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TAMPEREEN TAPAHTUilIIA

Teksti Sami Partanen ia Niklag Savinsaari
Kwat Niklas Savinsaari

Sopimusliikenne alkaa, matalat nivelel tulevat,
matkakeskusta su u nnitellaan,..

TAKL:N ALAf{ÄK TAITTUI
NOUSUUN

Menn)4 vuosi 1995 osoitti sen,
että lama ei enäå ole voimirsaan
Tampereen buqsiliikenteessä ku-
ten niin monena aikaisempana
vuotena on ollul. Matkuslajamåä-
rä oval kååntyneei laskusta hie
noiseen nousuun ia bussikaluslo,
varsinkin Tampereen kaupungin
liikennelailoksen, on uudistunut
meftittävåsti. Parempaan päin ol
laan menossa muutenkin, sillä
rautåiieaseman matkakeskushan-
ketta ollaan suunnittelemasså,
matkakorttien lakelu on päässyt
täyteen vauhtiin ia sen myötä so-
pimusliikenne alkoi 3.6.1996. 1ä-
mån vuoden merkittåvin asia uu-
d€n matkakortin ohella on se, ettå
tamperelaisten alan harrastalien
pitkåaikainen haave matalalattiai-
sesta nivelbussista toteutuu Tam-
pereella.

TAKLin ia sopimusliikennöitsi'
iöiden yhleinen uusi rahastuslai-
tejårjeslelrnå on siis vihdoinkin
valmis tositoimiin. Koftiiärje-stel-
mån kåynöönono on ollut suurissa

TAKL 214 (Scania Lll 3 / Iahti 402)
Keskustotilla linia a 22, 23.6.1 996.

TAKL 219 (SrAnia L113 / Catus City L)

vaikeuksissa, lohtuen kofieja val
mistavan englantilaisyhtiön kon-
kurssista ja myynnistä, eikä korne-

la nåin ollen ole päåsty iakamaan
matkustajille kuin hitaasti, pienis-
sä erissä. Elåkeläisen ja veteraa-
nien korttien jaon jälkoen korttija-
kelu laajeni joulukuussa 1995
nuorille (1 2-1 I vuotiaat) la maalis-

kuusta 1 996 låhtien korneja saivat
ostaa lapset C/-1'l vuotiaaq. Kort-
tien toimitusongelmat on nyt kui-
tenkin vihdoin saatu poistettua, ja
6.5. alkaen korttela on olltn saata-
vana kaikille, matkuslajaryhmästå
rai iästä riippumatta. Sopimuslii-
kenn6 påå'si alkamaan 3.6. Sopi-
musliikenne on tånä vuonna vielä

)E !'-=

TAKL 21I Keskustoti a 23.5.1996.

Carus-korcissa sininen väi lvljessä aahoilee. 21.5.1996.
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Tampereen sisåistä, mutta ensi
vuoden alusta alkanee myös Tan-
pereen ympårislökuntia koskeva
s6utuliikenne.

TAKL:n rnatkustajamäädt ovat
tåmän vuoden alusla osoittaneet
loivaa kasvua, venattuna vuoteen
1994 n. 0.7 o/". Matkoia vaihdot
mukaanlukien tehtiin v 1994 noin
38,3 miljoonaa. Uusien matkakort-
lien hidas käynöönotto on vaikeut-
tand venailua, koska målkustaia-
määråt joudutaan laskemaan sekä
vanhalla että uudella jåfjestelmål-
lä. Kun kaikilla matku$ajilla on uu-
si älykortti, voidaan matkustala-
måäriä seurata reaaliajassa linja-
kohlaisesti. Nåin voidaan lisäka-
lustoa sioinaa lapeen mukaan,
kedoo TAKL:n toinitusjohtaja
Heikki Lehtinen.

Eussikalusto on uudistunut sel
keåsti, kun matalalattiabussit ovat
lisäåntyneet la 11 uuna bussia
saatiin aioon viime syksynä. Uudet
lelibussit ovat olleot hWä ratl€isu
koryaamaan nivelbusseia, koslc
malkustajia mahluu niihin låhes
yhrä paljon, kuin nivolbussoihin.
Matalalattiabussikanta on vuodes-
ta 1 990 kohemund niin palion ettå
nyt niitå on päåsåäntöis€sti 13lh
linjalla, jokaisella vähintään yksi
auto. Tämä osdttaa hyvää kehf
tystå. Paljon murhena aiheuttaftit
l*lan hidaskatu bsaniin ja viimei-
sin lyhy atno nro 622 siioitettiin
tålle trialan linjall€ nro 27. Nyt saa-
vat mm. ldahn palvelukeskuks€n
asukkaal parempaa rnatkustus-
palvelua, koska myös linjalle nro 7,
jonka päätepyaåkkt on samassa
paikassa, kuin 27:n, on sijoitetlu
kolme mataiahniabussia (påå-
säåntöisgsti nrot 61 4-61 6).

Vaikka uudel teliautot ovalkin
tyylikkäitä ja siistefi, eivåt ne ole
säåslyneet ongelmitta. Erilyise$i
etuosa on ollut talviaikaan jååty-
misaltis, kosl€ autola ei ole varus-
teflu riinävållä etusilhn ämmit]/k-
sellä. Ulkoa rBatkustajien mukana
tullut lumi on us€in paakkuuntunut
etusilhlle ia tehnyt siilå luistinra-
dan. Myös oviautomatiikka näräs-
läå edelleen ioitakin kuliettajia,
koska on sattunut, että viiksi on

tarttunut hihaan kiinni ia jarrut ovat
Meytyneet paälle. Viiksi saisi ol-
la jäykempi, nykyiselläån se on lii-
an lepsu. Joitakin nappuloita on
edelleen våårin siioiteltu, esim.
kuulduksia on vaikea suorinaa.
Milloinl€han mahtaa tulla sellai-
nen kojelauamalli, iohon kaikki
kuljettaiat olisivat q/ytyvåisiii? Eh-
kå pahin ongelma on ollut e.inåin
tamperehinen käåntyvå teldilin-
jaklpi. Peråti yli puole3sa niistä
adoisla, joissa on ko. kilpilaite, on
olhl ongelmam käärfomoottodn
palaminen- Onkn aiheellisla ky-
syä, eikö pelKå linjanumerc riitäi-
si, kosl@ tamperelaisessa siwkil
vesså on ihan riittåvästi intormaa-
liota. Kalliista kilpikoneistosta
såästyvål markat voilaisiin käytlää
i)honkin muuhun.

MATALAT NIVELBUSSIT
IULEVAT

Tampereen Mäd€upungin
Hervannan linjoista toinen eli 30
on iåånyt ilman matalalattiabugse
ja, lukuunottamatta muutamh ko-
keilukertoia. Linia 23 sensijaan on
saanul kaksi uutia telibussia liiken-
teeseenså. Ong€lmana linjalla on
se, etlå Salhojanl€dun ia Vuohen-
oian risteykset ovat telhlrtoille hiu-
kan lilan liukkoja. Seo lisåksi linjan
teliautol ovat dm suhteellisen Gy-
siä. lähän on ehkå syksyllä tulos-

sa paEmnusla, kun uudet nivel
bussit tulevat ajoon. On tosin ollut
huhuja liikeellå, enä nnian 26 kul-
jettaiat "ryösråisivåf autot linjal-
leen. Linjalla liikennöi nylq/äånkin
TAKL:n uusimmat nivelel eli nrot
358-361 vuodelta 1990. Tähån
sarjaan vielå kuulwa 357 on linial
la 23. Uush niveliä tulee kaikkiaan
jopa viisi, johruen Volvon hintarar-
jouksen edullisuudesta Korival-
rnistaiana on Carnls Wiima ia au-
lol numeroidaan 400-404. Mud
uudel adot ovat kuusi L113 Scani-
aa, sarnanlaisia kuin 622.

DIGITAALNÄYTTöKOKEILUA

TAKL:n bussit ovat perinteises-
ti varustetul normaalilla linjakilpi-
iåri€$elrnällå, lukuunoilamatta au-
toia 104 p. uz Nåmä autot ovat
olleet epåonnisia, koska kumrnas-
takin on iouduttu poislamaan lei<s-
tiosa, eikä uusi kortti idoa pikkura-
halla. Uusirnin€n kustantaisi usei-
ta tymppitonn€,a. Viimeisimmån
tiedon mukaan lzinä vuonna ko-
keillaan ainakin kahdessa autossa
uutta digitaalinåWöå. Mitå tämä
laikoin'aa, tela|i inen johtaja Juha-
ni Ualanto ?

- taikki tånän vtoden uudet LaE
ti-Scaniat tulkan vatustarnaan
'ruohonleikkuti' (käänwä taksti-
osa) -kiw<se å. Nivelistä aina-

TAI<L 622 (Scania L113 / Lahn 402) Tahnelassa. Ovijärjestys 1-21.
Emån syksyn lyhyet afiot ovat vastaavanlaish. Heinåkuu 1996.
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kin yhteen asennetaan aivan uu'
denlytwinen elekroninen nåYttö,
nikäli se ehtii tulh matkinoille.

- Keskustoilla seisoneen 'monu-
nerfriauton' g2 tilale sihiteban
wdeksi 'nonumentiksi" 575, io-
hon asenneban Ruotsis€a Palion
käytös# oleva ZEB RAtistenäYt-
tölake. Ua@-autossa on ollava no-
peasti mu utellava näyxölaite.

MATKAKESKUS
SUUNNITIEILLA

Tampereen kaupunki, VR Osa-
keyhtiö, TAKL sekä Yksityisel lii-
kennöitsiiåt ovat Ytlleistyösså
suunninol€rnassa rautalieas€rnan
ia linja-autoaseman yhdistämislå.
Rautatieaseman ia liikekeskulcen
yhtey'teen olisi tatkoilus rakentaa

ote hankittu uusia auloja sinen
vuoden 1990. NYt tilanne on kui-
tenkin hilialleen Parantumassa
Toiskon ia lGngasalan Ponsaan
liikenteestä huolehtiva Alhonen &
Lastunen OY on saanut huttikuus-
sa aivan uuden Volvo 81 OM / Car-
rus Aloldd Fiflyn. Auto on varustet
tu ZF:n automaattivaihteistolla ja

on siten ensimmåinen Vofuo, io9
sa on ZF:n automaatti Tamperesl
la. Arno on lähiliikennetyyppinen
oviiäriestyksellå 1-2-0 ia korkeilla
istuinselkånojilla varuslettu. Attlo
larioaa nykäyksetönlä ja todella
mukavaå kyytiä ia se liikennöi
påäasiasså liniaa 75 Pyynikintoril'
ta Kangasalan ke6kuslan kauna
Ponsaafl. Sitä vain liikennödåän
valiteltavan harvcin. Toinen seutu-
liikenteen uutuus löytyy rnyöskin
Alhonen & Lastusen våreistä, ni-

mittåin entisen Helsingin seului-
sen Abergin Linian Volvo B'loM /
tahti 400, vm. 1991, samoin ZF:n
vaihoistolh. ovijårie6tys on 1 -2-0.
Tämå auto luli liike ees€en ke-
sän ail€nå, samoin linialle 75. So-
pimusliikenteen aletlua ia tilan-
teen kehitlyesså on odotettavissa
yksityisille lisää muitakin uusia au-
roia.

TAKL POISTAA

TAKL:n tåmän vuoden Poistot
ovat seuraavat: Yhtiön vanhin sar-

ia, nrot 537-94 Volvo 858 / Aiokki
5300 vm. 1979 on nyt kokonaan
poistettu. Sada oli ns. leasing-sar-
ja, ionka sopimus sanottiin ini 1.5.

' Viimeis'nä olivat aiossa vielä huh-
tikuussa 541 , 5il4 ja 'monum€ntti*
542. Sadan adoia on myyty seka-
hisiin koheisiin. Nivelistä viimei-
set B58l 309-312 poistwat vuo-
den loppuun mennessä. Nivelistä
300 on tampetelaisen Kaupunkilii-
kennehistoriallisen seuran
(KLHS), 302 on myyty jämsåläi-
seen Himoksen hiihtokeskukseen
ja 306 liikennöi keuruulaisen Töy-
sån Linjan väreissä. Seuraavaksi
poistwat Sisd 579-584. Aiemnin
bovuniin autosra 577, ioka lahioi-
leltiin e€ålle maatilalle Karkkuun,
josta löytyi vm. i949 AEc-bussin
nro 113 perå. Jämå asennetaan
tekeillå olevaan museobussiin
'112. Sisu 578 on myyty Venå!älle.
Adosta hajosi ohiaus. Auto 584 on
varattu KLHSlle. Vm. 1980 lyhyet
546-555 poist€taan sitå nukaa
kun uudet adol tulevat. Tänä ke-
sänå tästå sariasta aulot 553 ia
554 on koris{eltu Sä*änniemibus-
seiksi linjalle 4.

SYKSYN UUDET AUTOT

Vuoden loppuun mennessä
TAKL saa viisi Volvo B iolA-nivel
tä numeroille .10G404. Oviiäries-
tys on 2-2-2. Lyhyet autot num+
roidaan edellisten lyhyiden Pe-
råån, oli numeroille 623-628. Mal-
liltaan nämä oval Scania L113 /
Lahti 402, oviiårjestyksen olle.ssa
't -2-1 . Kaikkiin uusiin busseihin tu-
lee ZF-vaiheisto. Lyhyet sijoitetta-
neen linjalle 11, paitsi auto 623
linialle 27. Maininakoon vielå, etå
Saab-Valmetin Ecobus oli lainas-
sa keså|lå aiaen keskuslaliniaa 8.

åiF,3.aa€.!9",::*. _--=
Athonen & LAstunen 11 (MFB-229) on entinen Abegin Unjan Votuo

B|OM / Lahti 4OO. Kuvase ottaan Wnikintoi a linialh 75. Heinäkuu

1996.
kaksike(oksinen bussiterminaali,
jonka k[stannusarvio olisi n. 50
Mmk Vanha linia-adoasema jåisi

näin ollen tyhiäksi. Sen tuleva
käyltö pydnäisiin ratkaisemaan
esimerkiksi sounniltelukilpailulh.
Matkakeskusasiaan palaamme
tulevaisuudessa, kun uutta kenot-
lavaa ilmene€.

SEUTULIIKENTEEN
HANKINTOJA

Kuten lo aiemmin on mainittu,
ei Tampeteen soutuliikenteeseen

ffi
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Töysån Linjan entinen TAKL 305 Jwäsl<ylån link-anoasenalla.
Ado on kilvitetty Pet4äveden vuotolle 13.7.1996.

Ponsan terminaalissa Kanoasalh 30.4. 1 996.
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TAKL 554 Såkännienen lystilinjuina 21.5.1 996.

*u

l
]I
ill
at

Ta|san'ii Lnia O

RAITIO 3 - 1996



M ielen kiintoista Liikennepeilistä nro 5 vuodelta 1968

VAIHTEEN
KE H ITYKS
LIIKENNE

Vielä n. 13 vuotta siflen (1955)
pidefl iin kaikki rataverkon vaihteet
tatuella lumesla ia iäåstä sulina
suolan ja paloölin avulla. Katulii-
kenteen voimakkaasti vill€stues-
sa vaikeutui vaihleenpuhdi$ustoi-
minta siinå mäårin, ettå oli pakko
rweta etsimään parenph keinoja
vaihteljen sulana pitåniseksi.
Muista maisla saatujen kokemuk-
si€n perusteella l@tsottiin aiheelli
seksi meilläkin varustaa vaihteet
såhkölåmmityslaitteilla. Ensim-
mäiset tållaiset laineet asennettiin
v. 1955 Al€ksanterinkadun - Unio-
ninl€dun risteld{sessä oleviin
vaihteisiin. SeuEavana lalvena
saatujen kåytlökokemuksien roh-
kaisemina asennettiin toiset hil-
teet Ruskeasuolle, silloisen runko-
linjan pääteasernan vaihteisiin.

Nåmå vaihteenlåmmityshineet
toimivat 40 V:n matalajånnitteellå.
Varsinaiset låmpösawat oli asen-
netlu vailneen kielien alla oleviin
onteloihin, kun taas jännineen
algnnukseen tarvittavat muuntajat
sekå låmmitystehon kåsisååtölqd-
kimet siiailsivat AlelGanterinl€-
dulla viereisen talon kellarissa la
Ruskeasuolla liikennekioskissa.

Myöhemmin l€tsotliin lållaisen
asennustavaniulevan liian kalliiksi
iäljelE olevien 100 linjavaihteen
såhköislämisessä. Kun vielä

ITYSLAITTEI
HELSINOIN

LAITOKSEN RAITI

tAilIM
ESTÄ

DEN

KAU
OTE I

PUNCIN
tLÄ

teksti teknikko Olli Pönni, HKL

Raitiotieliikenteelle ensiarvoisen tärkeää on vaihteiden pysyminen käyttö-
varmoina kaikissa såäolosuhteissa. Tämän tavoitteen saavuttamiseen
myös talviolosuhteissa on sähkölämmilyksellä ollut ratkaiseva osuus.

rnarkkinoilleoli ilmestynyl suoraan
220 V:iin l(lnkettäviä lämpösawo-
ia, voitiin laitteita yksinkertaislaa

iältåmållä muudajat systeemistä
pois. Lämmity$sauvojen valmis-
tusnenetelmien edelleen kehitty-
essä tuli rnahdolliseksi siit6 600
V:n tasasähköllå loimiviin vaih-
teenlåmmityslaitteisiin. Nåitä kol-
mea asennustapaa käyttämällä oli
kaikkj 120 liniavaihdena saatu
vuoteen 1958 mennessä såhkö
låmmityksen piiiin.

Viimeisten viiden vuoden aika-
na (1 963-68) on 600 V:n ia 220 V: n
låmmityslaitteita iouduttu muutta-
maan matahjännitteisiksi länpö
sauvoissa jatk vasti esiintyneiden
eristywikojen taha. Tämån rnuu-
to$yön yheydesså on laitteilen
käsisååtölqdkimel korvattu liiken-
nelailoksen pii.issä kehitelyllå ja
todennäköis€sli meillä ensimmäi-
s€ksi käynöön otetuilla, adomaat-
tisesti toimMlla ohjaushitleilla.

Ohiauslaineen toiminta perus-
luu erittåin herk*åån tuntoelimeen
'Termistoriin", jolG on asennettu
vaihtee.seen kielenkårkien tuntu-
maan. Termisiorin avulla voiilaan
vaihteen vakiolämpolih pilää try-
vin låhellä jäätymispisletlä, sarnal
la kun se pienen loimieroalueensa
(0,2oC) lurvin nåin alhaisessa
lämpötilassa pystyy tuntemaan lu-

misaleen muutaman minuutin ku-
lunua sen alkamis€sia.

Nämä uudel ohjauslaineet ovat
kahden kåyftövuoden iälkeen
osoittautuneet erittäin luotettavik"
si, samalla kun taulukosta l. voF
daan todeta niiden taloudellinen
merktys.

Taulukko I

Vuoden 1967-68 lämmityskaudel-
la sähkölåmmineisten vaihtellen
lukumärä sekå sähköenergian
kuldus vaihdetta kohti.

Säätötapa /
Vaihteita lpl /
kwh / vaihde

Termistoriohiatut vaiMelämmityk-
sd l6 14223

Kåsisååtöiset vaiMelåmmitykset /
a1 t 77A'l

Termisloriohjauksen muista eduis-
ta mainittakoon:

- lämmityslaitteiden säålökienok"
set jäåvät pois. 50 såätöpistettä eri
puolilla kaupunkia.

- vailfeet eiväl kuivu liiaksi, joten
liikkwat osat toimivat luotettavam-
min våhäsemmållä voitelulla.
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- lämmityksen kåWövarmuus on
parantunut (säåtöön eivåt vaikuta
Inhimillis€t rekijäo

Termisto.iohjauksen variopuc
lem voidaan pitää asennuskus-
tannuksia, lotka kuitenkin tulevåt
kuoleteluiksi noin kolmen vuoden
såhköenergiakustannusten sääs-
röllä.

Mainittakoon, ettå vuoden
1967 kesällå eåän saksålaisen
vaihdefirman edustaiat olivat erii-
läin kiinnostuneiia nåislå laitteista.
Lehtilietojen perusleella lullaan
samantapaisia laitteita kokeile-
nåan tåmån syksyn kuluessa
Hamburger Hochbahnilla.

ILMOITAMIIE, ETTÄ
TOIIIITUKSESTA
RIIPPUMATTOMISTA SYlsTÄ
EM E VOIVIELÅ TÄSSÄ
MJIIIEROSSA KERTOÄ
HELSINGIN
VARIOTRAMISTA
TARKEMPIA IIETO'A.
VAUNUTYYPPI OLI LEHDEN
PAINOON UENNESSÄ VIELÄ
OS| TAIN SUUNNITTELUTYöN
ALLA.

Lakiasiaintoimisto
Kämäräinen

&
Korvenkontio
Ky

Pohjoinen Hesperhnkalu 3 B
00260 HELS|NK|

puhelin (09) 440 414

telekopio (09) 440 447

MYYDÄÄN!
Ainutlaatuin€n tilaisuus ostaa

vanhoia RAlTlotal

3/79 30 mk
1181 6 mk
AAl mk
2182 m mk

Soita puh. 458 4033
Daniel F€derley

RAITIOVAUNUKUVASTO
ILMESWNYT

Syyskuussa ilmestyi 256 sivui-
nen taskukokoinen "Suomen juna-
ja raitiovaunukwasto 1.1.1996'
ISBN 9l -7266-133-X. Kirian teki-
i5inå ovat Elias Pölh6 ja Mia Pyka-
lä-aho. Kiria on ensimmäinen
aiankohtainen kwileltu kuvaus
kaikista Suomessa loimivista rai-
tiovaunuista, rndrciunista, VR:n ja
yksityisten vetureista, moonori-
vaunuisla, malkustajavaunuista,
omalla konevoimallakulkevista ra-
tatyökoneistala jopa iunalautoista
vuoden 1 996 alu€så. Mukana ovat
myös museovaunut ja -velurit
(muistomerkitkin). Kukin vaunu- ja
veturityyppi kuvataanomalla sivul-
Iaan vårikwalla s€kå reknisillä
paåtiedoilla, kirjasta löytyy myos
kåyttökaluston toimilusaikaluette
lot. Kiria muistuttaa muissa Poh-
joismaissa io tgTGlwuha lähtien
ilmestyneitä lGluslotaskukiioia,
mutta on moneltå osin nåilå kehit-
tneempi. Liikennelaitossivuien
lukumäårä on 40. Kirian raitiovau-
nutiedot on koonnut SRS:stä Jor-
ma Rauhala ja tietoien hankinnas-
sa håntå on awdanul Tom Heino.
Kirjan ostoa suosilellaan kakille
raitiovaunuista ia iunista kiinnostu-
neille. Kiria on myynnissä Akatee-
misissa kjrjakaupoissa kautta
maan, fwinkåän Rautaliemuse.
ossa tai sitä voi tiedustella kustan-
taialta Elokuvan lrlaailma AYftä
(Malmin kauppatie 8 A 1, 00700
Helsinki), hinta on noin 169 rnk.
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HETSINEIN

osa fi
teksti Pertti Leinomäki

LINJA 14

7.1.38-31.12.39
Tiölöntori - Fluneberginkatu -
Arkadianl€lu - Fredrikinkatu -
LaivurinlGtu - Eira (Pietarinkatu /
Kapteeninkalu). llsuunta: ...KaF
teeninkalu -Tehtaankatu-Laivu-
rinkatu...

10.11.44-
Eira (Laiwrinkaru / Tehtaankatu)-
Toölö od.

1'1.9.48
Koeaio ensimmäisillä (3 kpl) Tuk-
holman Raitioteifå (ss) tGytettyi-
nä ostetuilla F2iohdinautoilla,
Naistentdinikka - lötöntod. Tam-
mikuus$ 1949 pååstiin ajolle Ei-
raan saakka.

24.1.49-
Jatkettiin liojaa 14 "töölön pååssä
...(Runeberginkatu) - Topeliuk-
senkatu-Topeliuksenkadun / Huo-
palahdenkadun (rrykyis€n Haart-
maninl€dun) risteys. Linjan nimi:
Eira-l,laisienldinikk .

5.2.49
Aloiteltiin iohdinadotiikenne.

'16.7.-3.8.52
Dieseh/aunulinja 14H Eira (tåivu-
rinkatu)-Hemssaåri.

31.8.53-
åtke{iin liniaa 14 Eiran pååsså
...Laivudnl@tu-Merikadun risteys
(paätepysäkki Laivurinkatu 1).

1955
F.edrihnkadun rautatiesillan koF
ianstöHen taki.a linj.r siineiliin
Fredrikinl€dun / Malminkädun ris-
ieyke-s{ä Malminkatua ja Rune-
berginkatua kulksvaksi.

BUSSITINJOJA

11.6.-14.7.56
Liikennöitiin johdinadoilla Tölös-
lä Kampintorille (silmukka) ja siel-
lä Eiraan dieselvaunuilla. Syynä
oli Fredrihnkadun raitiotielinjojen
mudosyöt.

1957
Fredrikinkadun rautatiesillan kor-
jaustyöt valmistuivat ja liikenne
siinettiin Runeberginkadulta takai-
sin lälle kadulle. Kampjntorin sil-
muld(a iåi toistaiselGi paikoilleen.

1.9.58-
Jatkettiin Toölön paåssä ...Haart-
rnaninkatu - Tukholrnankaiu...
Linlan nimi: Eira-Tukholmanka-
ht.

1958
Fredrikintorille (F.edrikinl€tu / Pu-
navuorenlGtu) valmistui silmukl€.

28.1.5930.11.62
Liikennöitiin ruuhkaliniaa t4A
Fr€d.iklnkatu-Tukholmankatu.
Lin aa ei aieltu 24.6.-31.8.60,
3.6.-31.8.61 eil€4.6.-1.9.62.

24.4.61-12.4.U
löölön suunnan paätepysåkki
Haa.tmaninkadulla.

1.12.62-
Pohjois-elelåsuunnassa reitti-
muutos päå- ja ruuhkalinjalla
lGmpintorilta Viis*ulmaan: ...Mat-
minrinne - Albedinkatu -Pursimie-
henl€tu - Laivurinkatu...

1.1.63-
Ruuhkalinjan nimeksi: Viiskul-
ma-Tulfiolmankatu.

1.9.65-
Pohjojs-€teläsuunnassa reitti-
mudos pää- ia ruuhkalinjalla Ru-
neberginkadulta Karnpintorille:
Runeberginkatua suoraan Mal-
minrinteelle.

7 .5.-7 .'t1 .73
Neuvostoliittolaiset ZU 6828 -
johdinadot (3 lqql) vuokralh.

14.6.74
Liikennöintiiohdinadoilla ja tiniath
144 lopeteniin ja jatkenijn diesel-
vaunuille

26.6.79-
Kotimainen Sws+oeiohdinauto
aloitti linialh 14.

1983-
Linian 14 paåtepysåkki siirtyi Mei-
lahden klinikoiden pihaan, iohdin-
auto jatkoi vanhalh reitillå tunnuk-
sella 144.

1985
Sws-lrolliklG lopetti koeliiken-
leen, johdot poistettiin la auo pan-
ttm vatastoon.

'Mhadolikenteestå ja autoi€la
on kerottu kajasti Raitiossa
4 * 1987.
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Ylinnå linjan 14 kaksivaunua Nais-
tautisaiaalan påätery9äkiqä. En-
€ i m m äi se nå o n tu kho I m a laisa&o.
Postikotfti.

Keskellå Naistenklinikan päåte-
pysåkil6 bussi 605. Po,tikotlti.

Alla johdinauto 604 KauppakataKea'
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PRAHAN 1996

teksli Kimmo Nylander
kwat Kimrno I'lylander ia Pentti Neiglick

Tsekin pääkaupunki Praha on I,2 milioo-
nan asukkaan suurkaupunki, lonka pinta-
ala on 496 neliökilometriä. Siellä on mat- .

kustettu iou kkoliikenteellä io yli 120
den aian.
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Prahassa liikutaan raitiovau-
nuilla, busseilla ja netrolla sekä
samaan tariffijärjestelmäån kuulu-
valla Petrinin kukkulalle nouseval-
la vinoradalh eli funikulåarilla.
N,lyö€ jur€a kåytetäån kaukaisim-
piin esikaupunkeihin suuntautwil-
la matkoilla. Alueen päåliikennöil
siiå on Prahan liikennelaitos; OoF
.avni Podnik Hlavniho Mosta
P6hy, A.S. (DP). Se liikenrtoi iu-
naa lukuunottamatta kaikilla edel-
lårnainituilh kulkunewoilh. DP:n
lisäksi toinen kåytetty lyhenne on
Prahan joukkoliikennettä tarkoitta-
va MHD - mqstska hromadna dop-
€va_

misia, joista viimeisin tapalfiui
vuonna 1994, jolloin met.overkos-
lo saavuni nylryison 44 kilometrin
piluulensa.

Raitioveun ut

Prahan ratikat ovat väriltäån
punakeltaisia, tosin monet nlai-
nosmaalaftuia. Ne liikhivat yleen-
sä kaksivaunuisina, nivelmalleja-
hn l6ytyy. Ovijärjestys on normäa-
lMi kaksoisovi edesså, keskellä ja
lakana. Vaunun keulassa on lin-
janumero la reitin suunnanmukai-
nen mäåränpäå. Linjanumero on

Tatra n uu6 i m p ia h it io ua u n uto i m it u ksia edu6t aa n at i i s i ki I ! tt elty I 60 5.

useimmilen tuulilasin ylepuolella
keskellä sekä rnyös oikeanpuolei-
sessa sivupeilissä. Määlånpaä-
teksti on vanhemmissa vaunuiesa
tuulilasin alareunassa iftokilvessä,
uudemmissa sekå linjanumero et-
tä måäränpåå ovat matriisikilves-
sä tuulilasin ylåreunassa. Sivulla
on ikkunassa kahdessa kohlaa kil-
pi, iosla nälqy linjanumeron ja
påätepaikkojen lisäksi firyös usei-
ta velipaild<ojen nimiå. Kilvissa on
sarå teksti molernmin puoiin, jo-
ten tiedot näkyvät rnyös matkusta-
moon. Takana on vielå linjanume-
ro,

Historiaa

P.ahan joukkoliikenne aloitet-
tiin hevosraitiovaunuilla vuonna
1875. Ensimmåinen sähköraitio-
vaunu nähtiin wonna 1891 ja sa-
mana wonna atoini myos liiken-
nöinnin Petrinin kukkulan vinorata.
Säånnöllinen bussiliikenne alkoi
1925 ja vuonna 1936 aloitettiin
vielå johdinauto'iikenne. Seuraa-
va suu tapaus olikin sitten joh-
dinautoliikenteen lopetlaminen,
tosin vasta vuonna 1972. Kal6i
vuotta myöhemmin aloiteftiin mel-
.oliikenne välillä Florenc-Kacerov
(nykyåän osanå C-linjaa). lämän-
iålkeiset merkkitapauksel ovat sit-
ten uusien metrqosuuksien avaa-

å. .

M u5eoraitiavaun uli nja I 1.
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Uusimal nen mooftorivaunu muftippelikäytössä- Vaunun Wosa on mus-
ta, senjälkeen on valkea nauha, sitten punaista ia helfiat ovat valkeat.
Malostranske Namesti, 6. 8. 1 996, KN.

Railiovaunuissa istutaan hy-
vinmuotoilluilla muovipenkeillå -
silloin kun isiutaan - usein matka
sujuu kuitenkin seisten, sillä väkeä
on paljon ja vaunuissa on vajn yk-
siltäisistuimia molemmilla sivuilla.

Prahan liikennevålineisså ei
myydä matkalippuja, joten ne on
aina hankittava etukäteen. Kun
lippu on ostettu, voi raitiovaunuun
nousta ja vaunusla poistua mi$ä
tahånsa ovesla. Ennen ovien sul-
keuturnista kuuluu aina varoitus-
ääni. Sinen matkalippu leimataan
vaunun leimauslaineessa. Vaunut
pysåhtyvät aina jol(a pysåkilla ja
niissä on melko selkeå pysåkki-
kuulutus. On kuitenkin huomatta-
va, et€ pysåkille tultaessa kuulu-
tuksessa mainilaan viimeisenå jo
shä seuraavan pysåkin nimi.

Pysåkk-informaatio ei jätä pal
ion loivomisen varaa, siltä nimen
ia linjanumeroiden lisäksitolpassa
on rnyos ail€taulul, joisla näkyy
milloin vaunu tulee juuri täJle py-
såldyspailGlle, sekä linjan kaikki
seuraavat pysäkit siitä ete€npäin
ia aloaiat nåille pysåkeille.

Prahan ratikat ovat verrattain
siistejå, vaildG vanhoja nuhruisia-
kin tapaa. Vuodelle 1 996 on tilauk-
sessa 50 kappalena T6A5-tyypin
vaunua ia neliä CKD Tatran val-
mislamaa RToN-tyyppistä mata-

lalattiavaunua on lo koekäytössiå.
Raitiovaunuverkon pituus on 494
kilometriä. Reinejä on 3 l ja pysåk-
kejä 606. Vaunuia on aamuruuh-
kan aikaan liil*eellä 668 (yksittåi,
set vaunut), rv-vuoroia on silloin
toiminnassa 377. Railiovaunureit-
lien linianumerol ovat välillå 1-34,
yölinlat 51-58.

Bussit

Prahan liikennelaitoks€n bus-
simallivalikoima ei ole kovin laaia,
sillä låhes kaikki autot ovat samaa
takamoottorisla Karosa-.tyyppä.
Lisaksi liikkuu lkarus-nivelbusse-
ia ia iotain muutiakin saattaa löy-
tyä.

Bussit oval keskimåärin vähän
råhiäis€mmåg9ä kunnossa kuin
raitiovaunut, muna kun silmä tot,
tuu, oi brrsseissa padn träivän jål-
keen huomaa enäå milåän vil€a.
Osa kalustosla on automaattivaih-
leisia, rnuna palFn liikkuu vi€lå
keppivaihteisiakin. Uusia autoja
on tilauks€ssa valtavat mäååt:
135 l€ppaletta Karosa 900-€arian
bussia sekä 70 Karosa 8741-ni-
velautoa. Matalahniabusseja
edustavat tilauksessa viisi Karo-
sa-Renaultin valmisletta.

Tyypillisin pEhalaisbussi on
kuitenkin siis hiukan ikääntynyt
punavalkoin€n Karosa, ovijärles-

Raitiovau nurysekki, bus'ipysåkk
on peiaalteiltaan samanhinen.
Kadovy lazne, 6.8. 1 996, KN.

q/ksellå 1-2-2. Tuulilasin oikeaan
ylånurkl€an on siioitettu linjanu-
mero. Aiosuunnanmukainen måå-
rånpåä on maininu pienenpienes-
sä tuulilasin alareunaan sijoitetus-
sa kilvesså. Siwkilvet ovat kulen
railiovaunuissa ja takaikkunassa
on vielå linlanumero.

Bussinkuljettaja ei rahasta, ei-
ke matkusiarnossa ole llppuaulo-
maattia, irten rnatkali,Dpu on iäl-
leen hankttava etukåt€en. Bus-
seihin nouslaan ja niistri potstu-
taan keski- tai takaovesta. irtös
bus$issa kuuluu varoiusååni en-
nen kuin kuljettåia sulkee ovet.
Kertalippu leirnataan ia sitten ase-
lutaan istumaan mustille t€konah-
kapenkeille, ios rilaa löyryy. Bus.
sitkin pysahtyvä aina joka pysåkit-
lå, joten viinoilut ia napinpainami-
set voi unohlaa. Bussipysåkin in-
lormaatio on yhtä runsas kuin rati-
koilla, mutta pysäkkikuulutusta ei
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Vanha Tal@n telivaunuiuna Fran-
couzska-kad ulla, 7. B. 1 996, KN.

ole. NiilLå kantakaupungin katu-
osuuksilla, jossä kulkee myös rai-
tiovaunu, saattaa bussipysäkkien
väljmatka olla yllåfiävån pitkå.

Liik€nnelailoks€n bussien reit-
tiverkoston piluus on 697,5 kilo-
metriå, linjojen lukumäärä 206.
Busseja on aamuruuhkan aikana
liikkeellå 985. Bussilinlojen nume-
rot ovat pääasiallisesti 1 00-, 200-
ia 30G-sarj.assa, muutama myös
4oo-sarjaisa. Yölinjat ovat 50G-
alkuisia.

M€tao

Prahan metron ensimmåinen
osuus avattiin vuonna 1974. Siitä
motrc on sinen kawand nykyi-
seen laajuuleensa. Nyt linjoia on
kolme = A, B, ia C. Linjojen tun-
nuwädt oval vaslaavasti vihreä,
kellainen ia punainen. Tunnusväri
näkyy asemilla joissakin kaiteisså
ja asemalaiturin vastakkaisessa
seinässä on värinmukain€n pieni
neliö. Kolmellå asemalla voi vaih-
taa linjalta toiselle. muna yksikään
asemista ei oie sellainen, jossa
kaikki kolme liniaa risleåisivät.
Newostoliitossa valmistetut met-
rojunat kihåvåt tunneleissa ruuh-
ka-aikoina noin kahden minuutin
välein, muina aikoina vuoroväli on
4-10 minuuttia

Melroon mentäessä kertalippu
osletaan automaatista, mikäli lip-
pua ei ole hankjttu jo elukåteen
lehtikioskista tai liikennelaitoksen
neuvonnasta. Saatu lippu vielä lei-
mataan leimauslaineesså ennen
laiturialueelle menoa- Metrossa,
| 1 muissakin joukkoliikennevä-
lir ;å on avoin rahas{usjärjes-
teima Matkaliput kalsoo vain li-
puntarkastaja, jos sellainen koh-
dalle sattuu. Tarkastusmaksu li-
puttomålta on 200 kruunua eli ko-
runaa (n. 30 rnk). Asemien opas-
teet ovai se:neälja oikean laiturin
löytåä helposti, kun muistaa linjan
påäteaseman nimen siinå suun-
nassa mihin on menossa. Asemal
ovat yleenså keskilaiturimallia ia
lailurialueella on kaavio linjasta,
joten vielä siinekin vaiheessa saa
selville, kummalle puolelle on
menlävå. Laiturilla ei yleensä ole
näynötaulua, ioka kenoisi junan
tuloaian ja mäåränpään. Se eikuj-
lenkaan ole kovin tarpeellisla-
kaan, koska vuoroväli on theå ja
linjat eivåt loppupaåssä haaraudu.
Metrojunissa on edttåin selkeä
asemakuulutus. Seuraava asema
kuulutetaan ensimnåisen keran
muun infomaalion ohessa heti
edelliseltå asernalta lähdetyå, se-
kä vielä toisen kenan asemalle tul

Vinorelå

Petrinin kukkulalle vievå vino,
rala (funikulaari) on ollut toimin-
nässa jo vuodesta 1891. Se kou-
luu Prahan joukkoliikennejårjes,
telmään ja siinä kåytetäån nor-
maaleja liikennelaitoksen lippuia.
Ratåa liikennöidäån påivinåin klo
9.15-20.45. Vuoroväli on 10-15
minuuttia. Radan pituus on puoli
kilomelriå ja sillå on yksi våliase-
ma.

Joidenkin matkaoppaiden mu-
kaan vinorala olisi peruskorjauk,
sen vuoksi poissa kåytöstä loka-
kuuh'-rn 1997 asli. Koriaustyö on
kuile j(in valmistunut jo elokuussa

Lippuiåriestelmä

Prahas.sa siirryttiin uudenlaisiin
kenalippuihin ja uusian lipunlei-
rnauslaineisiin 1. kesekuuta 1996.
Vanhat lävistettävät kertalipd ei-
våt €nåå sovelluneet uuteen seu-
ttlarifiisyste€miin, jossa on muka-
na muitakin liikennöitsilc'itå kuin lii-
kennelaitos.

Prahan s€ulu on laetlu varsi-
naisen Prahan liikenloeseen ia
seutuliikenteeseen. Prahässä
ovat vyöhykkeet P ja 0 ia lähiym"

Metroverkoslon phuus on 43.6 päristössa vyöhykkeer 1. 2, 3 j; 4.
klorhelriä. Asemia on 46 ia ruuh- lrlebsvyOtryikeelU ottaan noiÅ aO
ka-aikana on liikkeellä 72 junaa. kilomethn pååseå keskustasta. Lii-

Sigäkuva vanhemmasa Tatan Eitiovaunusta, vaunussa on haMakseL
ban nuovikuwi-istuinia. 7.8.1 996, KN.
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kennelaatoksellakin on yksitoista
seuiubussilinjaa. Kuten monissa
mujssakin kaupungeissa, myös
Prahassa seutuliikenne låå kada-
kaupungin aeunamien radalie, ja
metroasemille, eikä tule keskus-
taan kuten Helsingissä.

Prahassa liikkwan turistin ei
iuuri taMtse miettiå vyöhykerajo-
jen ylityksiä - rarikat ja merot py-
swät rajojen sisäpuole a. Pitem-
målle malkaava voi hankkia erit,
tåin vaikeaselkoisen lyöhykekaF
lan.

Prahan sisäisen liikenteen ker-
lalippuja on kahdenlaisia. Ioisen
hintaon l0 korunaa (n. 1,50 mk) ja
siinä on tunnin vaihlo-oikeus (las-
lenlippu 5 Kc). Arkisin klo 20-{5
'välillä sekä lauantaisin ia sunnun-
taisin koko påivän, vaihtoaika on
90 minuuflia. Toinen kenalippu-
malii rnaksaa vain kuusi korunaa
(lapset 3 Kc). Se on raitiovaunuis-
sa ja busseissa voirnassa 15 mi-
nuuttia leimauksesla ilrnan vaihlo-
oikeuna. Metros.sa lippu on voi,
massa neljå as€maväliä ja sillä voi
vaihlaa toiselle metrolinjalle, mut-
ta junasla ja laiturialueelta on pois-
tuttava viimeistäån 30 minuuttia
leimauksen kellonajan jälkeen.
Jos lipun kelpoisuusaika päättyy
natkan aikana, on käytävä lei-
naamassa uusi lippu. Nåin siis.
jos noudattaa määnayksjä ehdof
loman tarkasti.

Lippulhin leimautuvä kellonai-
ka eiole mikå tahansa epärnäåråi-
nen likiarvo, vaan minuutintarkka
"liikennelaitoksen aika',. Sama ai,
l€ näkyy jokaisen raitiovaunun ja
bussin matkustamon digitåalikel-
losta. Metroasemien ajannäWå-
jissrä pyörivät vielä sekunnitkin.

Prahan tariffl määrittelee kena-
lipulla rnatkustaville lisämaksun
mm. matkatavaroisla. Tätä luskin
kulGan turisti osaa aruata, ioten
olisi mielenkiintoista nähdä tipun-
tarl€släjien menetely vaikkapa
Deivickan melroasemalta lento-
asemalle kulkevassa bussissa
119. ioka on yleenså tåynnå ulko-
maalaisia toristeja natkalaukkui-
neen

Lastenvaunujen kuljottaminen
maanpäe isissä kulkunewoissa
ei ole kovin yleistä eikä helppoa,
mutta ios yritykseen ryhtyy ei vau-
nuien kansså matl0slavan tarvil-
se maksaa matkastaan. Metroon-
kaan meno ei vaunujen kanssa ole
aivan yksinkertaista, sillå hissejä
ei metroasemilla useimniten ole.

Kena ppujen sijasta voi hank-
kia myös näyttölipun. Nåynölippu
on tosin harhaaniohtava nimitvs,
koska avorahastuksen vuoksi iip.
pua näytetåän vain tarkaslajan
osue.ssa paikalle. Turistilipuiksi
hwin sovehwia oval 24 tunnin (SO

korunaå), kolmen pävän ( t 30 Kc),
seitsemån päivån (190 Kc) rai 15
paivän (220 Kc) liput. Niihin on
taakse kirioitettava haltijan nimi ja

syntymåaika, muuten liput eivål
ole voimassa. Pitempään prafEs-
sa viipwä voi hankkia tiikennehi-
toksen l€ntakonin ja siihen kuu-
kauden (320 korunaa), neljännes-
vuoden (860 Kc) Lai woden (2700
Kc) käyttöoikeuna osoiflavan li-
Pukkeen.

Prahan liniakanrå

Liikennelaitoksen julkaisema
linjakartla esinåä hwin setkee$i
kaikki raitiovaunu- ja metrolinjat.
Jokaisen raitiovaunupysåkin nimi-
kin on mainitu. Bussireitit on myös
rherkjny, mutta ilrnan linianumeroi-
ta, joten bussilinioista saa parem-
min lolkkua Prahan rnatkailukar-
tasla, johon myös raitio- ia buss!
linjat on merkitty.

Karcsa+etusbussi Florcnc+Esiterminaatissa. 2.9.1 996. KN.
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Museotoimintae

Prahassa liikennöi historialli
nen raitiovaunu linjaa 91- Vaunu
on liikeellä pååsiåisen ia lokakuun
välitlä lauantaisin sekä kaikkina
pyhäpäivinä klo 12.10-19.40. Ta-
valliset matkalipul eivät kelpaa,
vaan maksu on 11-€9 -vuoliailta
10 korunaa, muilta viisi korunaa.

Liikennelaitoksen museo sijait-
see osoitteessa Palockova 4. Se
on avoinna klo 9-17 samoina påi-
vinå, kuin museoraitiovaunukin
liikkuu.

l\4useon kalustosta ja Prahan
ioukkoliikenteen historiasta on iul
kaislu 87 sivuinen tsekinkielinen
kirja nirnehå "Pruvodce muze€m
prazske hromadne dopravy". Sen
hinta on 60 korunaa (n. 10 mk) ja
sitå saa museon lisäksi liikennelai-
toksen neuvontapisteistå, iotka si-
jaitsevat Muzeumin, Mustekin,
Nädrazj Holesovicen ia Karlovo
Nåmestin melroasemilla.

L:ihdeliedot:
Prahan liik€nnelaitoksen julkaisu; Gui-
de to plblic transit in Pragu€, josta
myc6 tilastotiedot 31.3.1996 tilantoen
mukåan. Hinnat 1.6.1996.

4991A 45
podnik nL Prany, å.s.

J.\.E
Pfqst.rtrlti
iizderrka

90 nin

Ka ksi n iv e I in e n j a l@ hde ksan aks e I ine n Tat en va u nu na itusvä rc i ssä,
Spalena, Narcdni kida, 6.8.1996, KN.
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Pahalainen <arus-nivelbussi, elokuu 1 994, pN.
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PAATE PYSAKKI

"netåhinen ei ols minkään arvoige,

KOKOUSKUTSU

LIGHT RAIL & MODERN
TRAi'IIVAY .LEHNNL,AUS

Monet jo tudevat tårnen maail-
rnan paftaimman loka kuukausi il-
mestyvån vårikkäån raitio[iehar-
ragt4ien lehden. Nyt on lehden ti-
laaminen uusillekin lukiFille hettr
poa. voit tilata LR&MT:n tåhim-
mässå Suomen Postissa tai posti-
pankissa maksarnath viimeiståån
manåskuun alussa 299 Fluotsin
kruunua alhmainitulle siirtotilille:

SEK 299 ruotsalaiselle pos-
tisiirtotilllle nro /t4 21 50-€ Vås,
taanottajan osoite on Svenska
Spåryågsså skapet, D-E. cörans-
son, Medlemsavgifter LRTA, Ke-
vingeringen 35, Tukholma.

LINJAT

Suomen Raitiotieseura ry:n
säåntömäåråinen syyskokous pi-
detåän lauantaina 23, marras-
kuuta kello 14,00 Helsingin Rai-
tioliikennemuseon kokoustiloissa.
Säåntömäåisten asioiden jåt-
keen ,Gtsomme kuvia liikenneta-
pahlumi€ta yms.

Linian 58 reini muunui 3.6. la
on nyt Pasilassa kut€n 588.

Linjaa 75X |tikennöitiin 28.6.
viimeisen kenan.

Koillis-Helsingisså abnefliin
12.8. osinainen liityntätiikenne
kaupunkiradan juniin Malmin h
Puistolan liityntias€milla. Mulnos
vailrulti us€impiin alueen bussilin-
ioihin 69-ZS. Suorilla tinjoi a tåh-
töisn mäåråt hieman våhenivåt
(esim. 69) tai säilyivät ennallaan
(esirn.77S).

Uusi ruuhkalinja 71V Rauta-
tientori-Pihlalamäki-Pukinmäki,
korvaa linjan 72A, ma+e n. 6-9 ja
n. 13.30-17. Reini Rt-Viikinnräki
(l(uten 71)-Viikintie-Pihlajamåen-
tie - Meripihkatie-Rapakiventie-
Rapakiveokaari - Malminkaari -
Eskolantie - Kentiätie - Pukin-
mäenkaari. Pääleplrsåkki Leppå-
ti6. Liikennöitsiiå STA.

Linla 724 lopetettu, liikennöitiin
viirneisen kenan 9.8.

Linja 73 Hakaniemi-Puistotan
asema-suutarila, päätepysåkki
siinetty Rt:lta Hakaniemeen ja lii-
kennöinti loppuu Fka påivä n. kto
22.

Uusi lina 738 Rautatientori-
Malmi, liikennöi rna-pe n. 6-23, ta
n. 6.30-23 ja su n. 7.30-23. Reitti
Bt - Ht - Hakaniernenranta - Sör-
näisten ranlatie - Tynnyrintekijån-
katu - Työpajal€tu - Varaslot€tu
- Menakatu - Kgtisaarenkatu-Hå-
meentie - (paluusuuda: - Hå-
meentie - varastokatu-) viihntie-
Pihlajamåentie - tatokananontie-
Vilppulantie - Hietakummuntie -
Pikkalankatu. Pååtepysålki i/hl-
min asema, liikennöitsijå LOY

Utlsi Tölinja" 73N Ht-lvlatmi-
Puislohn as€ma - Suutarila. Aie-
traan ma-pe n. 5.10 - 6.40 ja
22.25-1.30, h. n. 53Ga ja 22.25-
1.30 sekä su n. 5-rl5 - 12.15 ja
22.25-1.30. Reini hrten 73, muna
Rt:lta. Liikeorditsiiåt HKL ia LOY

Linia 74 HalGniemi-Sepänmå-
ki-Tapanila-Puistola, Oaäepry-
säkK siinetty Rt:lta Hal€nieme€n.
Reittimuutos Hämeentie - Viikin-
tie-... ia...-Latokattanontie-Tatta-
rihaduntje - Tu ivuorenti€-Teeri-
suor{ie - Kotinummentie - Vanha

Tapanilantie - Viertolantie -päivö-
läntie - Tapanilankaari - Suurmet-
säntie -. Aetaan ma - pe n. 6-
22.35, la n. 7.17-22.35 ia su n.
9.05-22.35.

Uusi 'yölinja' 74N Rautatiento-
d -Sepånmåki-Tapanila-Puistola.
Beitti kjton 74, mutta Raulatieito-
riha. Aletaan rna-fe n. 5.3H.Bs
ja 22.17-1.35, la n. 5.sO-7.35 ja
22.17-1.35 sekå su n. 7.05-8.35
ja 22.1 7-1 .35. Liikennöitsijä LOy

VaGinainen kaupunkiradan
syötlölin a 754 Sihamäki-Puisto,
la-Jakomåki. Aietaan ma-t€ n. +
22.30ja la n. 7,s0-23. Reini Sina-
mäki -Kie.lo'taihdentie - Revontu-
lentie - Suutarilantie - Tapulikair-
pungintie - Tapuliaukio - Tapuli-
kaupungintie - Suuntimotie -puis-
tolan Eitti-Heikinlaaksontie-Van-
ha Porvoodie - Suurmotsäntie -
Huokotie - Somerikkotie-Kalteen-
tie. Liikennöiiä HKL.

Linja 75X lopeteniin ia ajoi vii-
meisen k6rrån jo 28.6.

Linja 76 lopetettiin ia ajoi vii-
meisen keran 11.8.

Linjat 76A Puistota-Malm i-Ta-
panila-Puislola s6kå 768 Puisto-
la- Tapanila-{ralmi-Puistola ovat
kaupunkirådan liityntälinjoia. Kier-
tolinjoista A ajaa myötapåivään,
ma-pe n. 5.20-23, la 6.2G-22.50
ja su 8.2G-22.50. Reini(A) Taputi-
aukio - Tapulikaupungintie\guun-
timotie-Puistohn raini-Puistolan-
tie - Suurmetsåntie{ilalrhinkåari-
Pil*ahokalu - Hi€l,akumrnuntie -
Vilppuhnlie - Latokartanontie-
Kirkonlo äntie - Malminraitti-Ko-
tinummenlie-Vanha Tapanilantie-
Vienohntie - Päivölådie -Tapani-
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lankaa.i -Tapulikaupungintie -Ta-
pulhukio. Liikennöi LOY

Rengaslinloia 77A ja nS lii.
kennöiliin viimeisen kenan 10.8.

Uusi linja 77A S'ltamåki-Mal-
mi-Jakomåki on rnyö kaupunki-
radan liityntålinja. Liikennöidåån
ma-pe n. 5.5G-23.04 j.a la n. 6.48-
23.04. R€iui Siltarnåki-Riimusau-
\rantie-Suutarilantie - Ylåkasken-
tie - Yrt-timaantie - Suutarilar{ie -
Kirkonhdäntie - Latol€rtanontie -
Vilppula ie - Tullivuorentie - Tat-
tariharjunlie -Suurmetsäntie -Ja-
komäentie - Somerikkotie - Kal-
teentie. Liikennöi LOY, MLO jlr
HKL.

'Malmin asema (lenninaal0' -
pysakillä poikkeaval liniat 69, 70,
70I 73, 73N, 76A,768' nA ja
51 9. "Malmin asema" +ysäkillä
Pikkalankadulla käWät linial 69,
738, 7 6A, 768, 78, 75, 51 2, 522 h
522K.

Vadaan siaåinen linia 63 aloitti
liikennöinnin likkurilan ia llolan
vålillå. Se korvasi seutulinian 612.
Liikennointiaika ma-pe n. 5.20-1,
la 7-1 ja su 7-24. Vuoroväli ruuh-
ka-aikana 20 min, muulloin 2H0
min. Liikennöilsiiä Liniebuss. lik-
kurilan alueen setnulinFihin tuli
myös liikennöintiaika- ja reitlimuu-
foksia.

Reittimuutokset 12.8. linioilla
50, 54 j.r gB. Linjar kulkevat kum-
paankin suudaan aina Pitåiänmå-
entietä.

Reittimuutoksia yölinioilh 1 4.8.
alkaen. 03N: linialla iåivål Hertto
niemen ja Myllypuron lenkil poi€.
Reittimuutos linialh 04N: linialta

iåi Laajasalon kieros pois. Vlo-
saaressa linia kould(aa Meri-Ras-
rilan ia Vuosaaren k€skustan kaut-
ta. Uusi linia 07N Radatiedori-
Laaiasalo{He*tonierni)- tvlyllypu
ro. Linjalh on kolme lätllöå Rt:ha.
Linla 01N aiaa MalminlG.tanon
kautta. Matkalippuia on ryhdytty
myymåän etukåteen 8 markalla
myös Elannon ravirtoloissa Zetor,
l..appeli, J.F.F.Keltunen (Kluwi),
Tuuliviiri ia Cafe Bapck

Taiteiden yönä 29-8. ajettiin
seuraavia erikoislinioia: raitiolinia
6X Senaatintori-Rautatieasema -
Kållio - Paavalinkirld<o -SömäL
n€n{iisankatu-Senaatintori la
10X Kirurgi-Kuusitie, 15 rninuutin
välein klo 1.30-4.30. Yöbussilinjat
aioival normaalin aikalaulun mu-
kaan. Kuhtuudraitiovaunulinlalla 8
oli yllätysohielmaa ldo 2G-23, k!o-
ro- ym. hulua, runoja, taossia.
Raitioliikennemus€o oli auh mak-
suna klo 19-23.

Kowolan seudun linia-autolii-
kente€sså iapahtui 1 .6.1 996 suu-
rin muutos lähes neliäånlqmme-
neen vuot€en, kun Kouvohsta
Kuusankoskelle ia Anialankoskel
le suu aduneet liniat yhdisteltiin
linjaksi Voikkaa-Kowoh-lnkeroi-
nen. Linjan pituus on 40 km ia aio-
aika pääsiä påähän hiuld€sen
vaille tunnin eli viisi minuunh no-
peammin kuin hitain dkåvuoto.
Liniaa liikennoidåån tasaludiläh-
döin kahdella aulolla, jotka ovat
seudun ensirnmåisel aulomaatti-
vaihteis€t yMen askelman korke-
at malahhtti.abussit, oviiåriestys
2+2+0. Kowolan i.a Myllykosken
välilå reitti kulke€ Kyrnijoen kau-
oista rantatietä pitkin ja reitin poh-

ioispaässå Kymijoki ylilelåan kah-
desti- Rar atiellå kaupunkibussin
iklrunoista vd kesåisin nåh.lå leh-
miå, lampaita ia hevosia. Reini yh-
diståå alu€en viisi paperilehdasta

ia niihin liiltwåt taaFrnat Kowo
laan.

E1RO

Mellunmäen kulloinkin kåyttå-
måttö'män raiteen klvissä on teksti
'junal toiselta hilurilta". Asian te
kee l€sinårnåttömåksi se seikka,
enei MM:sså ole kuin yksi taitei-
den I ja 2 väillå oleva yhteinen
hituri. Ruotsiksi ash todelaan oi-
kei! 'ftån andra spå". lat!€f [ir-
tevål laituitu, mutta juBt Eiteel-
a. Toukokuussa iunat saapuivar
MM:een iälleen raiteelle 2.

Toukokuun lopusså oli lK:n ka-
letun osuuden jäkeisessa l6ik-
kauksessa eteHiseo råite€n päål-
lå olhn ryömaaliikenleen ramppi

purettu. Aivan kuun lopussa olivat
kiskotkin paikoillaan, multa sepe-
löintivielä puuttui. Kesåkuun 3. al'
kaen lK:n keskilaituria kåytettiin
molernpiin suuntiin liikennöitåes-
sä. Kqsäkuun 8. havainiin, enå
lK:n raiteen 1 päållä ollut laiturile-
vit€ oli puretlu.

Kesäaikataulujen aluqsa junat
olivat lauantaisin nelivaunuisia ia
keskip,äivällä läynäkin tåydempiä.
l\4yöhemmin huantaisin havainiin
kuusivaunuisia iunia.

Kesäliikenne t6.6.-11.8.: Ma-
pe 5 min vuoroväli RL:stä lK:een
no 6.27-19.27 la lK:sla Rl:een
6.01-19.01, muulloin {0 rnin vuo-
rovåli. MM-IK ioka paivä 10 min
vuoroväli- Junat ruuhka€ikoinä
kuusivaunui6ia 16.-20.6. ja 5.-
11.8., muulloin nelivaunuisia paitsi
la ia su varhaisaamuim.

Tatuiaikataulul l2.8. alkaen:
ruuhlG-aikoina tgln|eD-mi0Uulti!
liik€nne vålillä RL-IK ia kuud€n
minvälillå lKålM. lK:n raide I vih-
doin kåytösså. Ruoholahdesta
låhdetåån "rninuutth myöhemmin'
eli 10 min vuorovälillå lähl6{ni-
nuutti on 8 ja viiden minuutin vålilh
3 ja 8. Junat ruuhka€ikoimkin ne-
livaunuisia.

Rl:sta ma+g
klo 5.38-6.18 10 min woroväli -
6.27 I min -6.27 - 8.4a 3 min -
8.48 - I4.1I5 nin-t4.18-18.Cn| 3
min-18.07 4 rnin - 18.07 - 18.13
3 min- 18.'13-20.58 5 miF-
20.58-23.18 10 min. Padnornalh
minuutilla lätnevat aia\€t lK:een,
paitsi 18.07 MM:eeo ja 18.10
lK:een.

lK:sta M:oen rna+e
klo 514-5.44 10 min vuoro!åli-
5.44-€.24 5 min-6.24 - 6.34 10
min - 6.34 - 9.04 6 min - 9.04 -
14.34 10 min -14.34-18.16 6
mi'-.18.23 7 min-18.34 11 min--
18.34-23.34 10 min.

MM:stii nra+e
klo 5.25-5.55 10 min vuorovåli -
6.03 8 min - 6.03 -€.45 6 min -
8.45 - I4.1 5 10 min - 14.1 5-17.45
6 min- 17..t5-23-05 10 min.
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lK:sla Rlieon ma-te
klo 5.31-6.01 l0 min vuorovåli_
6.06 5 min-6.06 - 8.5i 3 min -
8.51 - 14.21 5 min-l4.21-17.S1 3
min- 17.51-20.31 5 min-20.91_
23.11 10 min.

Lauantait ia sunnuntait ovat enna!
laan venanum viime svl€wn
pa si siis em. RL:n tähtöminutift.
Junavuoroja on 16 ja vuoronlme-
ro (1 -1 6) pysyy samana koko påi,

Rataosaa lK - Mustapuron
vaihleet liikennöidään jälleen kak-
srra[elsene

Ennen oli ruuhl€-aikana mat-
kustussuunnasså netro-> liitvntä-
bussi kuusi ytfieynä lunnissa 10
minuulin vålein. Nyt kunjunat aia.
vat kolmen minuulin välein ia bus-
srn a (alaulut ovat enmllaan, yh-
teyksiä on enää iälie ä vain netjä
tunnFsa välein I min-21 min-g
min-21 min. Tietysti on yhteyksiä
pidemmältå vait oaiath, åutta
huononnushan iunatiheyksien
noslo on lum + bussi -mall(lstaiil-
lis.

.:

il[

Kahtstotr)la voi ylättää nyös heinäkuussa. Kwassa HKL 20 linjalla SB.
Kuva JuhaE \lordlund 29.7.1996

Kaupunldrataliikenne Helsin_
gin-Hiekkahariun vålillå aloiteniin
12.8. Uusi l-linia Hetsinh-Tikkud-
la ia K-.linjalla uusi pysåMysase-
ma Pui$olas€a. p-iunia oliennen
70, nyt 125; liunia nyl25; Kiunia
ennen 68, nyt g8; Niunia ennon
12, nyt kuusi.

KALUSTO

Kesällå harvinabiin näkvmiin
kuului 17.6. aamugåivål,ii [;iath
10 ollut vaunu 20. Myö 29.7. aa-
mupåivållå liniala 38 olivaunu 20.

12.8.96 al€en tinjån 2 vakb.
kålustona otr'at iålle€n vuoden
1959 vaunut. Nelhkselbia vaunu-
i.a on esiintyM satunnaisesti
myös lukuisilh muilla linjoilla ainä
nelosla ia kympdä rnyöten.

Sunnuntaim 't8.8. nähtiin kul-
kevan .aitioltnian 3X. Se ajoi Kai-

vopuiston lenhn linjan 38 suunlai-
s€sli. Syy oli Kaivopuiston l€n-
san uhlan aiheuttama kuormitus,
piiktd.

Nrl+ -vaunu 66 (koriauslaatta
&96) oli koeajo a 27.-28.8. Ndt
-vaunu 1 06 valmisluu s€uraarraksi
ko4aamolta ja siitä tule€ saman-
lGllainen kuin F uudidetu.sta
78:stä. Seuraavaksi tehtåvå Nrl+
on vaunu 32. HM V -vaunu nro 1 2
on myös täysko4auksen ath_

Ke€kiviikkona 28.8. aarnuDäi-
vällä railio\raunu aFivat Haka;i+
meslå Rautatientorille vanhaa reh-
liä-VilhontGtu+vtikonkatu-.tGivo
kafu -€uunnassa 2.

RM 3 -vaunun 28 olleasa 17.8.
Salmiraaressa linjalla 8 sen katol-h roihahti iulipalo. Huorp onni
osuis€uraa na päivånå vaunulle
'17, it€ kärventyi ptolestaan Ka-
laianol(alla. Vaunujen vauriot koF
ianiin nopeadi raitiovaunukoriaa-
molla.

Maailman ainoa aurinko\roi-
malh liikkwa Eitiovaunu liikenrlöi
tåhd€.ssa Lånsihariun koulun pi-

ha-alueelh 30.6.4.7. Kvse€ssä
oli tahtehisen kut/åtaiteiliian h
SRS:n jås€nen tjmo GrcUn
onistama raitbvaunu HKL 19.
Vaunuun asenneniin nqliä Nes-
leen audnkokennoa, akuslo ia 24
vonin sähkömoottod (Nrl:n ovi-
moonori. teho 700 W) seka voi_
mansiino dutelin takinmaiseen
aksoliin erihbin ketju-yms. viritvk-
sin. Radb Mafiassa egintwå ;-
liklqkuski Aame Tenkanän ai;
noilsytmatlGn 30.6. Aurtnkovai-
nun nopeus ei ollut S0 met.in mil_
iaiselh radalh pätä huirnaa\ra.
påaasiahan oli, ettå vaunu tiikkui
auringon voimalla. Radan pååslä
paähån aio kesti puolilunrh eli
huippunop€us oli 0,1 krn / h, mi-
nuuiissa vaunu eteni 1.6 metriä.
Aurinkoene€åkokeiluå tuhr/al
laitetoimituksin ADtranz Finhnd.
Neste Solarpower ia HKL:n Rai-
lioliikenneyksiKö.

HKL 9601 , Votuo B.t OLA / Car-
rus N204 City U, itmesryi keskj_
keqällå liikerne€s€en. Atlto nåhtiin
linioilla 18, 20, 21V. 42 ia rea.
lstumapaikkoja on rtg ia seisorne-
paikkoje 61. Oviiädes is on 2-2-2-
I

LÄHUUNA
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Teliauto on edutlinen työklu se aisi a Qskaadi kLtotmitetuilla påälinioilk' ioilla elioLdda puiottelenaan

.ii"i"o i*"ni"u. ia HKL e6ol Ko"k"asst ia atta 9606 Haagassa, sania Lll3TLL / cants K2a cW L'

Kwat Juhana ltotdlund 29. ia L7.1 996.

HKL 9602, edellisen sisarauto,
nähtiin linialh heinäkuusta hhtien.
9602:n ovisysteemi on 2'2-2'0.
Kiinroirå isluimia on 51. lisåksi on
6 läppästuinta. Kokonabpaikkalu
ku on siten 57 + 49. Atjlo on nåhty
linioilh 42 ia 664.

HKL:n busseissa, ioissa on vih-
reä raita keula$sa, on Volvon kala-

Usaanori. Raidan yllä ja etuovietl
vieressä on asiasta keflovå merk-
k. Tållaisia autqa ovat mm. 871 5,
A717 , 8723 ine.

HKL:n 940t (G491) ajaa nY-

kyäån Iinlalh 22.

Uusi HKL:n nivelbussilinja on
95, linian ma-p€ lähtö lK:sla klo
18.25 aietaan linialia 98 saapwal-
la autolla. HKL aiaa nivelbusseilla
edelleen linjoia g ia 548.

Linjan 32 vuordssa 253 ia 254
(ei sarnanaikais€sti) on ollul hei-
nåkuussa pilkåän teliauto 9605 /
9606 (auto vaihdellut).

HKL:n ensimmäisot vartavas-
ten seutulinFille hankitut autot
9621-s625 (Volvo B10B LMF /
ca.rus l(204 City M) siioilettiin
koemiele.aså esirn. tinicille 73 ja 77
heinåkuun lopulh.

12.8.96 alkaen HKL Bussilii-
kenne ryhlyi alamaan seduliniaa
731 ia sen eri versioita. Kalustona
kåytetään paitsi autoia 9621-
9625, myös Votuq.t sadasta 900+
9015. Satunmisesti on nähty
myös muita autoja, kuten 9603 ia
9604 ja Ppa Kosk€lan teli-Scania-
Linjan 731 edellinen alaja Låhilin-
jat sai puolestaan uuden arkilinian
613.

HKL:n adol 851H520 on
myyty Koiviston Autolle.

Mus€obussi HKL 157 (scania-
Vabis 862 / Valmet, vm. 1952,
rek.nro MRF-94) osallistui 14.9.
Ruolsissa veteraanhutoien lutga
Falrz iin osuudolla Enkelping-$-
denålie.

LoYn MAN / lGbus 132 paloi
'I 6.6. Kuslaa Vaasan tiellä moofto-
ritilastaan, naftaletkun sanottiin
vuotaneen koneett Fäålle. Kuopi-
ossa on myös Kabus, iohon on
asennettu MAN-moottori ia se on
myös käråhlånyt Pahasti samasta
syyslä. LOY:n Kabuseilla on o tlt
myös lämpöongelmh, kuuma Päi-
vå on hillinnyt Kabusien menoa.

LOY 1 93 Kabus (GBV-933) tuli
aioon kesäkuun alussa. LOY 1 69,
'l7o ia 268 on viety Lahteen håvi-
tettävåksi. Niissa oli Deha city -
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kori. LOY 76 ja 77 (Votuo 81OM6O
/ Wiima K200 vm. 1 980) on siirret-
ty Kuopioon. LOY 250 (Votuo
858-60 vm. 1973 / Lahri 3OO wn.
1 986) on siifieny Jwäskytäån. Au-
lossa on nk. tenähäkh alusta.

Tarnmelundin Liikenleen uudet
maakaasu-Me6ul 4 ja 7 tulivat
ajoon elokuus$ (vnallsesti 12.8).
Tanld<åus tapahtuu Pirkkohsså.
Yhden alnon tankkaus kesläå
noin vantitunnin ia tankillisella aje-
lee yhden päivån.

Metsälån Linjan uusien Scania
L113CLL/ lka.u6 E94 -adojen nu-
merol oval 4 (KGV-252) iä 1l
(KGV-282). Molqmmat oval koko-
mainosbusssja (Canon ia Me Nai,
s€l). Adot ovat keskioville asli ma-
lalia, sen iålkeen kaksi askelmaa.
Frikoisuutena on säådettåvä sisä-
valaistus, jonka saa taryittaessa
erinäin kirkkaaksi.

MLO:n vuosien 1991-95 autoi-
hin on linjåkilpien nauhoihin tisåtty
TtA. Aiemmin niissäolivan 69. ei

6--r:36

mitåän musta. Numerci muuttui
vat tässå yhieydessä keltaisiksi.
MLO:n vuoden 1989 ia sitå van-
hemmissa autoisså laas on val-
miiksi normaalh kolmiraitakilvet.
joihin ZA:nkin saa helposti vei-
vattua näkyviin.

Linjalla 67X on näkynyt eni.
Hakunilan Liikenne Oy:n auto 11,
Scanh Kg3CLB / tåtni 400 vm.
1988. Se on måalattu Liniebussin
nykyväreihin (kolarikoriaus).

Pohirlan lkupunkiliikenne
käynäå tinja a 67(X) enristå p Tyt-
lilå Linian adoa 894. Tyllilän aika-
na autolla oli numero 31. tu{o on
tyyppiå Volvo 810M-65 / Wiirna
M31O Combi, o et on 1-1,0. Atno
on hämäåvåsti r Ealattu viime tal-
verE Saarcn Aulon väreihin.

Taiteiden yönä 29.8. oli mm.
SIA:n nivelauto 196 lanja a lOlT
ia HKL:n nivel linjalh 71. STA:n
325 (Volvo / Fifty) oli 30.8. tinja a
101T.

Swebus Finlandiin kuuluva Es-
poon Auto on ottanut kåyttöön rno,
nenkirjavaå kalustoa, on esim. uu-
sia Volvo B10B LE / Carrus Citv
L:iä ia Scania Lll3CLL / Cafius
City M:iä, mutta on hankittu myös
Linjebussiha vuoden t 99l Volvo
Bl OMiwiima K202:ia. Salunnai-
sestion näkynyt Espoon Auton lin-
joilh Lähiliniojen ja Abergin Linjan
kalustoa

31.8.96 nähtiin Konalassa
Scan-Autolla ensimmåisen ker-
ran Espoon Auton uudet Scaniå
CN113CLL Maxci -autol. Ne oti
tuotu aamulaivalla Suomeen. Niil-
lå on valmistenumerot 1828025-
1828027 ia niissä on kotmiponai-
set Voith-€utomaanivaiheistot.

Åbergin Linian 1, Volvo
810M60 / Latli 400, on myw At
honen & Lastuselle.

TAKL 623 sijoitetraneen tinia e
27 ja 624-528 linjalle 11. Uusia
matalia niveliä siFitettianeen aina-
kin linjalle 26.

J-

n-n-a
"t

Lahden ensimnäinen yleensä k samalla maailnan ensimmåjnen pelkåstäån auinkovoimatta
liikkuna ratiovaunu, eli Tino Jakolan fioofl. "vaunu HKL tg, et kutkuvonansa bnAftomasti
suoaan auinkokuntamme keskuksesta. Hb aaltista koetta (Jossa Lahden såhköhhig jåi nuo.
l.naan nåWjäänl tuki ADtmnz Fintad, Neste Sotarpwet k HKL_Bahbtiet.
Kwa Peftti LeinonäK 31 .7.1 996
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Kokonairosbussit valtaavat alaa. Kuvassa Poin Liniat Oy 23' Scania N113CLL / Carus K204

City L vn. 1996 Podn toitla linialla 6 naincE,j€en Måkkänn piktokbaarcia
Kwa Juhana Nodlund 26.6.1996

u_u

I[r
m
fl

Scanian uusi täysmalala Om-
nicity-*aupunkiauto esiteltiin iul-
kisuudessa Söderläljesså 3.9. ia
auto oli esilh Ätusi5n ioukkoliiken-
nemessuilla 4.9. Adossa on I lit-
ran moottori takana poikinain no-
jaten 60 astena taaksepäin.

Autoisla 9504 ia 9616 on pois-
tettu kultanumerot la lisätty olans-
sisia, sinisiå ia vihreitå teippiraitoia
ikkunoilen ylåpuolelle.

VartEsla ofl siineny elokuussa
Koskelaan HKl-autol 8725, 8726
ia 8728. Koskehsla on giirretty

860 Ruhaan ja 8712 VartEan.

HKL:n auton 95Og peråän on
syyskuusså ilmestynyt Helsingin
Pantin kokoperårminoG. Onkohan
HKL luisumassa pikkuhiljaa koko-
mainosbussiliikennöiäksi? Tåsså
yhtoydesså pitåä nostaa hatluä
Oy Liikenne Ablle ia Pohitan
Kaupunkjliikenne Oylle, koska
nåmä Hebingin sisåis€ssä liiken-
teessä toimivat yrfiykset givät pi-
laa kalustoaan kgkomainoksillatai
edes mainostarloilla. Tanskasså
on viime talven aikäna astunut voi-

maan ajonewoaseluLs€n mää_
räys, ettei busseia saa Peinåä kc
komainoksilla, ei edes Vanhan
lyyppisillä lallernaalauksilla".
Siellähän on liikenteesså myos
kokomainostyypdsesti sotkettuja
busseia, rnuna ne eivät vain rna!
nosta mitään. Tanskassa on o{lut
palion kokomainos- ia "taile'bus-
s€ja, mutta ei siis enää. Kiskolii-
kennepuolella maassamme ei
esiinny ulkotnainoksia enåå kuin
Helsingin raitiovaunuissa, koska
meiron ia VR:n iohto ovat toden-
n€et, etteivät sekavilla mainoksilla
leipatd vaunut houkuneb mat-
kustaiia ashkkaiksi.

Koiviston Auton viime vuonm
ostarnan Lahden Liikenne OY:n 52
autoa olivat heinäkuussa muunu-
neet seuraavasli: 32 maalattu uu-
delle KA-Yhtyrnåän kuulwalle
apunimelle 'LaMen Liikenne", Yk-
si "Poruoon Liikenteell€', kaksi
Kutler I -koria omulettu Paime-
lassa. kolme sinistä adoa rekiste
rissä (Wiimat HNL-231 ia HKU-
350 sekä La i 31 HRS-94[), kah-
deksan KA:n takapihalla kilvinä,
kulsi häipynyt LaMesta; Lahi 31

HOH-901, Wiimat HME-694,
HPB-293, HPU-204, HKU-232 it
DehaPlan HKC-826. Entisen Lah-
den Liikenn€ Oy:n nro 70 (Volvo /
Lahti 31, vm. 1983, HRS-944)
näWää iåäneen Lahden viimei-
seksi siniseksl bussiksi, sitä kåy-
tetiin vielä heinåkuussa Lahden -
odmattilan linjalla. Lahden kau-
punkilinjoia aieniin io kesållä yk-
sinornäan 'Lahden Uikenne' -
maalaluilla KA:n busseilla pailsi,

että Koiviston Auto 345 (Scania
'112 / Lahi 320, USL-310) oli käy-
tössä mrn. linjoalla 14 ia 16. Lah-
den Liikenne 379 (JSN-55) on ke-
säl(Jussa saatu Torontcniminen
invabussi. Heinäkuussa kaupunki-
liikenteeseen lulj pari kåytettyå
kolmiovisla Wiimaa, LL 316 (ZAC-
169) ia LL3s (zAo-184).

I'ATKALIPUT

Ei Raition numeroa, ettei p.åä-

katpunkiseudulla uuna matkalip-
pual Syyskuun alussa otottiin
kåynoon seutuliikenteen påivälip-
pu: 10 matkan aikuisten lippu, ion-
ka matkat voival alkaa arkisin kello
9-14 välillä, hinta vain 1 0o mk.

I
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Mikkelin alueen seutulippu on
kåy{össå Ardlohssa, llaukivuorel-
la, Jwalla, lGngasniemellä, Mik-
kelisså (kaupunki ia mlk) sekå Ris-
liinassa. Esimerkilci mik*eliläisel-
le 30 Fåivän lippu rnakaa 30o rnk
ja haukivuorelais€lle 550 mk kuu-
kalrdessa. Lippu kelpaa myos pi-
kavuooissa ia sisåltåå pikavuoro-
maksd. Mikkelin kaupungissa ia
mlkssa on kåyldssä myös 30 Fåi-
vän kaupunkikorni, jonl€ hinta on
200 mk. Se kelpaa myös pikavuo-
roissa.

Kouvohssa F sitå yllpåroMs-
så kuudessa kunnassa otottiin
1.9.'1995 kåyttöön 300 mkn hin-
tainen s€ululDpu. E rsimmäisenä
laMl€Uena lippuia on myyty noin
800 kpl kuukaud€ssa Fr niillå on
tehty kuul€usinain noin 32.000
matkaa. Malkuslaiamåäråt lisään-
tyivåt yli 10 prosenttia. Kowolan
kaupunhlipun (hinra 200 mk)
myynti alkoi 1.10.1996. Sille odo-
letaan 15O käynåiiå €lipka 2Cr0.
kouvohhinen hankkisi €en. Kou-
volan pailGllisliiker ees€en on tu-
lossa €naimrnäinen matahbttia-
bussi vuoden 1997 alussa.

TIUUTA

Yriinkadun - Uudenmaanl€-
drn uusi yksiraiteinen varayhteys
sai aFid oviran yöllä 27.-28.8.
Samoin Bulevardilh oleva såhk&
vaihde ol€ttiin kåynöön. Raid€
puhdistettiin ssniälke€o hioma-
vaunulh ia t€stafliin vaunulla 3.
LjikennevaloohFusråtkaiouin py-
dtä6r j€tlkossa minimoinaan se
haina, Fnka autot aheultavat Yr-
lönkadJh vastaviftaan kulkevalle
räiliovaunullå. Sen aikaa kun rai-
tiovaunu on Yfllnkadulh, Uuden-
maankadulta Bulerrardille mene-
våt autot pyrinåisiin pitåftä6n Uu-
denrmankadulla.

SnellflEninl€dun 'Suomen
Pankin" raitiovauntpysåkti Se
matintodn suu aan siineteån
Kansa[isarkiston talon visreen.
Ra*le Fhdetaan p)Aeåkin kohdalh
lGdun kesk€ltä jalkakåytävän reu-
man, itloin ei tarvitse rake aa
levennettyä jallGkåyläväå. Såäty-

talon kohdalla såilyy toisen suun-
nan pysåkk ja sillä kohtaa leven-
netäån lalkakåylåvåä. Peämie-
henkadullakin oleva linian 1A py-
säkld on levennetty.

Pl4räkkikituet Helsingisså ovat
viime aikoina muununeet. Raitio-
vaunu- ia bussikwiot ovat nyl en-
tislä yksinkertaisempia ia muret-
taYampia pikkuhsten suunninele-
mb silhueflitiiroksia. (toimitus
otiaa mielglläån tiedon, mislä ala-
koulusta ne oyåt peräisin.) Raitio-
vaunupjrl€kin viisikymmenluvun
alussa käyttöön ot€nu ryytkås ne.
liakselisen rnoono.ivaunun etu-
viistokwa on yhäkkiå kadonnd
ia tåydellisesti. Vaunussa oli eri-
koisuulena'aurinko'elipyöreålin-
ianumeovab. P),säkkikifuen mu-
lGbia vaunuja €i ole Helsingisså
koskaan ollut - låhinnå niitå rnuis-
tunivat Turun RM2-vaunut eli ns.
aavsvaunul. vaunun klrva kuilefl-
hn osoini lgs{Huwn alun l(åsi-
tyksen modemi9a raitiovaunu€ta.
Silloin ei meillä o d vielå yhtäkäån
nylq€ikaisla telivaumra. Mlnta mi-
tå tåmå uusi lapGellinen kyhäelrnå
kertoo nykysurrnnineliian k€hitys-
lasosta - olgmme kohta saamas-
sa huippuhi€noia maialahtliaisia
nivelvaunuja ia meidän pitåä odot-
taa kymmenien milFonien hintais-
ta yäunua låh€s hevosrailiovau-
nun kwan alla. Heräkåå te virka-
niehet, jotka tålhista soopaa
meille laskun maksajille iadoafle!

Spårakoft+nss€iå (10 rnk) ja
Spåral@fi-poslikodeia (5 mk) oli
myynnisså kulune€n k€sån aikana
vaunussa 175 eli Spåakofiissa.
Pinssit olivat Srcmen ensimrnåi-
set raifiovaunuaih€€sla valmisle
tut. Vaunuun 1 75 on h€inåkuun ai-
kana as€nnettu ilma$d ihineet.
ioihio liittyvål laitekotebl näkyvät
katolb.

Tölön khiastosia on laimttavi-
m seuraavat Suomenkin reiliolie-
ja iohdinadoliikeot€€€tå kenovat
noriålais€t raniotiekidas€t'Nord-
isk sporveisatlad,'t'lo(fisk histor-
isk sporveisaths' ia 'Vedens
sporyeier, trolleybu€s€r og under-
grunnsbanei. Jos et löydä niita
oikeilta hyllyiltå 0oku on voiftn esi-

me*iksi viedä n€ vahingros€a
ruorsinkieliselle osagolle), kysy
kjriastonhoita,ilta nistä ne löW-
väl

Ve€ilikennekanta Helsingin
julkisesta vesiliikenteestä ilnesM
kesäksi. Linjakadan aikatautui-
neen julkaisi liikunavirasto ja it-
meisesti siksi sitå ei jaettu HK!:n
toimistoissa. Matl€ilnoimistoista
sen hyllä sai. Vesiliiker eestå Het-
singin lGupungin alueelta oli ku-
valtu 14 €.ilaista liniaa. Enem,
månhn niitä on; ainakin Olympia-
lerminaalin låhilaitu.i{uoto ia
Laaiasalo / Reposalmen laituri-
Vadiosaari (ilmaioen), Stdmsin-
lahti-Vartiosaai (ilmainen), Kaup-
patorilta Mllinkiin on vakinaisia yh-
teyksiå ns. ri$oilyaluksilla, ioila ei
maininu vesiliikennekadassa.
Myös Laaiasalosta on Villinkjin ai-
kataulunmul€isia (tunnin vålein)
yffeyksiå nåkövammaisten hitu-
din F Elelåsatåmas|a lsosaareen
ja vaslaaviin armeiian saariin on
myos ail€laulunmukaisia yf eyk-
siå. Jos armeijan hallits€miin saa-
riin nousee, pilåå tistysli o{a mai,
hinnousulwal kunnosga, mutta
risteitynå rnalkan voi tielysti aina
oniaa.

Railioliikennemus€on uusi
(kolmas) iulisie ilm€styi HKL:n
asemille ja pysåkeille kevåån lo-
pulh. Julistoessa on muutana
ahkouluhisten piinä,nå harFitel-
ma mielikwilusraitiovaunuista,
joita ei ol€. Ensimmäin€n iulisle
esilti mus€orakennusta ia toises-
sa olivånha hevoq/aunukwa. Nyt
kun iulisleita on tehty hhes iota
vuosi, toivoisi s€uaavaksi posti-
komisa4åa, vaunukwastoa, his-
to.iiKeja ia ihan mitå vain s€llaista
myydita\raraa ioita ulkomais€t
mus$t oval våårållåån.

Oy Pohiohn Liikonne Ab:n ia
kons€min muiden yhtiiljen uusi
liikemerkki alkoi ilrnestyå mm.
b(f,ssign kylksen kgsån aikana.
Tunnuks€m on viol€tin vå.inen
bumerangi, alrtoien Mjavårinå
on valkoinen. Ed€llinen ruskeå-
valkoinen våri ia 'tolvaavaa poroa"
kuvaava merkti Fåvä hisloriaan.
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Turun påMt vietettiin 1 5.9.1996 ja eränå nnudunislahteera oli
Liikennelailoken vanha noottoivaunu nm 5, iofa on kurytostettu
vaunuhalleilla P pitälti toistakymmentä wotta. Vieakäån ei W
de Ehe ålåän vahnista, nutb toi€ata ei valmkluniEta mil<ään
asia nyky-Tuuse hoputaban. Kuva Maft<u Nunnelin.

bus. StagLecoachin perusti toista-
lrymmentå wolta sinen skothnti-
lainen linia-autonrahastaja, Fka
oli irlisanottu silloisesta työstään.
Hän sai korvauksena melkoisen
ison kenasumman lahaa ia hänen
tynärenså osli niillä kaksi kaytet-
lyä bussia sekå pyysi yrityksåen
mukaan myös veljerFä. Nyt Swe-
busin oston iäkeen Stagecoacfiil-
la on 33.000 työnrekiiåå ia 12.000
bussia, se liikennoi Pohloismai-
den lisåksi siis tietysti Britannhs-
sa, muna myös Portugalissa, Uu-
dessa Sgelannissa ia eräisså Alri-
kan maissa. Stagecoach harPit-
taa myös junaliikennettå Brilan-
niasså. Yhliö on huomattava pörs-
siyhliö.

RAITIOVAUNUNETOA
INTERNETFSÄ

Jari Måntynen ksrtoo: Aloilin
etsiskelyn Raitio 2'1996:ssa ol-
le€n vinkin perudeella. Osoineen
http/itiww. he.nc/-netking/
tams.html takaa löytyi englanti-
hisen Colin Seynour -{limis€n
he.ran ylläpitåmåt råitiovaunuai-
heiset sivr.i.

Sinn ovat hyvin yllapideltyjä; tie-
toa löytyy k drävån palFn ia yllrä-
pnäjri ml,os Feivinåå tietoja pitaåk-
se€n ne aiantasalla. Sivujen ti€dot
voisi karkeåsti jal€a n€ljeån
osaan: uuligsl, kwat, linkil toisiin
lntem€t-qxin€isiin ia rnaakohtaF
s€l tiedol.

Udiset

- RaitioliikenrFuutbia eri rnaisla.
Uutisia löytyi lF€€lmman kuuka}
den aiana ia mlps valtamerien ta-
kaisisla måista. Aihelna mm. u(r
sien raitioliikenneyhteyksien rå-
kentaminen, l€lustouuiset ja eri-
laig€t lapahtumal.

KWat

- Kwa-arkisloj€r, erita8oisia. Rai-
tiovaunujen tisåksi kJvia löytyy ju-
nista ja muusla kiskoilla liikku\as-
ta kalusloga. Kwien måålå vaih-
tel€e maakohtaisesli. En kåynyt
ldkimassa kaikkia kwa-a*istoja,

i-,t

Espoon Allto Oy:n väritys on
myös muuttunut. Auoj€o ahosa
on enää vaaleån vihreå F keskellå
ylös vårinå on valkoinen.

KoMgon Ano osli kesållå Tu-
rusta Veaman Liikente€n ja Yriat

Fdbornin.

Hyvåt SBS: n jåsenet, kun mak-
satte iåsonmaksun tai Ptain muu-
ta seuran tilille, niin nFrkitkäå oma
nim€nne siihen mukaan ia etenkin
siinä tapauks€ssa, kun etle maksa
suoraan ortalla tilifränne. Rahas-
tonhoitaian on melkoisen rnahdo-
tonta ti€tåä nimeänne, irs maksu

tulee ioltain ssuraan kuulumalto-
man ei nimisen vaohernpanng,
puolisonne, yftiönne trns. lililtå.
Tällåkin hetkellå on saaplneena
rahaa tiahoilta, Fita emm€ valilel
tavasli lunn€. Ne on vain vastaan-
ot€llava hitollbur.d€lla lahidtuksi-
m-

Ruotsin valtionEulatoil€n
SJ:n omistana Swebus on myyly
syyskuun alussa Skothnliin Sta-
g€coach-yhtiölle. Stagecoach on
Britannian itdava busriiydtys ,a
se rnaksoiswebusisia s.Jjle lähes
800 Mmk Swebus Finhnd Oy:öön
kuulwat Espoon Al]to ia Ttans-
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muna niiss!å joissa kåvin, olivat
Keski-Euroopan maat hwn
edu$enuina. Suomesta kwia oli
niukanlaisesli.

Linkit

- Sivuilla on poimitlavissa useita
lnternel-osoitteita e.i puoliha maa-
ilmaa. Niiden takaa löytyy tietoia
raitioliikenteestä, lGlustosta ia
alan museoista. Tietomäårä ofl
suuri:noin kahden tunnin islunnon
aikam en millåån ehtinyt tarkistaa
kaikkea sitå tietoa, mitä on tarFlla.

Maakohtaiset ti€dot

- Iietoia löyw Euroopan lisäksi
myös lGukaisemmisla maista,
esimerkiksi Australiasta ia lGna-
dasta. Tietomåä€t vaihtelevat
maittain. Jostain maasiå on ehkå
pieni yhleenveto, loisesta löytJry
tryvinkin katta\rat tiedol raitiolii-
kente€stä. Myös Suomi oli påås-
syt mukaan suppealla tietomåä-
rällå.

Sivujen yllåpitåjå pyysi myös
lähettämään aiheeseen liittwiå li-
sätieloia. Låh€lin hänelle HKL:n
lntemet-siwjen osoitteen ia mai-
nitsin vielä Helsingistä löytwåstå
Railioliken.emus€osta. Yllåpitä-
iålle Colin Seymourille voi lähettäå
såhköpootia osoitteelh
n rkingodircon.co.uk

uLKOrm T

Tallinne

Finnairin väreisqä oleva erii-
nen HKL:n 314 (Sisu 9T-69 CR /
Wima 04) vm. 1 973 on AS Omni-
buss -yffiöllå linialla 89. Lätrlö
paild(a keskBlassa Maneezilh.
TAK:n eli Tallinna Adobussikoon-
dis -yhtbn entiset STA:n aulol
orat edqlleen STA:n våreisså la
joilhkin on yhå Helsingin yhteisla-
dffitunnus keulassaan. l(aupunki-
bussiliikenne hoid€taan muutoin
suureksi osaksi ruotsalaista la
norPlaisla alkupe'åå olevilh
1970-€0 lukujen kaupunkibus-
seillå

Baitiovaunukalusto on tänä
vuonna lisååntynyl neljållå vau-
nulla. Saksan Gerasta, Ge€er
Verkeh6betri€b GmbH:ia, on os-
tettu KT4D-nivslvaund 317 ia
318 vuodella 1983 sekå 323 ia
324 vuodelta 1986. Vaunut ovat
Tallinnassa numeroilh 124-127.
Raitiovaunujen uudesia sini-val-
koisesla ulkovärityksestä on liik-
keellä pari hieman toisislaan €lo.
avaa velsiota. vånhaå puna-ker-
ma -vådtyslä on vielä nåhtåvänå,
vaikka kalustosta guurin osa on
kokomainosvaunuja.

K€rtalipun (talong) hir a on 4
EEK ia niilä voi oslaa kåppaleii-
lain lehtikioskei$a.

Lontoo

Matalalattiabussit eivä €dus-
taneet juuri minkåänhisla osaa
Lonloon vuoden 1 995 kaluslohan-
kinnoissa. Jo aiemmin hankinuja
matalia auloia oli keväällä 1995
l€upungin liikente€sså 68 hl, iG
ka on suurin mååå koko maassa,
vaikkakin mitåtön prosentti Lon-
ioon bussien kokonaigmärä9tå.
Kuljettaiat eivät ainåkaan kovin in-
noissaan nåistä adoista ole. sillå
mäåråyslen mul€an maiahlatth-
bussi pilää kallislaa (nihta) ioka
pyEakillå.

Kolmgn suurimman yliiön
lEnhnnoista merkittåvin oli Sta-
gocoach Selkentin 52 aulon tilaus
Votuo Olympian / Nonhem Coun-
ties -kaksikenosbusseja (ei sib
matalahtthisia). cowie LeasiJe -
yhtiö hankki puoleslaan DAF
58250 / Northem Counties -kak-
sikerosbusseja ja Grey-Green
sai muutaman Scania N113
DRB:n, nekin saman tehiaan koril-
la kuin edellisethn. Midibussit oli
vat lunua Dennis Dad -mallh.
Koeadoista mainittiakoon Stag+
geach East Lordonilla lainassa ol-
lut Volvo B10L / Aio6nder Ultra
sekå London General -yhtiön Vol-
vo B6LE / Wright Crusader

Tilastotielom keronakoon, et-
tä Båivåsså tehdäån Lontoossa
3,5 miljoonaa matkaa blsseilh ,a

2,5 miljoonaa metrolla. gussien
aiosuorineesta 74 % tapahtuu låy-
sikokoisilla busseilla kulienajara-
hasluksesså, 20 ./o midibusseilla
ia 6 % rahastahlinioilla (= Boute-
mastedt). Matkoista 40 % makse-
taan kerlarnaksulla.

Vielå låsmennyslå bussi€n vä-
ritykseen. Kun liikennöitsiiå voit-
taa tariouddlpailussa linjan, joka
huomattavassa måärin kulkee
keskuslassa. on 80 % l(alustdsta
oltava vårinäån pääosin punaisia.
Mikäli kuilenkin keskusrassa lii
kennöivå lirma voitl,aa €delleen il-
selleen jo aiemmin aiamansa lin-
Ian, saa silå liikennöijä nykyisissä
våreis€, mutta adojen keulan on
kuilenkin otlava puminen.

IISÄYKSIÄ JA KORJAUKSIA

Edellis€sså nume.ossa ollee-
seen Helsingin Eiliovaunulueite-
loon pujahti valitettava lydntiviåe.
Oik€a listo on: Työvaunu H 10 on
odinen HRO@/ HKL24.

Huomasitko, efiå jotain j.ii
Puunumaan. Sen voi vielä kori{a
s€uraavassa numelossa. Päät+
pysåkki loimitetaan yksinomaan
toimitukselte låhelenyien u{niden,
havair oien ia awsluslen pen,s-
leella.

AVUSTUKSET tulivat tällå kedaa
seuraavilta, ioille kiiloksel: Mikko
Attila, Teemu Collin, Ollipel*a
Heikkilä, Tom Heino, Ado Hell-
man, Jarno Hirviniomi, Marko
Kinnari (S), Hani Koskikallio, Ii-
mo-Pekka tange, Penti Leinomå-
ki, Esko Levomåki, Jari Mädynen,
Juhåna llordlund, Markku Num-
melin, Kimmo tUy'and€r, Ai OlGa,
Sami Pananen, Jor.na Rauhala,
Kari Såainen, l-lannu Siilad, Risto
Vonrab, HKL, Ligl Railad Me
dem Tnnwayja VR Ltd.

lGnsikuva: SRS, pelrl€rllet
l<evåbjelu tehtiin viineksi nn.
elbvaunujunala 1 4+505. 7Eissä
ollaan dotbmassa STA:n muse-
bussista tulevia lpkusiajia
saarcn päätesilmukss.
Kwa Juhana I'lotdlud 21.4.1996.
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Aiommin ilm€stynoiE
RAlTlOit on vi.lä saat vana.
Tavånomaiglen ail(ltaulu ia

uulispålgoi.n lieiiksi leldbsä
on seu.awanlaigia iuuula:

't988 - 2
mm. Viisikynm€nluvun sinisiå buss+
ja. Munkkinl€men vaih6ita.

1995 - 2
mm. Viisilqnmenlwun Etikoila. Laut'
tåsåerån hevo6railiolie. Tamp€r€en

uucbl bussit.

1985 -3
mm. NAC -kokeilurailiovaunu HKL 11.

Favintolatailiovaunu Spåråkofi HKL

175. Uusi teliscånia TAKL:ll€.

t9e5 -4
mm. Tu*ulaida ralliotie_elämåå v
I 955. Capiblj€n ia Målropolien iåljillå.
Uusi sllnukka lööönlorille Syksy on

mus60bussiån aikaa.

1996 - 1

mm. Lilkennå Oy:n kaupunkilinja iå-
Helsingisså. Helslngin raftftn€iden

600 V DC aioiohtove*ko

1996 - 2
mm. Lontoon bussililkonne 1 992 _ 94

Helsingin Eiliovaunul. Raitiovaunu-
onnenomulrs 1 2. 8. 1 920 Holsingbså

lilaub.i SRstn PGlisilrtolilln
PSP tXXr 014-g 'Ait ktlrtt ,
mg.ki$g liedontntoloht an
halsam.lt nutnept it kodlt'

hlnnat nunrgrclt ovat
15 mk = 2/86,
30 mk = 2i95 nutrsost
.i.anpiiln,

Kort't 5 mk/ l9l.

äelsirtgin
Roitioliilcennc-
ml,/seo

Tölön uauuhnfleilla on
aDoinnn. keskiuiikosta
surmuntaihin
ldo 11 - 17.

Vanlpja ro,itiovaurl.qia
sekAjohdina to, Dalo.
k!'ln HeIsWIn inkisen
liikenteen historinstL

MgAtutissd on
prl.söl(Drttqa,
vauujJrralcerur4E s a4oi a.
opaskjdosioio Dideoto-

TöIönkah! 51 A
oo250 Helsir,.J(,t

log 169 3576

Helsllki mv I 82 LiisanlGdulh
4.19n.

Sew,€wt uudd kortit eivä ob
vtaE kään ihr'€sty'€,etl
(ei johdu neidå)
Hetsinki SAT? mv 195Hwun al'
kupltolisko a.
Hetsinki Kaipkm mv 1970-lwun
a&/ss4.
He in JoMittsdot 622 Pt eZs
lukdnanbdula 6.5'1974
IeMc JoMhadot 9, t0 ia 23
PwnMntoilb 1 .r, .1970.

RIPOSTIKORTTE'A

SUO ET{ RAIrOTESEURA rY

PL 234
o63t HELSINKI

PSP 8(n 014-s448i

Jåasnmab! 100 mk

Perundtu t6.1.1972

Jåsenkoni å ilmainen sisåänPåäsy
Heblngin Raitioliikånnsmus€oon sekå
us€immllle pohjolsmaisten raillotie_

sslrolen yllåphåmille musoolailioteille

i9 museoihin. Tredustol€ lipundryyn-
n€istå.

Johtokudta v. 1 99€:
puheeniohlaja....Jorna tleuhela

Puh k (09) 873 5836 låi
0,l{) S4:] 330

Puh t (09) 707 2957
slthi€€in..,..,.........J u h a na Nodh.n cl

ptrh k (09) 458 7194
varåpuh.jotEja..Äi Crksa

puh k (09) 802 2393
puh t (09) 472 3644t6i

050 5s91911
rahastonhofiaia.. Kdsl€t Engbetg

puh k (09) 362 960
a*istonhoitaia... Toivo /Vit/€t€n

puh k (09) 531 121

i*en..................|on Heko
ua'"jäsen...........Daniel Fedeney

puh k (09) 45S 4o3S

RAITIO lSSl{ (B-5e5,$0

Päåtolmin4a: Joma Rauhla
1 9. vuosik€tta

Lotni ih€ctyy nsljåsti vuod€ssa ia
ia€taan SBS:n iås€nlohtenå.

Toimhus: JorrE Rauhala
Laihokuja 2 C, 01 370 Vantaa

Kustantaie:
Suomen Raitioties€ura ry

Påinopaikka:
Oy Edita Ab, HelsinK I 99€

6 Suomen Raitioli€s€ura ry
T€kijåincikousmååråysten Perustå€lla
rhiräån o6åa lohcbsså iulkåblui$a ar
lilkeloi$a ei saa kåytäå ilman toimi'
tuksen lupaa.
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