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Koko ajan lähempänä
Tampereen raitiotie konkretisoituu vauhdilla  

katukuvassa ja makettinäyttelyssä.



Hyvä lukija,
Pääkirjoituksen alkuun haluan onnitella Jukka Jalosta ja muu-

ta Leijonajoukkuetta sensaatiomaisesta jääkiekon maailmanmesta-
ruudesta. Hyvä Leijonat!

Lähes kaikki stadilaiset skujaavat sporalla päivittäin. Sporalla skujaami-
nen on helppoa, turvallista ja luotettavaa. Sporakuski on alansa ammatti-
lainen, joka haldaa duuninsa, eikä se skagaa. Sporat ovat olleet Stadissa 
jo 1800-luvun lopusta alkaen ja siitä lähtien kuskeja on koulutettu sään-
nöllisin väliajoin. Vihreän jättiläisen ajaminen on helppoa: Vaunu liikkuu 
ajokytkimestä, mutta liikenteen ammattilaiseksi tullaan vuosien työkoke-
muksella. Minkälaista on itse koulutus?

Kurkistetaan kulissien taakse Jussi Eskelisen opastuksella.

MAALISKUUSSA ALKOI jo vuosia suunniteltu Hämeentien peruskorjaus. 
Sen vaikutukset näkyvät joukkoliikenteessä ympäri kaupunkia. Tästä nu-
merosta alkaen saamme seurata Niko Setälän uutta kirjoitussarjaa ensim-
mäisestä lapionpistosta remontin valmistumiseen saakka.

Tampereellakin ratatyöt edistyvät lupaavaa vauhtia ja kiskoja on asennet-
tu jo moneen paikkaan. Tampereen raitiovaunujen liikennöitsijäksi valit-
tiin vr. Onnea vr:lle. Tampereen tilanteesta katsauksen antaa Ari Palin.

Helsingissä rakennetaan uutta ja korjataan vanhaa kesän aikana. Tätä 
kirjoittaessani Pasilan sillan uuden joukkoliikenneterminaalin rakennus-
työt ovat päässeet hyvään vauhtiin, samoin kuin Eiranrannan ratatyötkin. 
Molempia työmaita saatte seurata ratatyösivuston merkeissä.

TÄSSÄ NUMEROSSA toimituskunta hakee kahta kirjeenvaihtajaa: toista ra-
portoimaan Tampereen kuulumisista ja toista Raide-Jokerin vaiheista. Mi-
käli tunnet mielenkiintoa tehtäviin ja haluat liittyä osaksi Raition toimi-
tuskuntaa, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Tämän lehden myötä haluan kiittää Johannes Erraa vuosien työpanok-
sesta seurassa ja toimituskunnassa. Kiitos myös kaikille kirjoittajille ja 
avustajille!

Hyvää kesää kaikille lukijoille ja mielenkiintoisia bongaushetkiä bon-
gareille!
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RAITIOTIE- JA METROLIIKENTEEN SEKÄ  
MUUN KAUPUNKI JOUKKOLIIKENTEEN  

ERIKOISJULKAISU

KURSSILTA 
KULJETUSALAN 

HUIPULLE

Raitiovaununkuljettajan työhön tarvitaan vankka ja pätevä 
perehdytys. Näennäisestä yksinkertaisuudestaan huolimatta työ 

vaatii herpaantumatonta keskittymistä. Ammattiin on koulutettu 
ihmisiä jo yli 120 vuoden ajan tyylien ja metodien vaihdellessa 

ajan mukana. Lyhyehkön koulutuksen jälkeen oppilaat päästetään 
harjoittelemaan ajamista omatoimisesti. 

TEKSTI JUSSI ESKELINEN

Ajo-opettaja 
Sini-Tuulia Man-
kinen seuraa 
kuljettajaoppi-
laan työskente-
lyä Koskelan 
hallissa.TU
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JOTAIN SEN AIKAISESTA 
RAHASTAJAN TYÖSTÄ 
KERTOO TYÖNANTAJAN 
RAITIOTIELÄISILLE 
HANKKIMA PAINIMATTO.

Alkuaikojen kuljettajakoulu-
tuksesta tiedetään hyvin 
vähän. Kummer-yhtiö toi-
mitti sähköraitiotien Hel-
sinkiin avaimet käteen 

-periaatteella, eli järjesti myös kul-
jettajien koulutuksen. Ensimmäiset 
vaunut olivat yksinkertaisia käyttää: 
kammesta kääntämällä annosteltiin 
600 voltin tasavirtaa suoraan. Pe-
ruuttaakaan ei tarvinnut, sillä ohjaa-
mo – puoliksi avoin tila, jossa seis-
tiin – löytyi vaunun kummastakin 
päästä. Vähäinen liikenne kaduilla 
koostui hevoskärryistä ja jalankul-
kijoista, automobiileita ei vuonna 
1900 vielä ollut.

Saksalaiset teknikot opastivat 
sähkökäyttöisen vaunun käyttöön 
ilmeisesti hevosraitiotien kuljetta-
jia ja myös aikaisempaa kokemusta 
omaamattomia. Nykyvalossa osaa-
misvaatimukset olivat kohtuulli-
sen vähäisiä, eikä liikennesääntöjä 
liiemmin ollut. Autojen ilmestyttyä 
ja liikenteen kasvaessa vaunumalli-
en samalla monimutkaistuessa kul-
jettajakoulutuksessa piti ottaa aiem-
paa enemmän asioita huomioon. 

Kuljettajien osaamisen substans-
sin lisäksi koulutus hoiti rahasta-
jien perehdytyksen. Alkuvaihees-
sa kaikki rahastajat olivat miehiä. 

Työstä siirryttiin usein lisäperehdy-
tyksen kautta kuljettajaksi.

Jotain sen aikaisesta rahasta-
jan työstä ja koulutuksesta kertoo 
työnantajan raitiotieläisille hankki-
ma painimatto. Liikennelaitoksen 
henkilökunta sai siis harjoitella ny-
kykielellä haastavan asiakkaan koh-
taamista yhtiön järjestämissä tilois-
sa ja välineillä. Tuohon aikaan asia-
kaspalvelu miellettiin enemmänkin 
asiakkaan käsittelyksi. 

MASSAKOULUTUSTA JA  
JÄYKKÄÄ HIERARKIAA
Sodan aikana naiset pääsivät olo-
suhteiden pakosta väliaikaisesti kul-
jettajiksi, kun melkoinen osa mie-
histä oli käsketty rintamalle. Myös 
huolto- ja korjaustoimi 
kärsi henkilökuntapulas-
ta. Vajeita täyttämään pi-
kakoulutettiin keitä vain 
saatiin, mikä ei aina tuot-
tanut tarvittavaa osaamis-
ta. Koulutusvaje kostautui 
erityisesti poikkeustilan-
teissa. 

Seuraavan kerran nai-
sia otettiin kuljettajakurs-
sille vasta 1968, eli kului melkein 
sukupolvi, ennen kuin muistot pak-
koratkaisusta unohtuivat.

Sotien jälkeen liikenne lisääntyi 
huomattavasti. Maaltamuutto ja 
bussien vähäisyys aiheuttivat rai-
tioliikenteeseen matkustajamäärät, 
joita ei ole ylitetty vieläkään. Kou-
lutuksen kannalta tämä tarkoitti 
suuria, 40–50 oppilaan kursseja. 
Aikaisemmin kuljettajia oli koulu-
tettu pienissä ryhmissä, joskus vain 
muutama oppilas kerrallaan. 

Massakoulutetut kuljettajat eivät 
tahtoneet viihtyä liikennelaitoksen 
palveluksessa. Aikalaiskertomus-
ten mukaan työ oli raskasta ja ai-
na ruuhkaista, ja jopa puolet kurs-
sin käyneistä lopetti työt jo ensim-
mäisen vuoden aikana.

Hierarkia koulutuksessa oli näyt-
tävää. Ajomestareita ja liikenne-

tarkastajia tervehdittiin 
usein käsi lipassa. Soti-
laallinen tervehtiminen 
oli tietysti tuttua sodan 
käyneille miehille, mut-
ta liikennelaitoksella si-
tä jatkettiin vielä pitkään 
sen jälkeenkin. Liiken-
nepäällikön päiväkäskyt 
1950-luvulla muistuttivat 
usein esimiesten terveh-

timisen tärkeydestä. Koulutukses-
sa oppilaille teroitettiin esimiesten 
ulkoisen palvonnan merkitystä. Sa-

moin virkapukuohjesääntö määrä-
si pukeutumisen tarkalleen. Ulkoi-
nen näyttävyys oli tärkeää omaksua. 
Muun muassa töihin ilmoittautu-
mista harjoiteltiin muiden opiske-
lujen lomassa. 

Kirjoittaja tulkitsee koulutuksen 
asenteessa olleen sisäänpäin kään-
tynyttä otetta. Oman työyhteisön 
henkilöt, varsinkin esimiehet, oli-
vat tärkeitä. Heitä kunnioitettiin ja 
pelättiin, hierarkiaa ja nokkimisjär-
jestystä opittiin kurssilla. Liiken-
neopetusta annettiin vähimmäis-
määrä, tyyliin ”kyllä te työssä opit-
te”. Matkustajien asioita käsiteltiin 
velvollisuuksien kautta, miten näi-
den kuului toimia. Asiakaspalvelu 
oli tuntemattomampi käsite – suo-
ranaista töykeyttä matkustajia koh-
taan pidettiin jopa hyveenä.

TOIMINTA AMMATTIMAISTUU
1980-luvulla koulutus tiivistyi ja 
ammattimaistui aikaisemmasta. 
Järjestettiin teemapäiviä, joina kes-
kityttiin yksityiskohtiin, kuten liuk-
kaalla ajamiseen, vaunujen kytke-
miseen tai pysäkillä toimimiseen. 
Koulutusluokan fläppitaululle kir-
joitettiin päivän teema. Kaikki op-
pilaat harjoittelivat keskitetysti, mi-
kä oli suuri muutos vanhaan. Aikai-

 Rahastajia 
opettajineen 
todennäköises-
ti 1960-luvulla 
Liikennelaitok-
sen Ruskeasuon 
varikolla.

 Menneen 
ajan koulutta-
jia, vasemmalta 
Ristimäki,  
K. Saarinen ja 
eläkekukkiensa 
kanssa Kurt 
Ekström.

semmin oli koulutettu ajomestarin 
tärkeäksi katsomia asioita ja toimit-
tu enemmänkin muistinvaraisesti. 
Tänä aikakautena tapahtui järjestäy-
tyneen opetussuunnitelman käyt-
töönotto. 

Kuljettajaoppilaille järjestettiin 
erilaisia testejä ja kokeita, kuten jar-
rutustesti ja reaktiomatkakoe. Reak-
tiomatkaa mitattiin vaunun taakse 
kiinnitetyllä laitteella, joka ampui 
kiskojen viereen väripanoksen jar-
rutuksen alkaessa. Kouluttaja käs-
ki jarruttamaan merkitsemässään 
kohdassa, ja reaktiomatka nähtiin 
väripanoksen osumakohdasta. Koe 
tehtiin kaikille kurssilaisille ja sitä 
toistettiin tarvittaessa. Oman aikan-
sa huipputekniikkaa.

Varsinainen ajokoulutus tapah-
tui samoin kuin aikaisemmin: 
ajo-opettaja seurasi koulutettavan 
tekemisiä vaunussa ja kehui tai to-
rui menestyksen mukaisesti.

Koulutusta järjestettiin yleensä 
arkisin klo 10–14, kun ruuhkavau-
nut olivat päivätauolla. Illalla oli tar-
vittaessa toinen oppilasryhmä klo 
18–21, kun iltapäiväruuhkan vau-
nut olivat tulleet sisälle ja vaunu-
ja oli käytettävissä koulutukseen. 
Vaunupula vaivasi kuitenkin arki-
sin. Viikonloppuisin ei koulutettu, 

vaikka kalustoa olisi ollut saatavil-
la. Varsinkin sunnuntaisin halleis-
sa oli paljon vaunuja, mutta kou-
lutusta ei järjestetty, koska viikon-
loppulisiä pidettiin kalliina, ja saat-
toipa syynsä olla myös sen aikaisis-
sa kouluttajissakin, jotka rasittavas-
ta vuorotyöstä arkivuoroihin pääs-
tyään eivät halunneet työskennellä 
viikonloppuisin.

Kouluttajien, ajomestareiden tai 
apulaisajomestarien lisäksi kou-
lutuksen järjestämiseen tarvittiin 
ajo-opettajia, eli tehtävään valittuja 
kuljettajia. Heidän työpäiviensä jär-
jestely vaati joskus luovuutta. 1980- 
ja 90-luvuilla kokeiltiin järjestel-
mää, jossa ruuhkavuoroa ajavia 
kuljettajia toimi ajo-opettajina. He 
menivät aamuruuhkaan, aamupäi-
vän lopuksi ajoivat ruuhkavaunun 
sisään, jolloin kuljettajat muuttui-
vat ajo-opettajiksi ja heidän sisään 
ajamaansa vaunu koulutusvaunuk-
si. Koulutuksen päätyttyä sama vau-
nu lähti iltaruuhkaan. Joskus pahan 
kuljettajapulan aikaan ajo-opettaja-
na toimiva kuljettaja saattoi lähteä 
vielä aamuruhkansa ja keskipäi-
vän ajokoulutuksensa jälkeen aja-
maan iltaruuhkaa. Työpäivät venyi-
vät tällöin säännöllisesti 12 tuntiin 
tai ylikin. Ihminen voi kestää tällais-

 Ote liiken-
nelaitoksen ar-
kistosta, kuva 
1940-luvulta.

 1970-luvun 
kurssikuva kou-
luttajineen. Sii-
hen aikaan kou-
luttajina toimi-
vat muun 
muassa Kurt 
Ekström, Hel-
mer Wiksten, 
R. Saarinen, 
Pihlajamaa, Hil-
pas Mörö ja 
Keijo Saxholm.
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ta muutaman vuoden, mutta ei lo-
puttomiin. Opettajien ylikuormitta-
minen alkoikin lopulta tuntua kou-
lutuksen laadussa.

INTENSIIVISTÄ OPISKELUA
Nykyään kursseille haetaan Helsin-
gin kaupungin sähköisen rekrytoin-
tijärjestelmän kautta. Hakijamäärät 
vaihtelevat. Raitiovaununkuljetta-
jaksi on suhteellisen vaikea päästä. 
Täytyy ottaa huomioon, että työ on 
haastavaa: ollaan aina keskustassa, 
koko ajan on liikennevaloja ja vaih-
teita, muita ajoneuvoja usein ruuh-
kaksi asti. 

Henkilökuljetusalan työnä rai-
tiovaunun ajaminen on monipuo-
lista ja vaihtelevaa vuorotyötä. Sitä 
voi pitää kuljetusalan huipentuma-
na, sillä monella hakijalla on taus-
taa kumipyöräliikenteessä, tavaran- 
tai henkilökuljetuksen parissa. Tak-
sin-, jakeluauton- tai bussinkuljet-
taja on nähnyt lasinsa takaa, missä 
ympäristössä raitiovaununkuljetta-
ja toimii. 

Kuljettajakoulutus jakautuu rek-

rytointivaiheeseen, koulutusosaan 
ja työssä oppimiseen. Rekrytoinnis-
sa tutustutaan hakijoihin paperei-
den kautta, sopivia haas-
tatellaan, ja osa valitaan. 
Hakijan tulee täyttää ajo-
korttivaatimuksessa ole-
vat näkö-, kuulo- ynnä 
muut vaatimukset, ja ajo-
historiaakin tarkastellaan.

Koulutussopimuksen 
tehneet oppilaat pääty-
vät varsinaiselle inten-
siivikurssille. Puolessa-
toista kuukaudessa opis-
kellaan uuden ammatin perusteet, 
ajetaan inssiajo ja mennään har-
joittelemaan oikeiden matkusta jien 
kanssa. Alussa käydään tarkasti läpi 
joukko perusasioita ja erilaisia häi-
riöntorjuntatoimia: raitiovaunujen 
käynnistys ja sammutus, liikentees-
sä toimiminen, ajo kaupungilla nor-
maalitilanteessa, ja mitä tehdä, jos 
jotain tapahtuu. Kuljettajan täytyy 
tuntea raitiovaunulinjat ja tietää 
missä kiskot menevät. Tarvittaessa 
täytyy osata ajaa poikkeusreittejä, 

A amu alkoi klo 8 Koskelan hal-
lilta. Ensin oli pientä hässäk-
kää siinä, odoteltiin että saa-

daan tarpeeksi vaunuja koulutuk-
sen käyttöön. Onneksi oli sitten hy-
vää aikaa vaihtaa kuulumisia kolle-
goiden kanssa ja vähän jutella mi-
ten eri oppilailla menee, ja miten 
pitäisi jatkaa koulutusta eteenpäin. 
Kerrankin sijaisillakin oli tähän tar-
peeksi aikaa. Sijaisethan ovat nor-
maalisti linjaliikenteessä silloin 
kun ei ole koulutusta, ja ajotuntien 
aikaan tullaan koulutukseen.

Kun lopulta saimme vaunut, op-
pilailla oli ensimmäistä kertaa ni-
velraitiovaunu (mlnrv). Ensimmäi-
nen puoli päivästä menikin aika pit-
källe siinä, että harjoiteltiin perus-
asioita mlnrv:sta: käynnistämistä 
ja sammuttamista, liikkeellelähtöä 
ja peruuttamista – perusasioita, jot-
ka täytyy tietää, ennen kuin lähde-
tään hallin ulkopuolelle. 

Tarkoitus oli ajaa ensin pelkäs-
tään hallissa ja sitten raidetta 23 pit-
kin hallia ympäri, mutta raide oli-
kin pois käytöstä. Peruutettiin parin 
muun kouluvaunun kanssa letkas-
sa takaisin. Kaikkia harjoituksia ei 
tehty hallialueella, vaan lähdettiin 
rohkeasti harjoittelemaan porttien 
ulkopuolelle.

Päätettiin ajaa Käpylään ja sieltä 
takaisin hallille. Kustaa Vaasan tiel-
lä ja Mäkelänkadulla on hyvää suo-
raa, missä pääsee harjoittelemaan 
pikajarrutuksia ja muuta tarpeellis-
ta. Harjoitukset onnistuivat kivasti. 

PIENTÄ HAASTETTA aiheutti se, et-
tä oppilailla oli ollut ensin käytös-
sä Artic, jolla oli ajettu suunnilleen 
viikon verran. Articista mlnrv:un 
siirtyminen on aina hieman haas-
tavampaa kuin toisin päin. Articis-
sa tottuu siihen, että tietokone hal-
litsee vähän kaikkea, ja vaikka vä-
hän mokailisi, niin yleensä vaunu 
pelastaa siinä tilanteessa. 

mlnrv:ssa taas on päin vastoin: 
kuljettaja hallitsee itse vaunua, 
mutta jos jotenkin mokailee, vau-
nu ei korjaa sitä millään tavalla. Eli 
pientä totuttelua siinä on. Sanon ai-
na, että se on kuin ajaisi uutta ja 
vanhaa autoa. Eroa on siinä, kuin-
ka paljon tietokone osallistuu aja-
miseen ja kuinka paljon itse pys-
tyy hallitsemaan. 

Muutamasta asiasta joutuu aina 
muistuttelemaan. Esimerkiksi Ar-
ticissa seisontajarru menee auto-
maattisesti päälle, mutta nivelessä 
se pitää muistaa itse laittaa päälle, 
ettei vaunu lähde liukumaan. 

Tällaisia asioita harjoiteltiin, ja lo-
puksi meni jo ihan hyvin. Keli oli 
hieman liukas, lunta oli tullut hy-
vin, ja päästiin harjoittelemaan liuk-
kaalla ajoa, mikä oli hyvä.

KOSKELAN HALLIIN ruokatauolle tul-
taessa aina vähän ihmetellään mil-
le raiteelle pitäisi mennä, ja onko 
siellä muita edessä, ja kuinka pit-
kään ne vielä aikoo pitää ruokatun-
tia. Tämä meni tänään kohtalaisen 
hyvin, ei tullut isompaa hässäkkää. 

Ruokatauon jälkeen lähdettin 
harjoittelemaan linjaa 1. Tämänker-
taiset oppilaat olivat ajaneet alusta 
asti suhteellisen reippaasti, joten 
ehdittiin ajaa kaksi kierrosta.

Päivän päätteeksi palattiin takai-
sin Koskelan halliin. Lopuksi kun 
vaunu oli pysäköity, käytiin oppilai-
den kanssa tarkasti läpi, mitä päi-
vän aikana oli saatu aikaan ja kou-
luttajana tekemäni huomiot: kai-
kennäköisiä asioita liikenteestä ja 
ajamisesta, ei mitään isompia, mut-
ta monia pieniä havaintoja. Kirjoi-
tettiin oppilaiden ajopäiväkirjaan, 
mitkä asiat menivät hyvin, ja mis-
sä on vielä petrattavaa.

SINI-TUULIA MANKINEN
AJO-OPETTAJA

AJO-OPETTAJA OPETTAA, 
HAVAINNOI JA MUISTUTTELEE
Articista niveleen siirtyminen 
on oppilaille haastavaa.

mikäli varsinainen reitti on tukossa. 
Kuljettajantyön tärkeitä asioita 

harjoitellaan ensin teoriassa ja sit-
ten käytännössä. Kuljetta-
jan pitää hallita koneensa, 
sen pysähtyminen ja kiih-
tyminen. Radassa on vä-
hän väliä vaihteita ja ris-
tikoita, ja ylhäällä ajolan-
gassa jaksoerottimia. Nä-
mä ovat asioita, joita rai-
tiovaununkuljettajan täy-
tyy huomioida muiden 
liikennetilanteiden mu-
kana. Kurssin aluksi aje-

taan rauhallisilla alueilla, missä 
oppilas tottuu kiskojen logiikkaan. 
Mennään joko eteen-, tai harvem-
min taaksepäin, vaihteista oikealle 
tai vasemmalle. Sivulle ei väistetä, 
ohjauspyörää ei ratikassa ole. 

Kurssia käydään matkustajien 
kuljettamista varten. Loppuvai-
heessa, inssiajon jälkeen, harjoi-
tellaan oikeat matkustaja kyydissä. 
Vakimatkustajat toimivat usein ruti-
noidusti, mutta aina on mukana eri-
tyisryhmiä. Tottuneet matkustajat 

RAITIOVAUNUN AJAMISTA 
VOI PITÄÄ KULJETUSALAN 
HUIPENTUMANA, 
SILLÄ MONELLA 
HAKIJALLA ON TAUSTAA 
KUMIPYÖRÄLIIKENTEESSÄ.

 Kouluttajia ja 
tuoreita raitio-
vaununkuljetta-
jia kurssin 2/18 
valmistujais-
kuvassa.
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1970-luvun alussa ilmoitus 
kurssille pääsystä tuli kirjee-
nä. Koulutus tapahtui Koske-

lassa jo silloin. Muistan ensimmäi-
sen päivän: Lehtisen Pekka oli ka-
pea, minä olin pikkusen leveämpi 
(painoin 77 kiloa) ja siellä oli myös 
muuan  Markku – en muista kuole-
makseni hänen sukunimeään – jo-
ka oli ainoa pyöreäposkinen kaveri. 

Se, mikä ensimmäisestä päiväs-
tä jäi parhaiten mieleen, oli koulut-
tajien esiintyminen: se oli kuin ar-
meijasta! Täällä on selvästi sotilaal-
lisempaa kuin merivartiolaitoksel-
la (missä olin aikaisemmin töis-
sä), ajattelin. Mihinköhän ihmee-
seen olen oikein tullut? Me kaikki 
olimme ihmeissämme, mutta sit-
ten ajomestari Laakso, joka oli ren-
to ja mukava ja naureskeli, sanoi, 
että ”Pojat, ei tätä tartte ottaa aivan 
näin tosissaan. Opiskellaan tää am-
matti vaan, me opitaan se tällä ta-
valla, toisella tavallaki!” 

Laakso huomasi, että kaikki nuo-
ret miehet eivät oikein tykänneet 
tiukasta komennosta, ja pehmen-
si kurssin alkua. Kyllä se siitä lähti, 
kun opimme talon tavoille.

Kurssin ensimmäisinä päivinä 
tuntui, että ajomestari Glad pelkä-
si ajokoulutusta. Jälkeenpäin huo-
masimme sen selkeästi. Hän oli hy-
vin tiukka kaikesta. Siihen aikaan 
oli kaksi kuljettajaa opettamassa, 
ja toinen näistä kouluttajista sanoi: 
”Teidän pitää puhua hänelle kuoro-
laulusta, kyllä se siitä.” 

Mietimme, että mikä ihmeen ti-
lanne voisi olla, jossa kuorolaulusta 
voisi alkaa kysellä kesken ajo-ope-
tuksen? Teimme hapuilevia kokei-
luja, ja Glad innostui heti: hän oli 
ihan täysin kuorolaulumiehiä ja 
muuttui kokonaan eri ihmiseksi, 
kun puhuttiin hänen harrastuk-
sestaan!

Osa kurssilaisista lähti myöhem-
min bussipuolelle. Se siinä olikin, 

etteivät muut olleet kovinkaan pit-
kään raitiovaununkuljettajina.
Sii hen aikaan, jossain vaiheessa 
1970-lukua, suunniteltiin monitoi-
mikuljettajaa, joka ajaisi raitiovau-
nua ja bussia ja tarvittaessa liikkuisi 
joustavasti yksiköstä toiseen.

MYÖHEMMIN, KUN ITSE olin ajo- 
opettajana, kerroin usein tämän: 
Lähdimme vaunulla Koskelasta, ja 
ensinnäkin oli kova huuto meille 
oppilaille: ”Älkää polttako kontak-
toreita, älkää sahatko!” Esimieskou-
luttajat suorastaan huusivat! Sitten 
he huusivat siitä, että ”pää pystyyn, 
älkää tuijottako siihen eteen, kat-
sokaa ylemmäs, pidemmälle! Jos 
te joudutte jarruttamaan, niin…” 
Ja me onnettomat vielä kysyimme, 
miten tätä jarrutetaan. ”Kyllä teille 
on opetettu se!”

Se oli vähän erilainen tyyli kou-
luttaa kuin nykyään. Tänä päivänä 
asioista keskustellaan rauhallisesti 
ja asiallisesti. Siihen aikaan osa esi-
mieskouluttajista – näin arvelisin – 
oli ollut liian kauan hommassaan, 
eikä heillä enää hermot kestäneet.

Olin myös valitsemassa ajo-opet-
tajia. Siinä tarkkailtiin, ketkä olivat 
halukkaita opettamaan ja kuinka 
opetus toimi. Moni kokeili ajatta-
mista oppilaiden kanssa. Jotkut kä-
vivät ja olivat vain vähän aikaa, toi-
set melkein aina. Tavallaan kasva-
tetiin ajo-opettajia.

Omalta osaltani tulin siihen tu-
lokseen, että ajo-opettajan asen-
ne on tavattoman tärkeä, varsin-
kin opetuksen alkuvaiheessa. Tie-
to ja asenne ratkaisevat. Yritimme 
Esko Hytösen kanssa löytää sellai-
sia ihmisiä, joilla oli osaamista ja oi-
kea asenne työhönsä. Oikealla tar-
koitan asiakas- ja kalustomyönteis-
tä asennetta.

TUOMO RISKILÄ 
LIIKENNEMESTARI,  

LIIKENNELAITOKSELLA 1970–2005

70-luvun ajokoulutus toi mieleen armeijan.

ANKARA AJOMESTARI HALUSI 
PUHUA KUOROLAULUSTA

Kuljettajatarve kasvamassa
Raitiovaununkuljettajien koulutukseen on tu-
lossa suurta lisäystä 2020-luvulla kuljettajatar-
peen kasvaessa huomattavasti nykyisestä. Li-
säksi pitää ottaa huomioon kuljettajien vaihtu-
vuus, mikä lisääntyy melko suorassa suhteessa 
kuljettajien määrän kanssa. 

Seuraavassa listaan raitiotiehankkeita, ja ar-
vioin niihin tarvittavia, alustavia kuljettajamää-
riä. Tarvittava henkilöstö on laskettu raitiovau-
nujen määristä ja liikennesuoritteesta. Mikäli esi-
merkiksi Raide-Jokerin liikenne alkaa kaavailujen 
mukaan aamulla 3.40 ja päättyy aamuyöllä 2.45 
on liikennepäivän pituus lähes koko vuorokausi. 
Kuljettajia tarvitaan siis lähes viiden vuoron ver-
ran. Alla olevasta alustavasta laskelmasta on jä-
tetty pois huolto- ja korjaushenkilöstön tarve.

Esiteltävät kohteet 2020-luvulla, jatkuen 
2030-luvun yli: Raide-Jokeri, Kruunusillat, Her-
nesaaren raitiotie ja Kalasataman–Pasilan yh-
teys. Muualla Tampereen raitiotie, mahdolises-
ti Turun ja Vantaan raitiotiet. 

Kuljettajatarpeen karkeaa laskelmaa: Rai-
de-Jokerille tulee 29 vaunua, kuljettajien tar-
ve 80 tai enemmän. Myöhemmin kuljettajien 
tarve oletettavasti lisääntyy, sillä liikennöin-
tiajat ja vuorojen määrät tuppaavat lisäänty-
mään matkustajien löytäessä uuden kulkumuo-
don. Kuuluisa raidekerroin vaikuttaa matkusta-
jamääriin, mikä on otettu huomioon Raide-Jo-
keria suunnniteltaessa. Kruunusillat-yhteydelle 
on yleissuunnitelman mukaan tulossa 19 vaunua, 
vuonna 2040 25 vaunua. Kuljettajatarve noin 60, 
2040-luvulla jopa lähes sata. Hernesaaren ja Ka-
lasataman raitioteille tarvitaan 5–7 vaunua ja 
noin 20 kuljettajaa.

Kaikki laajennukset yhteen laskettuna Helsin-
gin raitioteiden kuljettajamäärä kasvaa niin, että 
2020-luvun alussa tarvitaan noin 200 uutta kul-
jettajaa. Se tarkoittaa 50 prosentin lisäystä ny-
kyiseen noin 400 kuljettajaan.

JUSSI ESKELINEN

ovat menossa töihin, kouluun, 
kauppaan tai muualle, kun taas vä-
hemmän harjaantuneet matkusta-
jat, kuten turistit, kyselevät paikko-
ja tai linjoja. Kaupunkituntemusta 
siis tarvitaan. Erilaisia erityisryhmiä 
riittää lapsista vanhuksiin, rikkaista 
heikommassa sosioekonomisessa 
asemassa oleviin. Elämän koko kir-
jo matkustaa välillä raitiovaunuissa.

Ennen kuin päästään näin pitkäl-
le, oppimista varmennetaan. Kou-
luttajat varmistavat oppilaan osaa-
misen tekemällä monenlaisia tes-
tejä sekä kokeita, käytännön ja kir-
jallisia. Hyväksytty kirjallinen koe ja 
inssiajo mahdollistavat ajoluvan, eli 
luvan jatkoharjoitteluun. 

Inssiajon jälkeen harjoitellaan 
kokonaisuuden hallintaa. Myöhem-
min siirrytään matkustajaliikenne-
harjoitteluun, jossa kuljetetaan oi-
keita matkustajia, valvonnan alai-
sena totta kai. Kouluttaja tai valittu 
vanhempi kuljettaja toimii taustal-
la ja antaa tarvittaessa uudelle kul-
jettajalle ohjeita. Ajo tapahtuu kui-
tenkin uuden kuljettajan vastuulla. 

Lopulta koittaa päivä, jolloin siir-

rytään omatoimiseen harjoitteluun, 
eli lähdetään itse, yksin liikentee-
seen. Oppilaita totutetaan ajamaan 
kaikilla linjoilla ja eri vuororokau-
denaikoina. Varikot ja vaihtopaikat 
tulevat myös tutuiksi. Vaikka kul-
jettajakurssin intensiiviosuus on 
lyhyt, kestää kuljettajantyön sub-
stanssin sisäistyminen pitkään, 
yleisen arvion mukaan 2–4 vuot-
ta. Eläkkeelle jäänyt liikennemes-
tari on sanonut, että ”ole viisi vuot-
ta, niin voit sanoa olevasi raitiovau-
nunkuljettaja”. Kokemuksen mu-
kaan tämä pitää paikkansa.

MYÖS MUITA KOULUTUKSIA
Raitiovaununkuljettajien 
koulutuksessa tapahtuu 
paljon muutakin kuin 
peruskurssin opilaiden 
opastusta.

Teknisiä kertauskoulu-
tuksia tarvitaan, jos tulee 
uusi vaunutyyppi, uusi 
laite tai toimintatapa, joka 
koskee kaikkia raitiovaunua kuljet-
tavia henkilöitä. Teknisiä kertauksia 
voidaan pitää myös sellaisten asioi-

den mieleenpalauttamiseksi, joita 
jokapäiväisessä ajamisessa tulee 
harvoin käytettyä.

Ennakoivan ajon koulutuksia ja 
muita liikenteeseen liittyviä koulu-
tuksia pidetään kuljettajille melko 

säännöllisesti. Kuljettajia 
opastetaan toimimaan lii-
kenteessä turvallisesti, ta-
saisesti ja taloudellisesti. 

Myös uusi huolto- ja 
korjaushenkilöstö täytyy 
perehdyttää ajamiseen. 
Poissa olleen kuljettajan 
perehdytys on eräänlai-

nen päivityskoulutus: kuljettajan-
työn asiat palautetaan mieleen jos-
kus pitkänkin tauon jälkeen. 

ELÄMÄN KOKO KIRJO 
MATKUSTAA VÄLILLÄ 
RAITIOVAUNUISSA.

 Raitiovaunukuljettajia pohtimassa muun muassa raitiovaunuliikenteen 
vaaran paikkoja ennakoivan ajon koulutuksessa vuonna 2018.

 Suuri osa koulutuksesta tapahtuu Koskelan hallilla.
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ALEKSIS KIVEN KATU

TYÖMAA-ALUE

H ämeentien raitioliikenne 
katkaistiin ja autoliiken-
ne rajattiin yhdelle kais-
talle suuntaansa Sörnäis-
ten ja Hakaniemen välil-

lä maanantaina 4.3.2019. Seuraa-
vaksi siirrettiin eri suuntien auto-
kaistat vierekkäin kadun jompaan 
kumpaan reunaan, jolloin loppuosa 
kadusta saatiin työmaan käyttöön. 
Eri kohdissa työt alkoivat eri tahtiin, 
mutta ensimmäisiä toimia oli mo-
nin paikoin vanhojen raitiokiskojen 
raivaaminen tieltä pois. Kiskot pois-
tettiin myös Mäkelänkadulta Lauta-
tarhankadun pysäkin ja Päijänteen-
tien liittymän väliltä.

Poikkeusreiteille joutuivat linjo-
jen 1, 6, 7 ja 8 vaunut.

Hakaniemestä linjat 6 ja 7 seu-
raavat linjan 3 reittiä Porthaninka-
dun, Karhupuiston, Kaarlenkadun 
ja Helsinginkadun kautta Läntisel-

le Brahenkadulle, josta ne kääntyvät 
Sturenkadulle. Sturenkadulta linja 
7 kääntyy Mäkelänkadulle ja linja 6 
jatkaa Hämeentielle asti.

Linjat 1 ja 8 kääntyvät 
Helsinginkadulta Urhei-
lutalon kohdalla Läntisel-
le Brahenkadulle ja edel-
leen Sturenkadulle ja 
omille reiteilleen, linja 1 
Mäkelänkadulle ja linja 8 
Hämeentielle.

Läntisellä Brahenka-
dulla kulkee siis nyt vii-
si raitiolinjaa ja Sturenka-
dulla neljä. Näin runsaan 
raitioliikenteen tuominen 
kadulle, jolla ei kulje nor-
maalisti kuin muutamia 
hallivuoroja päivässä, on 
vaatinut erityistä suunnittelua, jot-
ta liikenne toimisi sujuvasti ja tur-
vallisesti.

HÄMEENTIEN UUDISTUS

HÄMEENTIEN UUDISTUS ALKOI,
RAITIOVAUNUT 

POIKKEUSREITILLE
Hämeentien uudistustyöt alkoivat maaliskuun alussa. Raitiovaunut 

siirtyivät Sörnäisten metroaseman kiertäville poikkeusreiteille. Työn 
ensimmäinen vaihe kestää alustavien tietojen mukaan ensi vuoden 

alkuun asti. Toisessa vaiheessa raitiovaunut pääsevät takaisin Kurviin 
ja Helsinginkadulle, mutta Hämeentie Sörnäisten ja Hakaniemen 

välillä on suljettu syksyyn 2020 asti.

TEKSTI JA KUVAT NIKO SETÄLÄ

RUNSAAN RAITIO
LIIKENTEEN TUOMINEN 
KADULLE, JOLLA EI KULJE 
NORMAALISTI KUIN 
MUUTAMIA HALLIVUOROJA 
PÄIVÄSSÄ, ON VAATINUT 
ERITYISTÄ SUUNNITTELUA, 
JOTTA LIIKENNE TOIMISI 
SUJUVASTI 

Sturenkadulla on edellisen ker-
ran ollut normaalia linjaliikennet-
tä kesällä 2017 kun linja 1(a) oli vie-
lä vanhalla reitillään. Kesällä 2018 

linja 2 käytti Sturenka-
dun rataa poikkeusreitil-
lään. Näillä näkymin rai-
tioliikenne jatkuu Sturen-
kadulla siis alkuvuoteen 
2020 asti, minkä jälkeen 
linjaliikennettä kadulle ei 
ole tiedossa. 

Sturenkadulle on suu-
nitteilla täysremontti, 
jonka yhteydessä raitio-
vaunujen omat kaistat ja 
Roineentien pysäkit on 
tarkoitus poistaa. Kiskot 
ovat kuitenkin kadulla 
säilymässä, koska kysees-

sä on hallireitti ja toimiva varareitti 
poikkeustilanteissa. Katusuunnitte-
lu on alkanut keväällä 2019, mutta 

 Linjan 7 nivelvaunu Helsinginkadun ja Läntisen Brahenkadun risteyksessä.
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remontin ajankohta ei ole vielä var-
mistunut.

URHEILUTALOLLA 
PYSÄKKIJÄRJESTELYJÄ
Poikkeusreittien valmistelu alkoi jo 
kauan ennen Hämeentien työmaan 
käynnistymistä, jotta ne saatiin val-
miiksi liikenteen siirtymiseen men-
nessä. Liittymiin suunniteltiin kais-
tajärjestelyjä ja liikennevalojen oh-
jelmia päivitettiin, jotta raitioliiken-
ne toimisi uudella reitillä. Käytän-
nössä muutokset toteutettiin ka-
duille poikkeusreitin käyttöönot-
toa edeltävällä viikolla.

Porthaninkadun kadunvarsipysä-
köinti tuntui erityisen huolestutta-
valta tammi–helmikuun lumisatei-
den aikaan, jolloin katu oli raitio-
verkon pahin häiriösumppu. Lumet 
onneksi sulivat pääosin pois ennen 
poikkeusliikenteen alkua! 

Seuraavan talven varalta on teh-
ty suunnitelma tehostetusta talvi-
kunnossapidosta, ja tarpeen mu-
kaan voidaan asettaa pysäköinti-
rajoituksia. Toistaiseksi pysäköin-
tiä ei ole kadulla kielletty, eikä sii-
tä kasvaneelle vuoromäärälle ole tä-

hän mennessä koitunut ongelmia.
Urheilutalon pysäkkijärjestelyjä 

muokattiin, jotta ne toimisivat pa-
remmin kasvaneilla vuoromääril-
lä ja muuttuneilla reiteillä. Helsin-
ginkadulle toteutettiin tilapäinen 
kahden vaunun mittainen pysäkki 
Läntisen Brahenkadun ja Kaarlen-
kadun väliin, ja Urheilutalon van-
hoista pysäkeistä poistettiin käy-
töstä Helsinginkadulla idän suun-
nan pysäkki ja Läntisellä Brahen-
kadulla etelän suunnan pysäkki. 
Näin kaikki linjat pysähtyvät Hel-
singinkadun ja Läntisen Brahenka-
dun risteyksessä vain yh-
den kerran, risteyksen jäl-
keen. Läntiselle Brahen-
kadulle jäänyttä pysäkkiä 
pidennettiin hieman, jot-
ta kaksi vaunua voisi py-
sähtyä pysäkillä samanai-
kaisesti. Helsinginkadun 
keskiosan uudistuksen 
yhteydessä pysäkkijärjes-
telyt muutetaan pysyvästi 
tämänlaisiksi.

Porvoonkadun pysäkki Läntisen 
Brahenkadun ja Sturenkadun pääs-
sä on ollut vähällä käytöllä, ja koska 

Satamaradankadun risteys Stu-
renkadulla muutettiin suuntaisliit-
tymäksi, eli raitiokiskojen yli kään-
tyminen kiellettiin. Kieltoa tehostet-
tiin toteuttamalla etelän suunnan 
ajoradan ja raitiokiskojen väliin ajo-
este, jota vielä pidennettiin ensim-
mäisten kokemusten jälkeen. Näin 
raitiovaunuille saatiin tehokkaasti 
toimiva oma kaista aina Mäkelän-
kadulta Porvoonkadulle asti! Stu-
renkadulla raitiovaunut kulkevat-
kin sujuvasti tällä osuudella, vaik-
ka pohjoisen suuntaan on sekalii-
kennekaista.

Mäkelänkadun ja Sturenkadun 
risteys on ehkä kriittisin poikkeus-
reitin liittymistä. Mäkelänkadul-
ta Sturenkadulle kääntyvät vaunut 
vaikuttavat liittymän välityskykyyn, 
ja tämä onkin johtanut liikenteen 
ruuhkautumiseen aamuisin aiem-
paa pahemmin. 

Liikennevalojärjestelyjä muutet-
tiin siten, että etelästä Sturenkatua 
Mäkelänkadulle pohjoiseen kul-
kevat raitiovaunut ja autoliikenne 
kääntyvät omalla valovaiheellaan. 
Aiemmin kääntyjät olivat samassa 
vaiheessa suoraan ajavien kanssa ja 

niiden piti käytännössä odottaa, et-
tä keskustan suuntaan ajavat ovat 
päässeet risteyksen läpi. Autoilijoi-
den yllättäviä eteentuloja ehkäis-
tiin lisäämällä Roineentien pysäkil-
tä pohjoiseen kulkiessa raitiokisko-
jen ja ajoradan väliin betoniesteitä 
ryhmityskaistan alkuun asti. 

Tässäkin liikenne on sujunut 
melko hyvin, ja Mäkelänkadulle jat-
kavat linjat 1 ja 7 kulkevat häiriöt-
tä. Sturenkatua Hämeentielle asti 
kulkevat linjat 6 ja 8 sen sijaan kär-
sivät keskustan suuntaan mennes-
sään sekaliikennekaistalle kertyväs-
tä ruuhkasta etenkin arkiaamuisin. 
Muina aikoina ja Arabian suuntaan 
tämäkin osuus on melko sujuva.

Hämeentien ja Sturenkadun ris-
teyksessä jouduttiin rajoittamaan 
Hämeentieltä pohjoisesta Sturen-
kadulle kääntyvien autokaistojen 
määrää, koska toinen kaista kääntyy 
Sturenkadulla ratikkakiskojen pääl-
le. Tällä toimenpiteellä mahdolliste-
taan vaunujen kulku Sturenkadul-
le samanaikaisesti autoliikenteen 
kanssa. Vanhalla järjestelyllä vau-
nut saivat vain lyhyen oman vai-
heen eri pyynnöstä, koska kysees-

sä ei ollut linjareitti. Suurin ongel-
ma järjestelyissä on liittynyt Paava-
lin kirkon bussipysäkkiin Sturen-
kadulla ja konfliktiin bussikaistalle 
liian aikaisin ryhmittyneisiin autoi-
hin. Raitioliikenne on sujunut liit-
tymässä melko hyvin. Paavalin kir-
kon kääntölenkki on käytettävissä 
myös poikkeusjärjestelyjen aikana.

Yhteenvetona voi todeta poikkeus-
järjestelyjen onnistuneen. Raitio-
liikenne on kulkenut Sturenkadun 
kautta ilman suurempia häiriöitä. 
Ainoa toistuva ongelma on aamu-
ruuhka Sturenkadulla keskustaan 
päin Hämeentien ja Mäkelänkadun 
välillä, jossa linjojen 6 ja 8 raitio-
vaunut jäävät sekaliikennekaisto-
jen jonoihin.

Todennäköisesti poikkeusreitit 
näkyvät myös linjojen matkustaja-
määrissä, kun tärkeä vaihtopaikka 
Sörnäisten metroasema ei ole käy-
tössä. Matkustajat ovat kuitenkin 
löytäneet myös poikkeusreitille, ei-
vätkä vaunut tyhjinä kulje. 

Hämeentien uudistuksesta kerto-
va sarja jatkuu, kunnes uudistus 
on valmis.

POIKKEUS JÄRJESTELYJEN 
VOI TODETA ONNISTUNEEN. 
RAITIOLIIKENNE ON 
KULKENUT STURENKADUN 
KAUTTA ILMAN SUUREMPIA 
HÄIRIÖITÄ. 

paikka on ahdas, päätettiin se pois-
taa käytöstä poikkeusreitin ajaksi. 
Tämä sujuvoittaa usein peräkkäin 
kulkevien vaunujen kulkua Sturen-
kadun liikennevaloissa.

STURENKADULLA 
KAISTAJÄRJESTELYJÄ
Aleksis Kiven kadun risteykses-
sä ongelma oli Sturenkatua eteläs-
tä omalla kaistallaan tulevien rai-
tiokiskojen yhdistyminen vieressä 
kulkevan autokaistan kanssa, kun 
kolme kaistaa muuttuu kahdeksi. 
Ongelma ratkaistiin ohjaamalla au-

toliikenne raitiokiskojen 
päälle jo ennen liittymää 
ja muuttamalla oikean-
puoleisin kaista käänty-
miskaistaksi. Näin ajolin-
jat eivät mene ristiin liit-
tymäalueella ja liikenne 
toimii turvallisesti. Rai-
tiovaunu pääsee yleensä 
Läntisen Brahenkadun 
/ Porvoonkadun valoista 
tyhjää kaistaa ensimmäi-

seksi Sturenkadulle Aleksis Kiven 
kadun valoihin, joten järjestely on 
sujuva myös raitioliikenteelle.

 3  Linjan 8 Ar-
tic-vaunu Stu-
renkadulla 
Aleksis Kiven 
kadun liikenne-
valoissa. Peräs-
sä tulevan vau-
nun vierellä nä-
kyy kaistajärje-
lyistä huolehti-
via betonipor-
saita.

 4  Linjan 1 nivel-
vaunu kulke-
massa Sturen-
kadulla Roi-
neentien pysä-
kiltä Mäkelän-
kadulle.

 5  Hämeentien 
ja Sturenkadun 
risteyksessä 
poistettiin toi-
nen Hämeen-
tieltä pohjoi-
sesta Sturenka-
dulle kääntyvis-
tä autokaistois-
ta.

 1  Helsinginka-
dun tilapäinen 
pysäkki, joka 
myöhemmin ka-
turemontin yh-
teydessä raken-
netaan pysyväk-
si ratkaisuksi.

 2  Sturenkadul-
la Satamara-
dankadun ris-
teyksessä ajo-
este vahvistaa 
kääntymiskiel-
toa kiskojen yli.

 1 

 2   3   5 

 4 
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A jolanka-asian poukkoilevan käsittelyn 
aikana eri vetovoimavaihtoehtojen etu-
ja ja haittoja ei ollut tosissaan vertailtu. 
Tämä prosessi käynnistyi vasta kesällä 
1890. Lopulta saatiin havaita, että suu-
rimman esteen sähköraitiotien rakenta-
miselle muodosti sittenkin raha.

ESIKUVANA MALMÖ
Mitä maksaisi raitiotie ja kuinka paljon se tuottaisi? 
Nämä kysymykset vaativat vastauksensa, ennen kuin 
hanketta voitaisiin vakavasti markkinoida sijoittajil-
le. hro:n kantavat voimat eivät luottaneet pelkästään 
omiin kykyihinsä laatiessaan kustannusarviota. Yh tiön  
toiminnan puitteissa ensimmäisen yksityiskohtaisen 
raitiotiesuunnitelman laati ruotsalainen insinööriluut-
nantti H. Holmberg marraskuussa 1888. Holmbergin 
suunnitelma käsitti Kaivopuistosta nykyiselle Töölön 
hallille kulkevan linjan. Suunniteltu reitti mukaili jo 
hevosomnibussilla liikennöityä linjaa ja kulki Etelä-
rannan, Kauppatorin, Pohjois-Esplanadin ja nykyisen 
Mannerheimintien kautta. 

Kiskotusta suunnitellulle linjalle tarvittaisiin 14 000 
ruotsinjalkaa (4,7 kilometriä). Tässä on huomioitu, et-
tä ohitusraiteita olisi noin kahdentuhannen jalan vä-
lein, eli yhteensä kuusi kappaletta. Käyttövalmiin lin-
jan perustamiskustannukset olisivat 197 300 kruunua 
eli 282 000 markkaa. Ruotsalainen Holmberg laati las-
kelmansa kruunuissa. Kruunut on tässä muutettu mar-
koiksi vuoden 1890 kurssia käyttäen (1 mk = 0,70 kr). 
Holmbergin kustannusarvio sisälsi linjan ohitusraitei-
neen sekä lisäksi muun muassa 14 vaihdetta, 30 hevos-
ta ja tallin, 10 vaunua ja varikon kiskoineen. 

Mielenkiintoinen on Holmbergin antama matka-ai-
ka-arvio. Matka Ruusulasta Kaivopuistoon kestäisi py-
sähdyksineen 20 minuuttia. Vuoroväli olisi 10 minuut-
tia ja vaunut kohtaisivat toisensa säännöllisesti ohitus-
raiteiden kohdalla. 

Vuositasolla raitiotien käyttö aiheuttaisi 101 175 mar-
kan kustannukset. Holmbergin tapa arvioida käytöstä 
aiheutuvat kustannukset on nykynäkökulmasta erikoi-
nen, sillä Holmbergilla erä sisältää 10 prosentin tuot-
to-odotuksen. Holmbergin laskelman ”käyttökustan-
nus” rinnastuu tämän päivän käsittein pikemminkin 
liikevaihtoon. Asian voi esittää niin, että raitiotien piti 
tuottaa vuodessa 101 175 markkaa, jotta yrityksen kus-
tannukset tulisi katettua ja jotta osakkeenomistajille 
voitaisiin jakaa 10 prosentin osinko. Aikalaistermino-
logiaa noudatetaan myös alla, eli ”käyttökustannuksil-
la” tarkoitetaan samaa kuin Holmberg. 

Holmbergin laskelmassa jokainen kulloinkin ajos-
sa olevasta kahdeksasta vaunusta teki päivässä 30 mat-
kaa. Vaunuilla liikennöitiin ympäri vuoden, vuoden 
jokaisena päivänä ja jokaisessa vaunussa oli kahdek-
san maksavaa matkustajaa. Täten yksi vaunu ansait-
si päivän aikana 34 markkaa ja kannattavaksi kertali-
pun hinnaksi tuli 0,10 kruunua (14 penniä). Holmber-
gin laskelmat nojasivat vuonna 1887 käyttöön otetun 
Malmön eteläisen linjan kustannusrakenteeseen. Tuo 
linja oli hieman yli kolmen kilometrin mittainen ja si-
ten vertautui hyvin Helsinkiin. Mainosvaunujen ystä-
viä kiinnostanee, että tuloja piti saataman myös vau-
nuihin kiinnitettävistä mainoksista, mutta summa oli 
ainoastaan 426 markkaa vuodessa.

LAAJENNETTU VERKKO TUO TEHOKKUUTTA
Omnibusyhtiön 29. 10. 1888 perustama raitiotiekomi-
tea laati Holmbergin laskelman pohjalta oman laajem-
man ja Helsingin olosuhteisiin perustuvan suunnitel-
mansa. Laajennettu raitiotiesuunnitelma perustui kah-
teen linjaan. Töölö–Kaivopuisto-linjan ohelle tuli Sör-
näinen–Hautausmaa (Lapinlahti)-linja. Myös tätä reit-
tiä oli liikennöity hevosomnibusseilla, mikä antoi poh-
jan matkustajamääriä arvioitaessa. 

Raitiotiekomitean suunnitteleman rataverkon mit-
ta olisi noin 9 kilometriä. Vaunuja olisi 24 ja hevosia 
75. Laskelman mukaan raitiotien rakentaminen mak-
saisi 450 000 markkaa ja käyttökustannukset olisivat 
178 000 markkaa vuodessa. Tässä laskelmassa jokaisen 
vaunun piti ansaita päivässä 27 markkaa ja 9 penniä. 
Tarkka laskelma ei ole säilynyt, mutta mikäli Holm-
bergin kalkyylin lailla oletetaan, että yksi vaunu tekisi 
päivässä 30 matkaa ja lipun hinta olisi 15 penniä, vaa-
dittaisiin joka vuoroon kuusi matkustajaa.

Raitiotiekomitea tyytyi kuuden prosentin tuotto-odo-
tukseen. Laskelma esitettiin yhtiökokoukselle 15. 1. 1889 
ja näiden lukujen valossa kokous päätti raitiotiehank-
keen edistämisestä liki yksimielisesti. Vuonna 1888 yh-
tiö oli joutunut tyytymään 3,5 prosentin voittoon, mut-
ta vuoden 1889 aikana matkustajamäärä oli noussut. 
Toiveita paremmasta siis oli. Vertailu Holmbergin ja 
komitean laskelmien välillä heijastelee toisen linjan 
tuottamaa mittakaavaetua varikkotoimintojen osalta, 
mutta myös leikattua tuotto-odotusta.

Komitean laskelman avulla oli tarkoitus vertailla he-
vosomnibussin ja hevosraitiotien keskinäistä kustan-
nustehokkuutta. Kantava ajatus oli se, että raitiovau-
nun keulilla olisi vain yksi hevonen, kun hevosomni-
bussin eteen piti valjastaa yleensä kaksi. Investoimalla 
kiskoihin leikattaisiin siis käyttökustannuksia. Laskel-
ma laadittiin, jotta sen avulla olisi saatu houkuteltua si-
joittajia raitiotieliiketoiminnan pariin. Tällaiset laskel-
mat ovat aina tarkoitushakuisia, mutta jälkikäteen on 
vaikea sanoa, miten tarkoitus on lukuihin vaikuttanut. 

hro ei voinut vapaasti hinnoitella tariffia, vaan asias-
ta säädettiiin kaupungin ja yhtiön välisessä liikennöin-
tisopimuksessa. Rahatoimikamarin alkuperäisen eh-
dotuksen mukaan kaupungin sisäisen matkan mak-
simihinta olisi 15 penniä. Yhtiössä 
tätä pidettiin liian alhaisena ja toi-
vottiin, että kaupungin sisällä mak-
simihinta saisi olla 20 penniä. Tä-
mä ehdotus myös hyväksyttiin val-
tuustossa. Lopullisiksi hinnoiksi 
hro määritti 15 penniä kaupungin 
sisällä, eli Töölön, Lapinlahden ja 
Pitkänsillan alueella (vaihto-oikeu-
della) ja 20 penniä, mikäli matka 
jatkui kaupunkialueelta Sörnäisiin. 
Kustannuslaskelmat oli laadittu 15 
pennin mukaan. Tämä viittaa siihen, että hintatason 
tiedettiin sopivan valtuusmiehille. Kyse lienee myös 
matkustajien osalta jonkinlaisesta kipurajasta, minkä 
yli mentäessä turvauduttaisiin henkilökohtaisesta ra-
hatilanteesta riippuen joko ajuriin tai apostolinkyytiin. 

LEHDISTÖLLÄ SELKEÄ KÄSITYS ASIASTA
hro:n yhtiökokous hyväksyi 23. 1. 1890 kaupungin lii-
kennöintisopimuksen. Samassa kokouksessa vertail-

Rahalla saisi, mutta 
hevosella pääsee

Helsingin kaupunginvaltuuston päätettyä 10. 6. 1890 että 
ajolankaverkon sai rakentaa, ei sähköraitiotien rakentamiselle 

ollut enää hallinnollista estettä. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut, 
että heti olisi voitu ryhtyä rakennuspuuhiin, oli tuleva raitiotie 
sitten hevos- tai sähkövetoinen. Omnibusyhtiö oli vain puolta 

vuotta aikaisemmin ylipäätään tehnyt periaatepäätöksen 
raitiotieliiketoiminnan käynnistämisestä. 

TEKSTI TEEMU IKONEN

SÄHKÖRAITIOTIEN VARASLÄHTÖ | OSA 2

ENSIMMÄISEN YKSITYIS
KOHTAISEN RAITIO TIE
SUUNNITELMAN LAATI 
INSINÖÖRILUUTNANTTI 
H. HOLMBERG 
MARRASKUUSSA 1888.

 Helsingin radan rakennuttajat valitsivat yhdeksi esikuvaksi lopulta vertailukelpoisen Malmön. Södergatan 1901.
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Yorkissa 10 mailin hevosradan rakentaminen maksoi 
204 000 dollaria, kun vastaavan pituinen sähkörata 
maksoi 462 000 dollaria. Hevosradan käyttökustan-
nukset olivat 107 040 dollaria ja sähköradan vastaavas-
ti 51 891 dollaria. 

Kaavaan ei löytynyt poikkeusta. Lehtitietojen valossa 
oli selvää, että sähköraitiotie oli todennäköisesti hevos-
raitiotietä kalliimpi rakentaa, mutta sitä vastoin halpa 
käyttää. Lehtiartikkelit toisaalta käsittelivät usein rai-
tioteitä, jotka sijaitsivat suurissa kaupungeissa. Näissä 
metropoleissa matkustajamäärät olivat eri tasolla kuin 
Helsingissä. New Yorkissa oli 1,5 miljoonaa asukasta, 
Helsingissä 60 000. Eri tasolla oli myös sähkötekninen 
infrastruktuuri. Helsingin harvat sähkölaitokset olivat 
pääasiassa yhden korttelin tarpeet tyydyttäviä tasavirta-
laitoksia. Niin ikään lehtiartikkeleita yhdisti se, ettei yk-
sityiskohtiin syvennytty. Aihe varmasti myi, mutta kir-
joittajilla ei välttämättä ollut käsitystä mistä puhuttiin. 
Osittain kyse oli puhtaasta markkinoinnista.

MIHIN RAHAT RIITTÄVÄT? 
Omnibusyhtiön osakepääomaksi oli vuonna 1887 vah-
vistettu vähintään 10 000 ja korkeintaan 50 000 mark-
kaa. hro:n osakepääoma oli kokoluokkaa suurempi. 
Helmikuun 7. vuonna 1890 vahvistetun yhtiöjärjestyk-
sen mukaan osakepääoma olisi vähintään 75 000 ja 
korkeintaan 1,5 miljoonaa markkaa. Näiden lukujen va-
lossa hro oli itse asiassa Suomen mittakaavassa suuri 
kuljetusalan yritys. Esimerkiksi vuosien 1865–96 vä-
lillä perustettujen varustamojen osakepääoma oli kes-
kimäärin 115 000 markkaa. Vain kahden varustamon,  
fåa:n ja Finska Ångslups Depot Ab:n osakepääoma oli 
yli miljoona markkaa. Hangon rautatien (Hangö Järn-
vägs ab) osakepääoma oli kahdeksan miljoonaa mark-
kaa. Porvoon rautatien (Borgå–Kervo Jernvägs AB) osa-
kepääoma oli vain 750 000 markkaa ja konkurssin teh-
nyt rautatie myytiin vuonna 1887 400 000 markalla.

Vuoden 1864 osakeyhtiölain puutteista johtuen ni-
mellinen osakepääoma oli kuitenkin kuollut kirjain. 
Yhtiössä saattoi olla liki osakepääoman verran varoja, 

tai sitten vain murto-osa tästä. Tämä johtui siitä, että 
merkitessään osakkeita osakkaan ei tarvinnut suorit-
taa yrityksen kassaan koko nimellisarvoa, vaan 10 pro-
senttia saattoi riittää. Yhtiön koko osakekanta saattoi 
olla merkitty ilman että käytössä oli likipitäenkään ni-
mellistä osakepääomaa vastaava määrä rahaa. Käytän-
nöstä seurasi myös, että vaikka osakeyhtiö oli oikeus-
henkilö ja sellaisena oikeutettu ottamaan lainaa omiin 
nimiinsä, oli lainaa vaikea saada. Jos velkavipua käytet-
tiin, osakkaan oli tehtävä se omissa nimissään ottamal-
la pankista lainaa ja ostamalla osakkeita. Puutteita kor-
jattiin vuoden 1895 osakeyhtiölailla. Vuoden 1864 hei-
kon lain puitteissa yhtiön johdon oli tunnettava mer-
kittävät sijoittajat henkilökohtaisesti.

Käytännössä hro:n rahatilanne ei keväällä 1890 ol-
lut mairitteleva. Yhtiön päätettyä raitiotieliiketoimin-
nan aloittamisesta päätettiin samalla, ettei rakentami-
seen ryhdyttäisi, ellei yhtiö saisi kerättyä 300 000 mar-
kan edestä uusia osakemerkintöjä. Takaraja annille oli 
15. 3. 1890, johon mennessä merkintöjä kertyi 207 000 
markan edestä, mitä ei voi pitää hyvänä saavutuksena. 
Lähelle tavoitetta tosin päästiin, kun uusmerkintöihin 
lisättiin vanhan yhtiön nimellinen pääoma. 

Huhtikuun 9. päivän kokouksessa tilanteen voitiin 
todeta olevan parempi. Uusien merkintöjen määrä oli 
noussut 238 000 markkaan, mikä yhdessä vanhan pää-
oman kanssa tarkoitti, että yhtiön itselleen asettama 
300 000 markan raja oli joten kuten ylitetty. Raitio-
tien rakentamisasia jätettiin huhtikuun kokouksessa 
kuitenkin pöydälle, koska vetovoimaratkaisua ei ilman 
kaupungin ajolankapäätöstä voitu tehdä.

Yhtiön todellista rahoitustilannetta kuvaa johtaja Wi-
derholmin 8. 7. 1890 päivätty kirje osakkeita merkin-
neille: osakkeista pitäisi maksaa heinäkuun aikana 40 
prosenttia ja elokuussa loput, kun kiskotkin oli jo tilat-
tu. Valtuuston myönteisen ajolankapäätöksen jälkeen 
järjestettiin 16. 6.−14. 7. 1890 sähköraitiotien koeanti. 
Merkinnät olisivat olleet sitovia, jos yhtiö olisi päät-
tänyt ryhtyä rakentamaan sähköraitiotietä. Tässä tuli 
seinä vastaan. Osakkeita merkittiin 258 kappaletta, eli 
51 600 markan edestä. Merkinnät raukesivat hevosrai-
tiotien rakentamispäätöksen myötä.

HEVOSRAITIOTIE KÄYTÄNNÖSSÄ AINOA VAIHTOEHTO
Yhtiökokouksessa 15. 7. 1890 koitti päätöksenteon hetki. 
Vastakkain asetettiin hiottu hevosvetolaskelma – raken-
taminen 350 000, käyttö 127 000 ja tuotto 27 500 mark-
kaa – sekä niin ikään viilattu sähköratalaskelma: raken-
taminen 754 800, käyttö 96 000 ja tuotto 68 000 mark-
kaa. Laskelmien yksityiskohtia ei kokouksessa puitu, 
mutta osakkaille oli ennen kokousta järjestetty asian-
tuntijatilaisuus, missä nyansseihin oli saanut pereh-
tyä. Kattava kuluerittely prosessin aikana oli tosin ol-
lut olemassa vain hevosraitiotiestä. 

Yhtiökokouksessa valiteltiin, että asiassa oli tehtä-
vä päätös, vaikkei Thomson Houstonilta ollut saatu 
kunnollista tarjousta, vaan ainoastaan ”epäselvä säh-
ke”. Hevosraitiotien rakentamisen puolesta annettiin 
316 ääntä. Vastaehdotusta, eli kolmen viikon lykkäystä, 
kannatettiin 121 äänellä. Lykkäystä ja tutustumismat-
kaa Bremenin sähköradalle ajoivat sähköistyksen vank-
kumattomat kannattajat A. W. Lindfors sekä Thomson 
Houstonin edustaja Fritz Wilén.

Ensimmäinen raitiovaunu kulki pitkin Helsingin 

katuja 3. 12. 1890. Tuon raitiovau-
nun edessä hirnui hevonen. Vuon-
na 1931 hro:n historiikin julkaissut 
Georg Estlander totesi, ettei sähkö-
raitiotien rakentamiselle näyttänyt 
olleen muuta estettä kuin raha, ei-
kä myöhempikään tutkimus tässä 
päädy erilaiseen lopputulemaan. Pi-
kemminkin herättää kunnioitusta, 
että raitiotie ylipäätään rakennet-
tiin.

Rahan saatavuuteen vaikutti ai-
nakin kaksi hro:sta riippumaton-
ta tekijää. Talousnäkymät olivat vuoden 1889 puolella 
olleet hyvät, mutta seuraavana vuonna alkoi jyrkkä la-
ma. Barings Bankin riskinotto Argentiinan valuutta-
markkinoilla johti maailmanlaajuiseen pankkikriisiin. 
Tämä levisi pian myös Suomeen ja muun muassa vas-
taperustetun Kansallis-Osakepankin pelasti konkurs-
silta vain keskuspankin likviditeettituki. hro:n asemaa 
rahoitusmarkkinoilla söi myös Helsingfors Elektriska 
Belysnings ab:n (heb) kasvu. heb:n tulevaisuuden nä-
kymät olivat kirjaimellisesti valoisat. Kasvava yhtiö tar-
vitsi kuitenkin jatkuvasti lisää pääomaa, ja kilpaili si-
ten rahamarkkinoilla hro:n kanssa samoista apajista.

heb:n tarinaa pohdittaessa tulee kuitenkin torpatuk-
si sellainen ajatus, ettei pieni markkina olisi kiinnos-
tanut amerikkalaista suuryritystä. Tällaisen kuvan voi 
saada siitä, että vastaukseksi tarjouspyyntöön hro sai 
sähkeen, joka ei täyttänyt tarjouksen kriteerejä. Thom-
son Houston oli kyllä kiinnostunut Suomesta, myös 
siksi, että Suomi olisi voinut toimia porttina Pietariin. 
Yhtiön Euroopan myyntijohtaja Louis J. Magee sekä 
pääinsinööri Hüber olivat Suomessa myynninedistä-
mismatkalla juuri kesäkuussa 1890. Matkalle antoi ai-
hetta heb:n lisäksi Tampereelle perustetun Sähkö Osa-
keyhtiön voimalaitos. Molemmat käyttivät Thomson 
Houstonin laitteita.

Loppukaneettina voidaan pohtia ajatusta, että hro:n 
oli otettava raitiotieasia omiin käsiin, sillä muuten oli 
pelättävissä, että kaupungin raitiotien rakentaisivat ve-
näläiset. Tämä argumentti esitettiin myös hro:n yh-
tiökokoukselle, joskin kenties vain raitiotiepuolueen 
lyömäaseena. Väitteen ei kuitenkaan tarvitse olla silk-
kaa fantasiaa. Toteutumatta jäänyt Daniel Fraserin, W. 
A. Abeggin ja insinööri Rubinskin raitiotie olisi ilmei-
sesti ainakin osittain nojannut venäläiseen pääomaan. 
Hanke ajautui vaikeuksiin jossain määrin juuri sik-
si, että joukon rahamies Rubinski kuoli vuonna 1886. 
Helsingin kaupungin taloudellinen ja poliittinen eliit-
ti tosin olivat niin tiiviisti keskenään naimisissa, ettei 
venäläispääoman invaasio olisi missään tapauksessa 
voinut kampittaa hro:n projektia sen jälkeen kun se 
alkoi edetä. 

YHTIÖKOKOUKSESSA 
VALITELTIIN, ETTÄ ASIASSA 
OLI TEHTÄVÄ PÄÄTÖS, 
VAIKKA THOMSON 
HOUSTONILTA OLI SAATU 
AINOASTAAN  
”EPÄSELVÄ SÄHKE”.

DAVENPORTIN HEVOS
RAITIOTIE OLI TAHKONNUT 
JOULUKUUSSA 1887 
VOITTOA 353 DOLLARIA. 
VUODEN PÄÄSTÄ OLI 
SIIRRYTTY SÄHKÖVETOON 
JA VOITTO OLI NOUSSUT 220 
PROSENTTIA.

 Kesällä 1890 
HRO etsi rahaa 

jopa lehti-ilmoi-
tusten avulla.
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tiin ensimmäisen kerran hevos- ja sähköraitiotien 
kustannuksia. Hevosvaihtoehdon kustannusarvio ei 
vuodessa ollut muuttunut, rakentaminen maksaisi 
450 000 ja käyttö 178 000 markkaa. Rinnalla esitet-
tiin sähköraitiotien kustannusarvio, jonka rakentami-
nen maksaisi 747 000 ja käyttö 160 000 markkaa vuo-
dessa. Yhtiökokouksen lisäksi luvut esiteltiin tuoreel-
taan Nya Pressenissä. Tämä antoi helsinkiläisille mah-
dollisuuden pohtia eri vaihtoehtoja oman kotikaupun-
gin näkökulmasta.

Suuren maailman vinkkelistä asiaan oli voinut pe-
rehtyä jo aikaisemmin, sillä erinäisiä vertailevia artik-
keleita oli ilmestynyt jo useita. Sähköraitiotien kannal-
ta edullisimman ja sensaatiomaisimman arvion antoi 
Finland 6. 11. 1889. Lehti kertoi amerikkalaiskeksijästä, 
joka oli laskenut 50 vaunun sähköraitiotien rakennus-
kustannuksiksi 59 100 dollaria ja vastaavan hevosradan 
hinnaksi 73 625 dollaria. Sähköradan käyttö maksaisi 
päivässä 68,50 dollaria, kun taas hevosvedon kustan-
nukset olisivat 303,75 dollaria. Sähkörata olisi siis pait-
si huomattavasti halvempi rakentaa, sen käyttökustan-
nukset jäisivät murto-osaan hevosradan vastaavista.

Muutamaa viikkoa myöhemmin (20. 11. 1889) asiaa 
käsitteli Nya Pressen. Lehti lainasi saksalaista julkai-
sua, joka oli perehtynyt Yhdysvalloissa Indianan osa-
valtiossa sijaitsevan Davenportin raitiotien toimintaan. 

Davenportin hevosraitiotie oli tah-
konnut vuoden 1887 joulukuussa 
voittoa 353 dollaria. Vuoden pääs-
tä oli siirrytty sähkövetoon ja voitto 
oli modernisaation ansiosta nous-
sut 220 prosenttia. Lontoosta uuti-
soitiin (Nya Pressen 13. 1. 1890), että 
Clapham–Blackfriars Bridge -linjal-
la tehtyjen akkuvaunukokeiden pe-
rusteella Lontoon raitiotiet korvaa-
vat kaikki hevosvaunut sähköisillä. 
Tästä seuraisi vähintään 600 000 
markan säästö. Hufvudstadsbladet 
taas uutisoi 31. 5. 1890, että New 
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Vuosi 2018 oli raitiotien rakentamisen vilkkain. 
Talvella työmailla oli hiljaisempaa, mutta 

jo helmi–maaliskuussa tahti vilkastui taas 
koko radan alueella. Tampereen ratikka-aika 

häämöttää enää kahden vuoden päässä.

TAMPERE

VALOA  
KISKOJEN 

PÄÄSSÄ
TEKSTI ARI PALIN KUVAT ELJAS LATVALA 21.–23.5.2019

Viime lokakuussa Pyyni-
kintorin liikennejärjeste-
lyt muutettiin jo lopputi-
lanteen mukaisiksi. Pir-
kankadun sähkönsyöt-

töasemalla Mirkka Rekolan puis-
tossa asennettiin elementtiraken-
teita ja materiaaleja kevättalvella. 
Myöhemmin keväällä Pirkanka-
dun ja Mariankadun risteyksessä 
aloitettiin raitiotien päällysraken-
netyöt eli kiintoraidelaatan ja kis-
kojen asennus. Keväällä tehtiin ra-
talaattaa myös pääkirjasto Metson 
kohdalla.

Hämeenkadulla työt etenivät 
loppukesästä ja syksyllä kiintorai-
delaattojen valulla osuuksilla Ma-
riankatu–Hämeenpuisto, Kunin-
kaankatu–Keskustori ja Aleksante-
rinkatu–Tuomiokirkonkatu. Ensin 
mainitulla osuudella asennettiin 
myös kiskoja. Keskustorin edustal-
la asennettiin yhteiskäyttöpylväitä. 
Pellavatehtaankadun ja Aleksante-

rikadun välillä tehtiin ratalaattojen 
pohjatöitä. Marraskuussa Hämeen-
kadun länsipäässä asennettiin rata-
sähkö- ja valaisinpylväitä.

Talven jälkeen maaliskuussa 
Hämeenkadulla tehtiin sähkörata- 
ja valaisinpylväiden perustusten 
asennustöitä välillä Kuninkaanka-
tu–Aleksis Kiven katu. Hämeenka-
dun itäpäässä kadun reuna-alueilla 
jatkettiin yhdistettyjen sähkörata- ja 
valaisinpylväsperustusten asennuk-
sia. Töiden vuoksi Hämeenkadun 
pohjoispuolen bussipysäkkejä siir-
rettiin saman korttelin sisällä. 

Raitiotieallianssi on uusinut huh-
tikuusta alkaen Hämeenkadun jal-
kakäytäviä, maanalaista kunnallis-
tekniikkaa ja katuvalaistusta ka-
tusuunnitelmien mukaisiksi. Hä-
meenkadun raitiotien rakentamis-
työt valmistuvat vuonna 2021 ja vii-
meinen osuus jalkakäytävistä vuon-
na 2022. Raitiotien päällysraken-
netöitä jatketaan tänä vuonna Hä-

meenkadun keskiosalla. Hämeen-
kadun bussiliikenteen järjestelyt 
säilyvät lähitulevaisuudessa nykyi-
senkaltaisina.

Huhtikuun alkupuolella Hä-
meensillan liikenne siirrettiin sillan 
eteläreunalle, mikä vaikutti myös 
raitiotietöihin ja liikennejärjeste-
lyihin Hämeensillan itäpuolella.

Itsenäisyydenkadulla alkoi lop-
pukesästä 2018 Tullin sähkönsyöt-
töaseman rakentaminen pysäköin-
tihallin puretun sisäänajorampin 
kohdalle. Tammelan pysäkin ra-
kentaminen alkoi heinäkuun 2108 
lopulla. Itsenäisyydenkadun ja Yli-
opistonkadun risteysalueella sekä 
osuudella Aaltosenkatu–Salhojan-
katu valettiin kiintoraidelaattoja ja 
asennettiin kiskoja. Osuudella Yli-
opistonkatu–Aaltosenkatu tehtiin 
raidelaattojen pohjia. Aaltosenka-
dun ja Salhojankadun välille asen-
nettiin kiskoja ja valettiin kiinto-
raidelaattoja. Talvella siirrettiin  

Kalevanrinteen pysäkkialue 
Sammonkadulla alkaa hahmottua. 
Ensimmäiset pysäkkikaiteet 
suoja paneeleineen on asennettu 
paikoilleen. Tummanharmaisiin 
paneeleihin on kaiverrettu 
Tampereen Ratikan logo. Pysäkki-
katokset tullaan asentamaan 
vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tampereen  
raitiovaunujen 

ovissa on 
led-valoraidat, 
jotka paranta-

vat oviaukkojen 
havaittavuutta. 

Vaunujen ovitoi-
mittajaksi on 

valittu paikalli-
nen Tamware. 

Myös makettiin 
tullaan vaihta-
maan syksyllä 
lopullinen ovi-

malli.
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Museoraitio-‐
vaunuliikenne	  
kesällä	  2019	  

Oy	   Stadin	   Ratikat	   Ab	   järjestää	   sään-‐
nöllistä	   	   museoraitiovaunuliikennettä	  
Helsingin	   keskustassa!	   Lähtöpysäkki	  
on	   pysäkki	   0429	   Kauppatorilla.	  
Kierros	  kestää	  noin	  15–20	  minuuttia.	  

Liikennettä	   on	   lauantaisin	   ja	   sunnun-‐
taisin	   18.5.–1.9.2019.	   Juhannus-‐
viikonloppuna	  ei	  liikennöidä.	  

Ensimmäinen	   lähtö	   on	   klo	   10.00	   ja	  
viimeinen	   lähtö	   klo	   17.00.	   Vuoroväli	  
on	   20–30	   minuuttia.	   Liikenne	   tapah-‐
tuu	  säävarauksella.	  

Lipun	  hinta	  on	  6	  €	  sekä	  aikuisilta	  että	  
lapsilta,	   0–2-‐vuotiaat	   pääsevät	   mak-‐
sutta	  vanhempien	  sylissä.	  

	  

	  

	  

	  

	  

Kalustona	   linjalla	   on	   vuoden	   1909	  
ASEA -‐moo t t o r i v aunu	   e l i	   n s .	  
Pikkuruotsalainen	   n:o	   50	   sekä	  
avoperävaunu	  233	  vuodelta	  1919.	  
	  
SRS:n	   jäsenetu:	   SRS:n	   jäsenet	   voivat	  
matkustaa	  kaksi	  yhden	  hinnalla	   -‐pe-‐
riaatteella,	   eli	   kahdelle	   matkusta-‐
jalle	   myydään	   yksi	   lippu	   ja	   yksi	  
vapaalippu.	  
	  
Edun	   saa	   esittämällä	   vuoden	   2019	  
jäsenkortin.	   Etu	   on	   voimassa,	   kun	  
enintään	   neljän	   hengen	   ryhmästä	  
ainakin	  yksi	  on	  SRS:n	  jäsen.	  
 

liikenne rautatien alittavan tunne-
lin pohjoiseen aukkoon, ja kevät-
talvella tunnelin eteläisessä aukos-
sa alkoivat raitiotien ratapohjien ra-
kennustyöt sekä tukimuurin raken-
taminen.

Syksyllä 2019 keskusta-alueella 
työt etenevät ajojohtimien asenta-
miseen.

KALEVA
Sammonaukiolla oli käytössä vii-
me kesästä syksyyn väliaikainen 
kiertoliittymä liikenteen sujuvoit-
tamiseksi töiden aikana. Kiertoliit-
tymän keskellä tehtiin loppukesästä 
ja alkusyksystä raitiotien pohjatöi-
tä ja sen jälkeen asennettiin kiskot. 

Sammonkadulla kiintoraidelaat-
ta valmistui loppuvuodesta. Sam-
monkadun koenurmiraiteen kun-
nossapito ja seuranta jatkuivat. Ke-

väällä Sammonaukiolla tehtiin tule-
van vaihdealueen pohjatöitä ja istu-
tettiin katupuita. 

Liisanpuiston (Kaupin-
kadun varrella) ja Rievä-
kadun sähkönsyöttöase-
mien pohja- ja kaapeli-
työt alkoivat loppukesästä. 
Keväällä Tekunkadun säh-
könsyöttöasemalla tehtiin 
elementtiasennuksia.

taysin haaralla Teis-
kontiellä maanrakennus-
urakka valmistui syksyl-
lä. Sammonaukion puo-
leisessa päässä Teiskontielle tehtiin 
ratalaattojen pohjia. Tammikuussa 
alkoivat rakennustyöt Vieritiellä 
taysin q-rakennuksen läheisyydes-
sä. Keväällä raitiotien tieltä puret-
tiin taysin vanha autotallirakennus.

Tampereen yliopistosairaalan rai-

seen. Marraskuussa alkoi sähköra-
tapylväiden ja ajolankojen asennus 
Hervannan valtaväylän varrella.

Kevättalvella Hervannan valtaväy-
län varrella hitsattiin kiskoja tänä 
kesänä tehtäviä kiskoasennuksia 
varten. Kiskot on tuotu paikalle 18 
metrin pituisina. Niitä on hitsattu 
raitiotien varressa valmiiksi pidem-
miksi osuuksiksi odottamaan pai-
kalleenasennusta. 

Keväällä Hervannan valtaväylän 
varrella jatkettiin raitiotien ajojoh-
timien ja ripustusorsien asennus-
ta Hervannan suuntaan. Hallinojan 
raitiotiesilta valettiin huhtikuussa. 
Valumuotti oli rakennettu ja kansi 
raudoitettu talven aikana.

Valtatie 9:n ylittävän Vackerin 
ratasillan valutyöt valmistuivat vii-
me kesänä. Hallinjoen ratasillalla 
tehtiin loppukesästä alusrakentei-

tiotiepysäkin rakentaminen alkoi 
keväällä maanrakennustöillä.

Syksyllä 2019 Kalevassa tullaan 
asentamaan ajojohtimia.

HERVANNAN  
VALTAVÄYLÄ
Hervannan valtaväylällä 
tehtiin loppukesästä 2018 
radan pohjatöitä Vuohen-
sillankadun kohdalla. Tur-
tolan sähkönsyöttöase-
malla tehtiin sähköasen-
nuksia. Pehkusuonka-
dun ja Hallilan pysäkin 

välillä tehtiin louhintatöitä, Hal-
lilan pysäkkialueella maanraken-
nustöitä sekä valettiin pysäkin koh-
dan kiintoraidelaatta. Hallilassa al-
koi syksyllä myös sähkönsyöttöase-
man rakentaminen, jossa edettiin 
loppusyksystä kojeiston asennuk-

TULEVALLA 
MAKKARAJÄRVENKADULLA 
ALOITETTIIN KEVÄTTALVELLA 
RAITIOTIEHEN LIITTYVÄT 
MAANRAKENNUSTYÖT 
PINTAMAIDEN POISTOLLA.

ta. Myös Hervannan kanjonin ylit-
tävää Koivusenojan ratasiltaa sekä 
Lammelankallion ja Hallilan alikul-
kuja rakennettiin.

HERVANTA
Insinöörinkadun pohjoispään rai-
tiotien rakennustyöt olivat syksyllä 
2018 loppusuoralla, ja syyskuussa 
kadulla järjestettiin yleisölle resii-
na-ajelutapahtuma. Hermiankadul-
la kiintoraidetyöt oli saatu jo kesän 
aikana lähes valmiiksi. Loppuvuo-
desta tehtiin kiveystöitä kauppakes-
kus Duon edessä.

Keväällä Insinöörinkadulla aloi-
tettiin kiintoraidelaatan rakentami-
nen välillä Opiskelijankatu–Lind-
forsinkatu. Hervannan eteläosas-
sa Tohtorinpuiston pohjoispääs-
sä Arkkitehdinkadun eteläpuolella 
aloitettiin keväällä sähkönsyöttöase-
man rakentaminen. 

Ratapohjan rakentaminen eteni 
Tohtorinpuistossa Hervannan val-
taväylän länsipuolella Ruskontien 
suuntaan. Tohtorinpuiston ete-
läosassa rakennettiin ratapohjaa. 
Hervannan sähkönsyöttöasemalla 
jatkettiin keväällä teknistä varus-
telua.

Tulevalla Makkarajärvenkadul-
la aloitettiin kevättalvella raitio-
tiehen liittyvät maanrakennustyöt 
pintamaiden poistolla. Sen jälkeen 
alueella on tehty myös louhintaa, 
maaleikkauksia ja maamassojen 
vaihtoa. Raitiotien lisäksi Raitio-
tieallianssi rakentaa alueelle uuden 
asuntoalueen kunnallistekniikkaa 
ja alikulkukäytävän.

Kesällä 2019 Hervannassa teh-
dään ajojohtimien asennustöitä.

VARIKKO
Hervannan raitiovaunuvarikolla 
talonrakennustyöt alkoivat viime 
heinäkuussa. Rakentaminen alkoi 
sähkönsyöttöasemasta ja vaunujen 
säilytyshallista. Säilytyshallin lisäk-
si alueelle rakennetaan toinen suu-
rempi rakennus, joka on yhdistet-
ty kunnossapito-, henkilöstö- ja toi-
mistorakennus. Sähkönsyöttöase-
ma valmistui lokakuussa, minkä 
jälkeen alkoi kojeiston asennus.

Keväällä töitä tehtiin jo varikko-
rakennusten sisätiloissa. Varikon 
korjaamohallissa ja toimisto-osassa 
asennettiin väliseiniä, tehtiin muu-
raustöitä ja suoritettiin talotekni-
siä asennuksia. Lattioiden valutyöt 
ovat valmistuneet, minkä jälkeen 
sekä säilytys- että korjaamohallis-

 Raitiotiekis-
kojen asennus 
Itsenäisyyden-
kadun rautatie-
tunnelissa on 
alkanut. Huo-
maa tukimuu-
rit; tunnelin rai-
tiotien puoleis-
ta aukkoa on 
kaivettu sy-
vemmäksi, jot-
ta raitiovaunut 
ajolankoineen 
mahtuvat tun-
nelista. 

Hervannan valtaväylän sepelirataa 
ja valmista ratasähköistystä vir-
roitinlankoineen. Ratakiskot tul-
laan vielä asemoimaan oikeaan 
korkoon ja oikaisemaan pariin ot-
teeseen ennen käyttöönottoa.

 Hervannan 
Insinöörinka-
dulla kiskot 
kaartuvat Her-
vantakeskuk-
sen vaihtopy-
säkkialueen 
reunoille. Kau-
punkia kohti 
mennessä (ku-
vassa oikealla) 
käytetään vau-
nujen vasem-
manpuoleisia 
ovia, ja vaihto 
bussista ratik-
kaan tapahtuu 
laiturin yli kä-
velemällä. Kau-
pungista pois 
päin tultaessa 
bussi- ja raitio-
vaunupysäkit 
ovat perätys-
ten. 
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JUKAN RATATYÖMAASIVU
TEKSTI JA KUVAT JUKKA LYLY

Telakkarannassa paiskitaan töitä
6-linjan uuden reitin rakennustyöt ovat päässeet 
hyvään vauhtiin Hietalahdenrannassa ja Telakka-
kadulla. Bulevardin länsipäässä työt ovat eden-
neet jo paalutusvaiheeseen, ja tuleva ratalinjaus 
on hyvin nähtävillä. Kuvat 13.3.2019.

Erottajan rumba  
jatkuu vielä
Käytössä olevan rataverkon ensim-
mäinen ratatyö ja kiskojen vaihto 
alkoi Erottajalla huhtikuun lopulla. 
Kuva 27.4.2019.

Mäkelänkatu 
valmistautuu suureen 
remonttiin
Sörnäisten liikennekatkon aikana HKL 
uusi kiskot Hämeentien ja Päijänteen-
tien välisellä osuudella huhtikuun ai-
kana. Kiskojen vaihto liittyy parin vuo-
den kuluttua alkavaan Mäkelänkadun 
peruskorjaukseen. Kuva 27.4.2019.

sa on alkamassa kiskojen asennus. 
Sisätiloihin kiskoja asennetaan yh-
teensä noin 1,6 kilometriä, kun kai-
ken kaikkiaan sähköistettyä raitio-
tietä tulee varikon alueelle noin kol-
me kilometriä. Varikon korjaamo-
hallissa asennettiin julkisivujen 
isoja ikkunoita. Hallien ja erkke-
reiden vesikatot ovat valmistuneet.
Piha-aluetta tasattiin ja sinne asen-
nettiin kaivoja.

Varikko valmistuu kokonaisuu-
dessaan vuonna 2020 koeliiken-
teen alkaessa.

JATKOA SUUNNITELLAAN
Tampereen raitiotien toi-
sen vaiheen (Pyynikin-
tori–Lentävänniemi) en-
simmäiset katusuunnitel-
mat olivat yhdyskuntalau-
takunnan käsiteltävänä 
5. 3. 2019. Ensimmäisten 
katujen rakentamissuun-
nittelun ja kustannuslas-
kennan pohjana toimivat 
toteutussuunnitelmat valmistuivat 
maaliskuussa. Raitiotieallianssi jat-
koi kevään aikana raitiotien länsi-

osan suunnittelua. Kakkosvaiheen 
maankäyttö- ja raitiotiesuunnitel-
mista järjestettiin yleisötilaisuus 
Lielahdessa 12. 3. 2019. Rakenta-
misesta pyritään tekemään päätös 
kaupunginvaltuustossa syksyllä  
2020.

Tampereen kaupunginhallitus 
päätti 23. 4. 2019 jatkaa raitiotien 
suunnittelua Hatanpään valtatietä 
linja-autoasemalle. Suunnittelussa 
selvitetään myös mahdollinen ra-
kentamisaikataulu ja kustannuk-
set. Samalla on tarkoitus myös sel-
vittää, voisiko Hatanpään valtatien 
aloitusosuuden rakentaa sellaisel-

la aikataululla, että sen lii-
kennöinti voitaisiin aloit-
taa samanaikaisesti, kun 
raitiotien ensimmäinen 
vaihe avataan liikenteel-
le vuonna 2021. Tällöin 
Pyynikintorille ei tarvit-
taisi väliaikaista ratkaisua 
kahden linjan päätepysäk-
kinä toimimiselle, koska 

toinen linjoista ohjattaisiin Hatan-
pään valtatielle. Tulevaisuudessa 
Hatanpään valtatien raitiotie voisi 

TOISEN VAIHEEN 
RAKENTAMISESTA 
PYRITÄÄN TEKEMÄÄN 
PÄÄTÖS SYKSYLLÄ 2020.

toimia Pirkkalaan mahdollisesti ra-
kennettavan raitiotien alkuosana.

MAKETTI TAAS NÄHTÄVILLÄ
Tampereelle tulevan ForCity Smart 
Artic x34 -raitiovaunun makettia eli 
vaunun aidonkokoista puolikas-
ta mallia esiteltiin yleisölle Tam-
pere-talon Sorsapuisto-salissa 21.–
26. 2. 2019. Yleisöllä oli mahdolli-
suus tutustua maketin sisällä ohjaa-
moon, istuimiin ja infonäyttöihin. 
8. toukokuuta alkaen makettiin on 
päässyt tutustumaan Rollikkahallil-
la Pirkankadun varrella.

Raitiotien liikennöitsijä julkis-
tettiin 24. 4. Tarjouskilpailun voit-
ti vr. Toiseksi kilpailussa tuli Keo-
liksen ja Transtechin muodostama 
yhteenliittymä ja kolmanneksi Län-
silinjat. Sopimuksen arvo on noin 
7 miljoonaa euroa vuodessa ja sen 
ennakoidaan tuovan Tampereelle 
50–100 uutta työpaikkaa. Kuljetta-
jia tarvitaan jo vuonna 2020 alka-
viin koeajoihin. Liikenteen raitio-
tiellä on tarkoitus alkaa 9.8.2021. 

Avustajat: Jorma Rauhala ja Ari Vesola. 
Lähteitä: raitiotieallianssi.fi

 Vaunujen ul-
kokuoren tiilen-
punaiseen tait-
tava väri erot-
tuu Rollikkahal-
lin luonnonva-
lossa Tampe-
re-talon näyt-
telyä parem-
min. 
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RAIDE-JOKERI

Hinnannousu hyväksyttiin valtuustoissa, rakentaminen viimein käyntiin

HSL-alue
RAITIOLIIKENNE 
KALASATAMAN RAITIOTIE

 › KALASATAMAN RAITIOTIEN toteuttavan al-
lianssin hankinta käynnistyi toukokuussa. 
Allianssin jäsenten valinta on aikataulu-
tettu marraskuulle 2019. Jos aikataulu to-
teutuu, rakentamaan voidaan päästä jo 

nitelman sekä raitiotien ratasähkötöiden 
hankesuunnitelman kokonaishintaan 7,42 
milj. euroa (ilman arvonlisäveroa). Osuu-
den maanrakennustyöt alkoivat syksyl-
lä 2018.

Myöhemmin Hernesaaren maankäy-
tön kehittyessä raitiotietä jatketaan Ei-
ranrannasta (Hernesaaren pohjoisosassa) 
Hernesaaren kärkeen. Eiranrantaan alku-
vaiheessa rakennettava väliaikainen kään-
tösilmukka puretaan samalla ja uusi sil-
mukka rakennetaan Hernesaaren kärkeen. 
Hernesaaresta ja Telakkarannasta arvioi-
daan rakentuvan tulevaisuudessa noin 
7 300 asukkaan ja työpaikan alue. Lisäksi 
Hernesaareen tavoitellaan monipuolista 
matkailu- ja vapaa-ajan palveluiden kes-
kittymää, joka tukeutuu rantapuistoon, 
venesatamaan ja risteilymatkailuun.

Raitiotie kulkee Hietalahdenrannassa, 
osalla Telakkakatua ja Eiranrannassa ka-
dun keskellä omalla kaistallaan. Bulevar-
dilla raitiotien linjaus tulee muuttumaan 
Hietalahdenkadun suuntaan eli linjan 6 ny-
kyiselle reitille pohjoiseen käännyttäes-
sä. Bulevardin ja etelään päin johtavan 
Hietalahdenrannan risteykseen rakenne-
taan vaihteet, jotka mahdollistavat kulku-
yhteyden kyseisten katujen välillä molem-
piin suuntiin. Bulevardille risteyksen Bule-
vardi/Hietalahdenranta/Hietalahdenka-
tu itäpuolelle rakennetaan raitiovaunuil-
le oma lyhyt kaista, mikä helpottaa riste-
yksen valo-ohjausta.

Hietalahdenrannan rataosuudella ka-
tualueen keskelle rakennetaan korotettu 
kaksiraiteinen raitiotien kiskoalue.

Telakkakadulla välillä Pursimiehenkatu–
Tehtaankatu on nykyään yksiraiteinen rai-
tiotieosuus, joka muodostaa osan linjan 
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Toimittaja Ari Palin
Avustajat Markus Elfström (HSL), Jussi Eskelinen, Arto Hellman, 
Mari Linna (HSL), Jukka Lyly, Markku Nummelin, 
Jorma Rauhala, Kirsti Rissanen, Pauli Ruonala, 
Joni Sironen, Marko Suomalainen,
Ari Vesola ja Kari Wikström
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lansimetro.fi, raidejokeri.info,  
raitio.org, raitiotieallianssi.fi,  
Resiina 1/2019 vuoden 2020 alussa. Toteutusmallista 

tehtiin alkuvuodesta selvitys, jossa mm. 
tutkittiin Kalasataman raitiotien toteu-
tuksen yhdistämistä Kruunusillat-hank-
keen allianssiin. Vaikka allianssit olisivat 
lopulta erilliset, jo Kalasataman raitiotien 
allianssin ja Kruunusillat-hankkeen allians-
sin kilpailuttaminen samanaikaisesti toisi 
etuja. Kalasataman raitiotien liikennöin-
nin arvioitu aloitusvuosi on 2024.

EIRANRANNAN RAITIOTIE

 › HKL:N JOHTOKUNTA esitti kokouksessaan 
18.4.2019 Helsingin kaupunginhallituk-
sen hyväksyttäväksi raitiotien Hietalah-
ti–Eiranranta rakentamisen hankesuun-

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO hyväksyi 
omalta osaltaan Raide-Jokerin uuden 
kustannusarvion 386 milj. euroa joulu-
kuun 2018 hintatasossa kokouksessaan 
13.3.2019. HKL:n johtokunta oli esittä-
nyt uuden arvion hyväksymistä kokouk-
sessaan 31.1.2019. Aiempi kesäkuussa 
2016 julkistettu kokonaiskustannusarvio 
oli 275 milj. euroa. Uusi arvio julkistet-
tiin loppuvuodesta 2018. Helsingin osuus 
uudesta kustannusarviosta on noin 268 
milj. euroa, kun mukaan lasketaan myös 
valtion osuus. Ilman valtionosuutta Hel-
singin osuus on noin 209 milj. euroa. 

ESPOON KAUPUNGINHALLITUS jätti asian 
pöydälle kokouksessaan 11.2.2019 ja 

päätti seuraavassa kokouksessaan 
4.3.2019 palauttaa Raide-Jokerin han-
kesuunnitelman uudelleen valmisteluun 
yhteistyössä Helsingin kaupungin kans-
sa siten, että löydettäisiin edellytykset 
toteuttaa hanke uudessa kustannusar-
viossa esitettyä pienemmin kustannuk-
sin. Helsinki oli kuitenkin jo hyväksynyt 
kustannusten nousun omalta osaltaan 
eikä ollut enää halukas neuvottelemaan 
säästöistä.

Espoon kaupunginhallituksen hyväksyi 
uuden kustannusarvion kokouksessaan 
15.4.2019 ja valtuusto sinetöi päätöksen 
kaksi viikkoa myöhemmin. Espoon osuus 
kustannusarviosta on noin 118 milj. eu-
roa, kun mukaan lasketaan myös valtion 

osuus. Espoon kaupunki pohti aluksi kei-
noja kustannusten alentamiseksi, mut-
ta lopulta kaupunginhallitus päätti hy-
väksyä uuden kustannusarvion sellaise-
naan. Joistakin pysäkeistä ja pysäkkika-
toksista luopumalla olisi säästynyt noin 
300 000 euroa. Teiden ulkopuolisen ra-
ta-alueen pintamateriaalin vaihto sepe-
liksi olisi säästänyt pari miljoonaa. 

Kolmantena säästökohteena mietit-
tiin radan päättämistä länsipäässä Aal-
to-yliopistolle Otaniemeen Keilaniemen 
sijasta. Tästä vaihtoehdosta olisi tullut 
Espoon laskelmien mukaan 15 miljoo-
nan euron säästöt, mutta samalla se oli-
si hankaloittanut Keilaniemen yhteyksiä 
tuntuvasti. Käytännössä Keilaniemestä 

Raide-Jokerin suuntaan matkustavat oli-
sivat joutuneet kulkemaan ensin yhden 
asemavälin metrolla ja vaihtamaan Aal-
to-yliopistolla Raide-Jokerin vaunuun.

RAIDE-JOKERIN RAKENNUSTYÖT alkoivat 
3.6.2019 valmistelevilla töillä, eli työnai-
kaisten liikennejärjestelyjen ja työmaa-
tukikohtien rakentamisella, minkä jäl-
keen työt jatkuivat mm. pintamaan pois-
toilla, maaleikkauksilla, pohjanvahvistus-
töillä ja johtosiirroilla kohteesta riippuen.

Työt alkoivat kesäkuussa seuraavissa 
kohteissa: Maarintie, Ravitie, Takkatie, 
Pitäjänmäentie (Pajamäentien liittymä), 
Norrtäljentie, Maaherrantie (Tulvaniit-
ty), Lahdenväylän silta, Pihlajamäentie, 

Viikinkaari, Viikintien kiertoliittymä, Vii-
kintie, Varikkotie ja Raaseporintie. Töitä 
tehdään myös Pirkkolantiellä ja Pirjon-
tiellä, joilla työt alkoivat jo helmikuussa.

Heinä-elokuussa työt alkavat lisäksi 
seuraavissa paikoissa: Konemiehentie, 
Tietotie, Maarinrannantie, Linnoitustie, 
Impilahdensilta (Turunväylän ylittävä sil-
ta), Pitäjänmäentiellä (Pajamäentien liit-
tymästä itään), Eliel Saarisen tie (Ison-
nevankujan kohta), Viilarintie ja Roihu-
pellon varikkoalue.

ROIHUPELTOON rakennettavasta Raide-Jo-
kerin varikosta kaupungit tekivät erillisen 
hankepäätöksen samoissa kokouksis-
sa, joissa raitiotien uusi hinta hyväksyt-

tiin. Allians-
sin laatima 
kustannusar-
vio varikolle 
on 69,5 milj. 
euroa. Varik-
ko rakenne-
taan nykyisen 
Vartiokylän bus-
sivarikon paikal-
le, joka puoles-
taan korvataan 
uudella Roihu-
pellon bussivari-
kolla (katso tar-
kemmin s. 
31).

1 Eiran päätepysäkin kääntösilmukasta. 
Telakkakadulle rakennetaan kaksiraitei-
nen raitiotie ajokaistojen keskelle. Nykyi-
nen yksiraiteinen osuus liitetään osak-
si uutta raitiotietä, ja osuuden päihin ra-
kennetaan liittämisen vaatimat vaihteet 
risteyk sineen. Lisäksi Telakkakadulle ra-
kennetaan kaksi pysäkkiparia. Ensimmäi-
nen rakennetaan välille Punavuorenkatu–
Merimiehenkatu ja toinen Speranskintien 
eteläpuolelle.

Eiranrantaan rakennetaan ajoratojen 
keskelle pääsääntöisesti korotettu kak-
siraiteinen raitiotie välille Telakkakatu–
Hylkeenpyytäjänkatu. Väliaikaiseksi jää-
vä kääntösilmukka sijoittuu Laivakadun, 
Hernesaarenrannan ja purettavan telak-
kahallin rajaamalle alueelle, joka toimii ny-
kyään telakan pysäköintialueena. Kääntö-
silmukkaan rakennetaan jättö- ja lähtö-
pysäkki sekä kääntösilmukan sisään py-
säköintipaikkoja.

Linjan 6 päätepysäkki siirtyy Hietalah-
desta Eiranrantaan ja myöhemmin edel-
leen Hernesaareen uusien ratojen valmis-
tuttua.

LIIKENNE JA POIKKEUKSET

 › HÄMEENTIEN MUUTOSTYÖT joukkoliiken-
teelle, pyöräilylle ja kävelylle tarkoitetuk-
si kaduksi Hakaniemen ja Junatien sillan 
välisellä osuudella sekä Sörnäisten metro-
aseman vuotavan katon korjaus alkoivat 
maaliskuussa. Tämän vuoksi pysäkin Sör-
näinen (M) kautta kulkevat raitiolinjat 
siirtyivät poikkeusreiteille maanantais-
ta 4.3.2019 alkaen. Raitioliikenne poistui 
remontin ajaksi Hämeentieltä osuudella 
Siltasaarenkatu–Sturenkatu, Helsinginka-

dulta osuudella Fleminginkatu–Hämeen-
tie ja Mäkelänkadulta osuudella Hämeen-
tie–Sturenkatu. Poikkeusreitit koskevat 
linjoja 1, 6, 7 ja 8. Lisätietoja poikkeusrei-
teistä ja -pysäkeistä sivulla 10.

 › RAITIOLINJAN 5 aikataulut muuttuivat 
maanantaista 1.4.2019 alkaen johtuen Vi-
king Linen aikataulumuutoksista. Muutok-
set koskevat vain perjantaita ja sunnun-
taita, joten käytännössä ensimmäinen uu-
sin aikatauluin ajettu päivä oli perjantai 
5.4. Uusien aikataulujen viimeinen voimas-
saolopäivä on torstai 13.6.2019. Sen jäl-
keen ajetaan erillisen aikataulun mukaan 
pe–su 14.–16.6., ja kesäaikataulut tulevat 
voimaan maanantaina 17.6.

 › RAITIOLINJAT 2, 3, 4, 5 JA 7 olivat poikkeus-
reiteillä vapunaattona tiistaina 30.4.2019 
klo 16 alkaen Mantan lakituksen vuoksi.

Linja 2 ajoi linjan 6 päätepysäkille Hie-
talahteen reittiä oma reitti–Lasipalatsi–
Erottaja–Hietalahti.

Linja 3 ajoi linjan 6 päätepysäkille Hie-
talahteen reittiä oma reitti–Fredrikinka-
tu–Hietalahti.

Linjoja 2 ja 3 korvasi bussilinja 3X, joka 
kulki Etelärannan ja Lasipalatsin välillä ka-
tuja Eteläranta–Tehtaankatu–Laivurinka-
tu–Fredrikinkatu–Bulevardi–Mannerhei-
mintie–Lasipalatsi raitioliikenteen vuoro-
välein klo 16–1.25.

Linja 4 ajoi Kruununhaan kautta reittiä 
oma reitti–Lasipalatsi–Rautatieasema–
Kaisaniemenkatu–Kansallisarkisto–Rita-
rihuone–oma reitti.

Linja 7 ajoi Kaisaniemenkadun kautta 
reittiä oma reitti–Rautatieasema–Kaisa-
niemenkatu–Hakaniemi–oma reitti.

Eiranrannan 
raitiotien nyt 
rakenteilla 
oleva 1-vaihe. 
Ylhäällä 
Bulevardin ja 
Hietalahden-
rannan risteys
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alkoi näkyä 

tulevan reit-
tinsä varrella 

kylttien muo-
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PÄÄTEPYSÄKKI

 › LISÄRAITIOLINJAT 2B, 3B JA 10B liikennöivät 
vapunpäivänä keskiviikkona 1.5.2019 kul-
jettaen väkeä vapunviettoon Kaivopuis-
toon. Linjojen 2 ja 3 tapaan linjat 2B ja 3B 
vaihtoivat linjatunnusta keskenään Olym-
piaterminaalilla.

Linja 2B liikennöi noin klo 9-20 reittiä 
Rautatieasema–Kauppatori–Olympiater-
minaali. Linja lähti Rautatieaseman idän 
suunnan pysäkiltä (H0301) ja ajoi siitä 
Mikonkadun kautta Aleksanterinkadulle. 
Toisessa suunnassa ajettiin Aleksanterin-
kadulta Mannerheimintien kautta Kaivo-
kadulle ja edelleen Rautatieaseman idän 
suunnan pysäkille eli vastaavasti kuin linja 
5. Vuoroväli oli noin 10–12 minuuttia.

Linja 3B liikennöi noin klo 9–20 reittiä 
Linjat–Hakaniemi–Rautatieasema–Eiran 
sairaala–Kaivopuisto–Olympiaterminaa-
li. Vuoroväli oli noin 12 minuuttia.

Linja 10B liikennöi noin klo 9–19 reittiä 
Ooppera–Lasipalatsi–Kirurgi. Vuoroväli oli 
noin 12 minuuttia.

 › RAITIOLINJAT LUKUUN ottamatta linjoja 
7, 8 ja 9 ajoivat eri poikkeusreittejä va-
punpäivänä keskiviikkona 1.5.2019 klo 13:n 
jälkeen noin 1,5 tunnin ajan Stockmannin 
läheisyydessä tapahtuneen sähkövian 
vuoksi. Poikkeusreiteille joutuivat myös 
vapun lisälinjat 2B, 3B, 10B. Vika katkai-
si jännitteen Stockmannin tienoilla sekä 
Mannerheimintieltä että Aleksanterinka-
dulta. Useita vaunuja jäi jumiin vika-alueel-
le, ja vaunuja jonoutui myös Kaivokadulle 
ja Mikonkadulle.

 › RUUSURATIKKA LIIKENNÖI aiempien vuo-
sien tapaan äitienpäivänä sunnuntaina 
12.5.2019. Reitti oli Töölön halli–Manner-
heimintie–Aleksanterinkatu–Kauppato-
ri–Kruununhaka–Hakaniemi–Kallio–Urhei-
lutalo–Helsinginkatu–Ooppera–Runeber-
ginkatu–Töölön halli. Lähdöt Töölön hal-
lilta olivat klo 11.00, 12.00, 13.00 ja 14.00. 
Matkalipuntarkastajat jakoivat äideille 
ruusuja.

 › PASILANSILTA SULJETTIIN raitioliikenteel-
tä maanantaina 3.6.2019 Pasilan aseman 
joukkoliikenneterminaalin rakennustöiden 
ajaksi. Linjat 2 ja 7 ovat poikkeusreiteil-
lä sekä Länsi-Pasila ilman raitioliikennet-
tä 3.6.–11.8.2019. Länsi-Pasilan kautta lii-
kennöi korvaava bussilinja 2X.

Myös linja 9 on poikkeusreitillä ajalla 
29.7.–11.8.2019. Samalla linjan 7 poikkeus-
reitti muuttuu, ja Pasilan asema jää väli-
aikaisesti ilman raitioliikennettä. Liiken-
nekatkon aikana rakennetaan uusi raide-
yhteys Pasilansillalta Asemapäällikönka-
dulle.

Linja 2 kääntyy 3.6.–11.8. Meilahdes-
sa Kuusitien (H0137) pysäkillä, jonne se 
ajaa reittiä oma reitti–Kansaneläkelai-
tos–Kuusitie. Linjan 3 aikataulut muut-
tuvat 3.6. linjojen 2 ja 3 yhteisen kalusto-
kierron vuoksi, joka on olemassa ainakin 
Olympiaterminaalin kautta.

Linja 7 kääntyy 3.6.–28.7. Itä-Pasilas-
sa, jossa päätepysäkki on Pasilan asema 
(H0620). Linja ajaa reittikatuja Radanra-
kentajantie–Ratamestarinkatu–Rautatie-
läisenkatu–Ratapihantie–Asemapäälli-
könkatu–Ratamestarinkatu–Radanraken-
tajantie. Ajalla 29.7.–11.8. linja 7 ajaa Kä-
pylään linjan 1 päätepysäkille reittiä oma 
reitti–Uintikeskus–Pohjolanaukio.

Linja 9 ajaa Itä-Pasilassa väliaikaisel-
le päätepysäkille Radanrakentajantielle 
29.7.–11.8. Päätepysäkille saavutaan nor-
maalia reittiä Ratamestarinkatua, josta 
linja kääntyy Radanrakentajantien pää-
tepysäkille. Paluusuunnassa ajetaan poik-
keusreittiä Radanrakentajantie–Uinti-

keskus–Roineentie–Urheilutalo–Kaarlen-
katu–oma reitti.

Korvaava bussilinja 2X liikennöi 3.6.–
11.8. reitillä Postitalo–Lasipalatsi–Man-
nerheimintie–Länsi-Pasila–Pasilan ase-
ma. Keskustassa lähtö- ja päätepysäk-
kinä on Postitalo (H2038). Pasilassa läh-
töpysäkkinä on Ratapihantiellä sijaitseva 
linjan 7 raitiovaunupysäkki Pasilan asema 
(H0620) ja päätepysäkkinä Asemapäälli-
könkadulla sijaitseva bussipysäkki Pasilan 
asema (H2164). 

Raitiovaunut palaavat Pasilansillalle 
12.8.2019. Joko syysliikenteen alkaessa 
tai myöhemmin syksyllä linjalle 7 tulee py-
syvä reittimuutos siten, että suunnassa 
Länsiterminaaliin ajetaan Pasilansillalta 
Asemapäällikönkadun ja Ratamestarin-
kadun kautta Radanrakentajantielle. Toi-
sessa suunnassa reitti säilyy nykyisellään 
ja linja kulkee edelleen Messukeskuksen 
kautta.Todennäköisesti reittimuutos ta-
pahtuu Pasilansillalle rakennettavan uu-
den joukkoliikenneterminaalin avaami-
sen yhteydessä. Linjojen 2 ja 7 linjatun-
nuksen vaihtopaikka ja virallinen pääte-
pysäkki siirtyvät Länsi-Pasilan Maistraa-
tintorilta Pasilan terminaaliin.

INFRA

 › HKL:N JOHTOKUNTA hyväksyi Hämeentien 
raitiotien ja sen sähköistystöiden hanke-
suunnitelman ja kustannusarvion 6,6 milj. 
euroa (ilman arvonlisäveroa) kokoukses-
saan 21.3.2019. Osuuden maanrakennus-
työt alkoivat maaliskuussa 2019. Helsin-
gin kaupunginvaltuusto hyväksyi Hämeen-
tien, Haapaniemenkadun ja Viidennen lin-
jan liikennesuunnitelman kolme vuotta 
sitten 27.4.2016. Katso lisää Hämeentien 
projektista sivulta 10.

 › MEILAHDEN, HERNESAAREN ja Erottajan 
sähkönsyöttöasemille tilataan kojeistot 
Siemens Mobilityltä. Kustannusten enim-
mäishinta on noin 1 203 000 euroa (ilman 
arvonlisäveroa). Tilaukseen sisältyy op-

tio Ilmalaan rakennettavan sähkönsyöt-
töaseman kojeistosta. 

KALUSTO

 › HAMINAN VÄLIAIKAISVARASTOON siirret-
tiin säilytykseen tammikuussa Vario tram-
vaunut 204, 207, 213, 214, 215, 216, 217, 222, 
223, 227, 233 ja 239.

 › NRV-VAUNU 76 valmistui kunnostukses-
ta helmikuussa ja vaunu 77 maaliskuussa.

 › AINAKIN VAUNUT 33, 46, 54 ja 56 siirret-
tiin Koskelan varikolle maaliskuun puoli-
välin tienoilla riisuttaviksi käyttökelpoi-
sista osista. Kaiken kaikkiaan metrova-
rikolta siirrettiin maaliskuussa pois yh-
deksän vaunua. Koskelasta vaunut kulje-
tetaan/kuljetettiin romutettaviksi. Yksi 
vaunu, numero 31, jäi aluksi vielä metro-
varikolle odottamaan mahdollista ennal-
listamista. Se siirrettiin Koskelan pressu-
halliin 9.5.2019.

NRV-vaunuja on siirretty kevään mit-
taan myös Koskelan pressuhallista Kos-
kelan varikolle odottamaan romutusta. 
Vaunuista on varikolla poistettu käyttö-
kelpoiset osat. Maanantaina 13.5.2019 oli-
vat siirtovuorossa vaunut 42 ja 66.

 › OPTIOSARJAN ARTIC-VAUNUJA alkoi saapua 
Otanmäeltä Koskelan varikolle huhtikuus-
sa. Ensimmäinen varma havainto ensim-
mäisestä optiosarjan vaunusta 461 liiken-
teessä on päivämäärältä 19.4.2019. Vau-
nu 462 toimitettiin Koskelaan 18.4., vau-
nu 463 9.5. ja vaunu 464 29.5. 

 › OSASSA MATALALATTIAVÄLIPALALLISIA ni-
velvaunuja otettiin 8.4.2019 alkaen käyt-
töön linjakilvet, joissa kerrotaan linjanu-
meron ja määränpään lisäksi myös seu-
raava kauttakulkupaikka vastaavasti kuin 
HSL:n busseissa. Informaatio vaihtuu kol-
men sekunnin välein suomen- ja ruotsin-
kielisen tekstin välillä. Kauttakulkupaik-
katietoja voi reitin varrella olla useampia-

 Kiskoaluetta kaivetaan auki Hämeentien neljäntenä remonttipäivänä 7.3.
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 Linjatunnus 3B sekä liikenne Linjoille 
palasivat hetkeksi kahden aiemman va-
pun tapaan 1.5. Vaunu 446 valmistautuu 
lähtöön kohti Olympiaterminaalia.

 NRV 57 hinattiin Koskelan varikolta romutettavaksi Halli-Pässin H-1 voimin 17.4.

muotitus-, raudoitus- ja betonointitöitä 
sekä elementtien asennuksia, pintaraken-
netöitä ja taloteknisiä töitä.

Finnoon aseman rakennustyöt käynnis-
tyivät lokakuussa 2018 sen jälkeen, kun 
aseman ja ratatunneleiden louhintaurak-
ka oli valmistunut elokuussa 2018. Ke-
väällä 2019 aseman maanalaisessa osas-
sa olivat meneillään muotitus-, raudoi-
tus- ja valutyöt sekä elementtien asen-
nus, väliseinien muuraus ja maanpainesei-
nien vedeneristystyöt maanalaisella osal-
la. Maan pinnalla tehtiin Meritien sisään-
käynnin perustuksia sekä Finnoonsillan si-
säänkäynnin yhdyssillalla muotitus-, rau-
doitus- ja valutöitä.

Kaitaan aseman rakennusurakka käyn-
nistyi niinikään lokakuussa 2018. Kevääl-
lä 2019 aseman itäpäässä tehtiin holvin 
muotitus- ja raudoitustöitä sekä betoni-
seinien muotitus-, raudoitus- ja betonoin-
titöitä. Aseman länsipäässä tehtiin ele-
menttien asennuksia ja holvin reunakais-
tan muotitustöitä. Muita töitä olivat hark-
komuuraukset, maanpaineseinien muoti-
tus ja raudoitus sekä maanpäällisten an-
turoiden kaivuu.

Soukan aseman rakennusurakka käyn-
nistyi elokuussa 2018. Keväällä 2019 ase-
malla tehtiin kalliopulttien poraus- ja juo-
tostöitä, seinäelementtien asennuksia 
sekä anturoiden, holvien ja seinien muo-
titus-, raudoitus- ja betonointitöitä. Ylä-
kartanontien sisäänkäynnillä ja huolto-
tunnelissa tehtiin kalliopulttien poraus- 
ja juotostöitä. Pumppaamon betoni-,  
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kin. Kauttakulkupaikan edessä on molem-
milla kielillä ”via”-sana, joka ruotsin, eng-
lannin ja latinan kielen lisäksi tarkoittaa 
myös suomeksi kielitoimiston sanakirjan 
mukaan ”kautta”.

Muutos tulee käyttöön vähitellen kai-
kissa linjaliikennekäytössä olevissa raitio-
vaunuissa huoltojen yhteydessä vaihdet-
tavien linjakilpien myötä. Artic-vaunuissa 
fyysisiä muutoksia ei tarvita, vaan Trans-
tech hoitaa päivityksen. Uudentyyppinen 
linjakilpien tekstiasu oli nähtävissä osassa 
Artic-vaunuja jo huhtikuun lopussa.

 › NWF-MOOTTORIVAUNU 91, jonka HKL luo-
vutti Allegra Lab ry:lle ja Helsinki Distilling 
Companylle siirrettiin sijoituspaikkaansa 
Helsingin Hermannissa sijaitsevan Teuras-
tamon pihalle 16.4.2019.

 › KARIA-MOOTTORIVAUNU 11 ja -perävaunu 
521, jotka HKL luovutti Mikkelin kaupungil-
le uusiokäyttöön, saapuivat Mikkelipuis-
toon tiistaina 14. ja perjantaina 31.5.2019.

 › KARIA-MOOTTORIVAUNU 320, jonka HKL 
luovutti Kustaankartanon monipuoliselle 
palvelukeskukselle uusiokäyttöön, saapui 
alueen pihalle 23.5.2019.

 › NRV-VAUNU 39, jonka HKL lahjoitti kah-
vilavaunuksi Tampereen kaupungille, saa 
oranssi-harmaan värityksen, jollaisena 
vaunu alun perin valmistui Tampereel-
la Valmetin tehtaalla 1970-luvulla. Jou-
lukuussa 2018 Tampereelle siirrettyyn 
vaunuun avataan kesäkuun puolivälissä 
30-paikkainen kahvila. Keskustorille kah-
vilan yhteyteen tulee lisäksi 150 neliömet-
rin terassi ja myyntikontti. 

METROLIIKENNE
LÄNSIMETRON 2. VAIHE

 › RATALINJALLA MATINKYLÄ–KIVENLAHTI ra-
kennusurakka käynnistyi kesäkuussa 2018. 
Keväällä 2019 ratalinjan eri osilla tehtiin 

 Linjalla 1 Käpylä–Eira kauttakulkupaik-
katietoja on kolme: Sturenkatu, Töölö ja 
Lasipalatsi.
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talotekniikka- ja elementtiasennustöitä 
aloiteltiin.

Espoonlahden aseman rakennustyöt 
käynnistyivät joulukuussa 2018. Keväällä 
2019 asemalla tehtiin laiturin perustus- ja 
täyttötöitä sekä seinien elementtiasen-
nuksia ja vedeneristystöitä. Aseman itä-
päässä tehtiin ensimmäisen tason holvin 
muotitus- ja raudoitustöitä. Espoonlah-
dentorin sisäänkäynnin rakenteet ovat 
valmiita ja maanpäällinen työmaa-alue on 
luovutettu Lippulaivan urakoitsijalle jatko-
rakentamista varten. Solmutorin sisään-
käynnillä tehtiin pilari- ja seinäelement-
tien asennustöitä.

Kivenlahden aseman rakennusurakka 
käynnistyi elokuussa 2018. Keväällä 2019 
asematunnelissa tehtiin betonointi- ja 
elementtitöitä ja kellarikerroksessa ta-
loteknisiä töitä. Maan pinnalla Kivenlah-
dentorin sisäänkäynnillä olivat menos-
sa runkotyöt ja lippuhallissa lattian be-
tonointi. Kivenlahdentien sisäänkäynnillä 
lippuhallin lattian valutyöt olivat valmiit.

Sammalvuoren varikon työmaalla teh-
tiin keväällä 2019 pääosin taloteknisiä töi-
tä. Työt olivat käynnissä liityntäraiteella, 
säilytyshallissa, huoltohallissa, Sammal-
vuorenportin pystykuilulla ja henkilökun-
nan sisäänkäyntikuilulla. 

Sammalvuoren maanalaiselle varikol-
le rakennetaan kaksi hallia – 400 metriä 
pitkä säilytyshalli 20 junayksikölle sekä 
300 metriä pitkä ja kolmen junan levyi-
nen huoltohalli.

Kivenlahden metrotyömaalla järjestet-
tiin pelastusharjoituksia tiistaina 7.5.2019 
ja Soukan metrotyömaalla torstaina 
9.5.2019. Harjoituksissa testattiin pelas-
tamista maan alta rakentamisen aikaisis-
sa olosuhteissa. Harjoitukset järjesti Län-
si-Uudenmaan pelastuslaitos.

SUUNNITELMIA

 › HERTTONIEMEN METROASEMAN peruskor-
jausta koskeva hankesuunnitelma tuo-
daan HKL:n johtokunnan käsiteltäväksi 
kesän 2019 aikana. Metroasema on avattu 
alkuperäisen metrolinjan avaamisen yh-
teydessä vuonna 1982 eikä sille ole aiem-
min tehty suurempia korjaustöitä.

LIIKENNE JA POIKKEUKSET

 › TIHEÄMPÄÄ VUOROVÄLIÄ Matinkylään asti 
kokeiltiin jälleen torstaina 28.3.2019. Kol-
me junaa neljästä ajettiin Matinkylään ja 
vain yksi neljästä kääntyi Tapiolassa. Vas-
taava testi toteutettiin edellisen kerran 

BUSSILIIKENNE
SUUNNITELMIA

 › UUDET RUNKOLINJAT 500 Itäkeskus (M)–
Herttoniemi (M)–Pasila–Meilahti–Munk-
kivuori ja 510 Herttoniemi (M)–Pasi-
la–Meilahti–Aalto-yliopisto (M)–Tapiola 
(M)–Westendinasema perustetaan. Lin-
ja 500 korvaa lakkautettavan linjan 58 ja 
linja 510 lakkautettavan linjan 551. Runko-
linjoja 500 ja 510 liikennöidään tiheimmil-
lään ruuhka-aikoina kuuden minuutin vä-
lein. Runkolinjoilta harvennetaan pysäkke-
jä jonkin verran verrattuna linjoihin 58 ja 
551. Nykyisten linjojen reiteistä poiketen 
runkolinjat alkavat kulkea Pasilan joukkolii-
kenneterminaalin valmistuttua Teollisuus-
kadun ja Itä-Pasilan katujen sijasta Alek-
sis Kiven kadun ja Ratapihantien kautta, 
kuten 58 ennen Pasilan aseman uudista-
misen alkua. 

 › HSL:N HALLITUS hyväksyi Helsingin poi-
kittaislinjaston kehittämissuunnitelman 
ohjeellisena noudatettavaksi kokoukses-
saan 16.4.2019. Suunnitelman keskeinen 
tarkoitus on vahvistaa joukkoliikenteen 
verkostomaisuutta. Nykyisellään säteit-
täiset yhteydet sekä runkolinjat toimivat 
tihein ja säännöllisin vuorovälein, mutta 
muilta osin poikittaisliikenteessä on pa-
rantamisen varaa. Suunnitelmassa on tar-
kasteltu Hakamäentien, Metsäläntien ja 
Maunulan tason poikittaisliikennettä. 
Etenkin ruuhka-aikojen ulkopuolella poi-
kittaislinjojen vuorovälit ovat usein pitkiä. 
Tavoitteena on ottaa uusi linjasto käyt-
töön vuoden 2021 syysliikenteen alkaessa, 
mutta Raide-Jokerin rakentaminen saat-
taa vaatia vaiheittaista käyttöönottoa.

Suunnitelmassa on hahmoteltu seuraa-
va poikittaislinjojen rakenne:
Tiheän vuorovälin linjat  
(vuoroväli päivällä 10 min)
 › 52 Kannelmäki–Huopalahti as.–Munkki-
vuori–Otaniemi

 › 56 Kalasatama (M)–Käpylä–Metsälä–
Kannelmäki

 › 57 Kontula (M)–Viikki–Koskela–Ruskea-
suo–Munkkiniemi

 › 59 Sompasaari–Kalasatama(M)–Pasila–
Konala–Malminkartano

Peruslinjat (vuoroväli päivällä 15–20 min)
 › 23 Rautatientori–Pasila–Postipuisto–
Maunula–Pirkkola

 › 63 Kamppi–Ruskeasuo–Postipuisto–
Maunula–Paloheinä

 › 506 Myllypuro(M)–Viikki–Viikinmäki–
Kumpula–Pasila–Meilahti– Ruskeasuo

Täydentävät linjat  
(vuoroväli päivällä 20 min)
 › 33 Haaga–Munkkivuori–Munkkiniemi–
Tarvo

HKL HANKKII kaksi ajosimulaattoria kul-
jettajien koulutusta varten. Näistä toi-
nen on metrosimulaattori ja toinen 
raitiovaunusimulaattori. HKL:n joh-
tokunta hyväksyi hankesuunnitelman 
21.3.2019. Hankinnan arvo on kaksi mil-
joonaa euroa (ilman arvonlisäveroa).

Ajosimulaattorien hankinta kehittää 
ja parantaa HKL:n metro- ja raitiovau-
nunkuljettajien ajokoulutuksen järjes-
tämistä kustannustehokkaasti. Ajosi-
mulaattorit mahdollistavat perinteis-
tä ajoharjoittelua laajempien ja katta-
vampien tilanneharjoittelujen mukaan 
ottamisen koulutukseen. Esimerkik-
si onnettomuustilanteita ei ole luon-
nollisestikaan mahdollista harjoitel-
la oikealla kalustolla. Ajosimulaattorit 
mahdollistavat kuljettajakoulutuksen 
toteuttamisen tilanteessa, jossa oi-
kean kaluston käyttö matkustajaliiken-
teessä tehostuu ja käyttöaste nousee. 

Alkuvaiheessa simulaattoreilla voi-
daan toteuttaa 35 prosenttia ajohar-
joitteista. Tämä vähentää selvästi oi-
kean kaluston ja ratakapasiteetin tar-
vetta koulutukseen. Nykyisin tilanne on 
se, että ajoharjoittelua joudutaan jär-

jestämään usein yöaikaan, koska päi-
visin kalusto ja ratakapasiteetti on si-
dottu tuottavaan liikenteeseen. Simu-
laattorin käyttö tehostaa koulutusoh-
jelmia, jotka voidaan näin viedä entis-
tä nopeammin läpi.

Sekä metro- että raitiovaunusimu-
laattori sisältävät neljä ohjaamoa, 
opettajan ohjauspöydän ja esitys-
päätteen. Metrosimulaattori perus-
tuu M300-junan ohjaamoon ja ratikka-
simulaattori Artic-vaunun ohjaamoon. 
Myöhemmin simulaattoreihin on mah-
dollista tehdä muutoksia tulevien ka-
lustomuutosten mukaisesti. Ohjaamot 
varustetaan mahdollisimman realisti-
sella liikkeen simuloinnilla. Metroverk-
ko mallinnetaan simulaattoriin koko-
naisuudessaan, Kivenlahden laajennus 
mukaan lukien. Raitiotieverkosta mal-
linnetaan keskeiset osuudet ja tietyt 
erityiskohteet. Simulaattoreissa mu-
kana olevia rataosuuksia voidaan laa-
jentaa myöhemmin.

Hankkeen on arvioitu maksavan it-
sensä takaisin viidessä vuodessa. Si-
mulaattorit on tarkoitus ottaa käyt-
töön vuonna 2021.

INFRA

Simulaattoreita ajo-opetukseen

30.8.2018. Tämänkertaisen kokeilun tar-
koituksena oli testata tiheämpää vuoro-
väliä talvisemmissa olosuhteissa.

INFRA

 › SÖRNÄISTEN METROASEMAN sisäänkäyn-
tien muutostöiden ja lippuhallin vesieris-
teen korjaustöiden kustannusarvio on 4,1 
milj. euroa (ilman arvonlisäveroa) sisäl-
täen suunnittelun ja rakennustyöt sekä 
hankintoihin liittyvät lisä- ja muutostyöt. 
HKL hyväksyi hankesuunnitelman ja kus-
tannusarvion 21.3.2019.

Projektissa metroaseman sisäänkäyn-
nit D ja F poistuvat käytöstä Hämeentien 
joukkoliikennekaduksi muuttamisen vuok-
si. Tämä tapahtui jo 4.3.2019, kun työt al-
koivat. Sisäänkäynti D sijaitsi Sörnäisten 
raitiovaunupysäkkisaarekkeella Hämeen-
tien keskellä ja sisäänkäynti F Hämeen-
tien mutkassa Hämeentie 27:n kohdalla 
Helsinginkadun alkukohtaa vastapäätä. 
Sisäänkäynnit eivät palaa takaisin käyt-
töön. Sisäänkäynti D jäisi väärään koh-
taan, koska raiteet ja pysäkkialue siirty-
vät vanhalta paikaltaan. Sisäänkäynti F 
jää puolestaan pohjoiseen vievän pyörä-
kaistan alle.

Lippuhallin vesieriste on alkuperäinen 
vuodelta 1984 ja alkaa olla käyttöikänsä 
päässä. Lippuhallin kansi, jota vesieriste 
suojaa, ulottuu Hämeentien, Helsinginka-
dun ja Vaasanpuistikon alle. Vesieristeen 
korjaus oli järkevää ajoittaa samaan ajan-
kohtaan Hämeentien muutostöiden kans-
sa, kun katu on muutenkin auki ja raitio-
liikenne poikki. Vesieristetyöt päättyvät 
arviolta helmikuussa 2020, jolloin raitio-
liikenne pääsee palaamaan Helsinginka-
dulle ja uusituille Sörnäisten ratikkapysä-
keille. Hämeentien remontti Siltasaaren-
kadun ja Helsinginkadun välillä jatkuu ar-
violta elokuuhun 2020.

KALUSTO

 › HKL TILAA metrojunasarjojen M100 ja 
M200 peruskorjauksen tarjouskilpai-
lun voittaneelta VR-Yhtymältä noin 
28 427 000 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan. Hintaan sisältyy käyt-
töönotettava optio molempien sarjojen 
sisävalaistuksen uusimisesta LED-tekniik-
kaan pohjautuvaksi. Hankkeessa perus-
korjataan kaikki käytössäolevat M100-ju-
nayksiköt (39 kpl) ja M200-junayksiköt 
(12 kpl).

Kummankin junasarjan tavoitteelli-
nen käyttöikä on 40 vuotta. M100-sar-
jalla se on tulossa täyteen jo lähivuosi-
na. M200-sarja valmistui vuosina 2000–
2001. Peruskorjauksella käyttöikää piden-
netään noin 10 vuodella.

POHJOIS-ESPOON JA LEPPÄVAARAN lin-
jastosuunnitelman mukainen linjasto 
aloittaa syysliikenteen alkaessa maa-
nantaina 12.8.2019. Seuraavassa on ku-
vattu linjojen reittimuutokset pähki-
nänkuoressa toukokuun 2019 tietojen 
mukaisesti. Lopullisessa tilanteessa 
pienet muutokset näihin tietoihin ovat 
mahdollisia.
 › Uusi runkolinja 200 Elielinaukio–
Leppävaaran–Espoon keskus perus-
tetaan. Linja liikennöi koko päivän 
kaikkina viikonpäivänä 10 minuutin 
välein. Linja korvaa nykyiset linjat 
217, 218, 226 ja 235.

 › Linja 202 Leppävaara–Helmipöllön-
mäki pitenee reitille Vitikka–Säte-
ri–Perkkaa–Leppävaara–Helmipöl-
lönmäki. Linja kulkee jatkossa Impi-
lahdenkadun sijasta Säterinkadun 
kautta.

 › Linja 203 Laajalahti–Nuijala–Leppä-
vaara–Uusmäki lyhenee reitille Lep-
pävaara–Uusmäki.

 › Linjat 206 Kamppi–Meilahti–Ete-
lä-Leppävaara–Kera ja 206A Kamp-
pi–Meilahti–Etelä-Leppävaara–Kilo–
Karakallio–Kera lakkautetaan.

 › Linjan 214 Leppävaara–Rastaala–Vei-
ni–Jupperi kaikki vuorot ajetaan Ka-
rakallion kautta. Aiemmin Karakallion 
kautta kiertänyt 214T lakkautetaan.

 › Linja 215 Leppävaara–Jupperi–Läh-
deranta korvaa lakkautettavia linjo-
ja 217 ja 218 Leppävaaran ja Lähde-
rannan välillä. Kaikki linjan vuorot aje-
taan Laaksolahdentien kautta.

 › Linja 217 Elielinaukio–Leppävaara–
Karamalmi–Lähderanta–Jupperi lak-
kautetaan.

 › Linja 218 Elielinaukio–Leppävaara–
Lähderanta–Jupperi lakkautetaan.

 › Linja 219 Leppävaara–Karakallio–
Lähderanta–Järvenperä lakkaute-
taan ja korvataan uudella linjalla 
236B.

 › Linja 224 Leppävaara–Kauniainen–
Espoon keskus–Tuomarila alkaa 
tehdä väliaikaisesti piston Kuurin-
torpantielle korvaten lakkautetta-
vaa linjaa 235. Pisto poistetaan, kun 
Suurpellon ja Kuurinniityn välinen 
joukkoliikennekatu valmistuu.

 › Uusi lähibussilinja 225 perustetaan. 
Se ajaa Viherlaaksonrannan ja Kara-
kallion kautta tarjoten lähipalvelua 
Viherlaaksonrantaan. Karamalmens 
skolanin alkamis- ja päättymisaikoi-
na ajetaan linjaa 225K Kilon kautta.

 › Linja 226/226A Leppävaara–Karakal-
lio–Viherlaakso–Jorvi(–Kellonummi) 
lakkautetaan.

 › Linjan 227 Leppävaara–Karakallio–
Lippajärvi–Espoon keskus uusi reit-
ti on Leppävaara–Lippajärvi–Jorvi.

 › Uusi linja 236B Leppävaara–Viher-
laakso–Järvenperä–Vanhakartano 
perustetaan linjan 219 tilalle. Linja 
ajaa linjojen 236 ja 239 kanssa samaa 
reittiä Viherlaakson kautta.

 › Linja 236K Leppävaara–Kera–Viher-
laakso–Kalajärvi–Serena lakkautetaan.

 › Linjan 238 Leppävaara–Nupuri–Bro-
backa–Siikajärvi–Siikaniemi kirjain-
variantit B, K, KB, KT, T lakkautetaan.

 › Linja 239T Leppävaara–Viherlaakso–
Röylä–Perusmäki–Kalajärvi lakkaute-
taan. Yhteydet Röylän koululle hoide-
taan jatkossa linjalla 349.

 › Linja 242 Espoon keskus–Muurala–
Nupuri–Siikaniemi lakkautetaan.

 › Uusi linja 244/244K Espoon keskus–
Bemböle–Karhusuo–Nupuri(–Kolm-
perä)–Brobacka–Siikajärvi–Siikanie-
mi perustetaan. Linja korvaa lakkau-
tettavan linjan 242.

 › Linja 245K Espoon keskus–Muurala–
Nuuksionpää lakkautetaan.

 › Linjan 349 Lepsämänjoki–Hännikäi-
nen–Serena–Kalajärvi–Lahnus–Röy-
lä uusi reitti on Lepsämänjoki–Hänni-
käinen–Serena–Kalajärvi–Perusmä-
ki–Röylä–Lahnuksen koulu. Odilam-
men pisto poistuu.

 › Uusi linja 437 Martinlaakso–Perus-
mäki perustetaan. Linja liikennöi vain 
ruuhka-aikoina.

 › Linja 502 Merihaka–Meilahti–Munk-
kiniemi–Leppävaara korvaa lakkau-
tettavan linjan 206/206A.

 › Uusi linja 566V Martinlaakso–Jär-
venperä–Espoon keskus peruste-
taan. Linjan lähdöt ovat aamuruuh-
kassa Martinlaaksosta ja iltaruuhkas-
sa Espoon keskuksesta. Yhdessä lin-
jan 582 kanssa se tarjoaa aiempaa ti-
heämmät yhteydet Espoon keskuk-
sen ja Järvenperän välillä.

 › Linja 582 Espoon keskus–Juvanmal-
mi–Kalajärvi–Serena lyhenee reitille 
Espoon keskus–Niipperi–Kalajärvi.

 › Linja 582K Espoon keskus–Koskelo–
Juvanmalmi–Kalajärvi–Serana lak-
kautetaan.

 › Uusi linja 582V Espoon keskus–Ju-
vanmalmi–Kalajärvi perustetaan. 
Linja liikennöi ruuhkan vastasuun-
taan.

SUUNNITELMIA

Pohjois-Espoon linjasto uudistuu
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SUUNNITELMIA

Tuusulan ja Keravan linjastot mullistuvat

 › 53 Arabia–Oulunkylä–Maunula–Pohjois- 
Haaga–Pitäjänmäki as.–Uusmäki

Linjaston keskeiset muutokset:
 › Linjat 38, 50, 51 ja 552 lakkautetaan ja 
korvataan muiden linjojen muutoksilla.

 › Linjalle 23 tulee uusi reitti Rautatiento-
ri–Pasila–Maunula–Pirkkola.

 › Lähibussin 33 vuoroväli tihenee ja reitti 
jatkuu Munkkivuoresta Haagaan.

 › Linjalle 52 tulee uusi reitti Kannelmäki–
Huopalahti as.–Munkkivuori–Otaniemi.

 › Perustetaan linja 53 Arabia–Oulunky-
lä–Maunula–Pohjois-Haaga–Pitäjänmä-
ki as.–Uusmäki.

 › Linjan 59 reitti jatkuu Pitäjänmäentieltä 

Konalaan ja Malminkartanoon.
 › Linjan 63 reitti siirretään kulkemaan uu-
den Postipuiston asuinalueen kautta.

 › Linja 506 reitti siirretään kulkemaan Vii-
kinmäen kautta. Reitti pitenee Meilah-
desta Ruskeasuolle.

LIIKENNE JA POIKKEUKSET

 › MAUNULAN BUSSILIIKENNE siirtyi poik-
keusreiteille maanantaista 4.3.2019 al-
kaen johto- ja putkisiirtojen vuoksi, joita 
tehdään tulevan Raide-Jokerin reitillä Pir-
jontiellä ja Pirkkolantiellä. Poikkeusreitil-
le siirtyivät linjat 51, 52, 63, 550 ja 552.

Linja 51 ajaa Vaskisepäntien ja Thalian-
aukion pysäkkien välisen osuuden suoraan 
Metsäläntien ja Ilkantien kautta. Maunu-
la ja Pirkkola jäävät kokonaan ajamatta.

Linja 52 ajaa Paanutien ja Pirkkolan py-
säkkien välisen osuuden Metsäpurontien 
kautta.

Linja 63 ajaa Laajasuontien ja Vesakko-
tien pysäkkien välisen osuuden Metsälän-
tien ja Männikkötien kautta. Nuijamies-
tentien pohjoisosa ja Pirkkola jäävät aja-
matta.

Runkolinja 550 ajaa Tuusulanväylän ja 
Pirkkolan pysäkkien välisen osuuden Met-
säpurontien kautta. Lisäksi linjan bussit 

TUUSULAN JA KERAVAN linjastosuunnitel-
man mukainen linjasto otetaan käyt-
töön niinikään syysliikenteen alkaessa 
maanantaina 12.8.2019. Kaikki Keravalla 
kulkevat linjat ja myös suuri osa Tuusu-
lassa kulkevista linjoista siirtyvät saman-
aikaisesti Pohjolan Liikenteen hoidetta-
viksi. Keravalla alkaa samalla sähköbus-
sien käyttö kiinalaisen Yutongin valmis-
tamien 10 auton voimin. Seuraavassa on 
kuvattu linjojen reittimuutokset pähki-
nänkuoressa lukuun ottamatta yölinjoja 
toukokuun 2019 tietojen mukaisesti. Lo-
pullisessa tilanteessa pienet muutokset 
näihin tietoihin ovat mahdollisia.
 › Linja 621 Hakaniemi–Aviapolis–Kylmä-
oja lakkautetaan.

 › Linja 622 Hakaniemi–Kylmäoja lakkau-
tetaan.

 › Linja 623 Hakaniemi–Peijas siirtyy kul-
kemaan Tuusulanväylältä Läntistä Val-
koisenlähteentietä Koivukyläntielle 
ohittaen siten Ruskeasannan sen ete-
läpuolelta.

 › Linja 632 Rautatientori–Aviapolis–Hy-
rylä–Kerava lakkautetaan.

 › Linja 633 Rautatientori–Keravan ase-
ma lyhenee välille Hakaniemi–Korso. 
Reitti kulkee jatkossa Ruskeasannan ja 
Ilolan ja Jusslan työpaikka-alueen kaut-
ta Kulomäentielle korvaten lakkautet-
tavia linjoja 621 ja 622 sekä Ruskeasan-
nalta poistuvaa linjaa 623.

 › Linja 635 Rautatientori–Leinelä–Hyry-
lä–Kilta–Kerava lakkautetaan.

 › Linja 637 Kamppi–Hyrylä–Nahkela–Pa-
lojoki lakkautetaan.

 › Uusi linja 641 Tikkurila–Leinelä–Ilola–
Hyrylä–Keravan asema perustetaan 
palvelemaan Keravan ja Hyrylän vä-
lisenä pääyhteytenä sekä Hyrylän ja 
kehäradan välisenä suorana yhteyte-

nä. Vaihtoyhteys kehäradan juniin on 
Lei nelän asemalla. Linja myös paikkaa 
linjojen 621 ja 622 lakkautuksen myötä 
poistuvaa palvelua.

 › Uusi linja 642 Leinelä–Riihikallio–La-
hela–Hyrylä perustetaan. Leinelässä 
on vaihtoyhteys kehäradan juniin. Lin-
ja myös paikkaa linjojen 621 ja 622 lak-
kautuksen myötä poistuvaa palvelua.

 › Linja 643 Kamppi–Hyrylä alkaa kulkea 
reittiä Hakaniemi–Hyrylä. Linja kulkee 
jatkossa Vanhaa Tuusulantietä osuu-
della Ruskeasanta–Kulomäentie.

 › Linja 644 Kamppi–Hyrylä–Koskenmä-
ki lakkautetaan.

 › Linja 662 Kamppi–Hyrylä–Jäniksenlin-
na–Hyvinkää lakkautetaan.

 › Linja 663 Kamppi–Hyrylä–Jäniksenlin-
na–Jokela lakkautetaan.

 › Linja 665 Kamppi–Hyrylä–Järvenpää–
Kellokoski lyhenee reitille Hyrylä–Jär-
venpää–Kellokoski.

 › Linja 667 Kamppi–Hyrylä–Järvenpää–
Kellokoski–Jokela lakkautetaan.

 › Linja 689 Kamppi–Hyrylä–Järvenpää–
Haarajoki lakkautetaan.

 › Linja 738 Rautatientori–Mattilanpuis-
to lyhenee välille Kalasatama–Keravan 
asema. Linja kulkee jatkossa Lahden-
tietä myös osuudella Kehä III–Sipoon-
tie.

 › Linja 932 Hyrylä–Ruotsinkylä–Myllyky-
lä–Riihikallio–Hyrylä lakkautetaan.

 › Linja 937 Hyrylän koulukeskus–Hyrylä–
Nahkela–Nurmijärvi lakkautetaan.

 › Linja 961 Hyrylä–Ristikivi pitenee U-lin-
jaksi reitille Hyrylä–Nurmijärvi. Käytän-
nössä kyseessä on uusi linja, sillä van-
halla linjalla 961 on ollut vain yksi lähtö 
Hyrylästä arkiaamuisin. Uusi linja 961 
kulkee lakkautettavan linjan 937 reit-
tiä, mutta itäinen päätepysäkki on Hy-

rylän linja-autoasemalla koulukeskuk-
sen sijasta.

 › Linja 962 Vantaanportti–Aviapolis–
Ruotsinkylä–Hyrylä–Keravan asema 
lakkautetaan.

 › Linja 963 Hyrylä–Keravan asema lak-
kautetaan.

 › Linjan 964 Hyrylä–Rusutjärvi–Ranni-
konmäki päätepysäkki Hyrylässä siir-
tyy koulukeskukselta linja-autoasemal-
le. Paijalan ja Rusutjärven välillä reitti 
siirtyy järven eteläpuolelle.

 › Linja 965 Hyrylä–Vanhakylä–Järven-
pää siirtyy reitille Hyrylä–Jäniksenlin-
na–Perttu–Jokela.

 › Linja 966 Terrisuo–Nuppulinna–Van-
hakylän koulu–Purola–Puolmatka–Jo-
kela alkaa kulkea Saunakallion aseman 
kautta.

 › Linja 967 Järvenpää–Linjamäki–Kello-
koski siirtyy reitille Jokela–Kellokoski.

 › Uusi linja 971 Kivistö–Myllykylä–Ruot-
sinkylä–Riihikallio–Hyrylä–Keravan ase-
ma perustetaan. Kivistössä on vaih-
tohteys kehäradan juniin. Hyrylän ja Ke-
ravan välillä linja kulkee suoraan seu-
tutietä 148 tarjoten siten nopean yh-
teyden tällä välillä sekä palvellen uut-
ta Rykmentinpuiston asuinaluetta. Lin-
jaa liikennöidään vain ruuhka-aikoina.

 › Uusi linja 972 Korso–Vallinoja–Alikera-
va–Keravan asema perustetaan. Linjan 
reitti on tällä osuudella sama kuin linjan 
973 reitti ennen uudistusta.

 › Linja 973 Peijas–Virrenkulma lyhenee 
välille Peijas–Keravan asema. Reitti 
muuttuu Korson ja Keravan aseman 
välillä kulkemaan Koivikon ja Kannis-
ton kautta linjan 633 aiempaa reittiä.

 › Linja 974 Korso–Hyrylä siirtyy Korsos-
sa kulkemaan Urpiaisentien ja Antti-
lantien kautta.

 › Linja 975 Sorsakorpi–Mattilanpuisto 
lyhenee välille Keravan asema–Mat-
tilanpuisto.

 › Uusi linja 976 Keravan asema–Vir-
renkulma perustetaan korvaamaan 
linjan 973 poistuvaa palvelua Virren-
kulmassa.

 › Uusi linja 977 Keravan asema–Päi-
völänrinne–Kytömaa–Keravan ase-
ma perustetaan korvaamaan linjal-
ta 978 poisjäävää palvelua. Linja 977 
ei kuitenkaan tee pistoja Kaskelaan, 
Keravan vankilan pihalle eikä Kytö-
maan pohjoisosaan, joilta joukkolii-
kenne siten loppuu kokonaan. Tämä 
mahdollistaa liikennöinnin normaa-
likokoisella kalustolla. Mainittakoon, 
että Kytömaa kuului myös lähijunalii-
kenteen piiriin vuoteen 1994 asti, jol-
loin Kytömaan seisake lakkautettiin.

 › Linja 978 Kaskela–Kytömaa–Terveys-
keskus siirtyy reitille Keravan asema–
Ahjo–Sorsakorpi–Keinukallio. Linja 
noudattelee linjan 975 aiempaa reit-
tiä radan itäpuolella. Keinukallion ul-
koilualue tulee paremmin joukkolii-
kenteen piiriin. Osa vuoroista aje-
taan Sipoon Bastukärrin työpaik-
ka-alueelle.

 › Linja 985 Nikkilä–Talma–Ahjo–Kera-
van asema pitenee Nikkilän päässä. 
Päätepysäkki siirtyy Nikkilän linja-au-
toasemalta Nikkilän kartanolle, Paip-
pistentien, Raiviotien ja Kartanonrin-
teen väliselle alueelle. Myös linja 785 
Rautatientori–Jokivarsi–Nikkilä siir-
tyy samalle päätepysäkille.

 › Lisäksi käytöstä poistuu suuri joukko 
eri linjojen kirjainvariaatioita. Myös 
Keravan kutsutaksiliikenne linjal-
la 978T ja Tuusulan kutsupohjainen 
Sampo-liikenne päättyvät.

pysähtyvät poikkeusreitin aikana myös 
Paanutien pysäkillä Pakilantiellä, jotta 
vaihtoyhteys linjoille/linjoilta 66 ja 67 säi-
lyy toimivana.

Linja 552 ajaa Paanutien ja Pirkkolan 
pysäkkien välisen osuuden Metsäpuron-
tien kautta.

 › HKL:N JOHTOKUNTA hyväksyi Roihupel-
lon bussivarikon hankesuunnitelman 
21.3.2019 kustannusarviolla 4,6 milj. eu-
roa (ilman arvonlisäveroa) marraskuun 
2018 kustannustasossa. Uusi varikko kor-
vaa nykyisen Vartiokylän bussivarikon 
(niin sanottu VarHa), jonka tilalle raken-

netaan Raide-Jokerin varikko. VarHan ta-
paan Roihupellon bussivarikko tulee toimi-
maan Helsingin itäisten osien bussiliiken-
teen tukikohtana. Varikko sijoittuu metro-
varikon eteläpuolelle Metrovarikonkujan 
ja Itäkeskuksen suunnasta metrovarikol-
le johtavien raiteiden väliin. Ajoyhteys va-
rikolle rakennetaan Metrovarikonkujalta. 
Varikon omistajaksi tulee HKL, joka vuok-
raa tilat edelleen liikennöitsijöille. Tavoit-
teena on sisällyttää vuokrasopimukset  
HSL:n ja liikennöitsijöiden välisiin liiken-
nöintisopimuksiin.

Varikolle tulee 750 neliömetrin kokoi-
nen varikkorakennus, paikoitustilat 49 
linja-autolle ja tankkauspiste. Rakennus 
sisältää tilat bussien päivittäishuollolle 
ja pesulle sekä henkilökunnan toimisto- 
ja sosiaalitilat. Varikkoalueelle varataan 
myös tila mahdolliselle sähköbussien la-
tauspisteelle.

Tontin kaavamuutosprosessi varikko-
käyttöön aloitettiin maaliskuussa 2019. 
Varikon suunnittelutyöt valmistuivat ke-
väällä. Maanrakennustöiden on tarkoitus 
alkaa loppukesästä ja talonrakennustöi-
den syksyllä 2019. Varikon valmistumi-
sen aikataulutavoite on kesäkuun 2020  
loppu, minkä jälkeen Raide-Jokerin vari-
kon rakennustyöt pääsevät kunnolla käyn-
tiin.

INFRA

 › TAPIOLAN BUSSITERMINAALI otettiin käyt-
töön maaliskuussa. Sinne päättyvät kaikki 
linjat, joilla oli rakennustöiden aikana väli-
aikainen päätepysäkki Tapionaukiolla tai 
Pohjantiellä. Lisäksi terminaalin läpi kul-
kevat linjat 111, 113N, 114N, 118N, 125N, 550, 
551 ja 551N. Terminaali on läpiajettava, ja 
pysäkit on sijoitettu terminaalin etelä- ja 
pohjoisreunoille. Pohjoisreunalta lähtevät 
kaikki linjat, joilla terminaali on reitin alku-
piste. Saapuessaan terminaalin ne käyt-
tävät eteläreunan pysäkkejä. Läpikulkevat 
linjat lähtevät länteen pohjoisreunalta ja 
itään eteläreunalta.

KALUSTO

 › HELSINGIN LINJALLA 23 koeajetiin uut-
ta sähköbussia keskiviikkona 24.4.2019 
noin klo 10–15.30. Erona jo vakinaisessa 
liikenteessä oleviin Linkker-sähköbussei-
hin tässä Mercedes Benz eCitaro -akku-
bussissa on se, että bussia ei tarvitse la-
data päätepysäkillä pantografin avulla, 
vaan lataus varikolla öisin riittää. Vastaa-
valla tavalla operoitavia kiinalaisen Yuton-
gin busseja on tulossa HSL-alueen liiken-
teeseen jo elokuussa 2019 Pohjolan Liiken-
teen voittamille linjoille.
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 Tapiolan bussiterminaalin interiööriä 10.3.2019.

 Tapiolan bussiterminaalin itäinen ajohteys 10.3.2019. Linjalta 114 saapunut bussi on 
menossa kääntymään Tapiolan kiertoliittymään.
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Linja Vanha liikennöitsijä Uusi liikennöitsijä
55 Transdev Helsinki Nobina Finland

71 Transdev Helsinki Nobina Finland

77N Transdev Helsinki Nobina Finland

78 Transdev Helsinki Nobina Finland

78N Transdev Helsinki Nobina Finland

63 Transdev Vantaa / Helsingin Bussiliikenne Helsingin Bussiliikenne

69 Transdev Helsinki Helsingin Bussiliikenne

70 Taksikuljetus Helsingin Bussiliikenne

BUSSILIIKENTEEN kilpailutuskierroksen 
48/2019 tulokset julkistettiin 16. huh-
tikuuta. Tarjouskilpailussa oli mukana 
kolme kohdetta, joiden liikennöintikus-
tannukset vuositasolla ovat yhteensä 
noin 16,9 milj. euroa. Kustannustaso on 
laskenut edellisvuodesta noin 0,6 milj. 
euroa. Uudet sopimukset astuvat voi-
maan ensi vuoden alussa. 

Linjaa 55 koskevan sopimuksen kes-
to on yksi vuosi, koska se tullaan jat-
kossa kilpailuttamaan pelkästään säh-

köbussein ajettavana linjana. Muiden 
sopimusten kesto on seitsemän vuot-
ta.

Kohteet sisältävät 69 bussia, joilla 
ajetaan noin 4,4 milj. kilometriä vuo-
dessa. Liikenteeseen tulee sopimus-
kauden alussa 48 dieselbussia. Vuo-
den 2024 alussa busseja tulee liiken-
teeseen neljä lisää. Linjan 55 liikentee-
seen tulee viisi HSL:n omistamaa Link-
ker-sähköbussia, jotka vuokrataan lii-
kennöitsijälle.

SOPIMUKSIA

 › NURMIJÄRVEN KUNTA on solminut Korsi-
saari-yhtiöihin kuuluvan Nurmijärven Lin-
jan kanssa kymmenvuotisen liikennöinti-
sopimuksen bussiliikenteestä Nurmijärvel-
tä Helsingin keskustaan ja Hyvinkäälle. So-
pimus tuli voimaan 1.1.2019. Mahdollisesti 
tämä tarkoittaa, että Nurmijärven kunta 
ei ole liittymässä HSL:ään ennen vuotta 
2029. Liikennöintisopimus ei kuitenkaan 
estä liittymistä. Uudenmaan ely-keskus 
kilpailutti mainitut yhteydet tarjouskil-
pailussa, jossa Nurmijärven Linja oli ai - 
noa osallistuja. Nurmijärvi on perustellut 
jo 26.4.2017 tekemäänsä valintaa olla liit-
tymättä HSL:ään hinnalla sekä sillä, että 
HSL:n liikenne perustuu pitkälti liityntälii-
kenteeseen, kun Nurmijärven Linjan kans-
sa tehdyssä sopimuksessa bussit kulke-
van Helsingin keskustaan saakka. HSL on 
sen sijaan painottanut, että vaikka HSL:n 
ABCD-kuukausilippu on kalliimpi kuin kuu-
kausilippu bussiin välillä Nurmijärvi–Hel-
sinki, HSL-lipulla pääsisi Helsingin keskus-
tan lisäksi koko HSL-alueelle. 

YLEISTÄ

 › HELSINGIN SEUDUN MAL 2019 -suunni-
telma hyväksyttiin HSL:n hallituksessa 
26.3.2019. MAL-suunnitelma ohjaa mm. 
julkisen liikenteen kehitystä pääkaupun-

SOPIMUKSIA

Nobina voitti kaksi kohdetta kolmesta

Vyöhykeaika 
alkoi

kiseudulla. Suunnitelman tiivistelmässä 
MAL 2019 kuvataan seuraavasti:

”MAL 2019 on Helsingin seudun maan-
käytön, asumisen ja liikenteen strateginen 
suunnitelma, jossa kuvataan, miten seu-
tua kokonaisuutena pitäisi kehittää vuosi-
na 2019–2050. Suunnitelmassa on erityi-
sesti kiinnitetty huomiota maankäytön, 
asumisen ja liikenteen entistä tiiviimpään 
yhtäaikaiseen tarkasteluun, vaikutusten 
arviointiin ja laajaan sidosryhmien vuoro-
puheluun. Suunnitelmakokonaisuus kat-
taa myös lakisääteisen liikennejärjestel-
mäsuunnitelman.”

Joukkoliikenteen osalta tavoitteena on 
panostaa raideliikenteeseen ja pyöräilyyn. 
Myös tieliikennettä kehitetään joukkolii-
kennelähtöisesti. Suunnitelmassa mai-
nitaan erikseen raitioliikenteen kehittä-
misohjelman toteutus ja viiden pikarai-
tiotieyhteyden rakentaminen. Metro on 
tavoitteena automatisoida ja rakentaa 
kääntöraide Matinkylään. Rautatiehank-
keista mukana ovat Espoon kaupunkirata 
Leppävaara–Kauklahti, Pisararata, Pasila–
Riihimäki-rataosan välityskyvyn paranta-
mishankkeen 2. vaihe, lähiliikenteen uu-
det varikot Keravalle ja Kirkkonummelle, 
Kerava–Nikkilä-henkilöliikenne (jos maan-
käyttö täyttää edellytykset) sekä vähin-
tään ERTMS-tason 2 mukainen kulunval-
vonta. Lisäksi tavoitteena on mm. paran-
taa liikenneinfraa ja joukkoliikenteen sol-
mupisteitä.

Matinkylään asti metrolla, on ostettava 
ABC-lippu, koska metro kulkee A-vyöhyk-
keen kautta. Jos sen sijaan matkustaa 
ensin Tapiolaan runkolinjalla 550 ja vaih-
taa vasta siellä metroon, riittää BC-lippu, 
koska bussi ei käy A-vyöhykkeellä. Myös-
kään esimerkiksi matka I-junalla Malmil-
ta (vyöhyke B) Myyrmäkeen (vyöhyke B) 
ei onnistu AB-lipulla, koska juna kulkee 
C-vyöhykkeen kautta.

Vanhassa vyöhykejärjestelmässä oli 
muutamia poikkeuksia, joista HSL ei in-
formoinut kovin selkeästi. Esimerkiksi 
linjalla 633 sai matkustaa Vantaan sisäi-
sellä lipulla ja seutulipulla Tuusulan kun-
nan kautta, jos bussiin ei noussut tai siitä 
poistunut Tuusulan alueella. Esimerkik-
si matkaan Ruskeasannalta Korsoon riit-
ti Vantaan sisäinen lippu eikä tarvinnut 
hankkia vyöhykkeellä Kerava-Sipoo-Tuu-
sula kelpaavaa lippua. Vastaavia paikko-
ja olivat mm. Myyraksen alue Sipoossa 
(Vantaan sisäisellä lipulla Päiväkumpu–
Nikinmäki) ja Länsimäen alue Vantaalla 
(Helsingin sisäisellä lipulla Mellunmäki–
Jakomäki). Uudet vyöhykerajat on laa-
dittu siten, että aiemmat poikkeus alueet 
kuuluvat nyt samaan vyöhykkeeseen ym-
päröivän alueen kanssa eikä uusia vas-
taavia ole juuri syntynyt.

UUTUUTENA KÄYTTÖÖN tuli lisävyöhykelip-
pu, jollaisen voi ostaa silloin, kun omistaa 
kausilipun ja matka ulottuu kausilippuun 
ostetun alueen ulkopuolelle. Esimerkik-
si AB-kausilipun omistaja pääsee C-vyö-
hykkeellä olevalle lentokentälle ostamalla 
C-lisävyöhykelipun sen sijaan, että ostai-
si erillisen ABC-lipun koko matkalle. Lisä-
vyöhykelippu on ostettava HSL-kortilla 
tai HSL-sovelluksella sen mukaan, kum-
malla kausilippu on. HSL-sovelluksella 
lisävyöhykelipun voi alkuvaiheessa os-
taa vain aikuisten lippuna.

HSL-sovelluksella on uudessa järjestel-
mässä mahdollista ostaa kausilippu jat-
kuvana tilauksena, joko kuukausi kerral-
laan tai koko vuoden voimassaolevana. 

Myös opiskelija- ja eläkeläislippuja uu-
distettiin. Opiskelija-alennus on jatkos-
sa 45 prosenttia ja eläkeläisalennus Ke-
lan eläkettä saaville ja liikuntarajoittei-
sille 50 prosenttia. Opiskelijat saavat 
alennusta vain kausilippuihin, eläkeläi-
set sekä kausi- että arvolippuihin. Lisäk-
si kaikki HSL-alueella asuvat 70 vuotta 
täyttäneet voivat ostaa arkisin klo 9–14 
eläkeläishintaisen arvolipun.

Kertalippujen uudet vaihtoajat ovat 
seuraavat: AB, BC, D: 80 min. ABC, CD: 
90 min. BCD: 100 min. ABCD: 110 min.

HSL:N UUSI vyöhykejako tuli voimaan 
lauantaina 27.4.2019 klo 4.30. Kuntara-
joihin perustuneet vyöhykkeet korvat-
tiin vyöhykkeillä A, B, C ja D. Vyöhyke 
A kattaa Helsingin kantakaupungin ja 
hieman sen ympäristöä. Kaikki nykyi-
set raitiolinjat pysyvät A-vyöhykkeen 
sisällä. Vyöhykkeeseen B kuuluvat lä-
hes koko muu Helsinki, Espoon itäosat 
(mm. Tapiola, Matinkylä ja Leppävaa-
ra) ja läntisen Vantaan eteläosa (mm. 
Myyrmäki ja Martinlaakso). 

Vyöhykkeiden B ja C raja kulkee pit-
kälti Kehä III:ta seuraten. Vyöhyke C 
sisältää loput Espoosta ja Vantaas-
ta, Östersundomin alueen Helsingis-
tä, Maantiekylän alueen ja osan Ruot-
sinkylää Tuusulasta sekä Myyraksen 
alueen Sipoosta. Vyöhykkeeseen D 
kuuluvat pääkaupunkiseudun kehys-
kunnat Kerava, Kirkkonummi, Sipoo, 
Siuntio ja Tuusula lukuun ottamatta 
em. C-vyöhykkeeseen kuuluvia alueita. 
Raitiovaunulippu poistui valikoimasta, 
mutta 12 tuntia voimassaolevia Suo-
menlinna-lippuja myydään edelleen.

Vyöhykkeiden A, B ja C lippuja ei voi 
ostaa yhden vyöhykkeen lippuina, vaan 
aina on oltava vähintään kaksi vyöhy-
kettä (AB tai BC). Sen sijaan D-vyö-

hykkeelle voi ostaa myös yhden vyöhyk-
keen lipun, koska vyöhyke on laajem-
pi kuin muut vyöhykkeet. D-lipun hinta 
vastaa AB- ja BC-lippuja. 

Uudistuksen tarkoituksena on saada 
lippujen hinnat vastaamaan paremmin 
matkan pituutta ja poistamaan jyrkkiä 
vyöhykerajoja. Vanhassa järjestelmässä 
lyhyelle kuntarajan ylittävälle matkalle 
tarvittiin suhteettoman kallis seutulippu. 
Uudessa järjestelmässä AB- ja BC-vyö-
hykkeiden lipun hinta on aiemman kau-
pungin sisäisen lipun hintainen, jolloin 
esimerkiksi matka Puistolasta Tikkuri-
laan vyöhykkeeltä B vyöhykkeelle C hoi-
tuu samalla hinnalla kuin B-vyöhykkeen 
sisäinenkin matka ja maksaa siis suunnil-
leen aiemman sisäisen lipun verran. Kor-
keampi raja jäi edelleen C- ja D-vyöhyk-
keen välille, sillä pelkän D-lipun hinta on 
sama kuin AB- tai BC-lipun hinta ja CD-li-
pun hinta on vain vähän halvempi kuin 
ABC-lipun. Tätä on perusteltu D-vyöhyk-
keen laajuudella.

UUDESSA JÄRJESTELMÄSSÄ lippu on ostet-
tava kaikille vyöhykkeille, joiden kautta 
matka kulkee. Jos esimerkiksi matkus-
taa Itäkeskuksesta (vyöhyke B) Kivenlah-
teen (vyöhyke C) ja kulkee alkumatkan 

 Infotaulut Keravan asemalla uusine vyöhykemerkintöineen ja linjakarttoineen 27.4.
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 A- ja B-vyöhykkeet metron linjakartalla Rautatientorin metroasemalla 27.4.

 Matkakortin-
lukijan uusi 

käyttö liittymä  
N-junassa D-vyö-

hykkeellä 27.4.
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PÄÄTEPYSÄKKI

TAKAKANNESSA

Vaunu 339 SRS:n kevätajelul-
la Länsiterminaali 2:lla, jonka 
päätepysäkkialue puretaan, 
kun linjan 7 vaunut alkavat 
kulkea Atlantinkadun sillan 
yli uuteen Kanariankadun  
silmukkaan arviolta vuonna 
2023.
KUVA ARI PALIN

 › SUOMENLINNAN LAUTTA m/s Suokki (ent. 
m/s Suomenlinna), joka valmistui vuon-
na 1952, palasi remontin jälkeen liikentee-
seen huhtikuun alussa. Alus oli neljä kuu-
kautta telakalla, jona aikana sen sisustus-
ta ja tekniikkaa uusittiin laajasti. Muun 
muassa puumateriaaleja vaihdettiin pa-
loturvallisempiin ja esteettömyyttä lisät-
tiin. Alkuperäistä tyyliä pyrittiin kuiten-
kin samalla säilyttämään mahdollisuuk-
sien mukaan.

 › SUOMENLINNAN LAUTTOJEN käyttämän 
Kauppatorin terminaalin uudistustyö 
valmistui huhtikuussa ja uudet matkus-
tajaportit otettiin käyttöön perjantai-
na 26.4.2019. Alueen kulkuyhteyksiä sel-
keytettiin ja matkustajaporttien lisäk-
si myös aidat ja ajoneuvopuomit uudis-
tettiin. Matkustajaportteja on nyt viisi 
aiemman kolmen sijasta. Yksi niistä on 
kääntöportti polkupyörän, lastenvaunu-
jen tai pyörätuolin kanssa kulkeville. Suo-

menlinnassa asuvien ja siellä työskente-
levien käytössä on kaksi porttia. Uudis-
tuksella vastataan Suomenlinnan kasva-
neisiin kävijämääriin. Terminaalirakennuk-
sen perusparannus on suunniteltu talvel-
le 2019–2020.

Tampere
LÄHIJUNAT
SUUNNITELMIA

 › TAMPEREEN SEUDULLE suunnitellaan lä-
hijunaliikennettä välille Toijala–Tampe-
re–Nokia. Suunnitelma liittyy alueellisen 
junaliikenteen pilottikokeiluun, jonka jat-
kosuunnitteluun Pirkanmaa valittiin yhte-
nä kolmesta kohteesta. 

Tampereen ja Nokian välille Tesomaan 
rakennetaan mahdollisesti uusi seisake.

Turku
RAITIOTIET

 › TURUN KAUPUNGINHALLITUS käsitteli seu-
dun joukkoliikenneratkaisua kokoukses-
saan 11.2.2019. Kaupunginhallitus ehdot-
taa kaupunginvaltuustolle joukkoliikenne-
ratkaisun ensimmäisen toteutusvaiheen 
käynnistämistä, mikä tarkoittaa hanke- ja 
toteutussuunnitelmien laatimista raitio-
tietasoisesta joukkoliikenteen laatukäytä-
västä reitille Varissuo–Tiedepuisto–Kaup-
patori–Matkakeskus–Länsikeskus–Raisio. 
Toteutussuunnitelman ja tavoitekustan-
nusarvion perusteella päätettäisiin myö-
hemmin rakentamisvaiheen käynnistämi-
sestä. Kaupunginhallitus päätti kuitenkin 
vielä jättää asian pöydälle. Joukkoliiken-
neratkaisu on käsiteltävä Turun kaupungin 
lisäksi myös Raision kaupungissa.

Oikaisu
RAITIOSSA 1/2019 sivulla 7 julkaistun 
johdinautokuvan kerrottiin virheel-
lisesti olevan Tammelan puistotiel-
tä. Todellisuudessa kuva oli Kalevan 
puistotieltä.

Saksa
SCHÖNEICHE

 › BERLIININ LÄHELLÄ toimiva raitiotieyh-
tiö Schöneicher-Rüdersdorfer Stras-
senbahn (SRS) tilasi huhtikuussa Ško-
da Trans techiltä täysin uuden Artic-vau-
nun, joka on samanlainen kuin Helsinkiin 
toimitetut ForCity Smart Artic -vaunut. 
Vaunu valmistetaan Kajaanin tehtaalla ja 
toimitetaan SRS:lle näillä näkymin helmi-
kuussa 2020. Vaunu saa todennäköisesti  
SRS:llä numeron 53. 

Uuden vaunukaupan ennakoidaan tuo-
van näkyvyyttä Škoda Transportationil-
le ja mahdollisesti myös hyödyttävän sitä 
tarjouskilpailussa liittyen Frankfurt an der 
Oderin, Cottbusin ja Brandenburgin yhtei-
seen raitiovaunuhankintaan.

Aiemmin SRS:lle on toimitettu kaksi 
Helsingissä käytössä ollutta Artic-vau-
nua, numeroiltaan HKL 401 (SRS 51) ja 
HKL 402 (SRS 52). Vaunun 401 toimitus 
viivästyi aiemmin suunnitellusta helmi-
kuusta 2019, mutta pääsi viimein mat-
kaan maaliskuun lopulla. Ennen kuljetus-
ta vaunulle tehtiin vastaavat muutostyöt 
kuin aiemmin 402:lle. Schöneichessä vau-
nun testaukset, järjestelmien päivitykset 
ja tarkastukset sekä jarrukokeet suoritet-
tiin onnistuneesti helsinkiläisin voimin.

401:n jarrukokeissa matkustamon hä-
täjarrutusmatka venähti 180 metriin sal-

SRS:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN kevätko- 
kous pidettiin Töölön kirjaston Mika 
Waltari-salissa 31.3.2019. Kokous al-
koi hiljaisella hetkellä Larry Kärkkäi-
sen ja Carl-Gustaf Spåren muistolle.

Kokouksen jälkeen projektipääl-
likkö Niko Setälä Jukka Lyly avus-
tajanaan piti esitelmän raitio liiken- 
teen kehittämis- ja nopeuttamis-
suunni tel masta. 

SEURAN KEVÄTAJELU järjestettiin sun-
nuntaina 28.4.2019. Matkanjohtaja-
na toimi varapuheenjohtaja ja pää-
toimittaja Jukka Lyly. Ajeluvaunuk-
si saatiin 339 ja kuljettajana toimi 
Kalle Henriksson.

Tampereen- tai  
Raide-Jokeri- 
kirjeenvaihtajaksi?
RAITIO-LEHDEN TOIMITUS hakee palve-
lukseensa Tampereen-kirjeenvaih-
tajaa sekä Raide-Jokeri-kirjeen-
vaihtajaa. Ensimmäisen tehtävä-
nä on raportoida Tampereen rata-
töiden etenemisestä tulevissa leh-
dissä, heti seuraavasta numerosta 
alkaen, ja jälkimmäisen vastaavas-
ti Raide-Jokerista. 

Kumpikin pesti alkaa niin pian 
kuin mahdollista. Tarvitset ainoas-
taan hyvän kameran ja laitteen, jos-
sa on tekstinkäsittelyohjelma ja in-
ternetyhteys. Aikaisempi kokemus 
vastaavista tehtävistä ei ole tar-
peen, sillä toimituskunta opastaa 
kaikessa tarpeen vaatiessa.

Hakemukset ja lisäkysymykset: 
päätoimittaja Jukka Lyly,  
jukka.lyly@raitio.org, 040 7163977.

Kokoustamista ja  
kevätajelua

Raitiotie näyttää tässä vaiheessa to-
dennäköisemmältä vaihtoehdolta kuin 
superbussi. Myös Turun kaupunginjohta-
ja Minna Arve otti talvella kantaa raitio-
tien puolesta ehdottamalla tätä vaihtoeh-
toa kaupunginhallitukselle. Sekä raitiotiel-
le että superbussille on suunniteltu mah-
dollisuuksien mukaan omia muusta liiken-
teestä erillisiä kulkuväyliä.

MUUTA

 › TURUN FUNIKULAARI Kakolanmäellä vihit-
tiin käyttöön perjantaina 24.5.2019. Käyt-
töönotto viivästyi viime vuoden lopulla 
arvioidusta helmikuusta. Funikulaari ra-
kennettiin joukkoliikenneyhteydeksi Lin-
nankadun ja Kakolanmäen välille, ja mat-
kustaminen sillä on ilmaista. Mäelle on tul-
lut ja edelleen rakenteilla runsaasti uutta 
asutusta. Alueella aiemmin toiminut van-
kila on lakkautettu.

Ulkomaat

litun matkan ollessa 131 metriä. Syy oli kol-
men sekunnin viive, joka on Helsingin vau-
nuissa tarkoituksella: sen aikana kuljetta-
ja voi ohittaa matkustamon hätäjarrutuk-
sen. Tässä projektissa viive olisi kuiten-
kin aiheuttanut jarrukokeiden hylkäämi-
sen, joten se oli poistettava. Asia korjat-
tiin paikan päällä kummankin protovau-
nun osalta. 

STUTTGART

 › DIE STUTTGARTER Strassenbahnen AG 
(SSB) on tilannut kuusi vaunua Stutt-
gartissa toimivalle hammasratasraitio-
tielle. Tilaus sisältää kolme matkustaja-
vaunua ja kolme avotavaravaunua muis-
tuttavaa pyöränkuljetusvaunua. Matkus-

tajavaunuissa on 54 istumapaikkaa ja pyö-
ränkuljetusvaunuissa paikat 21 polkupyö-
rälle. Matkustajavaunuissa tulee olemaan 
yli kahdeksan metrin pituinen matalalat-
tiaosuus. Vaunut ovat vain osittain ma-
talalattiaisia, sillä hammasratastekniik-
ka vaatii oman tilansa. Osa vaunun tek-
niikasta sijoitetaan lattian sijasta katto-
rakenteisiin.

Tilauksen toimittaa sveitsiläinen Stad-
ler Rail. Uusien matkustajavaunujen on 
tarkoitus korvata vuonna 1982 valmistu-
neet kolme ZT 4 -tyypin vaunua. Ensim-
mäisen matkustajavaunun toimituksen pi-
täisi ajoittua vuoteen 2021, ja kaksi muu-
ta toimitetaan vuoteen 2022 mennessä. 

Puola
ŁÓDŹ

 › ŁÓDŹIN KAUPUNGISSA järjestettiin raitio-
vaunuparaati sähköraitioteiden 120-vuo-
tisjuhlan kunniaksi 16.12.2018. Raitiolii-
kenne Łódźissa alkoi 23.12.1898. Suoma-
laisesta näkökulmasta mielenkiintoisinta 
on se, että kulkueen ensimmäisenä vau-
nuna oli ns. ”Silakka” eli entinen Helsin-
gin Kulttuuriratikka HKL 166. Vaunu ei ol-
lut edes kulkueen vanhin, joten syy sen 
kulkemiseen johtovaununa on tuntema-
ton. Tämä Gt8-tyyppinen vaunu valmis-
tui alun perin vuonna 1962 Mannheimin 
liikenteeseen Saksaan.

 Kummatkin Helsingin prototyyppivaunuista ovat 
nyt Schöneichessa.

 401:n käyttöönottoa 
juhlistettiin 1. toukokuuta 
50 sentin hintaisilla lipuil-
la ja DDR-aikaisten lei-
mauslaitteiden päivän 
kestoisella paluulla.

 Helsingin 
tekninen 
asiantuntija 
Viktor Tikki 
(vas.) sak-
salaisen 
sähköme-
kaanikon 
kanssa.
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