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VIISIKYMMENLUVUN RATIKOITA
Kuval llmo lkonen

Tässä ia seuraavissa Raitioissa tulemme iulkaisemaan llmo lkosen ottamia hienoia

kuvia helsinkilåisistä raitiovaunuista 50-luvun puolenvälin iålkeiseltå ajalta'

Aloitamme kuitenkin johdinauloilla. Töölön hallin entisislä raitiovau-

nupitttuista 1- 4 oli tehty johdinautohalli linjan 14 autoille. Raiteel

ovat kwassa yhä läijellå, mutta
€itiovaunujen ajolohtimet ovat
poissa, tilalla johdinautoien kaksoisiohtimet. Hallin oviaukol on
myös madallettu. Sileän sivun kuva on autosta 619 ja ovipuolinen
kuva autosta 620. Kumpikinvaunu

on British Thomson - Houston /
Valmet (1953). Kwattu 1957.
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Aktiivipalveluksesta poisletluja
saksalaisia NWF-vaunuia Toolön
haljin sisäpihan sivuraileella. Uu
del telivaunul (301 '375) syrjåyttl
väl nämå raitioiden veleraanit
Kolmannen vaunun takana on pari

lumiauraa. jolka yleensä säilltet
tiin vasemmalla vaunujen la hallin
välisså näklvässä pitkässå mata
lassa vajassa. Kuvattu 1956.

Linja 6 kulki muinoin Arabian ja
i/arian väliä. Tässå hienossa f,larian saitaalan edustalla otelussa
yökuvassa nähdään ASEAn juna
(mv 137). Vaunussa on lyhvel val
keat sivulinjakilvel. Lapinlahden
raitiovaunulinja lopeletiiin keväål
lå 195s siksi edeisiiå voilu liiken
nöidä uusilla leveäkorisilla teliva!nuilla. raiteiden keskinåinen våli
kun oli larkoituksellisesl i jåtetty le'
ventärnåftä. Kuvattu 1957
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LAUTTASAAREN HEVOSRAITIOTIE
teksli Jorma Rauhala

-.:'z

', tLauttasaarcn hevosvaunu vauhdissa. Pölkkvadan kiskoien väli on
Kuva: Museoviasto

tåytev maalla hevosen avata'

huu- Hevosraitiovaunu, Lauttasaami- ren ensimmäinen iulkinen kulkuLrlnsa 1g1i ösli Launa;aren li- nimihinnat olivat olleet 225 - 250 neuvo, låhtialuksi nk. kattanon lailan. vritti hän heti mwdä saaren mk ia avovaunuien 125 mk. Vielä tudlta' eli nykyisen Tallbergin PuisHelsingin kaupungilb;malla hin- ei ole aivan selvää ostiko huuto- totien påästå- Sieltå railiovaunun
nalla, jä a hå; se; itse osti, muna kaupassa kukaan mitåän. Ehkäpä reitti kulki suunnilleen nykyisen lijjosta se
Helsingin kaupunginvaltuusto kui- ei, kosl€ Tallberg pystyi näin pian kennepu'lston nurkalle,
tenkin-hylkås: Ta bergin tarlouk- alnarnaan alimman hinnan- Tall- kåäntyi kähden talon vålislå vasen syy;kuun 24. pä äna ig12_ bergille oli annettu aikaa viedä os, semmal6, suuntasi kulkunsa kasijarkoi matkaal6lajaharKun Läuttasaari nyi sitten oli lää- tamansa vaunut pois 1.8-1909 non ohi ia
Koivusaarenmahdollisesti
nyt Tallbergille, påfti tämä ali'a mennessä. Hänen ostamiensa iuun,
såakka.
Viimeiståån
tien
kohdelle
k;hfttäå siitoin vielä hyvin har- vaunujen lukumääråä ei enåä tiekun
Lauttasaasiihen
menne'ssä,
vaanasunua saarta ja niinpä jo lu- detå. Nykyåän Museorautatieyhalussa
1914
loukokuun
ren
laulta
on nåyttelyesineenä
kaupoaneuvos iulius Tallbe.g mana;Kun kauppias, sittemmin

påivåä aiemmin oli låriestetty
tokauppa, ios.sa umpivaunuien

hannuksona 1913'avattiin-uusi
Launasåaren kasino uimarantoineen. Kasinoa vanen Julius Taltbe.g hanltd myös uuden liikenneväi;een, hevoiraitiovaunun.

distys rylIä
Jokioist;n Minkiöllä l€pearaidemuseon kalustohallissä yksi entinen Helsingin hevosvaunu, joka
on sittemmin liikkunut lGusalan
Loininselän kapearaiteisella rautaliettä Sietlä se on toiminut
Julius Tallberg oli 27.5.1909 vanomaisena matkuslajavaununa. lämä lienee eräs Tallbergin
dstanut Helsinoin Raitiotie ia

om-hevosraiioåunuja
hankkimista vaunuista.
Oy:n
nibus
2oo mkn kappalehinnalla. Viiliä

ta-

abini liikenteensä, oli myös

he-

vosraitiovaunun Iataa jatketlu
lauttalaiturille, nykylsen Lauttasaaren sillan kohdalle. Lauttalaiturilta lähdettyåän hevosraitiovaunu
kulki suunnilleen nykyisen Lautta-

saarentien kohdalla, kååntyi vasemmalle ia latkoi kulkuaan nykyi
sen Meripuistotien paikkeilla, y!i1'!
sitten Lohiapaianlahden maakå I
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nasta pitkin ja iatkoi
edellä mainittua reitliå kohti KalajaharLauttasaaren

iua.

hevosraitiovaunu

osoittautui kuhenkin
kannattamattomaksi
la niinpä liikenne lopeteniin lokakuussa
19'17, jonka jålkeen
raiteet purettiin ja
myytiin nuuhun
käynöön.

Julius Tallberg oli
myös lihnnul Ruotsista. l\rolalan konepaiaha, höyrylautan
hoilamaan Lautlasaaren ia Ruoholahden vålistä liikennel

tä. Lautta, jonka pituus oli 19,7 metriå ja
lossa oli 125 hevos-

ltt
.rid.
,!
Kuljettaja Ytjö Eloheinon ohjastama vaunu pitiotien pååtepaikassa Kataiahaiulla

voiman tehoinen höyrykone, saapui Helsinkiin 30. huhtikuula '1914
ja tuli liikenteeseen heti toukokuun
alussa. Lauttaliikenteen alkaessa
myös hevosraitiovaunun låhtöajat
sovitettiin lautan lähtö- ja luloaikoihin niin, että kun huna saapui
Lauttasaareen, oli hevosraitiovaunu silloin lautlarannassa valmiina
odottamassa. Lauttiasaaren lautta
låhti Ruoholahdesta, suudn piirtein nykyisen Mechelininkadun ja
Itåmerenkadun kulman paikkeilta,
kulki Jätkäsaaren ja Kellosaaren
vålislå, Salmisaaren ohi ia kaarsi
siften oikealle, kohti Lauttasaarta.
tåuttamatka, joka kesii noin kymmenen minuuttia, maksoi mad<an
ja se maksettiin (alennus)poletilla,

ioka pudotettiin lippukioskin

ai-

tauksessa olleeseen laatikkoon.
Poletteia myytiin lippukioskissa
pusseittain. Myös paperisia (keF
ia)lippuja oli kåytösså. Lauttasaaren vanha silta valmistui vuoden
1935 lopulla ja niin Launasaaren
lautta ajoi viimeisen vuoronsa 3.
tammikuda 1936. lämän iälkeen
lautta seisoi loimettomana Hietalahden telakalla aina vuoteen
940 saakka, jolloin Oy Merenkulku - Sjötrafik Ab osti sen. Lauttasaaren lauttaa pidennettiin siften
1

samaisella telakälla ja se asetettiin kesällä 1941 Korkeasaaren liikenteeseen nimellå Korkeåsaari Högholmen. Iässä käytössä entiRATTIO 2
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nen Lauftasaaren huna oli vuoleen 19115 asti, jolloin se luovlnettiin sotakorvauksena Neuvostoliitolle.
Vaikka lautla olikin suunniteltu
kulkemaan låissä, olise aina talvisin, kun iååt olival liian paksuia,
muutaman kuukauden pois liikenteestä. lällöin pili tietysti keksiä
muita kulkdapoja saaren ja kaupungin välille. Ensimmäiset tällaiset talviajan kulkuneuvot olivat "di

ligonssejå" eli hevosen vetärniä
kuomurekiå, joita Julius Tallberg
1915 asetti liikenteeseen. Nåmä
kuomureei kuljettivat elupäässä
koululaisia, mutta jos tilaa riitti,
otettiin roki kyytiin myos aikuisia.
Tammikuun lopussa 1923 tulikuomurehen tilalle Benz-merkkisen
kuorrna'auton vetåmä suud avorekj, iolla ihmisiä kulielettiin Ruoholahden ia Launasaaren vålillä.
Kuorma-autoon oli jäin€n pettåmisen varalta asennettu kuusi 500
lilran bensiinitankkia. Lauttasaaren talviliikenne muuttui vuonna
1925, jolloin valmistui rie ja sitta
Salmisåareen, ja jolloin sinne alkoi
myös linia-autoliikenne. Tämän
jålkeen rakennettiin Lauttasaaresta talvisin puinen jååtie Salmisaareen, josta sitten mentiin linja-autolh kaupunkiin.

.

Julius

Ta bergin
Lauttasaaten
hevo$aitiovaunu.

TAMPEREEN UUDET BUSSIT
Teksti Sami Partanen ia
Niklas Savinsaari
Kwat Niklas Savinsaari
Oviiarrua, modernia muotoilua,
turvatuoli...
TAKL on jälleen viime syksynä
saanut käyttöönsä uusia matala-

hniabusseja Lahden Altokorilta.
Bussit oval edelleen kehitettyiå
edellisistä lahtelaisista. Kaikkein
mielenkiintoisinta on kuitenkin se,
että ensimmäiset telimatalabussit
oval tulleet juuri TAKLlle. Uusien
ratkaisuien vuoksi tarkempi esittely on enemmån kuin paikallaan.
Uudet autot (2-akseliset Volvol
nrot 61 7 - 61 I ja Scaniat nrot 620,
621 sekä telirakenteiset: Volvo nro

210 ja Scaniat rfol 211 ia 212)
tulivat liikenteeseen vaiheittain
syys - maffaskuus.sa. Kaikki varustetliin uudenlyyppis€llä koielaudalla, johon on koottu kaikki
Mkimet ja nappulat, radiota mYö
ten, eikå mitäån ole iåtetiy sivuun.
Kuljettajan istuimena on canuslaisista (nrot 615, 616) tuttu turva-

tuoli, ts. noiatuoli, iossa on kaikki

varsinkin nyt kun linjaa on Pidennetty Jankaån asti. Yksietuovisuus

/

vat parempia esim.

mahdolliset såådöt- uuttaon myös
se, ettå kaiKiin nåihin tuli uusi ovi

monitoimiMkin, ns. viiksilqtki n.
Ovijanu on keski- ia takaovis.sa, ts.
auton on oltava täysin PYsähtYnYt
ennenkuin ovet voi avata. vaslaa'
vasti aulo ei läMe liikkeelle. ennenkuin keski- ia lakaovet oval
sulkeutuneet. Autoista 620:sså on
vain takana ulospåin käåntwä ns.
vippiovi kaikki muut ovet ovat tavallisiasisäånBäin kääntyviä ovia.

Kden Raitiossa on io todettu,
on siis autoissa 620 ia 621 edesså

vain yksi leveä ovi, ensimmäislä
0a ehkå viimeistä) kertaa. Yksiovisuus on kokeilua uuden rahaslug
järiestolmän tulonvuoksi, valitetlavasli vain rahastusjärjestelmän
käyttöönotto on pahasli myöhåsge. Outoa on myös se, että nämå
afiot sloitettiin linialle 25, ioka on
ajoittain erittäin kuormitettu linia,

pkJentåå pysäkkiaikoja.

Aubrolisi-

Vehmaisten
linjalla, joka on varsin hiljainen linja, muna jonka varrella asuu kuitenkin huonojalkaista väkeä. (Vii-

meisirnmån tiedon mukaan anot
saattavat siirtyå muiile linioille ensi
syksynä, kun Yhdeksån uuna autoa saadaan ajoon).

Haagafte Iupä iänä n a nasku ussa
1994 Lysyinme kahden kulietlaian
nielipiteitä uusista bussebta ia liniasta 25 (Pwnikintoi - Jank4.

Kulietbja A ajoi Volwa 619 vakiolinjalhan.
-Tdin taloon

u 1986. koska sonhomnat lowuivat. Mukava linia
varcinkin nyt, kun linia pidennet'
tiin.

*
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-MatkusEat ovat oftaneet linjan
omakseen. Alrtot ovat tåynnä hyin usein, varcinkin uusien bus.sien myötä ja Jankassa asuu paljon
ihnisiä.

-Kohtakisen hwin ovat uudet
bussit vastanheet odotuksia, on
uto mat i i k l<aa h ovija r
rua. Uusi kojetaulu on muuten hyvä, mufta jokakin mekkivalok olisi pitånyt sijoite a ei tavalh. Nyt ei
kaikki valot näy, jos tutti on ed
asennoissa. Monigäåtöistuin on
I u i sto n e€toa

kuin lepotuolissa istuisi.

-Monitoinilqtkin on hWå ja käta
vå, kun esim. €eigontajatrun voi
WeÅ vipua nostanalla. Ei taruitse koko ajan painaa jaffupoljinta
se/blessää, esim. liikennevaloissa. Antaisin aNoenaksi 8,5 koska
vil<oja on o Ln ja Ernå l(ytkin on
vielå va6in oaoa TAKL:n busseis-

Kyselyn ail(ana saimme setuille

sa.

Kuljeftaja B aioi Scaniaa 620.

-Tulin taloon v. 1987, suohan
konttoifta. Bussit ovat olleet hwiä

ajaa.'llappula'-autot

(Wilson-

vaihteistoiset) olivat ashllisia oh-

jastaa

tetyi

TAKL 621, Scank / Lahti. ArJtossa on yl(si etuovi.

Janl<a5.1.1995.

ja nyös

telibussit sopivat

e linioi e.

-Elä Jankan linjaa ajan eftäin
mielellåni. Pidennys on ollut matkustajien mieleen.

-Uusi vakbalrtoni on muaen hyvä, nutta ykietuovisuutta en voi
täysin ynnätllää. Eihän kukaan
kåske avata nolqlpia ovia, jos

moitteet ja hitokset. Kojelaulu ja
etenkin oviia(u saivat osakseen

runsaanpuoleisesli risuja, kun
laas ruusuia saivat istuin ja monitoimilqdkin seld itse linja pidennykseståän. Linjan pidennys oli
ehkä viime syksyn suu n pa€nnus. Linjaa voitiin pidentåä vasta
nyt, kun oli kertynyt riittävåsti
sååstöjä ko. linlan aiovuorojen
haruennuksesla. Linja liikennöi
nykyäån arkisin n. klo 6:sta n-klo
21:een tiheimmillään n. 10 minuu-

tin vålein ia lauantaisin n.

autossa on ptietuovet.

klo
7.30:slä n. klo 21:een n. '15 minuutin vuorovälein sekå sunnuntaisin

-Kojetaulussa on toivomisqt vafta. Joitakin nawuloita on sijoi'
tehu vääin, esim. ftdkr oli€i ollut

TAKL 61 8, Volvo / Lahti.
Janka 5.1.1995.

vanha a paikalla, sivu a paljon
patempi. lM ioutuu srotta kunattebmaan.
-Uudesta monitoinwkimes6 on
paljon etua. Valoisa tai Wsåkila
seistesså ei tavitse nostaa jalkaa

kasulta jatrulle, voi seieftaa
rcstamalla vipt@. Oviiarua en voi
tåysin ynnärtää, on todelk hwä,
eftä ovijafiE ei ole et@vessa.

Nåin siis kaksi esimerkldkuljettaiaa olivat miehä uudesta kalustosta. lämån lisäksi oli kyselyn
kohteena myös muita kuljenajia
linjalta mielipheiden kartoituksen
vuoksi. Kuljettajat olivat yleenså
kiitettävån avoimia ja puhelival
mielellään teknisistä puolista.
RAtTtO
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klo 10:stä n. klo 21:een n.20 mi
nuutin vuorovälein. Linja on
TAKL:n tiheimrnin liikennöity linia.

Kojetaulu on koettu nappuloiden våärånlaisen sijoituksen johdosta eFäonnistuneeksi- Moni
nappuh on hankalassa paikassa.
Entise-ssä ratkaisussa, iossa osa
napeista oli siwlla, osa napeista
oli jopa paremmin ha inavissa.
Paperilla saa ihan eri käsityksen
kuin todellisuudeiså. Jotkd kuljett4at olisivat halukkaila laittarnaan
suunnitlelijat ajamaan "hankaliksi"
suunnittelemiaan busseia kåytännössä. Ovijanu on osoittautunul

viharuimmaksi kuliettaiien keskuu-

dessa, koska se hidastaa liikaa
rnatkaa, ja menee päälle värään
aikaan. Jos auto liukuu pysäkihä,
ei kuljeflaja voitehdä mitåän liuku-

misen eslåmiseksi, jos ovet ovat jo
auki. Vikoia on ollut kuulemma hyvin palion. Vaikka kuliett4a on sulkenut ovet, ei auto olekaan lähtenyt liikkeelle. Teloiikan lisäåntyessä, kåy samoin vikaherklqfydelle.

Monitojmikytkin on ollul suositkäyttämäån. Esim. varamiehet ovat olleet usein ihmeigsään, kun on totutiu ajamaan normaalia autoa, eikå ole ollut mahdollisuuna opetella

tu, kun sitå ensin oppii

ajamaan uusilh. Kytkimeen on
ovi- ja jarrutoinintojen lisäksi yhdistetty niiaustoirninto, painamalla
alassåin. Uusiluolion koenu tukevaksi ja erityisen mukavaksi, koska kädet säa lepååmåån sivuukien ansiosla. Yksietuovisuus on
sensijaan jakand mielipileitä. Toisel eivåt nåe siinä mitåån ongelmaa, kun taas eråskin olisi lähettänyt autot hetitakaisin lehtaalle. Voi
siis olla, että autot iåävåt TAKL:n

viimeisiksi yksietuovisiksi. VaiklG
ovi on leveå, ovat kokemuket olleet erittåin huonoja.

Vuosisadan
joukkoliikennehistoriaa
Tampereella
TA KL

-v

:

n v i /'stanpy IYäitä :

1948 iohdinadot ensirnmäise-

nä suomessa.

-v. 1 977 nivelautot ensimmäsenå
Suomessa.

-v

1990 ensimmåiset kaupunkiliikenneteliautot la Pohloismaiden
ensimmåinen matalalattiabussi.
-v. 1 994 ia iälleen on TAKL tehnyl
pohjoismaista joukkoliikennehistoriaa ottamalla käynöön ensimmäiset natalat teliautol Scaniaha ia
Volvolta-

TAKL 21 0, Volvo / Lahti.
Leinola 5.1.1995.

Tutuslumme nyt molempiin ratkaisuihin.
TELI MADALTUI
Lama on ollln valtakunnallinen

kirous viime vuosina. Joukkoliikenne on saanut siilä oman osan-

sa, erityisesti Tampereella. Esim.
v 1993 tilauksesla saatiin vain 3
autoa kåyttöön ennen vuodenvaihd€tta, loppulen 4in adon lullessa v 1994 kevällä. Toisin oli
ennen, esim. v 1975, iolloin uush
auloja tuli peåti ll() kpl. Uusia autoia on tulhn todella vähän, kalus-

ron keski-ikä nousee jatkwasti,

muna kehitys sensiiaan on kulkenut todella nopeasti, mikå voidaan
ilolla todeta. Viimeisin askel kehityksessä on maMollisuus tuottaa
matalia teliautoia, ioita siis on nyt
mahdollista ihrnelellä TAKL:n lin-

jalla 19.
PERÄÄN ASN TASAINEN
LATTIA
Autojen rakenne on hwin mielenkiintoinen. ulkoisena outona
piirteenä voi panna merkille kes
kiovien sijoituksen låhelle etuovia.
Välissä on vain l€ksi ikkunaa.
Vastaus löytyy sisältä. Keskioven
jälkeen ei ole nomaal€ista mataijsta tunua por.i :r lattiassa, vaan

auton iattia ,,.:re lasaisesli,
nousten norr.....ii:n korkeuteen

perään påästessä. Takaoven kohdalla on rormaalit kaksi porrasta.
'lämä portaaton nousu ei olisi ollut
mahdollisla ilman keskioven siirtä-

mistä eteenpäin. RatlGisu olisi
voinul toimia myös tavallisissa
matalissa. Takaovi on varsinkin
Volvo-alustaisessa varsin kapea
(lohluneeko tavallisesta käen6ovesla?)

4-vaihtoistokokoilu
Autojen koosta iotfiuen on
moottori-voimansiirtopuoleen
myö6 syytä tduslua. Volvon (nro
210, rek. HGL-609) moottorion låhes normaalin B10B LE alustan
mooftori. Tehoa on 180 kw vertailuna mainittakoon. ettå tavallisessa B10B -alustan moottorissa on
1 81 kW Vaihtamisesta huolehtii 4ponainen VOITH 864 -adomaatti.
Scania (nro 21 1 , rek. XFX-926) sitåvastoin yllättää perusteellisesti.
Teliscaniaa kuljettaa poikkeukellisesti turisliscanioista tunu moottod: Dsc 1124 EDC, io$sa on tehoa 191 kw. Myös vaihteisto on
aivan uusi TAKL:n autoissa, nirnittäin ZF-adomaatti. Aritolla aletaan

puolisen vuona zF:llä, jonka iålkeen vaihteisto vaihdettaneen

VolTH-adomaattiin.

Maininta

Raitiolehdessä TAKL:n matalabussien vaihteistojen yhtenäislämisestå ei näin ollen pidå toistai-

seksi paikkaansa-

Maininakoon

r
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myös, enä matalalattia-autoon nrc
603 (Scania / Wiima K202) on jäteny GAv-automaatti.

Mukavaa matkaa
Telimatalat (nrot

21 0

ja

21

1

) on

siis sijoitettu aimkin toistaiseksi

suhteellisen pitkälle Keskustori Leinola -ljnjalle (11,gkm). llmeisesli myös myöhemrnin luleva telimatala, Scania (nro 212), sijoitetaan tålle samalle linjalle. Sijoitus
on hyvä, koska reitin varrella asuu

paljon lapsiperheitä. Telimatalat
kulkevat kuin muutkin teliautot.
mutta joitakin vähån tiukkoja mul-

kia reilin vafiella kuitenkin on.
Moottorin melutaso on varsinkin
eteen kohtuullinen. Scania (nro
211) on todella kiintoisa kulkine
uuden vailrteislon ja moottodn ansiosta. ZF vaihtaa nykäyksittä.
Kuljenajat ovat pitäneet ZF:äå hyvånä vaihteistona. Eräskin kuljef
t4a oli yllättynyt, kun ei ollut huomannut, etlä aulossa on
vaihteisto kuin muisså. Erås asia, jota
on moitiftu, on maavarasta johtuva
tårinå, jota useinilmenee, sekå se,

e

eftä uudel bussit alkavat

TAKL 21 0:n ohjaamo. Batin alla sijaitsee ovigttkin. Kwassa nåW myös
vanhan Almex M-leinausl<oneen viercsså uusi ahastuslaite MTS 201 0.

vanhassa voida enää pitäytyä.
Matkustajan kannalta matalalattia-autol ovat ihanteellisia, ia voi
olla, että teliauto tulee kilpaile-

Kiitåmtne haastafteluista tinjan 19
ja 25 kutjeltajia ja nuita henkilöitå,
joita haasaftelenalla aineistoa on
koottu.

maan matalan nivelbussin dnnalla.

pian

muistuttaa lenlokoneita ohjaamoistaan. Se laha, mikä menee
uuden kehittämiseen, ei tule lakaiettei

sin. Tosiasia kuilenkin on,

TAKL 21 0:n siståtilat,

huofiaa tasainen lattia auton peåån a'ti.

.:.
'l/

:
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PAATEPYSAKKI
'netåninen ei ole minkäen arvoista,
koonnut Aflo Hellman

RAITIOTIELINJAT
Rahio'injojen pituus on nylqäån noin 70 km, linjaratojen pituus
89.610 km ia raitiotieralojen kokonaispituus sivuraiteineen ja halliraiteineen on 103.857 km.
RAIDELEVEYS = 1 METRI
Raitiosså 1.1993 iulkaisimme
luettelon niistä seitsemäståkymmenestä eurooppalaisesta €itiotiekaupungista, joissa on käytössä

yhden metrin raideveys

(kuten
meillä Helsingisså). Samaa raideleveynä on käytöss.ä näiden li€ksi myös muuallakin maailmassa,
nimittåin seuraavilla raitioteillä:

eanpgslelqdäq sekå Egyptissa El Oahira (Kairo),
Brasiliassa

Helwan ja Masr-el-Gedida (Heliopolis). Täydennyksenå Euroopan
tilanleeseen Valenciassa Espaniåsse ie Molochnessa Ukainasså
on raitioteiden raideleveylenä
myös yksi metri. Aiemmasla lislasta poistetaan sonsilaan seuaaaval
kaupungit Darmsiadissa ja Pots-

*1
Raiiiossa 1 993 mainitut ukrainapaikannimel
laiset
oli kirloilenu ve-

näjåksi 0a tietysti meikälåiseksi
kirioitukseksi siirtokirjoitenuna),
mutla koskapa Ukrainan kieli onkin nykyåån ukraina. uusimme
aiemmin mainit&ssa lehdessä luelellut nimet Dnipropetrovsk, Kharkiv, Kyiv, Yevpatoriya, Lviv, Vinnitsya ja Zhitomir

osuus on noin 5 km pitkä.

Metron Saalasti-ratakuomaauto on melko våhållä kaytöllä,
koska siinå ei ole pakkopysäytys-

laitteisloa. Kyseisetlä Tkalla ei

voida liikkua mainitusta syyslå
metroiunien seassa normaalissa

liikenteesså; enemmån kåyttöå
tälle voi tulla eteen kunhan Vuosaaren radan päällysrakennustyöt

METROLINJA

Melron linjapituus Ruoholah-

desta irellunmåkeen on '16.9 kn.
Metron kokonaisraidepituus on
5 1 .4 km j.a siinå ovat huomioituna
myös kaikki varikkoalueen sivuraiteet. Metron hallitsema entinen
Oulunlqlän - Hertlon iemen rauta-

tien osuus Oulunlrylästä

vaihleelle ei sisälly lukuun; tämä

metro-

Metfon pesuvaunu atakoiaamon

käynnistyvåt.

iletrolla on nylqään "pesuvaunu", loka on tehty enlisestä Vti:n
avovaunusta Hk 106924. Melrokalustoon kuuluu myös avovaunu,
enlinen Hk 106140.

ha issa-

KNa: Joma Raulala 27.2.1995

damissa Saksassa sekä Galatissa
ja llmisoarassa Romaniassa raj-

deleveys onkrn nylgäån 1,L35
mm. Kaikenkaikkiaan maaiF
massa on yhteensä 72 raitiotielaftosra, iotka käyttävät Helsingissäkin hyväksi koonua metrin
raideleveyttå. lGpeimmilla raiteilla maailmassa kulkevat Eitiovaunul Slovakian Trencianske Teplän
metseraitiotiellä (760 mm) sekå
Lissabonissa Portugalissa (900
mm) sekå leveirnmillå railioilla
puolestaan Brasilian Campinasissa (!600 mm) ja Rio de Janeiros"
sa (1600 mm).
10
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KALUSTO

Pizzerid 63a ja

g5

(rek.nro IFU-

735), alkuperäisessä kunnossa
iraaliskuussa 1995 HKL:i
bussivarikoilla oli seuraavanlaista
linjaliikenteestå poistettua kalusloa:

Ruskoasuo
Johdinauto

I

Sisu / Wiima / Strörn-

berg (1979) ja museojohdinado

625 Valmet / BTH (1959) ovat Fu-

hassa Haagan amrnattioppilaitokselle vuokratuissa tiloisså ns enti-

sellå yläkorjaamolla (siis keskuskorjaamo), Mluna erikoisena kalustom on melron koelunasta
vaunun fil3 ( 972) museolle varaltu keula (= ohlaamo) ia pitkänokkainen ikivanha Votuon tomihvaauto 1506. KulGhan tieråä miksi
se on yhå lallella?
1

Koskela

oleva 707 Sisu BT-698VT / Wima
K-1 00 (1 974 ja entinen Sååkslår-

ven Linian 7 (rek.nro USH304)
Scanh K/Wiima M-s53 (1985?).

Haapamäen Höyryveturipuistoon ei lulekaan vielä tånå kesånä
helsinkiläislå Eitiovaunua. HKL:n
vaunukaluston ja varavaunujen
niukkuuden vuoksi Puistoon saadaan neliakselinen moottorivaun u
vasla kun Helsinki saa uusia €itiovaunuja. Haapamäellä on kesållä fu itenkin pienimuotoinen raitiovalnuaiheinen valokwanäytt+
ly.

Turun Eitiovaunun 24 kori on
tänä kesänä Turun Kauppatorilla
Valion jåälelökioskina. Vaunus{a
on myyry i,äätelöä 21.4. alkaen ja

keialippua.
Vuoden 1994 -malliset HKL:n
10 matkan ia ennakkoon myydyt
kertaliput ovat takapuolen teksteistä hrrolirnana kelvollisia koko
vuonna 1995.

YTV aloitti 8.5.1 995 liityntäseu-

rulippu- ja pysäköir ikokeilun viidellå päåkaupunkiseudun sähköjum- ja metroasemalla sekå linjaautopysäkillä. Liikennepaikat ovat
Leppåvaara, Vantaankoski, Tuomarinkartano (Vanha Tuusulantie), Me,lunmäkj ia ltåkesl(ls. Seudun ulkopuolelta tuleville autoili-

viliikenteessä 46 linia-autoa seke

joille on myynnisqå normaalihintainen 360 mkn seutulippu, jolla saa
lisåksi ilmaisen pysäköintipaikan
liityntapysåköintipaikalla. Valtio
tukee YTV:n liityntälippukokeilua,
joka kestää vuoden. Rautatieasemilla on kåytössä asiattomat, mut-

kuusi apuautoa.

ta lailliset höyryveturitunuksella

kauppa iatkunee lokakuulle asli.

Luettelon aloinavat tietysti hienot
museobussit I57 Scania - Vabis
B62V / Valmet (1 952) ja 260 Sisu
B74SP / Wiima (1958). Sisäliloissa olivat Zl4 Sisu / Wiima (1974
ja 979 Sisu / Deha (1979). Ulkoalueella seisoivat aiosla poissa
olevat Sisut 742, 719, 971, 973 ja
977. Koskelassa on vielå samanlaatuisia Sisuia linialiikenteessåkin, nimittåin 720,732,970 ja 982.

mennessä on selvitetty tawhaanko tållaisla edullista vaihdotonta

Kuopion Liikenteen Kuopiossa
aiettava paikallisliikenne vaatii tal-

LIPPUTARIFFIT

HKL:n raitiovaunulippua kokeillaan vielå iarkoaika eli huhrikuusta syyskuun loppuun, johon

varustettn liiryntäliikennemerki,
joista lehdet j{r hetialkuun kkjoittivat otsikoilla "museorautatien pysäköintipaikka'. Luulisi, enä VR
pyrkisi eroon tällaisista rnielleyhtymistä.

Vaniokylä
Varhan såiMyshallissä oli matkäi-

luautoksi rnu\ieftu 695 Leyland
Royal liger Worldmaster / Wiima
03 (1965)'nappulatiikeri", Sisu
8T-69 BVT / Wiima K-100 -autot
(1978) 810 ja 825 ovat varåstoim.
Pihalla seisoivat matkailuado 513
Volvo 8635 / Wiima 03 (1961) alkupedisisså väreissän, matkailuauto 555 Volvo - Wilke 8635 /
Wiima 03 (1962), Liikennelaitoksen Autokefio LAK:n retkiauto
887 Sisu B-53SP Wiima 04
(1 970), varastoina 3,14 !a 366 Sisu
BT-69CR / Wiima 05 (1973), romukuntoinen 532 Sisu BT-69CR /
Deha City (1 975), yksityisomistuks€ssa ja alkuperåisessä kmnossa
oleva 624 Scan h BR 1 11 M / Wiima

Lakiasiaintoimisto
Kåmäräinen
&

Korvenkontio
Ky

/

Pohjoinen Hesperianlätu 3 B
00260 HELSINKI

6i$ Sisu BT-69CR /

Puhelin (90) 440 414

Wiima K- 1 00 1 976), samanmerkknen romukunloinen 6iI2, sarnan-

Tel€kopio (90) 440 447

K-100 (1976),
(

merkkiset punaiset Coca-Coh
RAtTtO 2 * 1995
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Helsinkiin saapuvan matkailiian
kätevät lippuvaihtoehdot:
1) HKL:n matkailiialiopu. 1 vrk 25
mk. 3 vrk 50 mk. 5 vrk 75 mkLippu kelpaa Helsingin sisäisillä
linjoilla sekä sähköjunissa. Se ei
kelpaa seutuliikenleen eikå seu,
dun ulkopuolelle menevillå Ulinjoilla. Lipunmyynti: Ageba Olympialaituri ja Katajanokka K8, Raulatientorin ja Hakaniemen metroasemat, R-kioskh Helsingi$sä la
Vantaan lentoasemalla, Matkahuolto Helsingisså ja Tapiolassa,

Keskuskioski

Rautatientorilla.

Stockmannin lavaratalon palvelupiste, käupungin malkailutoimisto
Pohjoisespa 19 la kaupungin rahatoimisto Pohioisespa 15 - 17.

2) HKL:n iatkovhteyslippu. 2 vrk
32_mL Lippu kelpaa knen HKL:n
matkailijalippukin. Lipun voimassaoloaika poikkeaa muisla lipuista
siten, etlä se ei ole leimauksesta
eli ensimmåisestä matkasta lählien voimasså 24 iuntia eli yhtä
vuorokautta tai sen kerannaisla,
vaan vain ensimmäisen leimaus-

"Keväthefteiden" löysyxämåt 600 voltin abjohtinet rcpsahtivat mon6sa
paikl@a 24.4.1995, tässä toniauto on korjaamassa Manneheimintien
alkupään vautiolahtaa. Kuva: Makku Nummelin.

4) lralkeiliiasetnulioou 1 vrk 48
mk.3 vrk 96 mk.svrk 144 mk. Jos
haluat matkustaa Helsingin lisåksi
Espoon, Kauniaislen ja Vantaan
alueella on tåmä hyvå vaihtoehto.
i,/tyyntipaikat låhes samat kuin

kohdassa 1.

päivån sekä seuraavan päivån klo

24.00 asti. Lipunmyynti: Noin 30
MH:n ia 30 VR:n asemaa eri puolilla maata, myyntipaikat ovat yli 75

km:n etåisyydellä

Helsingistå.
Kaukoliikenleen lippu on näytenå-

vå

pyydettäesså Helsingisså li-

pu ntarkastajalle.

3) Helsinki-kofti. 1 vrk 95 mk. 2
vrk 135 mk. 3 vrk 165 mk. Lippu
kelpaa hJten HKL:n matkailijalippukn. Lippuun sisåltyy suurijouk-

5) Verlailun vuoksi HKL:n vaihdoton

r€llo€uurppuileksaalink,

vaihdollinen (leimasta 69 minuuttia eteenpäin) kertalipou mk ia
10 malkan vaihdollinen (leimasta

I

69 minuuttia eteenpåin) sa!a!i@u
Z5 ok.

Kuopiossa

ja

Siilinjärvellä 30

påivån seutulippu maksaa 315
mk. Seutulipulla voi matkustaa
myös pikavuorois.sa ilman lisämaksua. Kenaseutulippu on hinnaltaan 22 mk ja se kelpaa Kuopi-

on Liikenteen sekä Pohjolan Lii
kenteen låhiliikennevuoroissä ja
Kuli:n kaupunkiliikenteen numerolinjoilla. Lippua rnyydåän autoissa j.4 se oikeuttaa vaihtoon kahden

tunnin kuluessa, mutta ei paluuseen. Kuli:n etåkortit kelpaavat
kaikilla linioilla pailsi linialla 35,
koska sitä ajaa PoLi.

Huhtikuun "he epåivån' sotkemassa liikefteessä mm. linkn 6 vaunut
kukivat jos kulkivat sanaan suuntaan vaikkapa dnnakkain.
Kwa: Makku Nummelin 24.4.1 995.

ko erilaisia alennuksia pääsymaksuista !a palveluista sekä myös ilmaispatueluia, kuten yksi ilmainen
menopaluulippu junalla Helsingistä Luomaan tai Masalaan. 'lämå
lunalippu pitää noutaa VR:n mat.
kapatuelusla. Kaikki edut on mai'
nittu lipun mukana tulevassa vjhkossa. Lipunmyynti: Kaupungin

malkailuloimisto, Hotellikeskus.
Stockmann, Olympiasladionin relkeilymaia, Rastilan leirintäalue,
Helsingin ja Pasilan VR-matkapal
velut, Ageba, Silja Linen terminaal', Finnier-Silja Line, Matkailuliilon
matkatoimisto, Area ja useat ho-

tellit
't2
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seksi ei liniaa 1 olla kuitenkaan
häätåmässä "Mercnneito" -suihkulähteen luota pois, mutta vasta
aika näynåå såityykö tinjan i paåtepysäkki Kauppatorjlla.

Raitioliikennem useossa on (ai-

nakin ollut) myynnissä omakustannushinlaan HKL:n so-vuotisjuhlanäyttelyssa esitettävå video.
Fiimikooste käsittää seuraavat
herkkupalat HKL:n opetuselokuva (1950), lämå kuuluu sinu ekin
(1944, Päivä Helsingin liikenteessä (1974), Naisia koututetaan kutjenaiiksi (1939) ja Katsauksia
(1948). Videon voi aimkin käydå
kalsomasså museon erikoisnäyttely$sä. Muista SRs:läisenä va-

-

.E

Paa sisäånpääsy.

Tallinhan Bitioteiden "Kohvik - Baal eli vaunu T-31 . neliakselinen kiinteåalustainen cotha c4-61 -nivelvaunu vuodelta I 966. Vaunu seis@ keäisin keskustassa Taftu Maanteen atk-påässå sijaitsevatta siwaiteeltaKwa: Jotma Rauhala 6.9.1994

Porin Linjatkin on onanut käyttöön 30 vrk:n näyttölipun. Se on
voimassa Porin alueella ilman m|
tään rajoituksia tai yölisämaksuja
ja kelpaa myös kaikkien rnuidenkin liikennöitsijöiden busseissa.
Lippua myydåän vain porilaisi e ia
Porissa asuville. Opiskeliiat, koululaiset la ryöttömåt: 1 00 mk. Muitle asuinpaikan mukaan siten, ettå
I km eläisyydellä keskuslasta 264
mk ja kaukaisemmille 330 mk.
Hatuemmalla lipulla voi sihi matkuslaa myös etäisemmålläkin
hykkeellå.

vyö

sa vaihtoehdossa silmukka tehrzii-

siin Olympialerminaalin edustalle,

mutta se olisi kallis toteuttaa. On
esitetly myös vaihtoehtoa, jossa
Iinjaa jatketaan Kauppatorilta
Unioninkatua pitkin ja silmukka rakennetaan jonnokin Patace-hotellin eteläpuolelle. Tåtä vaihtoehtoa
ei olla tutkittu tarkernmin. Toistai-

i

Kaupunkisuunninebvirasto

haluaa vähentää raitiolie.aiteita

jan 1 paätepysäkki piräisi siirtää
siis ionnekin pois. HKL:n mielestå.

jos uusj paikka löytyy OlympiateF
minaalin luota, linjaa voidaan pi
dentää. Yhdessä vaihtoehdossa
raiteet kiedäisivät kolmion muotoisen korttelin Tehtaankalu

hisl€tu

-

-

Muuka-

Laivasillankatu, mutta

asuld<aat vastustavat tätä. Toises-

RAtTtO
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Lajdunpolku 14.

Mallikauppa W & K Oy Rune,
berginkatu 42:sså myy HGpienoisraitiovaunumalleja (1 : 87).
Rakennussarjan on tehnyt REMo,
del ja aiheena ovat wonna 1925
Toisen Yleisliittohisen Raitiovaunukokouksen suunninebmat kaksiakseliset moottori- la pedvaunu
(tyyppiä X ja M). Tämän kahden
vaunun rcrkennussaian hinla oli

Tansl<assa Skjolden@sholmin museonitiotie!!å on esi ä nyös Enä hieno
l@ksiketoksinen Ftededksbery Spo eien vaunu ntu SO.
KLNa: Mafti Soini 1994.

MUUTA

Kauppatorilta Mlle Vallgrenin "Merenneito" -suihkukaivon luota: lin-

Lahdessa kuvatait€ilija limo
Jakolan Galleriassa olevaan raitiovaunuun 19on saalu20.5. alkaen kaskiolutoikeudet. Osoite on

FF'--

TT

kevåällä 80 mk. Syksyksi on Iuvassa myyntiin uusi ig2oiuvun

LlsÄYKSlÄ JA KORJAUKSIA

vaunusada.

Jatkokertomuksemme leimauspihdeistå on edennyi luulla-

Askadelukeskus Oyllä on puolestaan myynnissä Ho-nivekaitio'
vaunumalli Rocolta.

vasti viimeiseen

Akateeminen kiriakauppa myy
PolyPlan Ltd Oy:n painanamaa
Viipurin kaupungin näköispainoskarttaa vuodelta 1914. Kartassa
on tielysti merkittynå raitiotjelinjat
linjavärein. Hinta 39 mk.
ULKOMAÄT

Oslo
Holmenkolin radalla ajettiin viime|

sen kenan linjaliikenteessä puukorivaunuilla (tråtrikken) sunnuntaina 5. maaliskuuta 1995.
Venäiä

Saksassa Giessenisså kolmeen
Railshipin avovaunuun laslatut
kuusi MAN-kaupunkibussia saapuivat Kajaaniin 28. 3. Kuvassa
perurjfl el€e Uberlandwerk Fulda
AG:n bussi vaunusta kaksi päiväå
myöhemmin. Autot aieftiin Kuhmoon ja siehä edelleen Vartiuksen
kauttä välivarastoon Ko6tamuk-

seen odoltamaan jatkokuljetusla.
Muutenkin Kalaanin kadta välitetåän paljon kaytettyjä linja-autoja
Venäjälle. lGinuun Liikenteen varikolh odottelee tavallisesti lukuisia koti- sekå ulkomaish autoja
myyntiä itäraian taakse.
Kwa: Sal€ri K Salo

ia

lopulliseen
osaansa: numerot 001 - 200ja Punaiset kahval oval Koskelan raitiovaunuhallista, 201 - 270 la sini-

set kahval ovat löölöstä, 271 -

399 ja vihreät kahvat ovat Vallilasta, 400 - 599 ja violetit kahvat ovat

-

Ruskeasuolla, 600
799 ja
harmaat kahvat ovat Koskelan
bue3ipuolelta, 800 - gsg ja keltai-

set kahval ovat Vartiokylåstä sekä
1000:sta eteenpäin ia yläkahva
vihreå sekå alakahva harrnaa ovat

yksityisten liikenteenharioinajien
(YLH). Juhannusaattona pihteiå
kåytetåän jålleen linlan 24 Seurasaren päätepysäkillå, jossa lippdarkast4at leimaavat lippuja
ruuhkan vähe ämiseksi. Punaleimainen taka-Almex löytyy toistaiseksi noin viidesiå neliakselisesta
våunusla.

Kulosaaren lumboihin uusiniin
aikoinaan l€iKiajokytkimet eli2 +
2. Alkuperäiset olivat tiettävästi
malliltaan AEG FB 250 ja niiden
varåkappaleiksi oli hankittu artikkellssä mainitut "Speziald'.

Jumboissa ilmajanukahva toimitoisinpäin kuin kaikissa muissa
vaunuissa (vasemmalle = kiinni,
olkealle = auki).
Kulosaaren linjalla rahastaian
tuli viereisen ohjeen mukaisesli ilmoittaa seuraavat pysäkit ia asemat-

Huom.!
Hetl plmeän tullen, kun valot vaunussa ovat sytytetyt, sekå päivållå
lkkunoiden ollessa Jåän la lumen
hlmmentämät, tule€ rahastajan
kuuluvasll llmolttaa vauflun saa-

pumlsar seuraavlln palkkolhln:

Linj. KB $lj:åätl
Edellisessä numerossamme
oli seild(aperåinen artikkeli Kulosaaren raitiotiestä ja vaunui$a. Li-

sätään siihen vielå Bdndö Spårvägs Ahn tavaravaunujen lukumååråt 3'1.12.19l8 ja 3!.12.1919:
Kivivaunuja kuusi kappaletta ja yksi hieldavaunu. 31 .1 2- 1 921 lilaslo

kertoo tavaravaunuien mää6ksi
laaduksi seuraavaai Kaksi kaatovaunua ja kolme kivivaunua.

Casino

Do

us

Kaasulaltos

Casverket

Hakanlemi

Hagnäs

Päåskyläflkatu Svalbogatan
Slrllrtorl
Kauppatorl

Kalsanieml
Stortorget
Salutorget

F

Raitiossa 3.1994 kenotliin Hel
singin avoperåvaunuisla. Tarkennetaan numerointimuutoksia seu€avasli: Avovaunut 1 - 4 ja 5 - 10
numeroitiin uudelleen noin vuonna
19'1'1

vaunuiksi20l

-

210. Vuosim

1919 - 20 tehtiin seinåt rakentamalh lqmmenen umpinaista 'koirankoppia" numeroille | - 10. Näistä 7 - 10 olivat entiset avomisel
207 - 21 0, mutta 1 - 6 olivat er iset
ar@yaunu!..12!j-:-]4!3. Siispå vaunuia 21'l - 216 ei ole numeroitu

uudelleen sariaksi 201 - 206, kulen vahingossa keroimme.
Vaunul 201 - 204 (ent. avonai-

set 1 - 4) muutettiin siis vuonna
'I 941 lumivaunuiksi. Vaund 205 ja
14
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206 jäivät kåynöön. Vuonna 1943

numeroinnin yhtenäiståmisen yhteydessä niistå tehtiin 244 ia 2A5
1939 - 4b kuuUolka numerot

w

luivat kahdelle kööpen haminalaiselle avovaunulle) ja vuonna 194S
HKL 532 ja 533. Niinpa poistopaä-

lös on oikeassa kertoessaan, että

joulukuussä 1952 vaunuissa oli
yhä vanhat numerot 2,t4 ja 245.

Vuonna 1943 myös pikkuASEAsta 38 luli vaunu 112 sekå
Kulosaaren vaunuista 1 ja 2 tuli
113ia114.

Huomasitko, ettå jotain jåi puuttumaan. Sen voi vielä korjata seu€avassa numerossa. Pååtepysäkki toimitetaan yksinomaan toimilukselle låhetenyien uutisten,
havaimojen ja avuslusten perusteella.
Mottomme on: Jos näet aiheelliseksi kedoa jostain havainnostasi
ha rastustoverillesi, niin se kelpaa
myös Päåtepyqäkille.
AVUSTUKSET rulivat tå ä kerlaa seuraavilta, Fille kiitokset:
Ari Elenius, Krister Engberg, Daniel Federley, Tom Hejno, HKL.Ta-

pani Laaksomies, Iimo

Låppi,

"LRR6". Toivo Niskanen, Juhana

Nodlund, Kimrno Nylandet Markku Nummelin, Jorma Rauhala, Sakari K Salo, Mani Soini. pauli Söderholm, Risto Vormala.

Pohitis-Korcan pääkaupungin pjongjangin kalgiaksetinen seld- niveljohdinado. Vtbnna 1 991 aloitetiin raifovaunuliikenne uudelleen.
KNat: Pettei Nisknen 8.7.1 989.

Kansikwa: Roornalainen Socininaiakkttiaeitiovaunu 9011 linjal_
Kuva: Jorna nauhata 4.4.1 ggs
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Johlokunta

M$I

v

puheenjohtaja JomaRauhala
puh

PSP 8fi) 0t+54 4a3

Jägenmaksu

'l0O

mk

Perustetu 16.1.1972
Jäsenkortilla ihainen sisåänoaäsv

Helsingin

Raitiotrrkennemujeoon,

LTF:n museoon Oslossa ja vapaat
matkal SSS:n museorahiotei å Tukholmåssa, lralmköpingissä, Malmösså sekå SHS:n museoraitiotie ä
Skjolden@sholmjssa.
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k

(90) 873 5896 taj
949-841' 330
puh
{s0) 707 2957
Juhana Nodlund
puh ki (90) 979 4994.
varåpuh.johtaja Ai Okse
puh k (90) 802 2393
puh t {90) 472 3644 rai
950-556 3644
'ahastanhottaia kiste r Engberg
puh k (90) 362 960
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arkistonhoitaja Toivo Niskanen
puh k (90) 531 121
FSen
puh k {90) 407 583
varajäsen PEto Vomah
puh k (90) 278 7494

Päåtoimittaja Jorma Fauhala
1

8.

vuosikerta

Leht rlmestyy netiästi vuodessa la jåetaan maksutlomana iåssnlehlenå,
Toimitus: Joma Rauhala
Laihokuia 2 C,01370 Vantaa

Kustanlaja:
Suomen Faiiotioseura ry
Påinopaikka:
Painatuskeskus Oy, Helsinki 1995
@

Suomen Raitiolieseura ry

15

Helsingin ruitiovaunuliikenteen uusin linia on Koffin
punainen 'Pitkä Linia'. Reifti on Mikonkatu - Kauppatori - Mikonkatu. Lähdöt ketan tunnissa maanantaista
Iauantaihin klo 10 15. Matkan hinta on 30 mk, sisältäen yhden pitkän. Lislrpitkät 25 mk.
Vaunu on entinen nro 15. Kuva: Sff

-

RATTIO 2

16
PA MTUSI<ESXUS OY,

PIKÅPANO, ÄNNANKÄru

&,

HEISINK 1995

'

1995

