volvo at0u50
184 Scania (82CIJI50
r85
18? Scania (112C!N60
188 volvo 858-60
195-195 Volvo B1OM5O
197-198 Scani.a K112CLN5O
224-227 Volvo BIOMSO

229 Volvo a1OU55233 volvo Bt0!r50

238-239
240
24L Scania BR112S9

kori
xiima x202
raivå] Gs
Wiima K20l
Lahri. 30
wllma (201

Delta 100 city
Lahti 400
Wi.ina 1202
lahtl 400
Irahti. 21 Centlum
Wiima K202
f,ilna x-100
Lahtl 400

wi.ina K202
labti 400
wiina K-100
De]ta 100 C:ty
vrlina (202

Irii'na K-1OO

wiima K201
tlii.ma 1202

wiimå 8201
Itiima K202

Delta X00 City
wiina K202
Lahtl 30

Lahti 21 Cenrrum
tahri 30

wiina r(202

wiima K201
wiima K202

vriinå K201

86
82-83
a2
84
82

82
81
89
89
89
81
89
80
91
91
91
85
9t
79-80
81
81
87
a1
87
80
79-80
7 9-80
82
89
89
83-84
89
87
89
8o
88
a2
8Z
a2
81
a2
a2
88
88
8 3-84
89
88
88
88
83

RAIT|O 2 * 1994
41



HOOMÄUTUl(SET

a) entinen ],OY 285
b) kolitettu vanhan l.OY 244 9n. 73
c) entiden LOY 251
d) enrinen r,oY 259
e) koritettu vanhan I,oY 89 vn. ??
f) autot 171-173 ehditllin siirtää

joutuessaan myi autot Pois

88
85
91
80
83-84
a2

a1ustalle ("heinähäkki")

alustä11e. Voith D8 5l äutonaattivaiht.
aikanaan Silolal1e, joka vantaalle

242-249 volvo
250 volvo
265
264
283 volvo
2A4 volvo

810M6 0
B5 8-5 0

B10u55
810M60

volvo 858-50

lahti 300
lahti 400
Delta 100 City
wiima K201

q' hankirtu Hakunilatca keväå11å 1993
nl " " sYksYIlå 1992
il LoY hankkinut åuton vasta vuonna 1986. voith D851 automaättivaihteisto
il koriEetcu vanhan LoY 248 vn. 73 alusta]le {'heinähäkkr")
i; " " LoY 86 w. 78 årusralle

VUODENVAIIITEESSÄ 93/94 POlSIETIUJA AUTOJA:

44
185
208

a2
a2
82

kop

koP

lahti 30 P
P
P

r,oY
!oY
toY

L64 v.-11
2s1 v.-?l
35 v.-7t

HKL:n bussikalusto, kevät 94

9301
9 201
9101-9110
9111-9135
9001-9005
9 0 0 5-9045
890t -8 912
8 9 !.3-8 95 6
88 01-8813
8814-8838
8839-8850
8701-8714
8715-8738
8501-8510
8611-8620
8621-8540
8501-8515
8 5 r6-85 20
8521-8531
8500
970 t97L,973 ,
977 ,979,982
812,814-818,836
'7 20 ,732 t737 ,742,
7 44,7 48 ,7 49

Volvo B10B I.E
Scania Nl13-lG
volvo B10lil55
volvo Bl0M60
volvo Bl0M55
Vo1vo Bl0M50
volvo 810M55
volvo 810t460
volvo B10u55
Scania N112 50
volvo B10U60
volvo 810M55
volvo Bl0i160
Volvo 810M55
volvo 810!,t60

volvo 910U55
volvo 810M60

volvo Bl0M55

Sisu aT-69BVT

Carrus City L a)
tliina (202nata1a a)
wiimå N202
laii.n'a (202
wiina N202
wiina K202
wiina N202
wiimä K202
triina 202
wiinå (202

93
91
9t
91
90
90
89
89
88
88
88
a7
8?
86
85
86
85
85
85
83

79-80
78

17

wiina N202
triirna K202
wii.na N202
wiina K202

triina N202
fiiira K20 2
Äjokki ci!Y
fiiina N201 d)

Delta 1.0 0 City e)
Wiima (-100

c)

niiaus + invaranppi ")

HUOMÄUlOKSEl:

a) vuokra-autor matalalatti.abussi, koko si!'un
b) Euro 2 -moottori
c) alustat vuosimal lia 85
.d) vallhin nivelbussi, alunp. HKL 5
e) ei liikenteessä

*) dlJ56 dnaasi
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Koskelan bussjlinjoilh nåkee
loisinaan Ruhan autoja sarjasta
8814-8838 (Scania N 112/ Wiima).
lvlm 8834 oli maatiskuun lopulta
Iinialla 64.

Edellises-så numerossa mai,
nilsimme, enä HKLJIe on tulossa
ensimmåinen kunnallinen museo-
rekisterisså oleva bussi. llseasias-
sa Tampereella on sellainen olkJt
jo kymmenkunta vuotta, sillä TAKL
148 (Scania-Vabis / Ajokki 1954)
kuuluu museoaioneuvorekisterj jn.
Bussissa on nylqisestä MR-rekis-
terislä poiketen hämäävästi esillå
aidot mustapohiaiset laatat.

TAKL:n kalusloon kuuluvat
myös eriiljsestä lueflelostra puunu-
vat pienoisbussi 1 01 = työauto 1 ia
matkailubussi 102.

Koskilinjat Oulussa sai talvella
kaksiVolvo 810B LE / Carrus Citv
L 'bussia

V Jyrkilå Kotkassa sai talvella
yhden Volvo B10B LMF / Canus
City M -bussin. Jyrkilän uutuus on
puolimatala, tyyppiå vantaa.

Sihleeri huonasi tinjalla 74
mall€tessäan, enä LoY:n auton
1 70 (Scania BR86S / Detta City v
1 980) teräskuuppaistuirnet oli veF
hoiitu Koiviston Ano -ryyliä vas,
laavaan äsuun_ Melkoinen satsa-
us noinkin vanhaan auloon!

Kaikki Liikenne Oy:n aulot oval
nykyåän Kuopion Liikenne Oy:n
vårish eli sinivalkoisia

TAKL on Såäflänyl yhdenmu_
kaistaa matalalania|€lustonså eu-
lornaattivaifueistot. Alustamerkis-
tä riippumatta vaihleistona kåvte-
tään Voithie

Tammelundin Liikenteen auto
22, MB OHL1625 / Wiima K202.
on såanut kevåällä !ärjestysnume_
rokseen 6. Aiemmin 21:slii tuli 5
(Sisu / Cano) ia 24:srä 4 {matala
Melsu).

Eråiden tietoien mukaan
LOYn autot numeroitaisiin SOO-
sarjaan. LOYlte pMisitulta tåhiai-
koina MAN - lebuseja, jotka ro-

dennäköisesti numeroidaan uu-
della periaatteella.

Swebus aikoo uudistaa radi-
kaalisti Transbusin kalustoa. On
puhuttu, enå yhtiö saisi piakkoin
jopa 40 uuna bussia!

Lähilinjal 54 (OcE-336), Votvo
B10B / Carrus City [4, on nähtv
linialla 731. Aulo 14 (OGE€68) on
samanlainen

Neslekaasubussi (GAS-1)
N4AN / Wiirna. enl. ESA 2OO. on
Ruhan kåytössä. Auto on maalaflu
HKL:n koeväreihin. Toukokuun 2_
påivänä Kaasu-Manni aloini liiken-
nöinnin linjalla 1 4 vuorossa 5Og.

den hinnäftaan nulrnumanomia
lippuja saanut enää myydä.

Huhlikuun alussa kävnnistvi
Joensuun seudulla seutuliooukå-
keilu. ftIukana ovat Joensuu. Ou-
tokumpu, Liperi, Kontiotahti, pyhå.
selkå, Eno, Kiihtelysvaara ia potvi-

iärvi. Kuukausilipun hinta vailfe-
lee 300 - 500 ma.kan väti å kori-
kunnasta riippuen. H uonautetta-
koon, ettå Enossa on maamme ai-
noa maalaiskunnan omistama
bussiyhtjö. Enon kunta on liiken-
nöinyt jo vuosikymmeniä piräiån

LIPPUTARIFFIT

Tampereen liput
1.r.1994

Joitakin aikoja sinen keroim-
me, että vielä jotkin YTv-alueen
bussiyhtiöt kiynävät leirhausph-
lejä. Toluuden vuoksi ("Tariffioh-
jeklen" mukaan) pitä kerloa, että
vlosikausiin pihdeillä ei edes hå-
tätapauksissa ole saanut lehdå li-
pun leimausta. Almex M]eimaus-
hitleen haioles.sa merkintå pitåisi
leMä vain kuulakårkikvnå å

Autenftinen *asinnrloitettu *ena-
liwu Vantaalta.

Lekitå bou ndtadrt åsLriåu>lEd.e lloDu orr<.!na mimdi !n-
niir loll].$ loouh llirubfr rr..li
såi/Ylå lLou malqn a|8n
Srrrol. dbnen vld ,oens badM I
slåmplin$ålrpr'ate B'rFn6n bd.å!F
ssr lil öcrgånc .n inme dc. drt
Sp€ra b, 6[ån undli r€sån.' 1993

Alandgori 5€O,OO

Aioissita)wr 1O&),OO

Työfra!€tond lao.m

3,0t)

4,00

8,00

@,o0

165,00

11q@

Turun liput
1,2.1994

6.00

5,00

70,ao

€,00

30,00

100.00

130,00

25o,OO

4€0.00

i,lg 1 197 840

Vuoden vaihteessa oji päätettv,
etLå kuljeflajat myyvåt v. 1993 Hei
singin sisäisiä kertalippuja arvon-
Iisäveronaattopåivåän 31. S saak,
ka, ios lippuja riinäå. ÄK inen pää-
tös 9. 2. måäräst. ettei viime vrio-

henkiEkohråin6 I a00.00

halriakohtajne 270o,oo

Mat€irurippu (24 r) 2o.oo

Aikuiset
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sisåisiUå bussireiteillå. lehlemme
julkåisisi mielellään ionkin nykyi-
sen "Enon liikennelaitoksen" au-
lon kwan - onnistuuko?

MUUTA

Muutamia påäkohtia vuosina
1992 - 1993 YTv-alueella kokeil-
lusta malkakornikokeilusta: Ko-
keiltavana oli kolme erityyPPislä
älykorttijärjestelmää. Yhtå kokeil-
tiin metron 

'iityntälinjalla 
91, toista

liityntålinlalla 92 ia kolmatta seutu-
linjoilh 36G362. Erillinen kokeilu

iäriestettiin Espoon invatakseissa.
Linialla 91 kokeiltiin AES Scandi-
navia AB:n konlaktillista muisti-
korttia, l,njalla 92 Buscorn OY:n

eläluettavaa muistikorttia ja seu_
ruiinjoilh 360'362 lnter Marketing
Oy:n lähiluettavaa suoritinkorttia.
Kontaklikortti työnnetäån lukulait-
teen sisåån, lähilukukortti viedåän
laitteen pinnalle !a etälukukorni vi-
lautetaan lukulaifteelle 1-10 sentin
etäisyydeltå, jopa lompakon sisäl-
lå. Matkakortit korvasivat 30 påi-
vän näynölipd. Kofih ladattiin R-
kioskeilla, joita oli kaksi kaksi ktJta-

kin kokeilua varten. KertaliPut
myytiin kokeilulinlolen busseissa
uusilla laitteilla. Osa kokeilulinjo-
ien kåynåiistå jäi kä),ttåmään sar-

ialippuia ja tavallisia näynölippuia,
joten kokeilussa pideniin rinnak-
kain uudet ia vanhat rahastuslait-
teet. Matkuslajat tilasivat matka-
kortteja yhteensä 2450 kapPalet-
ta. Korftien kåynöaste iåi klitenkin
vain 30-50 % tilatuistå korteista eli
kåyttdaste jäi siis odotettua alhai-
semmaksi. Kokeilun tulos oli kui-
tenkin, etlå pååkauPunkiseudulle
sopii parhaiten etälukukortti, jota
vain vilautetaan lukulaitteelle.
Mud korttityypit ovat hitaampia
kuin nykyinen näynölippu eivälkå
puolusta mitenkään yli 100 miljoo-
naan markkaan kohoavaa lipPu-

iårjeslelmän muutosta.

Vanlaan aikatauluvihkossa on
ollut uutuulena linlojen 516...560
yksinkertaistettu linjakaavio ajoai-
koineen ilman sen kummernpia
selityksiå. Esimerkjksi linjan 519
ttäkeskus - Lentoasema ajoaika
on 23-54 minuuttia. Matka-aika
lK:sta Helsingin pitäiån kirkolle on
15-38 min. Kun linjan vuorovälion

noin 20-40 min. on välipysåkki-
käyttäiille herttaisen yhdenteke'
vää milloin menee autoa odotta-
maan.

Viikolla 7 valmislui Koskelan
hallin remontoitu A-hallirakennuk-
sen raiteiden 21 la 22 Pc-sulinia
käyttökuntoon.

Maananlaina 11. 4. Vantaan
kaupunginvaltuusto myi Suomen
kolmanneksi suurimman bu$sif ir-

man (260 autoa, 600 työntekiiää)
eli Vantaan Liikenne _konsernin

Pohjoismaiden toiseksi suuim-
malle bussiyhtiölle eli ruotsalaisen
Liniebuss AB:n alayhtiölle OY Nor-
dic Buss Ab:lle. KauPPaan sisähyi
myös Vantaan Liikenteen ia kau-
pungin välinen liikennoinlisopi-
mus, joka on voimassa vielä kuusi
wolta. Noin kolme viikkoa aikai-
semmin Swebus AB osli espoolai-
sen Transbusin. Suomalainen
kunnallinen yhtiö mjrytiin ulkomai-
selle yksityiselle ia suomalainen
yksityinen ulkomaiselle valtionyh-
liölle. Monien asiantunlijoiden ker-
tomusten mukaan nåme ukomail-
le myynnit ovat vasla esirnakua

Vantaan "liikennelaitoksen"
myyntiä peruslehiin mm. sillä, enä
kaupunki sai siitä selväsii enem-
män kuin olisiihen vuosien vanel-
la siioittan'rt (= 45 Mmk) la kaup-
pahinta vastasi Yhtiön subslans-
siarvoa. Kaupunginvalluusto oli
kauppaan niin !M!"väinen, ettå
påätös syntyi siellä yksimielisesti
ilman kummempia Puhe€nvuoro-
ja. Kaupungin rooli ioukkoliiken-
teen jårjestämisessä on muununul
niislä ajoista, klln Vantaan Liiken-
ne osiettiin v 1975. Tänä Päivånä
kaupunki ei tarvitse omaa Yhiiötå

bussiliikenteen lurvaamiseen, kun
palv€lut ostelaan YTV:n kautta.
Yksi syy bussiyhtiökaupalle oli
myös kilpailutlamisen tuomat uh-
katekijät kunnallisille bussiyhtiöil-
le. Riiia kilpailulain sisällöstä voi
johtaa tilanteeseen. jossa kunnal-
lisessa om istuksesså olevat yhtiöt
eivät saa kilpailla kuin omien kun-

talaistensa käyttåmistä vuoroista.
Kunnallisten yhliöiden kilpailuase-
ma heikkenisi tållaisessa tilan-
teessa huomatlavasti. Pääkau-
punkrseudun kunnallisia yhtiöitä
oval helsinkiläiset HKL ia STA se-
kå espoolainen Espoon Auto. Pari
vuotla sflen STA tarjosi Vanlaan
Liikerneestä runsaat 70 Mmk. kun
nyt kauppahi a oli 172,5 Mmk.
Kaupunki ioutuitosin oslamaan it-
selleen varikot 1 1,6 Mrnklla, varik-
koien kåWäiä maksaa kaupungille
vuokaa 4,5 Mmk vuodessa. Van-
taan Liikenne -konsemin luotta-
musmiehet ilrnaisivat huoleslumi_
sensa lulevaisuudesla: "Pelåtään,
että nyl firmasta halutaan voittoa
ja löysåt tullaan poislamaan niin
linioista kuin työntekijåpuolella-
kin'.

Kansålaisliike Pikarailiotie pa-
nostiviime talvena Helsingin - Es-
poon pikaraitiotiellysymykseen.
Espoossa olisi ollut laajamien
haaralinioja lqmmenen: 1 Otanie
meen,2 Leppävaaraan, 3 Sinimä_
keen, 4 Haukilahleen, 5 [4atinky-
läån, 6 Puolarmetsään, 7 Swe
laan,8 Soukkaan, I Latokaskeen
ja 10 Kivenlahteen. Taaiamien
osuudet olisivat olleet katuratoja
sekä Länsivåylää pitkin Helsinkiin
kokoava yhdysvåylå olisi ollln Pi
karatana. YTV:n aikaisempia tutki-
musluloksia ja uusia kansainväli'

Hakunikn Liikenne 1. Scank CN113 ia 56, Scania N112 / Aiokki Aty'
kuulwat nyt Liniebuss ABlle. Kuva JuhaE Notdlund 21. 8. 1992.
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siä pikaraitiotiefaktoia yhdistellen
saatiin lopputulokseksi se, ettå
niin matka-ajat, vuositta;set kus-
tannuksel krin joukkoliikenteen
subventiotkin olisivat olleet ES-
RAa (Espoon RAtikka) suosivia.
Etelä-Espoon pikaraitiotien kåyl-
tökulut olisivat runsaat 200 Mmk
vuodessa, se oli 30 Mmk våhem-
män kuin YTV:n suosinelerna Niit-
tymaan metro ja låhes 80 irmk
vähemmän kuin bussijärjesielmä.
ESBAn tarvitsema joukkoliiken-
teen subventio oli alle 50 Mmk
vuodessa, kun metro taMtsee lå-
hes 80 Mmk ja bussit yli 1 20 Mmk
ESRAn rakentamiskustannukset
oli laskettu vaiaaksi 1,1 miljardiksi
markaksi, joka on yli300 Mmkvå"
hemmän kuin Niittymaan metro ia
lähes 550 Mmk våhemmän kuin
Kivenlahteen ulottwa liityntälii-
kennejärjestelmä.

Keväe ä YTV joutui uusimaan
tutkimuksiaan - mm. HelsinginSa-
nomat kertoi tammikuus$ piåäkir-
joituksessaan "... Kansalaisliike
on astunut YTV:n varpaille, kun se
on rohiennut tehdå omia laskel-
mia. Kansalaisliike on saanut ai-
van päinvastaisia tuloksia kuin
YTV pikaraitiolien kustannuksisla.
On ikåvåä aistia YTV:n vastenmie-
lisyys kansalaisliikke€n qEiä koh-
taan. Pitkin hampain se on luvan-
nut laskea vielä kenan pikaraitio-
tien kusl,annuksel samoin perus-
lein kuin kansalaisliike. Paliasta-
vaa on YTV:n lausunlo jo elukä-
teen, että tutkiminen ei kuitenkaan
muuta mitäån. YTV:nasenne kielii
Helsinki-keskeisyydestä. Pääkau-
punki on tunnetustiaianut voimak-
kaasti metron jaikamista Espoon
puolelle..."

21. 4. elipåivrå Helsingin kau-
plJnginvahuuston matalalattia€-
tikkoien hankintapätöksen iål-
keen YTV:n liikenneosasto julkisti
tiedotteen, jossa odotetusti todel
tiin, ettå monihaarainen pikaraitio-
tie on kallis sekä rakentamis- ettå
käyttökustannuksiltaan. Muuten-
kaan ei puollefi! pikåraitiotietä
kaavoitus- ja muihin seikkoihin ve-
doten. ESRAn rakentamiskustan-
nukset olivat 2,4 miljardia mark-
kaa ja liikennöimiskustannukset
284 Mmk Bussiliikenteenä liiken-

nöimiskusta
nnukset olivat
276 Mnk p
fielrcna 232
Mmk Matka-
ajaltaan pika-
railiolie oli
myös käikkia
muita vaihto
ehtoja hi-
taampi. Lop-
putuloksena
esitettiin rnet-
rolinjaa Ota-
nieme€n ja
Tapiolaan ja
myöhemmin
Niittymaa-
han.

Touko-
kuun lopulla
luli julkisuu-
teen uusi
pääkaupun-
kseudun lii-
kennejårie-s-
telmäsuun-
nitelma, !)n-
ka olivat leh-
neel YTV,
kunmt ja liikenneministeriö. Siinå
todettiin, että vuoteen 2020 men-
nessä Elelä-Espooseen ei lehdå
metroa, vaan liikenne hoadetaan
busseilla. Helsinki olisi halunnut
rakenlaa metr@ns myös Espoo
seen, mutta koska Espoolla ei ole
rahaa sellaiseen, ei sitä tieten-
kåån tehdå. Ja koska suunnitel-
missa oli mukana myös YTV, niin
pikaraitiolie metroa huomattavasti
edullisempana liikennemuolona ei
luonnolliseslikaan ollln esillä (kos-
ka se on kaikista vaihoeMoista
kallein), jolloin påätökseksi tuli jar
kaa nyhyistäespoolaislen linia-au-
torallia Helsingin ydinkeskustaan.

Leveäraileinen Jokeri-pikarai-
tiotie Plotinharjusta, Oulunkylän,
Haagan ja Leppävaaran kauna Ta-
piolaan on uudessa suunnitelmas-
sa j,älleen esillä, sa.noin VR:n Mar-
ja-€ta Vanlaankoskella lentoken-
tän kautta Hiekkaharjuun. Vuc
saaren metrcrataa myös kiirehdit-
tiin.

Toukokuussa ei pidetty perin-
teistä pääkaupunkiseudun linla-

adonkuljettaiien laitoaiokisaa. Ai-
emmin on kisassa ollut paftaim-
millaan 40 autoa, nyt HKL:n ulko-
puolelta olisi tullut vain kolrne au-
toa - eräåhä kotimaisella liiken-
nöitsijältå.

ULKOMAÄT

Tukholma

SL Tunnelbanan onaa vuosina
1994-96 kåyttöön matkustajalas-
kentaiärjestelmän, jossa junat
punnitaan. Raiteessa oleva tun-
nistin punnitsee ohikulkevan vau-
nun painon ja sen perusteella tie
tokone laskee matkustalamäärän.
Liikenteenohjaus saa heti tulokset
lietoonsa ja voi järjestää tarvitla-
essa lisävaunuja lai muita toimen-
piteitä. Jäiestelmä on ruotsalais-
valmisteinen.

Maaliskuun lopulla SL aloitti
koeliikedeen hybridibusseilla.
Bussi kulkee såhköllå, mutta tuot-
taa sen itse. Siinå on henkilöau-
tonmootlodn käytlämä generaat-
lori

Lakiasiaintoitnisto

Kämäräinen
&

Korvenkontio

Pofloinen Hesperiankatu 3 B

00260 Helsinki

Puheljn l90J 440 414

Telekopio 190J 440 447
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AVUSTUKSET tulivai tällä kertaa
seuraavilta, joille kiitokset:

Mikko Alameri, Mikko Attila, Bus-
siammattilainen, BussiUusimaa
94, Krister Engberg, Jukka Hanni-
kainen, Tom Heino, HKL,llkka Ho-
vi. Hans Jaalinen, Timo Jakola,
Pasi Jakovletf. Hani Koskikallio,
Tauno-Juhani Lappi, lsrno LePPå'
nen, Esko Levomåki, Rauno Lind-
blom, Juhana Nordlund, l\4arkku
Nummelin, Lari Nylund, Paikallis-
liikenne Tiedote. Sami Partanen,
Juhani Poussa, Jorma Rauhala,
Sakari K Salo, Kai Sillanpää, Ju-
hani Valanto ia Risto Vormala.

Huomasitko, että iotain iäipuuuu-
maan. Sen voi vielä korjata seu-
Gavassa numerossa. Päätepy-
säkki toimiletaan yksinomaan toi-
mitukselle låhetettyjen uulisten,
havaintojen ja avustusten perus_

teella. I\'lottomme on: Jos täet atl
heelliseksi keftoa iostain havain'
nost as i h a rast u stove i I I es i, n ii n s e
kelpaa nyös Pååtewsäkil le.

Tukholman museorcitiotien liikenne käynnistyi änä vuonna huhtikuun

alussa. Talven kuluessa kalusto on osittain ioutund nunoksien kohteeksi

Göteboryitainen MLstangi nrc 333 on maalaltu vaaleanruskeaksi, ia siinä

on Dag;ns lndust.in mainokset nåkryåsti esi å Oslolaisesta HlKan vau-

nusra-nrc 7Oo on ktusteftu liikl<wa kahvilarcitiovaunu (Ru ande CafeI
pnka kulkuwarcl selviävät pysåkkaiktauluisla Wös tänå vaunu on
'saanut 

uudenkisen maalauksen. Kuva Saki K Sab 3 4.1994

Påås iäi s s u n n u nta i n a va u n u 3 33 a i h e utti tikka utu n i s e I I a a n va u n w u u h ka n

viimeisele pysåkille ennen Noftmalmstoryia. Ennenkuin peåsså tulhn

khvilavau;i 7oo ehti työnää 3 :n sivuniteelle' olivat gumassa mukna
myös muut linjatta otleet vaunul 2SS ia 328 Paikalle kiirehli myös nuseo'
nitblien hikenleenohkuskeskuksen paftioaulo!
Kuva Saki K Salo 3.4.1994

Railion Päåtepysåkin osoite:

Aio He man
puhelin (90) 321 066
lai postitse osoitteella
Vaniovåntie 40, 00950 Helsinki.

Tyytymätön
Oli perustettu uusi linja 4V Sipoon-
kirkon pysäkiltä nousi ky!'tiin kes-
kustaan matkalla oleva mies. Vau-
nun käännlttyä Helsjnginkadulle
sanoi mies kovalla äänellä:

-Olisi pitänyt arvata, että päin
v. . . .a tämä menee!

Tal li nnan kupunkiliikenteen
30 påivån liryu.

Sarajevo

Baitioliikenne alkoi låhes kah-
den vuoden tauon iälkeen Bosnia-
Hedzegovinan Pääkaupungiqså ia
samalla maan ainoassa railiotie_
kaupungissa. Kaksi vaunua oli
koeajolla 8. 3. ranskalaisten ja uk-
rainalaisten Panssarvaunuien
suojaamana.

MUNITSIPAALETTEVÖTE
.PILET.

30
PÄEVA
KAART

TRAMM.TROLL.BUSS
TALLINN

-r za

E

c
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TARTON SUOMALAISET LINJA.AUTOT

Kuvat Jorma Rauhala, 5. 5. 1994

Tarton liikennelaitoksella on melko palion entisiä HKL:n ia TAKL:n sinisiä busseja
käytössään. Toukokuussa tehdyn Baltian opintomatkan aikana pistäydyttiin myös
tässä historiallisessa, mutta nykyaikaisessa yliopistokaupungissa.

Tatton 54 on entinen TAKL:n Volvo
B 59 / Ajokki vuadefta 1 975.
Linjan 6 auto on juuri lähdössä rau-
tatiea'emalla, joka on tudan alku-
peåisa hie noja pu uasemia.

Tafton 86 on entinen TAKL:n Sca-
nia BR 1 1 lM / Ajokki 5300 vuodel
ta 19)V

Tänå Sisu 8T-69 BW / Wiima
K-1O0 vuosimallia 1977-78 on
puolestaan entinen HKL:n auto.

RATTTO 2 ' 1S94
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SRS:n histoian ensimmäinen vappuaielu iäriesteftiin 1. 5. 1994 Latvian päkaupungissa Biiassa TTP:n
(hamvaju un Trclejbusu Perl/alde) mei e iåiestänå ä ajelulla kieftelinne "Pohiolan Paiisin' ktuia
ianhalla kaksiaksetisetk moottorivaunulla, numetona sillåoli'1901" Kwassavaunu seisoo Bnlibas ielä
-kadun ua kolk. Huomio taitioteillä kaikissa vaunuissa käytettåvä tankovinoitin

Kansikuva:
AEC : n matalalaft iai nen kaksinive-
Iinen Eitiotiemootto vaunu Sååty-
talan ed ustalla Snellmanin kdulla
k uljeft aj i e n t utu stu m is ko eajoj e n ai'
kana.
Kuva Joma Bauhak 17.4.1994.
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