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Lehti ilmestyy neljästi vuodessa ja
jäetaan SRS:n jäsenlehlenä
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Orapihlajatie 12 A 14
00320 Helsinki
j.nordlund@kolumbus fi

KUSTANTAJA
Suomen Raitioiieseura ry

PAINOPAIKKA
Edila Prirna OY 2004

O Suomen Raitiotieseura ry
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Jorma Rauhala
puh. koti (09) 873 5836
puh.lyö 030 720 957

tei 040 862 0957
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Juhana Nordtund
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j.nordlund@kolumbus.fl
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Daniel Federley
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krister.engberg@edu.
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ARKISTONHOITAJA
Pefti Leinomäki
puh. 050 538 4495
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BICAMFI PSPBFIHH

Jåsenmaksu 20 euroä

Perustetlu 16.1.1972

Jäsenillä ilmäinen

sisäånpääsY Helsingin

Raitioliikennemuseoon
sekä pohjoismaisten

raitiotieseurojen Yllå-

pitåmille museoraitio-

teille ja museoihin

Tiedustele liPUn-

mYYnnistä

RAITIOITA o 3 eu]oo (-2ooo) io 6 eurco (2ool-)

3/2OOO:Klmmeruaunut. Tallinna Tuisti
autoLla Pohiois_Haagaån. Kålsaus

Tampe€elle uuden vuosituhan_

3/2001: Helsingin råilioleiden lyöå!tot

ASEAn arkli. Kuvla lallinnasla.

PaikaLhsliikenneftä Riihimäellä

Metsälän Linjan viimeinen Päivä

l/2002: SRS:n ajeld ja tuiustumisvieEilut.

SRS 30 vuolta. Kolmikymppiset

raiikal Nelsinqin reilioliel tällä

vuosikymmeneLlä, osa 2

2/2002: Helsingin melro 20 vlotla

4/2002: Kaksiiärieslelmärailiovaonul
Jyväskylän Liikenne ovrn blsseja.

Vantaån sisäinen linja_autollikenne

r/2003: OsLon raitoleiden lakkaulus_

suunnitelmat Taulut Sinisel

bussil vuodesb 1936. osa 1

2r2OO3: Vaunlt 1 _ 30 eläkkeelle, Kabus_

3/2O03r Joukko!iikenleen eilisuunnilieLu.

Poruoon liikenne Sinisel bussl osa

3 Tåulut Ba.@!ona

t/2OOa: DiakonissalaLtoksen raitioile Basel.

sinisel bussit, oså 4

1/2004:Tonis, Lyypekki. ov Liikenne Ab:n

busseja, Siniset bussit osa 5

2/2004: Ludde - HKL 150. Combino ouo.

Combino_kriisi. U!den_Seelannin

mr*oräiliotiel. Sinlsl bussil osa 6

kauplnkiautoja, Rostock. sinjel 

-
;":;;.;;- r raur."er snsn -"r,s.ir,"r,r,n I

sårpo 8OO o1454 48] raunå neA ce
beoonantohohEån h ååmas' luolrel

Helsingin Raitioliikennemuseo
TölÖnvaunuhalleillaonavoinna sunnuniaistatorstaihin klo 11 - 16

vannoia rartio"eunqa se*a iohdnauo vålokw å Hels'ngrn lulk sen I kenteen

"is",iliJ'rvru"n"i"." 
pot' r,orie.a vaunun'at'ennussaqqa opaskiqasa jå v'deoita'' 
TatoLÖNMTU 5- a 0o25oHELSINKI

Kannen kuva

Kannen kuva: Raltioliikenneft abiån-

rantaan alkoi29.8 2004 Kuvasså

HKL23O vuorossa 56 Kuva Juhana
Nodlund 29 8.2004. Arabiankaiu
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I O VUOIIA KILPAILUTETIUA IIIl(ENNEIIA

lGsillllltl 6. tiivä 2004 hli kul0ruehi l0 noth siiti hi pmk{puddeo{dur cneim-

niiror lilFihtcflu liilernöinlisopim$ eslui yoineln. Kyssrssi oli usi lir.ir 514 T.pi-

ol,st, lado$small!, ioll. luolloin ejetliin flsi lihtö .Nmrlh T.tiohh i ilhpli{ällä

|lrsi lällii lentolentilti. lini{n 514 v0it}i t ljo0sldllailwsr llurmijärven linjr Q, joh

{0i linjfl muun n{eer. Sc0iir Kll2 -aluct isill. Wiiir. M3o4rille. linjfl 514 6rsim-

näinen soflnuslersi oli vaBir lthyt j. sr tiifiyi io lGsäluugca 1995,

Pöökoupunkiliniol voltoo
seudun

Kilpailutettu liikenne alko; todenleolla
l.l.1995, iolloin uudet kolmivuotiset sopi-
nuks€r tul;vat voimad linjoitla 1032,, t l2Z,
128, t65. t66,250,26t,270. 5l 0, 5 I 9, 522.
530, 614, 615, 616, 631 ja 735. Suomen Tu-
rhtiauto yhdessä tytäryhliönsä Pii:ikaupun-

kiseudun Linjaliikenleen kansiavei l.ih6 koko
potin jajätii m uille vain linjat I l22 (HKL),
128 (vanhankylän Linia). 165. 166 (vanhan-

kyliln Liaia) ia63l (Liniebuss). Vuodenvaih-
teeaså 1994-95 STA hankki yhleenså 20 uuF
tz bussi4joisla kaikki l3 Volvo B l0M / Carus
Fiö'ä sijoitetliin voitetuiUe seululinjoille.
Auroisla kolme sijoitettiin linjalle 735. loput
Ienrokenttälinjo;lle 614--6 I6. Näillå linjoilla
ajettiinkin koko l;ikenne uus;llaautoilla Muil'
la voiretuilla linjoilla sen sijaån oli rr,yrymi-
nen perusbussi Volvo B l0M / wiina K202:n
kyyd in, j oista vallaosa oli vuoden | 991 sa.-

HKL sijoitti ensinmåiselle seutulinjalleen

wosimallin 1990 Volvo Bl0M /Wiima K202
-bussit 902 I , 9022ja 9023, jotka varusrettiin
verhoilla.Nåiden autojen 3-nauhakilpiin teh-
ti;n ensimmåiseen rull@ kaksi I :stå vierek-
kåin, jotta 4-ne.kkinen linjatunnus saåtiin
mahtumaan Hlpiin. Linjebuss ajoi linjaa 63 I
vuoden l9l VolvoBl0M/WiimaK202:l1a
sekå enlisellå Sirolån LiikenE€n vuoden 1988

Scania / Lahti 400 lentokentrilaublla Vånhm-

kylän Linja (eli sittemm;n Tmnsbus) si käyt-

töönsä voinarn illeen linjoille uusia puolima-

talia Volvo B l0B LMF / Carrus Fifty -autoja
Tällä ensimmåisellå suureua kilpailu-

kienoksella tarjoaj ia oli 23. Tadoukenjätti-
vät muun muassa Våinö Påunu. T Makko-
nen, Lohjan Liikenne. Tuonisen Linja &
Siialksjånen Linja Savonlinja sekå kalsi TLG
liikennöitsijöiden laiousyhteenli;rtlmää.
Kilpailu oli vanin tiukkaå, marginååli voitta-

jan ja loiseksi iulleen vålillå våihteli våliuä
0.5 4,7 %. Hintalaso laskinoin 34 o/" ennen

kilpailutusta vallinneeseen hintatasoon näh-

HKL:lle lisöö
seutuliikennettö

Kes:iliikenteenalusta 1995 alkoi linjå a514

io to;nen sopimuskausi. Uudeksi liikennöit-
siiäks; tuli HKL-Bu$iliike e,joka liikennöi
Iinjaa ll2zlra tutulla Volvo B l0M / Wiima
K202 -peruskalustollaan. Tilma loinen liiken-
nöintisopimus oli jo liihempiinä alkuaikojen
nornaålipituutla kolmea vuotta kestien wo-
den I 997 loppuun asti.

Oy Liikenne Ab
seutulinioille

Jos ensimmåisellå isollakilpailukienoksella
låpafitui me&irLiviå liikennöilstämuutoksi4
niin såmaå voisi sanoa toisesta isosta kier-
mksesq jonkaliikeme alkoi 28.8. I 995. Mer-
kittlvimmät muutokset tapahtuivat Ilå-Van-

Liikennöilsiiöt 1.'l.']995

Vanha I;;kennöibijä

LinjebussEspoo

Espoon Aulo,/Vanhankyliin Linja
vanhailqlån Linja

Sirolan LiikennePärkaupunHlinja/STA
Linjebuss Finland/EspoonAulo
Sirolan Liikenne
Linjebuss Finlånd

Lajhilinjat

taalla. jossa li.jat 518, 7l l. 740,743.744,
745 ja 746 siirtyivåt Liniebuss Finlandin ty-
täryhtiöhä Hakunilar Liikenteelrä sen enli-
selle emoyritykselle Oy Liikenne Ab1le. Nå;
denyrityslentiethår eros;våt, kunLiikenne,
konsehijaetd in syksyllå l99l vant@Lii-
kenteen (sittemmin Linjebuss Finl d) ja
Koivkton Aulon kesken. Kesällå l995LOY
hankki 22 uutta autoa. joista natalar MB O
405 N2l menivåt Hehingin sisåisille linjoille
ja ko.kealatiiaiset Volvo B l0M / Cårfts Ciryt
(yhleensä 7 autoa) Lardenvåylån seutulin-
joille. Lisåksi konsemin sisållä siiretliin Lah"
desta endnen Lahden Lirjojen vuosimallin
Volvo B l0M / wiimå K202 pälkaupunkiseu-

dulla haryinåisella I +0+2-ov;tukrella- Ruuh-
kavuorojen peruskalusloa olivat vuosien
1987 88 keppivaihteiset Volvo BloM /
Wiina K202x LOYn pe.inteisllä 2+2+0-

Muirakilpailuiettuja linjojaolivat(suluis-
sa tårjouskilpailun voiiaja) 120-122 (Ttrs-
bus), l5q l5l,504 (Transbus), 156 (Espoon

Auto),201,231 (Espoon Aulo). 206. 212
(Espoon Auto). 3 15, 509 (Espoon Auro). 12l,
323, 324 (Tmnsbusja Keskuslinja). 345 (Nur-

miärven Linja), 472, 4s4 (Num ijåNen Lin-
ja)ja502, 503 (EspoonAuro). Espoonsuun-
mlla merkittåviå liikennöitsijiimuuroksia ei siis

nähty. Osa linjoista siinyi Swebus-konser-
nin skållå Espoon Autolta Transbusille lai
påinvdtoin. Tmnsbus hånkk; vo;tramilleen
linjoille uusia runsaspaikkåisia volvo B I 0B
LMF / Cams Ciry M -puolimatalalaltiaka-

Linja(t)

l03z
ll2z
128

165,166

250,270
261

510

5t9
522

530

614,615,616
6ll
734

olkoen

Uus; liikemöitsijä

Päåkåupunkilinjar

HKL
Vanhankylån Linja
Vanhankylän Linja
Pååkaupunkilinjåt

Päåkaupunkilinjat
PälkaupunHlinjat
PälkaupunkilinjarSTA
PälkaupunHl;niarSTA
Pääkaupunkilinial

PääkaupunkilinjarSTA

Linjebuss Finlard
Pääkaupunkilinjå1
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Nu rmtäruen Linja (Korcisaari-yhiioi) hankki
voidamileen seutu injoille Sel.a S 315 H'
yleisl nta-autoja. Kuvassa auro 60, jokå
sisanenså tavoinmyyti n oppuvuodesla
1998 Läns lintoille Tampereelle. Kuva Niko

rureila o! iruksella 2+2+0. Saman konscmin

[spoon Autolle ei tällii k.ftaa uusia auroja

lullut. vaan !oitettuien liniojcn peruskaluston

muodosliv.l vuosicn 1992-9i volro lll0M /
WiimaK2021 l+l+l-oYiluksella.

Linja 502 muodosli kuitenkin poikkeuk-

scn. Sen kokopili! ävuoroisla vähintäiin kol
mc tuli la.iola matalalattiakalustolla. jorcn

r uorot ajetliin lamn ikuun 1995 suurcn han-

kintaerån Vol!o BI0BLE/Canrs Cil) L:illå.
Nurn iiä^ en L ini! ( Korsisadri)jatkoi !alta-
\ imsra poikkea!alla hankinrdliniallaan ja ULF

det autot olivat 1)lppiii Setra S 315 H. KoF
sisaa.ikailtli toki linioillaan m)ös lanhem
paa kalustoa. kuren luoden l99l MB OH

1625L/ wiima M:ll I.ialuoden 1987 Scania

Kll2 /Wiima Mi0:1. Pohiois Vantaan linjo-

icn ruuhka\uo.oissa nältärryinj ös Volro

Bi8 / Camo Lissabonc -uudelleenko tus.

Kaikki rämän kicroksen sopinukser olilal
voimass kolmc ! uotll cli kesäliikenteen lop-

puun asli !uonna I998.
lbisella suLrrclla kieroksella eniiii l6

liikennöitsiiåå j ålti lariouksen. t rL'denmaan

ulkopuolella tdouksia tuli aino6lmn Sdlon-

liniaha. l linlataso laski aikakempaan \cndt-

Kolustovootimuksisto io
pisleytyksestö

Y I Vin ensimmåiser seutuliikenteen kalusto-

!aatift ukset i ulkistettiin 24.1.1994. Niidcn

m ukaan kalusto ryhmiletliin kahlccn pcrus
lylppiin. A-t)) ppi kaisilti korkcalauiajsel
autot. johsa piti olla rihindän l+2+0 lai
l+l +l -o!nusja !ahintMn 38 istu.iapaikka.
Kokonaispaikkanrääråi tuli olla!:ihinlian 65.

Lisålsi lasrnlaunlpaiklojen !fi imniikniiä-
dksi miiå.ilelliin kaksi. Etuliniakihcn nume-

roiden tuliollaliihintään 28cn korkcita. B-

ryyppi kiisitri ns. puolituristirutd.joissa tu li
olla liihintään l+ I +0-ovitus. \,åhinttån 4i is-

1ggo-luvullå muutåmil a lrnjan 5l9vuoroil å
påätepysäkki o ikin lttkeskuksen s!jaan
Kontu an melrcåsernalla. Konlulaanaiefti n
lunnuksellaSl9B Kuvassavuosimallin
1992 Wima K202 -perusbussi StA 111

lunrapaikkaa la kotonaispaikkamäärijn piti

olla !ähinråän 65. Lastenlaunupaikkojen
!åhimmajismajälä oli )ksi- Eluliniakilven nu'
meroiden piri olla vähinraiän 22 cm ko*cit!.
Samasa ) hrc)dcsse kicll.lliin clumootloris-
tcnialxi yksio\ islcn aulojen ka)tlöjcn saian-

nönmukaiscs$ liikenleessä.

Kalustoraalimuksiin lisårliin 29.9.1 99.1

rD ppi C..ioka käsitti malalalattiabussit. N ii
den larliako*eus sai eru- ja keskio!ella olla
korkeinlaanS5 cm eikäerF.ja keskioven !ä-
lilläsaanutollaportaira. Ovi! piti olla!ähiF
tään 2+2+0. C-tDpin autoissa isluimia piti
ollavihinlliän 16.

Dnsinmåisellå kieroksella kaluslon kes
ki-ikä sai sopimuskauden alussa olla korkein-

laan 6 luotta.iamaksimi'ikii oli l.l luolta. Se

kuilcnkin riini. että liai) tettäviin kaluston kcs

ki'ikä alilti6 luoden Ejan sopinuskaudcn
ensimmäkenii piii\.linä- Sil.n csimcrkiksi I IKL
saatloi aiu ruosimdllin 1990 autoillaån linjan

I l22 sopinruskaudcn loppuun (31.12.1 997)

saakka. 28.8. 1995 alkaneissa sopinuksissa
makim i-ikä nousi I 5 vuoleen. llnsimnåisillå
kicroksilla kalusron pisteyl) ksessä paino'

leuiin kaluslon ikäå. Uudesla aulosta sai

ominaisuuksisla (esimerkiksi isluirmäätä)
riippuen l2 l5 pistexä. mutra I0 luonavan-
hasta!ain0 2 pislettä- Muista laatutckiiöis1a
(esimerkiksi.siakaspaheluDia liikcnnöinnin
laalu ) oli nahdollisla saada eninrään I 0 pis
letlä. Hinnan osuudeksi nuodoslui 75 pis

Liikennöilsiiöl 28.8.1995 olkoen

Linid(u

lZ0.l2l,l22 EspoonAuto

150,l5l, Transbus

50{ Tnnsbus/PT)lliläLinia
ls6 Pääkaupunkilinia/^beryin l-inja

201,231 Espoon Auto

206,212 Espoon Auto

315,509 Espoon Aulo
32 I, 323, 32:1 Kcskuslinirrl ransbus

3{5 Numiiänen Linja
472,4a4 Liniebuss l'inland

502, Espoon Aulo/Pååkaupunkilinj aVSTA

503 Lsp. 
^uto/Pääkaupunkil./STMlmnsb.518.711,740,741 llakunilanl.iikenne

714,715.716 llakunilanl.iikenne

Uusi liikennöitsiiä

NumijäncnLinia
NumijäncnLinia

Liikcnnc
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RAITIOTIET SUOMESSA
HELSINKI osa I

Suomen ja Helsingin raitiotiehislorirn lähtöleukeuksena voida.n ?ilää ve.haisinla toimi-

lupa-anornusia kesäkuulle 1881, jolloin Pielrftsa reitioteitä suunnitellul iosinööri De-

riel fr,ser usloi Helsiigin nopeaan kesvuun (asukkaita oli Helsinghsä iuolloin 45.000).

}läi hald yloiroileutta r.ilioteiden 0likuten silloin sanottiin, raitiovauiuille liikennöitävän

hevosrrulali0n, nke0tamiseon ja liikennöimiseen.

il il rt a

Kua\rillur llnial olisnrl oll..t
II I inlis.lliVie ollclti lij) hiiin1! oll.

lohLd\ rr lici.isLc)ks.nii aiiirLU.

kltLra pillin ir d.llc.n Itoulalicm(r'ir
sn ulef lui ltiisti I lctilinkarn l!

^l.ksunlqi!1l,du. 
pitlirr lai \ diht{).h

to!scni Pohi.ista l:splrn.adi[,]rui

f i(lif Kaupprlorin kcskusu\.n1rLlc.

:) Ku()lis.n kiilotr LLdo s!unakrtu. rri
.r!lasiiiiLrmr. tilkif K!utnir,! jt

l) I-rreri ui\cnhrul.lsnrlan uold

I licl!l$denld i..ia Ilulc\ rrdilalux tai

f iirii llihelliioL.\ iN l tuiu!ltkin
Kuupl'rroLin l.skusasenlill..

1) Nikin hu\ ilur L!ol. lrliisc llii vien.ri.lrli
ilriniuud kutlLu firtin l'ilkill. sj ld!1.l!
t n idrifkullu s.nr.li oiDlruLtl'
K!!pp.to in [$k0sdscnr!l]e.

l. s$sxi pilliLllsr.nr.u\oltelL,icniilkccn
ruirior.idcf l()iriilu\Nn l0 \uodeksi iouLL!

luors. 1885. iie\ ilillli 18861'r!serrnoikri
milu\.n siirl(u I hriijll...i(\sa oli\ dl hlifcf
liiiiksc.n hen!1 N.Ihbinski ju \\.LAb..rg.
Yhriii ci kui!ciltdxr otrtisLunur sr!f uxD lii_

lcrncrlii ki]f liln mili iri!ssa.irnen toimilu_

\mk|l tii r!.trnc.nkrptu\uo.tr. lE8E.

S)ks) lli 1887 pliailcttiir eriiid.n h.lsin_

Lililncn liileiiicsl.n loimesl.l kii) nnislii
omnjbuslhliijn !.rusLomin.n1 ll.lsingin

ASEA moollorvaunu 101 Sörnå nen

Kauppaior Eira - njalasekaloLnen plkku-

ruoisa a syhd slelmä menosså puo esiaan
Sörnä sten suuntaan Va tioneuvoston
edrsta la Senaålintonn vatrella

oNnibus-osakc) hliitr Nnrsla\ a kokous fi
d.tiin l.l.l 8iJ8. Yhrlijrr I)etrrsruniisl. oli\ul
!loittanr!s\d Lilk.nrics t .l'!liiu ir k!upIias
l'.1:.1:i,laid.r Klllrpialr .l.lxllb.tg ja

K llJa.ilund luli\.r io \a lrin l{iininl!un
mukuli lr.nsiDmiiisiioDiiboslininiu oln!r
iaä(iciihriidrrriinll K!utn.r(r j Vidtori iu
l!r$cAolh ricrlu jiiijli;KNi\otuisLo.

l\ll iihcnNin linioiaolifir ijs nm. siinii\iin

\'hliiikoko!kse\sd ! i. 1. I 889 csir.rLiln

lrhd.tr ril ioriclinian r\ ldtrr islo: Sii.niinul
I upinl.hri.ir l iiiili;Kai\ opuisl(i. Yhljii lirli
loldk!!s{ krupurein\ dhrusrollc.f onuks.n

rrirloli.n ratcnlunri!rsl.. lh \iils! ntii sri
riiikln.jo.i(\rluluur 10. plii\linii. lias. i h.
l.muks.n I hlel de\\i.lirinril(äin ret,sdsi
r lo rurliuLL..i()len siih.n.it.n infuL uhmlN

dik. . liiiDilu\u$r.iokNu)ii rcrtiirlilukri
lo\rrrnIsi rnf.uii]roik.!shc\o(tn Lisiik

si kii)rriilLrpaun m)ijs konccLlis. Lc ki)ll(i
\oiin!11.. loinilu\ rn ruhuu hr\ik\)rrksi.
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Trolleytarkoa kakauden Kummer-vaunu
LundqMslrn liikepalats n edusta la A eksan-

Kalaiarokka-Hiela ahii -linjai Kummer
åhestymåsså Katajanokar påälepysåkkia
kaksolsraideajanjåkson a k!vuosina

Lap n aht-LiisankatLr rinjan Kummewauno
Unior nkadulla Lisankadun isteyksen
luonå olevålla pååtepysåkillåän Kadulla or
nåhiåvissä pleniå sadan vuoden rakaista
ruuhkaa: vuokra-aiud on oh iiamassa
k!ormavaunua ja takana seisovan raitio-
vaunun lrolleyiankoa ollaan kaåntåm5ssa

Om nibus) hliö korctti piiäonrlaisa ia nuul
ti huhtikuussa 1890 r;ncksccn Ileisingir
Itailblie-ja Onlnibus{Xake} htiö. I IR() r-a h-

t) i he!osrailioliei \almislariii töihln huhll-
kuusa 1890ia s)\skuussrsmtiii lupaaloit

Viiliaikainen liikenne \oiriin.loirlaaen-
simmliisilli ruilioli.linjoi11. l öölit Kiuppa'
roriiuPirkiisilru Lapinlahri l l.ll.1890.koc-
aiol oli suorilcLluio i. 12. Siiinn0lliscksi l;i-
kenneluli 21.6.1 89l.jdLoin Linjatoli\nt \al-
niir Sömiiisren Iiniai he\ osralleillaasti ja.ida

päivaili m)ös pidclään Flelsingitr mirio-
liikenleen s) nl) nriipaii\'änai. Vuonnr 1890

Hchingin asukrsluku oli 65.5i5. 1 öölön lin

ian pohioispaiässa \aunuhallicn )htc) dcssai

siiaitsi nrr iis herost!lli.

Roideleveys
Itaitiotiei raidele!etdeksi oli \aliftu ka-

neamileinen 1000 nn.jolloin !aunul smliin
riirrä\än ke\eiksi) hden helosen !etiä. Vain

pahimmisa mäkipaikoisa kli)lcltiin loista

apuhevosla \ etiimis.ssä. Vaunut tilanih tans

kaldisclta Scandid-tchtadlt!.iokatoimiui I 5

pääosin \.ihrcän \.ärislä umpinaista ia nclii
sn uilta alointa kesii\.aunua. Linioia oli kaksi

cli l öölö-K!i\ opuisloja Siinräifcr t.apin-

lahti- 1lc\ osid taNittiin I 
jikentecn hoitanriscs-

saylisutu. he\ osen trinuoro kun kesliker-
rullarn\ainkaksi lurlli,r.

Yksiraileisel he! osnilidiet oli kiskoretu

o!alla. loka mahdollisli iitijhen n in sähkijn

kä)lröijnolon !elo!olnaksi. Vasrakkaisiin

suuiriii kulke!ille \aunuilleoli m1a\erkolle

lehtl l0 niinuulin !uorovålin nääriltelenriil
kohla!|sraileet. Raide! erkoston pitus oli kah-
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!icl,srn ir f uoli kilL, n.riii lr \r I i lilsiolillu
l.r l! D l'lr.cni\ l,\l|il .ltrr\.lLor
lcnr!1ri r Nfl\!lris.f insifiriili l l.lhlh.

\u.rn.L llil)7 jiIcnric]r.l \l llrl rcl!.
\.ltr r\n) ix.r lx brr!.li rs l\.riidr\lrtjn
rffi u!\.rfuillot.ll.f tuLf rdrl{tr\nn..
t()hrLlufr li illlf {.f rj \ dod.L\l Lrrloi
tuls. rf n!ol.!rrNLihliLrrjll,i n.f llll() n

rc\ os ri( oli. irioi! r \ Dlrli ]Ll. I llto:l !.1
. l!l iiLcftccnhrlioirlrml:.rn nr.noInli
r\cnr.u l.ehiiNlrthl iir.r lrl]erliis.riilrr\.i
rL[\.nroli \!!Jr I lel\i rlir luLnrf Ii DUlJ. r

o\nLllnLti !rrc.ir \hriii(n] l.srr lu nri.$1r

lnriJUrLi lrlai I Llrii\rr ]iii\lrintiinrru
lii lliJlrlliil ii tlLj i,Lh (ik, \illLii lrj trifr-
ilnr lllt(l ti\li\ L rr rn lN1)() (r raiiro\ hliiiii
o\r[1.0lr roj 

']Lr\rii 
sjrl.r)irl r lll{o rr-

l.n\i (.hii x1r)hriiii] iflrnof )hLli\Liiurs.r
onru toiDilufrnsi \.rLo\loor. Krriirri
IhLliiir iflr\ro no!JLllt. i hrl.r\rl .lLrili
\ij fliir.n KtrlnLnlr [r K!.dirLdNnli
h,fr\!ori lli.t.L .rhti l\!nrTi Krrunun
hrLr. I iiii ii l\.rj\,)lnrjno. K.LlrirfotL!
I licr,r.ilL j.j.r I .iti rl.rlrJ!f idlun linlr.

\ !.nrr le7Illlo iii iurrnuLs. r..jL, !
\. t!il \ \iirr)nrliiir i n iohLojiiljcsLclNiirr
lil uiiii[\i. \r,mr\ h]\likstrliif \uoffr
lSi)S irLLnof!in\r (N\t,,. f!liintL nrtiis
rLLLLinrur \ru r!lcn \ i ,irLrkscniii jcstlinris

rr []iIL,i.f \ iil jir r\erncrlr\ rm nrrn.]!iscf
trxtcljr\ail rt[\cl]iilris ntDiiii|r[lu\ru
nrlfn Ili\rliiinl. \l. rrhincrr L fcl rr .r
r idfr!rdo(.nul\i1l \i. (,lcn Lrlj.. \ll!'
\rrd!l.ii p!ir) o isi nil ul Lirf niurcls.
llnnlrrhrL^ Ioltra rLi.LL .rin.!Ls l:rlc\iil-
\i\ ifr.i\inriirruod.l\ lll{O \rilurJe l!

(oiminlDi llilrrlouKscn ir lclisii rlii !1\ \st!
finruls.D l!nrol isesLr 1) ii5tiiiif h)\:in nrl-
n..n \ r.cn \rlihislf ]\(i I celr c lil\-
rcrlc.\,, nrJl\Ol KunDLr &(tirrlxd\\r
\!1,n,! ls!s \i,,i,irLlinL)iirirllrLxriLDr.
LoDr .L rnlrLon.rllr \rru{nrr \oifrr
rirdrrr rl,rdLrnir.r lii\ffl{.rlir 1r l!
\rfu!i. l|.r .ll.Ll\lilon..L.) \iihIiiisl.1L]
liiL. rnr !lt)jr.ulln -l.t). Lqi)l)\ lj irikr scll.r if
.ixll. lijijLii lli.txlxhti \hnrslu!n f|ull.roli
llil\.nriiitli\linli lo K.hli.lrlhliiin ro nri-

(umme.vaun! Pohlo sei å Esplan.al kad!l a

1900- uv!. e.s mma selå vdos kymme.el
a Valnuku keeTodo Kavopursto ntara

laonnatkalra pohjosee. Josra n syystå
va!nun nuderoa on månipuloilu srla se
nåynaä numerolta 62 loka se er uonno '
sesl kaå. o e AkLperåinenl.o eylanko
vtrro trnlaleslelma vaat kummålek n

ajosuunna le on oman ajo ankansa

Kumnerva!.! Senaatintorin reunal a
Aeksanler nkåd! a ohrltam.sså Ke sar lsla
Aleksaniern Y op stoa Kummeronsaan!l
jo kalo lee. yyråvrrottmen
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luvassa mainittu uusi linjaosuus Kauppa-

rorilra Kaninkaupungin.ja Punavlro€n kautta

Uulto kolustoo
I Ie!os!aunuliikennettä jatkeft iin viclåcrälh
osuudella niin ertä viimei$n hcvosvctoisen

linjan liikenne piiätq i 21.10. 1901. l åsså vai
hecssa uudisletlua liikennenå !a4en oli ban-

kittu tanirlalat35 umpinaisrakanden eri vih-

reån så!) injakehaisin koftteviiloin melat-
lua moolrorivaunua KuDmc.in lchtaalta,

KummeF)htiö liikcnnöi s))skuusta 1900

Hehingin Eitiolcita Sopirnus LIRO:n kanssa

käsitti Ekcnnustöiden lisåksi myös sovitus-

ta vaunukilometrimaksusta hoilaa linia'
liikennelu sekä huolehlia loina'demastaia
koriauspqiasla. muna vain korkcinlaan kol-

men luoden ajd \almistum isesta tai l) htenl
månkin aian mikäliHROniin kalsoisi. Kä!i-
kin ilmi- enä Kunmq sai huomanå!aa !oi1-

loa liikenrcenhoidosra. koska kulul iäi!ät
huomattalasd pienem n iksi m itä alun perin

ASEA:n åvoperåvaunu I sekåASEA]n
mootiorivaunu Suomen Pankin edusia la

Lokakuun alussa I 901 kaikki toiminl.a siir-

rctliin HROrn sljolaan alaisuuleen. l.inja-
piruus oli I 3 kilomeldä. kupa.isen aiojohdoi
jånni1e oli 550 volttia lasavinaa. Teråskiskol

olival saksalaisla Phoenix-mallia. kiskopaino

noin 50 kg metdhå. I luipplliikennettå vaF

ren saaletliin moo$o.ilaunun pe.ään kytkeå

Muulamien slihköraitiotie!uosien jålkeen

oltiin taysin vaktruttuneita siirä. että uudis-

tusoliollul oikea. Liikehnö;nnissä oli k) 11ä'

kin yksimerkittävä haittatekiiä eli käyretq

)ksirailekuus. Määrii!iilein olilat hevovai-
tiotien peruja kohtausraiteel. mulla picnten'

kin liikcnnchäiriöidcn iohdostakoko liikcnnc

Vuonna l906llRO anoi lupaa muLrtlaa

miliolid kaksimiteisiksi nykf isellå lai uudella

l4i5 nm:n nidelele) dellä. 'l ämå uusi ns.

nomaalir.idele! eys oli luUul esille ulkomais-

lenesikulien taholta. Raidelevqden nuutos
olisi kxitenkin nronxl HRO:lle niin suurel

menoedit. erlä asia järeltiin siksccn. HRo
katsoi ku itenkin kakekraitccn Ekcntamiscn

lulc\aniokalapaukscssa niin kalliiksi- etu sc

cshli chlona toimiluvan pidcnlamistä. Vuo-

den 1907 lokakuussa kaupungin\ allLrLrslo

hy!älslikin oimiluvan pidennj k$n !uoleen
I 945 saakka.iolloin raileet olisi poisreltala.

ios roimilupaa ei siitä edelleen pidenneträisi.

Kaupungilla oli m) ös halulcssan j o I 910-
luvun dlkupuolella )htiön lunrstuso;keus.
Hchingin kaupunBisb luli IlRorn piiäosakas

io ruonna 1913. iolloin elååt !htiön osake-

enenrmislöä edustaneet henkilöt saival vuo-

sikausien tritlslen jålkeen osakkeensa m))-
dlksi kaupungille- HRO:n loimilupakauden
päd lm isajan lähestlesii kii) nn istelliin so-

pimuksen nukaisen kaupungillc lunstanr kcn
edellynämäl toimcnpitcct ja påivämäåtållä

29.12.19,14 kcllo 2.00 HRo:n omaisuussi;r-

ryi tulcvallc kaupunsin liikennelditokselle.
HRO:n oman voina-Acmar k4 1lö I lalanie-
mcsså påäu) i.jo kesAkuussa I 9l 4. iosta låh-

ricn 600 vo ltin såhkö\,inan toim itli kaupun-

gin sähkölåitos. Oman voina-asenan sulke-

rninen oli eris r uotta aienm in kaupungih osa-

ke-cncnrmistön hankinlaan liittln)l loimen-
pide.

Yksinäinen ASEA:n peråvåunu on jåtelty
TehtaånkadLrn påälepysåkil e odottamaan
seuraavia ajolehlåviåån Eirån såiraala on
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I
Koksoisroileet köyttöön

Vuodcf 1908 ke\ iul ik,iDil!rfukirlaf !ll.kjF
joirulser ja lalsoisi!idcsuufiitclni.i \ rl'
nrislutlua q hd) lliir Duulo5li'ihin r uols.iLri-

\cn,\sl:^-)htii loln$lr. \/u)detr 1t)09

mrn'.skrusr tull r) ij loptuoisuorireruksi l.
ll'tr\ erklo oli piruu{l.h..n Lih.s II tiLdncl
riii kxkniis!id.t.. l,iik.rnctri p) sr) rliif
hoil.mNon \ildcn nriNUlin \uonnilcif ja

\runrslossuoLi55mdt( \alnuaia17Nri-
\ dunu. sunu llu oli nr uutettu uioiolnoiiri.s-
tclnrii tr)llq lafkokil tiisla rrJ k)ajluis.lsi
lauhaif \ in!itliDel u loinn Åsi

\sl \r loi irlaniss! ltlLx\ihr.issii
moouori\ donui\s. oLi r\. l)) u inliuiD.l.
ioilr oliLi) rijssli rim l1)lll lu\!ll.sukka
V.ikkdklf \runor oli\rl krhl..n wnlurn
ai.h\h. \irloilii lili $Nnmn mulllu.ssN
ulLor. kli\.llcn kid':i) uäii uuL..n L'i{)suunoxn

kurctr.dcllistäkir \ ir!ilinr)) ffiii ki) tc(li-
cssli. N,likiili Ni(ilohroripuslLrs oli lijr si Lulen

chki h.lliuLLrcilu.l))ran p)stl i nruli!u1u-
maor uurcef ajosuunhan \uihru ! h ai(!
suuf Laa.ju\ain aianralla. I t)l{) lu\ ullaalkuef
uudct \aunur \uruslelriin Lehirtt fe.nnrlll ä

iu mnr im urlaiscnr nra la s!k sisanka\ iB'illi-
mella. ioiden jrurannclluj!! ksinoL\ isia \ cNi
oita lir te[1in edcll.enlin.

KarsuLai$odai ja 5irl s.uraineidci ldk-

l(,jen \ !lluluk5esrl llla():nlln r{)inintr ld-

n1!anrui.  sci!lelul nunallunil,ri\el haki\.it
h.lniluui ulu$u r)iinidn:rlilttl lijinijn jr
\ll iluri loiiuunroidei u\uimcL jr poisti\rt

thriiii trri jstusl! konllo.j\ ien. l,lnrkddili
l)hr) i Liilt.nnijiniin dirnneirii nimclLi llel-
singin K.upungin ltriLidier (llKI{). Vrlkoi'
scn rrnrciidn lokcnlaL saLsalaisetl({kor \.1'

Ldsi\rl llclsiigln huhlil!un puolnilissi ia
V.niiiin rnn.ilrLl!cdclliscnii\ uof nu Dulhan

.iliancilli os.il Ld \ urstuutunecl \ al ank un o-

uks.lliscl trhdisrclriin. l.iikenniiinri ak)irel-

riin !ncir1!in huhriluussa ia \ asru kc5iluun
alkupuolc lu |1\sl]lriin nuha
liin liikcnrcesecn. \iksl nirlj(ni \dhiil,oi oli

ASEA-j!na oh nåmassa Etelasaiamaa
kauppalaivolen su!rinta sålamå2 Tamän
sataman kauttaonsaapufullaskematon
måära ruotsa a siå tanskaaisia saksa a sa
sekä yhdysva talaisia ralovaonuja

P kku.uolsa a stufa saapumassa
Kansallsmuseo eLåftiselåVertotiellä
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Uusi vounusukupolvi
Vuonna l920llRO vaslaanotti uudcn suku-

pol\cn l!iti$'arnusarlan.ioka tuli olcnraan

maLlina l950 lu\ulle saakkd toinritctuissa

uusissa \aunuisr. Niissä anrc kkalaisissa

Rrill-lehtad mootlorir aunuissa oli uulla mm.

poikirtain.iiirjcstctrr istuimct. jotka saauoi

kiiänlliä aina kulloisecnkin kulkusuonlaan.
'luolloinhan \ aunul oli\ at kahteensuunlran

a.lcllaria elikkä aioll tkimet siiailsivat !au
nur kumfl assakin piäsäsekäo\ctkummdl-
lakin si\ ulla. Si\!o!er olilar naiissi uusissa

!.lnuissa $ljerlalal cli cnsikcdad oli rau-

nuissa ) lipdänsä siruo\ct. vaunusiltojci eli
\ a$inaiscstd matkusrusosasrosla alempana

olc! icn piiät) tiloien sisåseinäI oli!at poissa.

.iolloin sisårilaoli enlislålilavampi.
vaunutilaus oji mennlr tälleaikakautcn-

$ edlillle nlaailnan suudnmistr tchtdistr \ au-

nuien edullisen hankintahinnan \uoksi- sekä

m) ös siksienii toinitusaikataulu olisopi\an
nopea- EurooppalaiscNdunutehlaat paiiis-
keh at !ielii ma!ilmansodan jnlkeisessil niuk-

kuudessa. SitlemmiD pjlkin l920 lukuaja
\uoreen 1930 saakka nroo(od\aunuia han-

kitiin saksulaiselra NorddeLrtsche waggon-

tåbrikika sekä ruoNalaiseltaASEA:lta.

Pcd\aunuje. kehills noudatti moottori

launuisukerouuasuunrarsra. 19.10-luvun

alkuun råioiltunut ke\eiden saksahistcn

Linke Ilolinann \erken pctri\ aunuicn han-

kinra or kLrilenkin maininnan !n"oincn. Nlimä

RAITIoTIENTOR ja neljå Kummervaunua
e i Helsingin melkihävin liikennesolm u sadan
vuodenlakaa Kaikki €iliova uful nlat
ristesiväl iässä nykyisen Kolmen sepån -
ma semassaia mahdollslivar toim van
kaupunkili kenieen sujuvine vaihlomah-

10 3/2004

I lchingin ensimmåisel ) ksisuunralaunut oli
suunnitchu silen. eträ niitä ruuhka'aikaa

silnrillipiUen !)st)iolemaanthdesä.iu-
nassir moolLdivaunun peraissä kaksikin kap-
paleLla. Tijl jaiser kolmi!aunuisct ) hdistclmät

ei!ä1 kuitenkaan muodostunect miksikaän
pitkiiaikakcksi ilniöksi.

19.10 lurun alusta lahticrr uusissa !au'
nuissa oli!at o!er \air toisella pLrolen siilij
s))s1ä. euä kuikki pålrep) såkit oli nuoter
1u silmukkaruiteiksi. lästx sllsrä isruinia'
kaan ei rar!innut rehdii kiiiinnettä!iksi. Tck

Puna nen aamuruskor Pikkuruoisa a nen
kåånryy Kauppaioilta Kaiar nankadulla.
Katajanokan intan råiieei kulkivailuo loin

nisiå parannuksia. kuten tehokkaampia n1ool-

rorcira. oli oLenu kä)töijn jo aikaisemmin
\ alnristuneissa \.aunuissa. llnsinniäisel koli
naiser nroouorivaunur \.alnrislul\ at Suomen

Auloreollisuudella 19.1{Flu\un alussa ia
umpipc6aunul Kaipion lchlailla san an !uo-
sjkr mnrenen puoll\ålissä. Kotinaisia a!oi-
mia kesäpe'ålaunujaoli saaluio l9l0 lulun
bppupuolclla I lielalahden l.ailarelakan ko-

Vuoden 1 940 Hehingin Oll m pialaislen

lisåliikenleen a!uksi FIRO Iilasi uu akalus'
toa: kaksiakselisia moottori\ aunuia kotimai
selta teollisuudchaia pcti\ aunuir Saksast!

kurcnjo) l1ä mrinitsinrnrcsckä1i) sin uudcn

ison ncliakscliscn nroottori\!unut))pin
ASEA:ltd. Lisiksi oslcniin \ uoden l9+0 ki-
soi! \.ancn joukko loppuurkaillctllii- mul-
tu kunnosteuuia kijiipenhaninal,risia kcsä-

peri\ aunuiJ- ioiden lr\ niiaik. olisl ollul !ain
urheilular,.htun an m iltainen. Toinen mmil-
mansotakuitenkin siirsi kkal) li ruosikt m-

menelläereenpiiin. Tilauu k![6ro uusia sak

s.laisia peliilaunu.ja lukuun ottlnratta ci val
misrunut miäftiaikojcn mukdiscsti \ @n saa-

tiin ki) uöör !usta tulc\ ina \ uosina.

HelålEtl. Raltlott€n torl rs Al€tsaDterinLalu.

$nrnof
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Van Hoo-nivelbussil5l4ja

Rcnncsir keskusnaikka on ltef ubliquc-

dukb. Sicllä on nelruasema ja bussircdninuli

iakaikki keslunan b!*ilinial kulke\al auki

onkaulla.Sli Rillaon kaksi palleluloim istor

keskusrassa. \\iisraj ei haa aslaia kuitcnkudn

lit) dä nrilrån eril) islä. Julkaisuia kaupun-sin

liikcntcen hisroriasta on h$in \aikea lii] laii.

ios sellaisia onknn. Ainakin ) ksi m eLrla esil-

tii\ ii poslikontion kuitcnkin saatari l.r

Metro
!]clrur rukcn.osl)(it aloileltii,r 1997. Kun
\ iisi \ uoLlaji.l.ltl miliNnaa curoa olikulu-
nur. o i\!r 9..1kiknn.rrii pitki ntaja I5 ae-
maa \almiila. l-iikcnnc!loilcLtiin I 5.3.1001.

Nl.lroascDilld ci \ icli ri) aiaf patinaa.

\ aan aseDat o\ dl nrodcmcia.iu siislejl. lni-
nen tiiätcdscnrd- La llneric. on bitliliisen
aAkil.hdin SirNoDan lixlcdn suunnitelc-
ma ciko;fcn luonus joka iluisrurldaiälti

Nl0rlo cdusl.a alan \iin.isinrli rckriik-
kaa \ alm islai$. SicnrcN Mdtn. Kunr ipr i!
riiset iunal kulke\al aul(nnrdltiscstj \au-
nuissa ci ole henkilijkuntda..ref cst.lnläi \ oi
si kulkuneu!oicn koon pcrusteella nimiuäii
encnlniinkil pikdr.itidjcksi. silli \ au.!icn
pnuus on 26.1.1rnctrii.ia lc\c)s \ain 2-08

metfiä. Sähkö tulcc kuit.nkin \ inrkiskonr.

.idcn nta on lIh) illänraanpäällisilliikin osilh
eristcfi) ) nrpiistiisLiin. Suuimiiaksi osaksi

kuljctadn kuitenkin tunneliss.. !hunutatissd

on i0 islunrapaill.u kokonaismalkundia-

nriäd on 158.^senill.ciradallc piäsc tip-
punu,rr. koska lairurinia mdan rälissäon la\i-

seinn. siinå ole\ar o\ eta\autu\dr \ asra iun,xl

lIqq

I
rFl

Iq
I
.,

li1i i ,\L

:-

I vl.

STAR
Ren.csin.ioukkoliikcnl..n hoitald oD S I^R
(Sc^icc dc Trunspon dc l^ggbmeralidr
Rcnnlisc). Sc pai\clcc \ uodcn 20110 ulussa

pcrustcttua *Rcrnes Niclropole :rluetta. iokd
koostuu itsc kuupuneisla sekal l5:slil silij

) nrpäröi\inii csikauturkialuec5la ia k) lle
lai. s l niir toinjialueen asL,krnukuon n.l7(l
il{)0. KaLuso koosluu lrhes rleljiniisada(a
hussisla ja koudesraloina nctroiumst..
.ldrkkoliitcnl.ctr päi\iltliincn natkusldja-
niiäll1 on 160 00(1.
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Melroasemilla lailuriia €ta on las seinålå
eroletlu. V lejean UniveBile 3.8 2004

Nlelroliikcnnöik1o5.l5(/su7.i0) 0..10.

vuorc!äli on ruuhka-!ikoina 2.5 rninuLrtiaja
muina aikoina i-i minuuuia. Malka pååslå

ptiähain kcstaiå l6 ninuutlja. I-inia kuikee !iis-
tosti luotcesu kaakkoon keskuslan halki.

Metrc toim ii koko kaWmkialueen jouk

koliikenreen runkona ja sen linjalunnukscna

on -a . Kaikkibussilinjat ristcävät mcrron

kanssa. Näin on eatu mclko yksinkcdaisella

talalla aikaan lavalroman tihcä ia rdsokas
joukkoliikennc!crkkojoullå) hdcllåkln lj-
ht cllä mctrolinialla. raikka rnlijs linia -b on

Internel-osoirteesta \al.insa-rennes-ii

lö) l]) Semlcarin sivunoiha kaikkca mahdol-

lista lieloa Rennesin nrctrosta mm.junan ia
asemien esiltel)t sekä ku!ia rdkcnnusvåi-

Bussit
SlARin piiriin kuuLuu n. 50 bLrssiliniaa. jois-

la 20 pah elee rarsinaisla Rennesin kaunun'

kia. Nåislii viisi (liniar 2. 3. I 5. l6ja 19) o!at
påälinioia.i otka liikennöi\ ait aamu\ arhaisev

ta klo0.l0:een joka päi!ii. Vuoroliili on iltd-

)hdeksiiän asti 7-10 nrinuutlia. scn iailkecn
20'10 nrinuuttia. Muut Rcnncsin liniat (lin ja-

numercl !1lc 50) aia!al enrusla ihii) hdekstiin

l0-?0 rninuulin rälcin. Lahiscudun liniat
(linjanumerol 50-100) aialat klo 20.10-asli

l0-60'minuutin !älein. Kuten sanotru. kai

kilta linjoiltaon) hlqvs mctroon. Viikonlop-
puöinii liikcnnöidäin lisäksi )ölinioja 

_Srdr

dcNuit kcskust.rD ia opiskelijoiden asuin-

alueiden\iilillä.
Rcnnesin perusbussi on tä)snlatala Re-

nault Asora uusimmat io nimellä lrisbus

Agora. Tätä nallia esiint)t kaksiakselisen

t ersion rinnalla m) ös ni!elbussina. Vaihtck-
lona on ZF. Toincn mallion\dn HoolA500/
Ac 700 kaksiakscli$na j a niyclcnä. lcli-
busscjd ci ole. vanhcnrnrat bussit o!ar puoli-

mardlia Rcnlull Ri l2r))ppeiä. Oliixrje$s
on 2-2-2 kääntöovilltr ni!elisså 2-l-2-0 pan-

si \an Iloolcissa 2-2-2-2. Agorassa on kol-
mannella olella matala porfas. mutla !an
Iloolin kaikki o!iaukol olal po.laallomal.

Linjainlomaalio csiielåän Hanole. Dis-
plalsin !almislamillam.rriisikilvillä. Ai!an
uusissa auloissa on kehainen led-valonä) ttö.

Istuimina kä) leläitn perusbuseissa Ren.ul'
lln omia katudpenkkeiä. joissa on 60lu!uD
l)yliin palias hammasrauta. (Helsingissä

Vrbstendin Linian Agom'buseiss on samm-

r)lppiset istuimet. mutta niihin on lisiilry
pehm usle mudd ym pärille).

Rennesin bussicn !äriqis on !alkoincnia
mcrer!ihreä lihcs\amåliuin Prriisis,kin

Informootio jo

molkustominen
Melrossaon avomhaslus kulkuponrejaei

ole. Matkalippu on hankitlalaetukäleen ase-

man lippuaLlomaalisla. Autonlaalti onkin
modemi laile iosta valitsinp) örajå kääntlimällä

ia nä)ttöruulua painanalla rehdiiän \ alinroia.

Lailurialueelle nennessä lippu t)önnelään

Melrolailurille suunnistelmn normaaliin

tapaan päiitcasenan n iDen mukaan. Lailuri-
alueellako.suunnannimionsijoitenulaitu a
jd rata! crottavan ldsiscinänain )laipuolcllc.
Tåtä su(& aluksi crchtr ä luulcm&n scn dc'
maD rimcksi. iossa oll.un. Nli) uiiai-.jokd il-
mojuaisi ajan seunnvan junan uloon. ei ole.

 sernalla ei kannata elsiå lipunm))jöå.
cikå metioiunassa kulierlaiaa sen pareft n in
kuin kondLrklööriåkåån heitäei ole. Kaikki
rapahtuu auronaauhesli ia markusrajar o!ar

luctrovaunussa on sclkci liniakd!!io
liit)ntälinia)htc) ksincen. Ascnral kuulutc-
tadn. mutta seuruuran ascman ninrcn kcno-
\ua niittröi ci ole, lainrå on puute- sillä
.rsemakuulurus sisåhåå mLrulakin tekstiå. iG
len runuun rapaan kiehä laitanatloman on

lähes mahdoronta smda sehiiä asmasla. kun

sen nimi nainitran )hdessä pötkössä muun

litanian kcskcllä- Pariisista poikcten

Rcnncsissä ci melrcn ovialan,ilsc itsc a\arr
\ uan automatiikko hoitda senkin. Vaunun etu-

ia lakaikkufasla \ oi seumbjLrnan kulkua lun-

neLissa. llelteisistå kcsislå hLroiimalla uutla
nletroa ei ole ilmastoitu.

M)ös buseiss. on a!onhaslls. Järjes
telmä on samanlapainen kuin Ilä-Helsingin
liiq nrälirjoi1la l 980 [rvulla - busscihin nous-

taan etuorcsta. murta kulicttdjd ci trrkasta
lippuia. Poistumincn tapahtuu kcski-ia laka-

o\cs1a. Nldrkusta.ia araa itsc o\en
painonap illa ja o! i sulkcutuu aurommuises-

ti. Piiilepl saikillli turrelnra on ailankuin !aik-
kapdllelsingin ltikeskuksessr markustaiat

nouseral auloon kulieltaian poissaollessa.

Ilekingistil poikelen bussin |adio eikuilen-
kaan soilair kulierujai tilassa \aan pauhaa

nrlijs nralkustanlossa. Kulienajilla ei ole nin'
käånlaisla!irkanLrkua. Niinpä ainakin kesä-

ku!rmalla ajajia nitkee h) vin lapaamuotoiks
tipukeuluneina.Brsseissakaaneioleilmas'

Bussien plsajkkikihessä on normaalkli
vain linianuflerot aiemmin mainitul !iisiIvetroaseman ipunleimauslaltleet. 3.8.2004
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Metroveun0 sisållå 6 a 2004

piiälinja neliönmuotoisss-, muut pyöreas-

sä kehyksessil Plsiikin nimi on katoksn rcu-

nassa. Katoksen skäpuolella intbrm@tio on

keskieurcoppalaiseentapmrunsra Linja-
kartta. pysäkkikohta;sl aikalaulut sekä lin-
jak@viot kaikkine pysiikkeineenjavaihtoyh-

teyksineen- Jos katosla ei ole pysiikkikilveså
on linj merciden lisiiki myits pysakin nimi
ja reittien miiädnpiiä. Joillakin pysäkeillä on

Iippuautom@tti. muha myös kuljetlajalle voi

Bushe on edess?ijå siwlla linjemero,
vål;päikkaia suunnanmukainen miiårtinpilii
Takana on l;njånumero. Sisällä ei ole
pysäkHkuululusta eikå seumåvan pysäHn

nåy1töä. mutla malkuslåmon karossa on rans-

kalaiseen lapaan liniakaavio, josta nåkee
pysäkit ja rnuun larDeellisen.

Toriffi
Rernesin STAR-verkonoon matkalippuhin-

roilt@n Ranskan halvin raideliikennena s;
säluiväjiirjcstclmä. Kcrlalippu (Tickcr Unite)

malsoi kesål]å 2004 I , I 0 euroaja sen vaihto-

oikeus on loimassa unnin. P4ivålipun ('Iickel
Joumee) hinla oli ainoastaan kolme euroa.

Kymmenen malkan saialippu (camet) oli

Erilaisten kausikonlien nimeämisesså

m&kkinointiosdlo on etout mielikuvituk-
sensa lenlåä. Korttien omiluisetnimel eivät

ole r skaaeivätkämyöskåän bretonia. Lip-
pujapitiiätiedustellanimillå"Zn 4 Toiva',
''Itinöa ja"Sensöa'-

Liniokortto io oikoloulul
SllRin linjakartta on erinomaisen selkeå.

Jokainen linja on merkit) omallå våri llälnja
myös kaikki pysåkkinimet on me*iuy. Karla
on kaksipuolinen, roisella puolella on keskusla
ja sen lähialueel ja toisella puolella esikau-
punkialueet. Keskuslakartlaan on merkitly
myös esikaupunkilinjar siltä osin kuin ne kar-

tan näyltöalueella liikkuvar ia esikåupunki
kartassa puoleslaan nälfvät myös keskusta-
linjat, joten matkojen suunnitlelu on jousta-

vaa. Tavallisen version lisäksion kåylettä-
vissämyösminikokoinen kama. Siih€nkinon
saalu manddenua kaikki linjatja pysäkki-

niner eikä julkaisu ole edes sekava.

Bustiliaioien yksittäisaikarauluien infor-

matiivisuus on aivan omaa luokkmsa. Aval-

tuna vårikås A4-kokoinen pape.i skältaä
lähröaikojenjau*iden välipisteaikoicn lisiik-
si myös kaltan, johon on merki,r- ft etrclinja
sekå kyseinen busilinia kåikk;ne pysåk-

kinimineen javaihtoyhteyksineen. Ta;telluna

aikatauluon våin 9.5 x l2 cn-kokoinen.

Molkoilumoinoslo
Brclagnen päåkaupunki ei vammkam ole

kovin tuttu paikka suomalaisille. Monikui
lenkin Suomesekin ajele Renn6is*i valmis-

letulla Citroenilla tai Peu8eolilla. Paikka on

hyvin kansai.välinen. siellä 6uu yli I5 000

ulkomdlaista I 50 m6ta - suurimpana yk-
sinäisenä ryhmana marokkolaisel. .ioila on

lähes 2000. Matka Pariisisla keslåå TGV-ju-
nalla vajaal kolne lunlia. Rennes on myös

hyvå keskuspaikka Bretagnen lukuis;in mui-

h;n nåhlåvyyksiin tutusluttaessa.

Löhdetiedol:
Piene Dechifte. Gilbenl.ebrun: Rennes

S'lAR-infomaledaali ja intemersivut
Semlcar-intemelsivut

Rennesin metrojuna 6 8.2004
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SCANDIAN

L kan t.lt,,kt Ru hul!

llEVOSRAITIOVAUNUT

Asger Chrisliansenin kirjoittama Scandian hevosr.iliovaunujen historie on ilmestynyl

keväällä Spowejshislorisk Sehkrbii kirj*,rjrssr. Teos kertoo luonnollisesti myös llel-

siiqin hevosreiliov,unuisla ja on siksi hyvä lieå suom.laisi, råitiovauiuF käsiiielevään

kkj.stoon.

ffit
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Helsing n hevosvaunu 5 Randercissa 1890
Scandian työm ehel kokei evälvåunun
mukavuutta. heirä onkin vaunussaainakin
15 henkeå. Vasemrnållå seisova
si inier hattulnen hena of tehiaan johtaja
Guslav Conrau ja hånen seurassaan
saåtiaä o la HRO:n insino0r Kuvalaina:

Kirjassa kerotaan Randersissa sijåitselan
Scandian !aunutehlaan historiaa aina perus'

l.mis!uodesla I 861 lählien. jolloin aloilec
liin nulalie!a!nLij en !aln islus tanskalaisille

rautatieratennuksille: lähinnä .l)llanliin.
F) n ille.ia Sles!igiin. 'Iehran perusri englan-

lilainen Thomas Brasse). jonka johlana yh-

liö Pelo. Brasse) & Betls nkensi tuolloin
Tanskanmalle useita raulalielinjoja. En-qlan'

nksa sijainnut )htiön leluritehdas toimiti
tan'irut hö)r)!erurit. Vaunut piiärettiin kui-
tcnkin valmislaa paikanpäällä. jota lartcn
pcrustcttiin kcskisecn Jlllantiin Randcuin
kaupunkiin vdunutchdas-

Rautaticuudisrukcnnustcn \ alnrislultua
1860 lu!un lopulla- )htiössn tIöskenncll)L
irlanlilaissynt)inen )li-insinöori I'rederick
James lto\\an pänniostaå hilienrlmåssä ole-
vdtuolanlolairoksen. RandersJembanelogn'

Fabrik -nimen orlanul tehd.s sailåmiiijdl-
keen lukuisia rautatievaunutilauksia useilta
paikallisilla rautatielhtiöiltä. Rairioreidcn

kehitrsråkin seumtliin. Lonloolaisen Metro-
politan Streel liamrva) Co:n ensimmäisel

he!osrailiolinial a!altiin Iiikenleelle vuonna

1870. Rande$in rehdas loim illi jo luona sekå

pa.ina seumavana t uonna usena klm meniå

kalsikcnoksisia.ja kokonaispainon laliia kalsi
yetohelosta taatineila rairioyaunuia.

Vuonna 18731:. J. Ro\lan muuni takaisin

Englantiinja Randenin tehd0s siirtli hånen

poikansa willianr Roben Ro\anin honoon.

llänrutki innokkaåsti uusiaraitio!aunulek-
nolosioita joilla voisi kon ata hevos\.runuia.

Olihan hc\os!aunuliikennöinti kaiken kaik-
kidn raari\ aä: verohe!onen piti!aihuakah-
den-kolmen tunnin villein tai noin 25 kilo-
metrin ajonjålkeen uuteen le'änneeseen. \'hu
railiovaunun aiopäi!åå kohti oli siis ollava
suurinpii{ein viisl hevosra. Yhriö1. iolka lii-
kennöi!å1 Laksikenost aunuilla sai!al vielä

ruplala hevosmåårårså. Hehingirsåkin hevos-

ten lukumää.ä oli l li sata päätä lrikka !au-
nuiaoli lain I 5 tapl)alelta(iakesiiliikennettä
vanen lisäksi neljai a!o!aunua). Kaikkia vau'
nuja ei tietenkajän edes kiil tett) samanaikai

sesti liikenleessä. U'- R. Ro\an patcnloi

kehirtäDänsä höyryrailiovaunumallin vuon-

na 1871. EnsimmäGcn hö)D,mooxorivau-
nun oni Kööpcnhaminan raitioliet!uonna
I 87i. Kaksitcliscn ) ksisuunuraunun elu-
päilssx siiairsi sisålle rakennetu hö)r,1 kattila
koneistoineen. Vetoptörästöl olivat hö) ry-
koneen alla olevassa telissä- Hi'yqrailio!au'
nuja !almhlertiin ScandiaUa 2i kappaletra.

Suonea liihin Ro\lanin palenttibö) D launuil-
la liikennöity .ailiolie oli Tukholmassa. Nuo
!aunut valmhrettiin lhenssillåAtlakscn tch-

Randersin tehdas muodosreft iinAkriesel

skabct Scandia-osakq htiöksi vuonna 1 876.

Sanoihin aikoihin ) hriön rehrmiohtaiaksi tu1i

GLrsla! Con.au. joka oli kuvioissa mukana

!ielä silloinkin kun Helsingin Railiolie'ia
Omnibus O) hankki he!osraitiovaununsa.

Scandian nimilalinla on askarrullanut

m)öhempiä tutkiloitai n im ihiin tarkoillaa la'
linaksi Skoonea eli !anhaa roomalaista nimeä

Skandina\ ialle. N)kt isinhän Skoone on Ele'

lå-Ruotsia ja Malmöntienoola. Vuonna 1880

$'.lt.llo$ankin iänä)l i Scandianaia muutti

Saksaan. iosla kdsin hän kehirli sekä hoiri

hö1ry!aunupalentliasioiraan ia \ almistutri
niitä ! ielä ) li I 25 kappalerla maailman kaik-

c uslav Conrau otti w. R- Rosaninpois
muuton iälkeen vetolastuun A/S Scandian

\aunulehtaasta. Perinteisten he! oslaunuj cn

lisäksi luolanloon tuli m)ös kööpcnhamina-

laisen insinööi Adolph KciUcrin patentoima

raideomnibussi. KeiilcFomnibusscia vaimis-

rui )li ncliäkymncnri kappaleuaja hhinnä
Hampuriin. Vaunu oli pcrinteinen hetosom-
nibussi. j ossa oli umkiskoa tarten pienem pi

laipallincn \iidcs p)örä. Kulierlaja prstli
laskenraan sen kiskolle.iolloin I\ hltakseli'
sen ofl nibussin talanonlaiset katuplörät
kulkilat moilleetlomasli kiskoien päiiuii ja
markuslusominaisuudet olivar ) htä tasaisct.

niinketrorr.n kuinnitio\"n,nuissakin Koh-

Hevosvaunu 6kilvitetlynå inja le
Söörnäåsi-Lapnahdenkåtu Kuvålainär

Toisen lilauserän enslmmäinen vaunu eli
nro 12 vuonna 1891 Vaunu on kilviletly
lnja leTöölö-Kaivopoisto Kuva a na:

__-__,aIFt
Tnnl,, K.tr\ oror\i;,
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tausrilanlccssa kulicltaj! nosti oh iausp) öläf

) lijs.ja\ distisi\ uun. KciUcFonrnibussicn tai

rdilio\aunuicn kohtdanrincn onnislu i raillä ta-

\ rlla) ksimirciscllakin radolh. KeillcFonrn;-
busseilla plstli liikcnnöindän m)ös muillo-
kin linioilla. ioilla ci ollul kiskoLusta. EräaiD-

laincn 1800 lu\ un duobussil

Kiian kii rostu\ ista \ aunuuriroisla kan-

faxu! nrairira råssä ) hrq dcssi Suomcakin

koskcuuDut tupahtunra- jon! kcnuaan I'ic-
ra in roimircuujcn hc\os\aunuiei )hterdes-
sä. trseinrnriren l,ierariin roiftirelur \runut
lån åttiin Randersissa ( ja \ uodcnkicfossa ai-
krisinlaaf, roukokuussa. scn.iitlkeci kun ltii-
mcri oli \ al)aUtunul .iäislii ). M ijiiiisanmana
oli hllinna- j$ta nratka.latku i uutatiekuLje'
tuksen. I'ienriin. Näin licttsti siksi. koska

V!rc kuului tuolloin hallinnolliseni Vcnäjään.

lhnrc\ain. ctei1a'\aaidnur sdmrlla \ !ivalla
Pictariin: Eliiiinä kuLictuvciuiDä kä)leuiir
nr) iis rlutdtickuljeruksia L)]lrekkiin. iossa

rapahlu i lai\ aus I ,rllinn.un. SLrom,rlaisirlain

m ielenkiintoincn kulid!i eitti oleurui kcsillli
1 878. l udLoin ninitläin 1.1 \aunua kulicler-

liin osi.a Randcll!isr. Scandian omrn hij)'r_1-

lai\.n h lnaam issa klhdessa proom ussa. Ln'
sin J) llannisl! Gincborgiir..jossr siiqltiin
Cijtankrna\ allc.ia puksutcltiin halki Ruotsin

suunef sisimanjiini$ (kana\ a- jr jiin iltnr.'ix

) 1i600 kn )mainirun lirna\rn ltiimcren suul-
lcja bpulla Turluun. lurun srLamass. hc'
\ osrairi(^ uun!1 siilicriin tr\ aHiunaan ja kul'
j.rertiin li)iiahn. Itiihimäen ia Viipudn kdut'

t! Picluriin. Scdndian lai\dot1i paluukuonnak'

Hclsirkiin toinritcttiin Scandialta \ uosi-

ra 1890 9l katcltui!\lunuia 15kappaletn

iaa\ o\aunuia ncliä. Maailman ainoarläliellä-

olc\!t Scandian hc\os\aunut lö) l)!äl Suo'
nrcsta: Flclsingin Rdilioliikcr
\aunu I I sckliJokioiecf Kup$rdidcn $cossa

muunfellu.ia numeroltaan tuntenraton \ au-

nu. Sc kuului I Iclsin-sin hc\ osruitioliikcDtccn

loperuksen inlkecD liikcnr;es MaLti Ll u ltahr
Kåus.rlan Lc;n inselän kapeardteiscllc ruula-

tielle hanktimaan neLiin \ aurur sariaul] (luc

lisitii Raii0 '1l I 996 ).

lielsinkiin roimitctul !npiiaisel he\os-
\aunutnrol I Iioli\alDUulamaaluoxaai-
emnrin f lensbureiin loimiletlujen \'.unrien
kallaisia. multa huonraua\dsri pidempiii.
'Dhiii \ aunu prinoi 1.600 kg- al,seliliili 1.6

m. piluus6.2 m.lc\c) s 1.8 m ia korkcus2.75

nr. Lrsimmåiser I I \aurua Dkcrncuiin tila-
ukscn tultua ko\aLla kiircellal lopfu\uonna
1890.lorune ehdifiliisiin lai\ irla rlandeNisla

cnncn rrl\ci ruloajr l!änercn iåäl\fllsrll.
HRO:n insinit i( atduri kä\ j Tanskassa h) -

\'äls\ missi vrlnlihir lii\1.tr n ni,ia ii,lin

Mamskuussa \aunoL sadtiin lai\ aar jr tilu-
päiren he\osaunuliikcnncalkoi I lclsingissi

ioioulukuussa 1890. Ilnici säiinnijllisen lii-
kenteen aloitust! scur,la\ an \ lnden kcsltkuus-

sa.llRO tilasi lisijä ncliit !rnl pinaisu ia ncliii
a!onaisla raunua. n\r kaksinkctuisill.riar.lu-
lailteilla \arusteuuina. K$å\ itunul nlrn i6
l9oli\ar samanlaisiakuin niti ScandiahaoLi

k)mn.ncn \ uotta aiemmin toiiiilellu I,\)-
pckinrailioteille-lbisentila ssdrlrn\uunLrt
toimitctliin luoden 1891 pud.hdosk.udcn

uikan!. Flclsinkiin toinnettuien \ aunujen jijl-
kccn Scandia \ahnkti cnää lain \hdrr
he\os\aunun- \ uonna l89i kaksikercksisen
\aunun Kijopcnhaminaln - hc\ osrnio\ au'
nuj$ aikakausi pi1änl i scåndiaf rchtaulh sil-
bin kun se I leLsineissiloli \asDaluilhunl

Scddidn hc\ os.rilio\ aunuju \ !lnr istcniin
\uosini l870 l89:l Noriarn. Puolaan. Sak-

saan. lhnskaan. tlureen Scrlantiin la Vciäiäl-
lc..ia ticq ni nr) ös Suonreen. K3ikki.an \ ksi-

ia kaksikcroksisi!\ runujr \ ainr istri tunsa.n

20 \ uodcr uikana pcriitil50 kapplleua. lnns-

kan eiiis erikoisimmista I80(llu\ un loppu'
puolen \ienLiruoncisla oli\ar siis hc\osm;

Scrndian hc\osraiti$aunuliria kertoo
nriclcnkiinroisellai. n kldisrrcmfira\dllr
ra\ ulld ristijo ) li sata \ uolla siten traks.-

.iiänccslähe\osajastu aiastrcnren siihkijn

lronlaa kaupunkiliikenlccn \ allankunrounr.
I leursrriri$auruliikentccsrici olc) lipäin
så kiri{rn.u!l _liikua-. joren r)n ilolla rcsch-

diuå\u umlin ki an \rlmisruniisra. Kirltrn

runskankieli on I llånil\ iln hclppolukuislaia
selkc.iasuonalriselle lukilaile. Kirlaon run-

s!6Li ku\ irctLu- \aruslcllu\aunuien oimitus-
lucttclolla iu jokuisen kaupungin iokalnen
\aunul))ppi ku\araan tckstinlLrodossa la
ku\ ina tuDnollisesti. Randcrsir l.hdasroimii
n) k)lunkin kiskokalustorintamalla. n) k) iiiin

nin eLll Ihmba, di.r Tlnnsporllti,)n Denmrk
/\1S. I ehotrn arkistor o\ al olleer \ uoslen sal
ross.r iLneisrn h)\tssi )llajpldossa- iosta
\oinmc räniänkin kirjan parissa nautlia.

Scandi.nIchdas\al isrihe\os\aunuluolan
noniiilkcen siihlinritid runuir llnskan kai-

kille kolmelle nitiotickuupungillc \ uosicn

l90l l9-{7 dikanaiu) llänäcD raitioounul-
ijitd tulilchtaon uudcn onrist.rian m)ölä\ ielå
\uonna I990. luol1oin \!|ninettiin Llalti-

nrorcn ruitiotcille r;lallujef uLrsien lanio-
\aunuicf korciå. l'ällruottrnrdinla oi ollur
kautlJaikojen ruu$tiekdusl{rn \ almislukses-

sa. ltrndcsin thdasrekee n)k)aiän lihinnä
alihlnkinlaröitä Nuille Bombardicrin ) ksi-
kitille sekä Lunnossapitokoriauksiu ruulalie-

Asgcr Christianscn: scandius hestcspor-

\ ogDc 1870-189i. lsllN 871r I 109-0.1-i.

sDor\ cish islorisk sclskdb k irirsdi! nru

27.200.1.

Kirj.n koko on l8\18 cn. ladiuus l.l1
si\ uaia siinä on ) lisaru ku\ aa- \ärikanner.

Kirlaa on sadtu\dno Suonrcn Rlutdtic-
muscosra (o$irc Ilr\irkäinkalu 9. 051J00

FI) \ irkia tuifuhclin 0-'i0 725 2.rl ti su l2
l5).llirta on nuscon mrlmitlJssli29 c. Pos-

litse ia iaskull. Låhcretllnii lisiiliän ) hdcn li-
h.r) kscn summaan 6e.

Kesävaunu numero 16 on vuodella 1891
K lvitys linjalle Ta0 o-Kaivopo slo.
Kuvalaina: Asger Christia nsen.
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HELSINGIN RATIKOITA JA SUOMALAISIA
JUNIA 1960-io 

.l970-LUVUILTA

Rrirtiliiinen PMP I mnspo.l Films on koos
t.nu1 naulinnollhen 60 minuulin mittaisen
-'ROLLON llLLSINKf VHSnideon sekä

DVD'le\t n ulkomaisten nilio\aunu- ia nu-
urichar,istaiien ottam ista ! anhoista kaitall l-
mcisrä. Arkistomareriaalisra kelåu) aineisro

on ku\altuluosien 1962 l98l \älkenäaika'

Alkuperäistcn kaitatilmicn kulaajat o\ at

alankonradlaincn lon Pruissen. brittilaiincn

Brian Menn icj a austrulixhirrcn Alan Nloni-
mcr tla astaiaku!daiicn arkislotilmit olat
luonnolliscsti alun pcrin ääncrtönriä. Tihän
eloku\.aan on hillitlsLi lisiul \.$laa\antll-
paisla aiintä. nrirå kustantaiåon ku\ ircllul lll-
ftissiiesiint) \ isll.iunisla ia nrikoisu låhle-

neen. länU $piik in mainiosli sellaisen ka$o-

lan kon ,r.n.loll,i ei ole n uistissa oikcaa åäni-

maailn.a. Ääni\ alinnar ei\'aii vHS-muorois-
ralilniäkoekatsonuna'.kokenurla anbilaa
hiiirinncer kohluutlonasti. \aikkakin hö) ry

ia dicsclrcturcidcD sckä nrcottorilaunuicn
äincto\al ilmcisimmin pclliisiD b ltilliiscstä

lluruien. alsrikoidcn ja låuicn onrinais-

Iltniä iilä rietenkin kaipaaiiaai. N)1 filniiin
\ alitru \ainea pijdnii kuubsraa hicnan o!-
doha. Vaikka iiiinet ei\ ait siisolekaan oikeira.

anta\at nc kuitcnkin \ ihjccn nr)kkiiillmissä
alun pcrin kadotcrusra liänimaailmusta. Puh-

da$ppisuurecr \anno\at kalsoiur tieterkin

TURUN
RAITSIKKAVIDEO

lånrån \uoden ensinmålsesså nirnerussa
esittelimnre ruotsalaisen Uild-dressinenin iroc
ranran -SPARVACNAR 4 VllS-!ideon.
Nauhan kokonaiskesroon 82 minuutia jasii-

ö pedlli2j minuuLliaon Turun lnirio!aunuja
linialiikenrecssä. Vidco on n) 1 saala!ana Suo'
ncn Rautaliemuseosu. llinra on museon

m)tmålajssii 27.50 e. Poslitse ja laskulla
läheteulnii lisätiiän )hden lähet)ksen sum-

maan 6 e. Yhtqstiedol ensimnäisen esilte-

\aimcnra\.1 iizinen. Filnissä ei .i)ösläi1n
lausuta $Dmdlaisia paitann in iä cnglantihi-
sitlain \äiirinäiinnex\inä. \aan nc. sanroin

kuin useimmateloku\asstr esiint) ! ilr \eturi-
sarlal.ia lnitio\ aunur. nainilaan hetkellisinä
teksteinii k!lan alalaidassa. Kohtcidcn tun-
nislonlisessa o\ at a\ uslancet sLlonalaisd asi-

Filmissd \ ilahlele\a1seutua\ anhisct \e'
turi- ia moouori\ aunusarlal: Dm.l. Dm7

Dm9. Hk:.1 lkl.Hrl. IIrl2- tlrll.lh I I h.l.
Prl. Pr2. S'nl. Srl. Srl2.-1ki. Irl. 1i2. h L
vk.l. Vrl Vri. Vr5.ia V! 15. l\latkusmiaiunien

kiintoisint! kulustoa tinrain pii!in kacojdllc
licne\dtKansai ailiscn Ru\inlold\ aunu) h-

riön \aunul ia 195{Flu\un kiiLojunaruneot.
Rairio\aunuia rXhdiiån sarjoisu: I l5- i6-
i0.ll 7Ui0l ii0.iil 375ia501 5-'i{)srkli

.ioilrkin satLrnnaisi,r kaksiaksclisia. .luna-
otokset on k!\arl! llelsiigissä. Nlalnilla.
Kemlalla. Jiin enpiiäsä. l l) \ inkajällai. Riihi-
mäcllä.lliimculi r6sd. IimpeEella. t lapa-
mäcllii- t.uhdcssu. Kou\olassd. Nlikkelisä.
Pieksnnr iielli iå Kuoptuss!.

I:ilnin \ oi suosircllu kliki11c suonraluiscn

I 960 1 970-lukuien rrulalieliikenteen ia runn!
\aunuicn) stit\ ille. filnlii kL^alaatu \aikuF
raa alkuperäistasoi*ltr haffistekaitalllmika,
mcrdlla otctultN. Siino uureen esitlsmuoroon

ononnistunuth)\in. Eloku\anolalku\an'
ncer kiskoliikennehaDlsrajat aikansu kunrc-

ioillaiupa raimmilLaanio ) li l0\uouasiG
ren. joren \oimme \ain olla l\\ r\ \ äisii- cnii
ilniton nrr saat! lmirmman katsoiuk0nfan

PlvlP:n tuotanloon ) leikllijkin tasolla\oi
tulustua osoilteessr $$$.pnp!ideo-com.
PIVIP on tuottanut Hclsingin laitiolaunuhta
\ idcoll inrciä omanu kuvaust) önliin io I 990

lu\un alkupuolclta llihlicn- Niissii on niihlä
\åni1 nrm. punahamuituf i\ eh!uf uiaiu rcli-
akseiisia moorori\.runuia.rtkisessa !hen uk-

sessaan..1tollonIlelsingin- luotanlonumero

on I I77.iaai\an !iinlcaikaislen lllnicn nunre-

d alkalatjoscuraa\ allauharLu\ ulla. NIh-
tä!äksi.lajä m illoin \ aln istukseen orekan li-
sijä !.nhoisra kairaulm.islä koo(uju Suomi-

VIIS lai DVD on saala\ana edulliscsti

Suomen Raurarienuseosra- llintaon nuscon

nrllnrilässai li c. Postilse.ia laskulla lähe'
tclt)nä lisätäiin ) hdcn liiheltksen $rnnaan
6 c. Postitsc lilattaessa mainitse hummassa

csit)snruodossd hdlual tuotteen. Yhte) stiedot

cdclliscn csittcll n I htet dcssä.



POHJOLAN METROT

Raideliikenneharåstajan peruskäsik;rjaksi

venåtonja todella ajantasainen Pohjolan met-

rcjen ja samalla pohioismahten piiiikaupun-

ken milioteiden sekå mulat€iden låhiliikenrcen

esiftly yks;ssä kansissa on todellinen kult-

Robert Schwandl. Bediinisså 6uva kk-
ja;li.ja kåsiiielee perusteellisesti teokessaan

mlojen historid! nykyhetken, tulevåisuuden-

suunnitelmar ja linjauksel s€kåesittelee liik-

Kirjan ilmiasu on rakennettu sit€n, että

pääsååntöisestijoka toinen auktra on teke
tiå €li vasemmalla sivulla såks@ja oikealla

englantia,joka loinen aukema puolestaån on

tåynnä kuviaja kuvalekslejä. Maantieteelli
sessä muodossa esiletyt metreja kaupunki-

mtojen yhdislelmåka4at ovat e.itläin havain-

nolliset. Yhdessä kuvien ja selkeiden kuva-

tekstien kanssa ne helpottavat kaupunkikoh-

taisiin järjestelm iin tutuslumista jo etukliteen,
jos €i ole vielä kåynyt Helsingisså Kööpen-

hadinasa odossa tai Tukholmassa.

Eri ralalinjat esitelläån omina kokonai-

suuks;naan varsin yksityiskohtaisesti. joten

ajatuksella kian lukenutjatekstiåkuviin sekä

karnoih;n vermnnut hmastaja siinä kuin
mmånilainenkin lis?iä tietiimysttln huomai-

kvasti kunkin kaupungin råideliikenleestä.

Sanalla h:ln voi tehda vedailuja nåiden kau-

punkien mtavertkojen kovin erilaisista kehi-

rysvaiheislÄ
Kuvat ovat korkeatasoisiåj a havainnol-

lisia. huonattava osa lisåksi erihåin taiteelli-

sia. Itsekatselin Helsinsinkin kuvia lähestul-

koon ulkomaalaisen silmin.ja mielesläni päå-

kaupunHmme mideliikenn€kokonaisuus on

e.itt iin näyråvåja ryhdikils nuihin Pohjolan

piukaup nkeihin vemfluna
Roben Schwandlilla on ouut apunaan

osaåva avustajakut4 Helsingin osalta neljli
Kööpenhaminan osalla kolme. Oslon osalta

neljä, Tukholman osaha kuusi sekä lisåki
Berliin;ssä neljä6iantuntijaå.

Mielestäni Schwandlin uusin d€trokirja
kuuluu joka;sen suomalaisen raideli;kenne-

hanåstajan kisikiiasloon ja myös tf likkiiiik-

si lahjaksi ulkomaisille yståviUe.

Robe.r Schwandl aloitti "metrckirjailijå-
na" jo woma 2001 . Hänen enslmiks; ilmes
tynen esikoisl€okse.så Metros in Spåin (Es-

panjån metrotr Barcelona, Bilbao, Maddd ja

Valencia) julkaisi enslåntilai'en capilal Tmne
poft -kuslånlamo. Tätnåijälkeen olivat vuo-

rosså kuvateokset Berlin U-Bahn Album ja

Berlin S-BahnAlbum eli kuvateoksel Berlii-
n;n netrosta ia kaupunkiraddta asemineen.

Työn allaon parhaillaan teospad Hampurin

Robed Schwandlin ylläpitämillå koti-
sivuilla slw.uöanlail.nel voi lietoa melgis-

tivå kodata kunnon saaliin meilme kaikisla

mer.oista. Kåykll?lpä katsomassal Kuten

myös kkjauutuulta esitlelevillä sivuilla

Kirjaa on saatavana Suomen Rautalie-

museosE llintaon museon myymäliissä l7
e. Postitse ja laskulla l?ihetettynä lisätäån

yhden länetyken summm 6 e. Yhteystiedol

ensimmåisen €siltelyn yhteyd€sså.

Robert Schwandl, 2004: U-Bahnen in

Skandinavien / Metros in Scandinalia" ISBN

3-9365',13-04-2.

Kiria. koko on 17x24 cm. laajuus 144

sivua. siinä on 422 viirikuvaå- 44 muslavalko-

kuvaa, yks; li.jakaavio sekå yksi mustaval'

koinen ja neljii värillistå kartlaa. Tekslit sak-

saksijaensldniksi.

Vimeistå iltaa a€bian vanhalla pååle-
pysåkillå. Kuva Juhana Nodlund 27.8.2004

Kuvatviercisellå sivulla.Arabianrannan råitiotiesaaliin liiletlyå muuhunvetkkoon 27. -
28.8.2004. Kuvåsså uutta raiaa Håmeentiellå. Kuva Juhana Nordlund 28 8 2004.

Avajaispåivänå Alåbiånlannasla ajettiin ensimmåisen vuorcvaunun edellå entisÖidyllå VIS-
vaunulla HKL 339 yksi tåysi kienos. vasemmåssa kuvassa 339 Hietalahdesså, kuva Juhana
Nodlund, oikeanpuoleisessa kuvassa iloisiatunnelmaå, kuva Eerc Laaksonen,29 8 2004

Liikenteen alkaesså kaikki neljå vuorcvåunua olivatVariotrameja. i,lyöhemmin liikenteen

lihentyesså mukaan tulimyös kolme nivelta. Kuvå Juhana Nordlund29.8 2004 A€biantanta.

-
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ra hkon on loonnut Kinno \ylakder. @unajinaan Pe ri LeinonakiJa Juhana nodlund

SII'|ISET BUSSIT VUODESTA I OSA 7936,

Reition cdelli!issä numoroissE on Eleltu j{lloiels k{hst0luelteloe hikictå llKLr busseislå.

lish elenee se0naviss. nunsroissa. hetlelo on heditlu silli porisgtleelh, etli el0bi
0n luålollu fodkldiir loitld nunerulle yksi olleet !0toL Sitten siiflyfiEn hllos€er illo.
lopllr sflv0lel..ll 9933 - HKLI loiltlicn aikojcn lorltein bussin nunero.

Flelsingin Rail;o1ic ja omnibusosakeyhtiö
1936-1,1
Helsingin kaupungin liikennelailos
l94i 94
HKL-Bussiliikennc I 995

B = bulldoe (elmotoil
E = hcll! (etum@tlori).
K = nåhui (k6kim@tbnl

= tuto H(I,nmft. S@absi voi
siintld listrUa Eamd kem di
kohdissa jc s nmma on vaihdetu.

Etuovi on yl@så elualselin elupmlelb.
lckiovi alsleiden vålisåja takaovi 1ak&

a!$lin blqpuolella Nokka- ja bulldoe-
mallisis &tois kuiienkin etudija
kskiwi oval molffiat ak*leido väli*llå

B = nomaali 2-.kslim

2 = etrovilta kBkiwille marala.

takryella 2 askelme
I = kulen edell[ bktuvella I askelna
0 = råysai'l4 ei iskelmiå

VAIIIT= vaihteisto

P = puolitubmadli C"tviren"),
A,A.= aulomeni-AlliM,
AM =dlomååni-MeG.les
A.S = dtomaEni-Smia

AV= aDtonmftivoifi.
A7= ztr.nz ni-7F
A = auiomdni, muu motti kuii

edellai 1ai meftki ei tiedN
Nmft viitt å vaihteidm
n åtåftlj6 riedos

K.OTTO jr POISTO = kå]dddnoto ja

N@@r ovat iiiristyksiil \@i, lorutui.
m = älus1tr Msimalli päi!å wkbp. oo+unldndesld tåi
/Ov= vand.lutypi ja ovikoodi

L = låhiliikme/dikåupunhlGi

S = ht!,,litiiliik €bNi/prcli-
hrisd, kulen L nutln ko*€at

P = p@mDin vaudeltu puolitrdsti

eidetoa 00 wosilum kohdalla s sii@
ta.koinaa wotra 2000,

Påivituniubillå o p)ritty kefiomM s koskå
aulo on lodelli$udesa oredu liikenr€s@
tli poisl€tu kå',ttnii v@hoi*a bt$isla ei
I itdftM yl@ii ole tiedN l,!in HKL:n
vi'allinm pm. Kä)ttdnoto on siuoin
&pahnuut jokin aika påivamådrå' jdn@n ja
kiittijstå poislo m klr'finrttssä saltlanut
lrpohhB jo eitå kuulåGid åikni*nnin.

HUOM. = muita tieroja ja htmdilksia
< = aikaismmin/edellim
> = nyiihemmin / s(x@va
jhdpå = åjojohnnid puhdishsuro

i m esiieny p€ltisletysti kolnella
(niv€lb(Bisneljdllå)nmeoua etodi-

Kolustoluetlelon merkkien selilyksiö

Helsingin kaupungin

fnnrrof 3t2004 21



n

H
Ej
R

NRO ALUSTA Malli

862-V

862-V

862-V

862-V

862-V

862-V

862.V

862-V

462-V

871v125

871 V125

B7t V125

87M25

871Vt25

47M25

87M25

871Vt25

862 VE

862 VE

862 V

862 V

862 V

862 V

802 V

VAIHT. REK.

AU-336

AU-629

AU-630

AS-270

AS-313

4T.36

A2,161

BB-504

BD-77

8D'127

8D-243

AY-g27

AY-36€

AY-369

AY-367

aY-459

Tp. Vm KORI KOK LK K-OTTO POISTO HUOM.

520400 630000

520500 650000

520500 630000

520500 630000

520500 630000

520500 650000

520500 670000 Museoåulo

520600 640000

520600 030000

5s0900 650000

550900 660000

550900 660000

551000 670000

551000 660000

551000 670000

551000 670000

551000 070000

54t200 660000

541200 630000

520600 650000

520600 650000

520000 650000

520700 650000

520700 510000

Valov

K112

K112

K112

K112

K112

K112

K112

K112

Kt12

K122

K122

Kl22

K122

K122

Kt22

K122

K122

Kl12

K112

K112

K1l2

Kl12

K112

K112

IST

19

19

19

19

19

19

19

19

19

22

22

22

22

22

22

22

20

20

20

20

20

20

20

151 Scaniå-V

152 Scania-V

163 Scania-V

154 Scåniå-V

155 Scania-V

'156 Scania-V

157 Scåniå-V

158 Scania-V

159 Scånia-v

160 scånia-V

16l Scånlå-v

'162 Scania-V

163 Scanie-V

166 Scania-V

169 Scania-V

l7O Scania-v

t72 Scåniå-v

173 Scåniå-V

A 52 Valmet

B 52 Vålmst

B 52 Vålmet

B 52 Valmet

B 52 Valm€l

B 52 \r'åhst

B 52 Valmel

B 52 Valmot

B 52 Välmet

B 55 Helko

B 55 tlot(o

B 55 tlslko

B 55 Helko

B 55 tbfto

B 55 Helko

B 55 Helko

B 55 tblko

B 54 Helko

B 54 Helko

B 52 Helko

B 52 llelko

B 52 H€lko

B 52 tblko

B s2 Helko

B

B

B

B

a

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

1

1

1

t/t

iI
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177 Scånia-v

178 Scania-V

180 Scåniå-V
1E0 Vånajå

l8l Scania-V

182 Scania-V

rE3 vanåiå

'lEE Sdniå-V

190 Vanåiå

191 Scånaå-V

Tp. vm KORI

B 52 Helko

B 52 He&o

B 52 tlelko

B 52 Helko

B 52 Helko

B 52 ti€lko

B 54 Helko
K 67 vMima

B 54 Holko

B 54 Hel(o

B 54 lblko

B 54 Helko

B 54 Helko

B 54 Helko

B 54 Helko

A 54 Helko

B 54 Helko

B 54 Hel(o

K.OTTO POISTO HUOM.

52ö700 630000

520700 640000

520900 640000

520900 630000
070000 770000

520900 650000
670000 770000

520900 630000
670000 760000

540200 060000
670000 770000

540200 660000
670000 770000

540200 670000
670000 770000

540200 650000
670000 760000

540300 600000
070000 770000

540300 660000
670000 770000

540500 650000
670000 770000

540600 660000
670000 770000

540600 650000
670000 770000

540600 630000
670000 760000

540700 670000
670000 770000

Malli

862 V

862 V

862 V

BO2-V

462-V

862-V

862-V

862-VE

862-VE

862-VE

B62VE

B62VE

862-VE

862-VE

B62.VE

862-VE

862-VE

Va/Ov

K112

Kl12

K112

Kl12
t<220

Kl12
K220

K1t2
K220

K112
tQ22

K112
t<222

Kl12
K222

K1l2
(422

Kl12
t<222

K112
ta22

K112
t<222

K1l2
tQ22

Kl12
tQ22

K112
K222

Kl12
t<222

IST.

20

20

20

20
37

20
tr7

20
37

20
2A

20
2A

20
2g

20
2A

20
28

20
2A

20
2A

20
2A

20
28

20
2A

20
2A

KOK LK VAIHT,

B1M

84M

84M
84tvt
84PI

84M
84PI
84M
84PI

84M
84PI
B 4 llit

BlBI
84M
94B1

84M

84M
84?4
84M
84PI
84M
84PI
84M
84P4
B 4 ll/t

84BI
B 4 IIJI

B4PI
84M
84PI

REK.

AY-678

AZ-312

AZ-358
BSF-73

A2-658
BSF-72

az-600
BSF-71

AL-511
aPK"75

BP04

AT-750
BPK.74

AU-397
BPK-73

AU-692
BPG3

AU-846
BPGT

BRO-87

BRD.88

BRO-89

aL-452
BRD-90

AL-455
BRD-91



Helsing n kåupungin ikennelaitos
176 Scania-Vabis B62V/ Helko
vuode ta 1952. Kuvå Peftt
Leinomäen kokoehasla.

Helsingin kaupungin liikennelåitos 178,
Vanaja VLK4-68 / Aulokori vuodella 1967
linjallå 8s. KuvaTommy ruanner19.7.1971

Helsingin kaupungin liikenne
laitos 178, Vanajå VLK4$8 /
Autoko vuodelta 1967
Råutåtienlor llå. Auto on

jådeslysn umerci on koruatiu
uudemma la mallilla. Kuva

H KL 178:n kojelaulå. O keålla aihaal a
nåhiäv ssä !ånalan Wilson-puo -

automaatlivåihleenvålintålåite Kuva
Pertli Leinomåki24 5 1976

Helsingin kaupungin liikennelai-
tos 182. Scania-Våbis 862 VE
/ Helko vuodelta 1954 Kuva
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PAATE PYSAKKI

Tloatilr|i|r.'lr oi .rlo lr|irrkiiiirr rr'olf,f , t.rIIGi *iaål korr|)lrl

Jos haluar saåda nopeasli ajankohtak;a tieto-
ja SRS:n lai muuteh alaa låhellä olevisla la-
påhlLrmisla. se käy päinsa sähkÖpostitse.

.rollet vielåole mukana Sinun on ensiksi il-
moitettava rinkiin liinlnr ises(lsi yhdisryk-

sen sihteerille sähköposdlse osoitteeseen

i.nordlund@kolumbus.fi . Muihin osoiiteisiin

läherenyiä viesleiä e; oteta huomioon. Sanalla

ta ringistii" s;ilåkin ilmoitus samaan osoittee-

Tåmå palvelu roim ii låydentavänä väli-
neenå RAITIOnja SRS:n verkkosivujcn dn-

nall€- Sähköpostirink ei kon@scn cnempiiå

iäsenlehteä kuin ;nlemetsivujak@n.

SRS-IN FORMAATIOTA SAHKOPOSTITSE
suostut siihen. että såhköpostiyhleystietosi

vdlitryy kaikillc mukanaole!ille. Täiäi rinkiin

voivat tulla !ain SRS:n jäsenet. eivät sumn
ulkopuolisel. Muislataar kukan ei ole läEsä

systeenisså automaaltisesti mukana" våån

ainoaslåån ne. jotka sähköpostilse ilmoittau-

tuvaryllåmainiltuun säiköpostioeinceseen.
Yksi ilrnoitlautuminen riiniiä. Jos halual ero-

SRS:N SWSAJELU
Suomen Raitioreseura ry:n syysaielu 2004

lehdään sunnunrzina 3 I . I 0. alkaen klo 12.00

entisöidlllä VTs-vaunulla i39. Lä|tö tapai-
tuu Koskelan hallhta. Matkalle voivat osal-

listua vain seuran ne jå:senet. j olka ovat suo-

.iltdeet vuoden 2004iåsennaksun. Muula

SYYSKOKOUS 2OO4
Suomen Raitiodeseum ry:n syyskokous 2004

pidetiun sunnunla;na 28.1 1.2004 Helsindn
Raitioliikcnnemuseollaalkaen klo 13.00.

Pienoisrouloliekerhon
nältely tlelsingin asemallå Höyrypannu-

henkilöstöruokalåssa ]auartaina 20. I L2004.

Esillä myös SRS:n jäsenten pienoismitiovau-

nujajarailiolieaiheisten julkaisujcn myyntiå

sckå ilma;nen .1ö)lölaatikko 
-

sRs:n kesäajelulla käytiin Luddellå (HKL
150) myös Kåpylåsså. Kuva Jarkko Nyman
5.7.24U.
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LINJAT
L.isäliikcnne Kai!otuisron konsedliin I 2.6.

Raitiolinlalla l0 iabuss;llnlalla I Taioi ]limäi-
råisiä !uoroia Kai!opuislon konsertin kulki-
joilavaden lauanraina 12. 6. noin klo 13.30 -
15.10. Ylimääråiser låhdöt on merkilr)
I0Xllåja lTXllä.

Railiorinia r0x aioi Töörön hallin ja
Tarkk ampujankadun väliä ia kä) tti kaikkia
reitin!.rellaolevia linjan l0 p)säkkeiä.

Busi l7X aioi Rautatieaseman Merj-
kadun väliä.ia ptsähl)ikaikilla linian l7
plsäkeillä.

Henkilöauton malkaminarilla afl ioiduksi

Hckingin nitioreiden ) ksinkerraisksi piruu'

dcksi on saatunoin.li kn.
Kaksi- lai uscanrpiraitcisct osuudet on

miatlu !ain) ksisuunlaiscna. Koftreleita kieF
Ovlit , ksirailcis.t silmukat on laskctlu kui-
tenkin kokonaisuudcssaan. Liniojen. Srurcn-
kadun. Mikonkadun ja Y önkadun linia-
liikenreehå poisolelat osuudel sekåArabian-
nnnan uudisrata on laskenu mukaan. Kun

) llämainillu luku kerolan kahdellasardaan

noin 90 km.ioka olisisiis kaksiraileisen ra-

dan raidcpituus. Kolminiteket osuudet ia
sivurailect lAdaval l6kclDassa sihnukoiden

HKL:ntoimintake omus m ainirsee. coa!

liniamlaa on 83.5 km ialamlhlelksiå6.5 km

cli)htecnsä90 kn. Näiden lisitksion halli-ja
iärjestcl) rancita l,+ km. Raidekilometrejä on

siiskaikcn kaikkialn l0.r km.

Uscilla bussilinioilla aikataulumuutoksia
2.8.

Arkisin han enneluin yuoru\ nlcin aianect

bussilinjat 1.1. 16. 17. 18.20. 23.40.41.42.
51. i?_ i7. 58. 588. 63. 61. 65A. 66A. 67. 68.

69. 70T. 1Av. 7 t. 72. 73. 1 3B_ 7lN. ?'1_ 74N.

75. 764. 768. 77. 77 A. 74. 79. 8i. 8.1. 85. 86.

88- 92- 91.94A.95ia 97 paluvalmaananlai'

na alkukesän aikatauluihin. Linia 5.1siir!'i

Kesårauo lla 1i iken leeseen.

l-injat39.39V 15 ja 7lV palanlat liiken-
teeseen maanantaina:.8. IIUOM! 15. elo-
kuuta 1ähtien ruuhkalinja i9V ja arkisin påi-

!älläliikennöi!ä liniai9)hdisletään Iinjaksi
i9.ioka aia Kmpista Malminkafi don Neu-

lsticllc. Linja,r5 alkaaajaa mlös viikonlop'
puisin.iauusi scululinia 548 alkaa liikennöi'
dä Malninkananosra Vakipeltoon ja Kaivok-

M)ös pallelulinjal Pl (Lautrasaari). Pl
(Hertronieni)- P7 (Vuosaari. auto B). P8

(Maunula - Malmi). P9 (Pihlajamäki). Pl0
lKallio- Koskela) iaPll (Nlellunmäki- M)1'
lypuro ) palaa!at kesätauoha 2.8.

Raitiolinjalle 6. jonka reilrielokuun 1o'

pusa pilen i yhdellä pysiikkiparilla. tuli yksi

lakio-iaruuhka\uorc lisM: siisT+4. Kicrcs
aikapileni5 Sminuulilla. Huomatlavaaon.

cttä aamuruuhkan ruuhka!uorcia lukuunot'
lmana kaikki hllliinliihdöl ovalAmbim piiiis

tä. los jotakura kiinnoste nähdä halliinlährö-

icn ajat. nc Iö)ty\ail syks) n pysäkkiaikalau-

luistapISäkiltä*Arabia .

I Iclsingin liikcnnc siiq ; s) ysaikalaului-

hin kahdessalaihcessa. sunnunsina l5- clo-
kuuta slysliikennc alkoi suu rnrnallaosalla
bussilinioisusekårairiolinioilla4 ia 10.

Loruilla rairiolinloilla sekå bussilinloilla
I 1.20.20N.24.40.42.55.55Aja62st)s-
aikataulut tulival !oimaan srnnuntaina 29.8.

Metrossa sekä bussilinjalla 5,1 s)lslii-

Liikcnnemuutoksiaelokuussa: Linjoicn 85

ja 92T koululaislähtöjä alettiin liikennöidä
lt_8.

Bussir 1,1. l4a.ia l8 palasi!ar 15.8. Kam-
pircå r'redriklnkadulle lijölön suunonn alaes-

Linjan 8l reitti pileni Hertloniemen-
mnna$a Am imali Cronstedlin lorillc I i.8.

Linian 19 rcilti pitcni Pohjois-Malmin-
kadanoon Nculdstiellc sti I 5.8. Myös linj an

aikataulu muuuui. linjaa liil,ennöid.inn joka

påitä noin klo 22 asli. Muurosten \uoksi
ruuhkalinjai9V lopeni liikennöinnin.

Liniann l9A. Kmppi- Konala Malmin-
kartano- aikalaulu m uunui I 5.8. Lini a Iiiken'
nöi.ioka piii!ä noin klo 22 ' 1.30.

Linjd45. Kamppi Malm inkartano- ai'
kataulu muuttui 15.8. Linja aiaaioka päilai

noin klo 22 asti.

t rusi *utulinja 5.18 aju sunnunrakta 15.8.

alkacn Malminkananosta Vanlaallc Vdski-
pelloonja Kan okselm. Bussi liihlee Malmin-
kananon senaha Kai!orintccnkujallc arki-

sin klo 6 - 20.27. huanlahin klo 7.I0 - 20-30

ia sunnuntakin klo 8..10 - 20.30.

Uusi liniu i2A. Viikki oulunkylä
Munklinicmi. alkoi liikennöidä l6-8. alkaen

arkisin ruuhka-åikoina.

Eussilinjat 6TX. 85V 94v ia96vsekälin-
ian 95 koululaislåhdöt paldsi\a1 tauolla I 6.8.

Rairiolinia 6 reilti pireni Arabianranlaan

Kaj l.lanckin äuklolle 29.8.

Bussiliiian I I arjen kokopäi!ijliikenne
loppuu.ia i0.8. aikaen arkisin ajet.an lähdöt

Hertloniemeslä klo 9. I 5 j a klo I ,l Munikka-
maaha. viikonloppuisir bussi liikcnnöi klo
20 asti Ko.kcawrcn aukiolorian muken.

Munkkinicmcn pahcluliniallaP5 otettiin

kaluöön rahikauden rciui.i! aikåuulu i0.8.
I lK I-jäiesrj kaksi erikoislinja läneiden

yijn kulki joillelorsraina 26.8. 6x aioi Paa!a-

lin kirkolta Senaalinto.illej. I 0 X Yrj iinka-
dulta Kuusiliellc. Uscilla kcskuslasla

iährc!;11ä busseilinioilla oli lislilähröjli noin klo
23.25 - r.i5.

Aamu!öliniat 0lN - 09N aioilal !iikon'
lopun aikataulujen m ukan.

Railiolinjaa 6 aietriin perianraisra 27.8.

klo l8.l0alkaen lauantain 28.8. )öliikcntccn

Syysllikenteen alkåessa Va olramlen måärå
ikenieessä on o lu!valsin huomatlava.

Kuva Juhana Nordlund 25 8 2004
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loppuun HietalahdestaPaavalin kirkoue.Vii-

meinen pysäkki oli Hämeentiellå Slurenka-

dun kulmassa- jossaoli laihro bussilinjallc

6X. 6X ajoi mtikka-aikataulujen mLrkaan uu-

delle päätcplsåtilleArabianEnlaan asti Se

koNasi raitiolaunun. koska uudella linja-

osuudella tehtiin siihkölÖitä.

Sunnuntaiaamusra 29 8 alkåen linjoi 6

åjetaan normaalisti uutta reiltiäån Hieta_

lahdesta Arabiantrtaan
HKL-Råilioliikencen normaäl;s1a kä) _

lånnöslä- jossa vuoro åjaå vain yhrå linjaa.

poiketen ajaa luoro l2seuravastil
(Jlosajo KH (Koskelan halli)6 01. sieltå

linjaa 6 laihdör HIE(tlietalahli) 6.31, ARB
(Arabian.anla) 6.58.lllE 7-32. ARB 8.06-

HrE 8.41. jostahallikilvillålinjan 8 pälepy-

såkin PVK (Paavalin kirkko) kautta VH:n
(Vallilan halli) pihalle9.07. Låhlö VH 9.33

linjaa 2 RTlle ( Rautalientori). m inkäjälkeen

ajaa loppupäivän linjaa 2.

METRO
Mctroliikennc palasi slyskauleen naanan-

laina 2. elokuuta. Ruoholahden ja Iliikeskuk-

sen välillä ajetaan trkisin ruLrhka'aikoina jäl-

leen 4 minuutin vuorcvålein- ltäkcskuksesla

Mellunmäk€en ja vuosaarceniunal kulkevar

8 minuutin välein. Muina aikoina !uorovälil

ovat 5 ja I0 minuultiå. Syysliikenteen alka-

essa.iunal pilenevät vilkkaina äikoina ta,'?i,

r.rr, kolmen vaunupa.in m inåisiksi.

Pedanlaina 20.8. oli iftapäivåruuhkassa

klo l4:06- l9:10 ensimmåistä päivää linia-

li;kenteessåsanccmttu 6elrciuna m I 4l+142

vuoron 6 itäPäässä.

Smainen launupad oli liikcnter*i myös

ainakin låuanbina 21.8. ia lähiaikoina saad&n

linja'aj oon myös vaunupd 129+130.

UUTTA KALUSTOA
HKL-Bussiliikenne. au1ol 429.ia'130 såa1iin

käyltöön elokuun puolessa välissä. Aulot

oval luttu.jaScania L94 UB / LahtiScaloja.

mutla hiernan lyhycmpiåkuin vuosien 2002

ia200l vastaaval sckä auiot 424- 428

Connexille tuli elokuussa myijs uusia

Scaloja sekå kaksialselisia että rukiakselilla

vduslctluia L94 UB 6\2'4 aluslåisialinja_

Concordian uuuudel oval Volvo

BTRLL:i1åCif L tylppkelläkodllajayksi
8700 B7R-alusulla. Toinen tullee tämän leh-

HAVAINTOJA LIIKENTEESTÄ
Ulsissa mdleissa kiiltclevå Nrl+ HKL 39

koeaiolla KH - vH -välillana28.6 klo 13.15

Linjakilpilaitteinaedelle'n Milronin rullamallil

eli niitiici ollutuusinu.
Nrl-vaunu 53 ha!aitu 10.7.2004 linjalla

3B pluskoljauksen kå!neenä. Nåin ollenvii_

meinenkin Nrl-!aunu on !almistunLr + -muu_

tostyöstå. Vaunussa ei o1e mää.ånpååtekslil-

lisiä linjakilpiä. mutla keltahcn yhleistdifU-

kilvc'n pidikkect pLrunuval n) t lämäikin vau-

Nrll+ l0l seisoi I8.8.2004enullåvalli-
lan hallin edessä. Linjakihet olivd smanlai-

set kuin launLrissa 91. 95.97. 98j a 100. Mai-

nittak@n. e(ä plussmattom iaNrll:ia ci enäå

linjallakulie.
Periantaina 20.8.2004 puolenpäi!än ai-

koihin kaalimato 225 suistui khkoilta I'oru-

m in edu\tålla Mannerheim inliellä Kaivoka-

dun/Simonkadun rktelksen eteläpuolcllå.

H055 ja joukko miehiä oli töissä 225:n

takatelin Hmpussa. Kadussa olevista jäliislö

påä1eUen vaunu oli lullul råulaieasemalta.ia

käänlynlt lasemmalle (ctelåån ) Manncrhei-

mintiellc. vaunun vuorunLrmeronäyttö oli pi-

meiinäia Hhissä luki El LIIKFNTEESSÄ lll
I TRAFIK. Vaunun Hkalelin etummåinen

pyöräkcna oli suistunul myölåvaihtccn lop-

pusentc;llå ja kulkenur miriorien j a ajoradan

välkcn korckkeen kiveyksen reunan suuntai'

snaionkin matkaa. Kaalimalo oliiånnästi

linkussa elisen takimmainen viidennes oli

kulkusuuntad etuoikealle ja edcllin€n viiden-

ncs vaslaavdli vdsemmalle. siis kuomaulot_

tuman )litys vaunun o!ienpuoleisella s;vul
la. Keski- ja etutelil olival kiskoilla

Mikä lic suisr2nut takalclin miteilta. mufta

ruuhkal olivat melkoiwtia kaikki railiolaunu_

liikenne clelåån kääntyikin Lasipalalsin

pysaikiltäpoikkeusreitcille nulalieascmalle.ia

siild edclleen. mikä ninnekin. ANatenkin

Snellmaninkadulla oli tiheä eleliiän painollu-

nut uitiovaunuliikenne.
Raiteel Manncrheinintiellä pohjoisenia

i1äan suistunccn vaunun kohdalla olivat

Rairiolinj alla 2 olivat k€skiviikkona I .9.

vaLrnuina 84 (ilmeisesri: !uoro lll.59(12)ia
66 ( ll). Kaikki siis plussåttljaNr-vaunuia.

4-9. vaunu l4 tihusa.jossa. havaitu nat-
l,ll. Kaivokådulta Bule!ardille-

Kcskuslan raitiovnLrnuliikenncp)sähl) i

8-9. puolen pajivän jÄlkeen noinladiksikun
linjalla3Bollen vaunun vimitin lakenri ajo-

ldkaån Raulaticntorilla.

våriotmm 23i oli raitiolinjalla lAkeski-
!iikkona 8.9.2004 iltapäi!äl1ä. Vuoronume'o_

kyltissä luki 102. Variohmqiå oli kysehcna

aiankohtana runsaasti l;ikcnteessä muilla lin-

ioilla- Linjm l0 lisåksi linjoillaiB ja3Tniilå

kulki useitaia samoin linjalla 4. jolla niilä oli
poikkeuk*llisesti joPa kuusi kappaleft a Påi-

väå aiemmin. tiistaina 7.9.2004 iltapaivällå.

HKL-Bussiliikenieen autot 429 ja 430 saatiin

ajoon syysaikåtaulukauden alkaessa Kuvå
Jalkko Nyman 1s.8.2004.
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linjalla 6 kulki ainåkin kaksi matalalatia-

Variotmm 220 råitiolinjan,l vuorossa47
joutui lyömöhommiin keskiviikkona 8.9.

2004. kun linjalla2 olht!a!nuNd 53 hajosi

Kruumr!uorenkadulla Kal.ajanokalla noin klo
t5. Peråssä lulleer neloslinian launut myö-
håstyivå1 pahasli. sillå hajo

kltkeminen kiinni vårioon kesli yllätlävår'

kauan. Tulipa lopultajopa H055 apuun si-

rcenilsoiden. munajuuri silloin neljånkuLiel-

tajan oliyhteistoimin onnist!nut saada !au-
nu1 kiinni toisiinsa. Hajonnut !aun! työnnet-

liin kakkosen päåtepysäkin kautla pois Ka-

lajanokalta ja Senaatintorin kohdallaAleksiha
Snellmrninkådulle kohri H,k.niemeä

Sunnuntaina l5-8. siinyi seutulinia 132

Espoon Malinkylaiän HKL-BIiltii Connexille

ia Espoon sisäisistä linjoista siiqivät mm.

I I ia3 I STA:haConcordiallc. Muulamiaka-
lustohavaintoia näidcn linjojcn osalta:

Seurulinja 132: Kidavaa kalustoa. teli-.
1a!allisia. vanhoiaja uusia aulojakaikissavå-
reissä ia kaikki korivmooltor'l pailsj _tans-

kandogeja . Uusi kaluslo Lanti Scala/Scania

lel;autot nrot. 304 ja 305 (vOG-5 l9 ja 520).

Osa HKL-Bli:n seutulinjan I 32 entinen ka'
lusto havailtu seululinjalla 109 {csim. nrot.

9804 ia 9810). Espoon linja ll: vanhaaja
uLrlta kalustoa- arkipåivisin yleensä nrol. 70

iauudet volvot428 ia430 (i FU-428 1a,130).

Espoon linja3l: Päiasiassa vanhaa kalustoa.

myös leliauloja, esim. nrol. 6l ja 123. uusi
kalusto: Volvo nrc. 438 (JFU-43 8).

STA:n autoja havaittu myös seululinjoilla

Esp@scu. csim. lomlaina 26.8. seutulinjalla

I09 (SI nro.25,1). sekå seut!linjalla 324.
'lbrsraina 26.8. oli llKL-Blirn linioilla

65A/66A Såftle/volvo reliauloien Iisåksi mm.

telibussit.rot.3 ia 9803. 1isåksi Mercedes
nro.9845.

Linjalla 6iA 01i perjdlaina 3.9 ihapåivä-

ruuhkdsa ajossa STA:n korkea Volvo,^ iima
nrc 106.

LÄHUUNA
lbisen lilausedn Six4-juniaon näkyn)l var-

sinkin 
^- 

ja M-junissa 24.8.2004 alkaen. l-la-
vaintoja on jopa viikonlop!illa.

Tiklru.ilan-Keralan kaupunkimra liiken-
teelle sunnunlaina I 5.8. Kaupunkimdan !al-

misrumista iuhlit1iin maananlaina I 6. elokuuta

Tikkurilassaja Keralalla sekä niiden välis;11ä

asemilla. Kaikillaasemiuatdjoilliin kanvia ja

mehua klo 7-18. t.isåksi Vallinojan tulevan

aseman kohdalla t-eppAkoNen puolella oli
larioiluaklo l6- 18.

VR:n kaupunkij unaan !oi tutustua Kera-

lan asemaua klo 9.30-14.30- Puhallinlhrye

Sinetliseitsikko soini asemalla klo 7-9ja I G
I 8. Tikkurilassa sambaryhmäAle8ria esiin-

l) i aam ullaja iltap.iiväl1ä. Yleisö oli tenetul-
lut myös kaupunkiradan vimllisiin avajaisiin

Tikkurilaanklo I 1.45-l2.00jaKenvalle klo
l2-15-13.00. Tikkurilassa tilaisuuden avasi

Vanran kaupunsinjohtaja Juhani P@j ancnja

Kemvalla kaupungiNaltuuslon puhenjohta-

ia Markku Liimalaincn. Musiikista våstasi

Sinettiseitsikko.

Helsinsin ia Kcravan !älislen K-junien
vuo.oväli lyheni 20 minuulista 10 minuut1iin

årkisin ruuhka-åikoinanoin klo 6-9ja l5-18.
Muinaaikoinajunal kulkevat kuten aikais€m-

min. påi!isin 20 minuutin väleinja iltahin
sekä sunnuntaisin puolen runnin !älein. K'
junat alkoivat plsåhtyä Oulunkylässä. jol-
loin vaihtoyhteydet Jokeri-bussilinjalle pa-

mnevat. Helsinsinja Hickkahadun vålillä kul-
kevat P-j unat kon attiin Helsinginiå Tikkuri-
lanvälillakulke!;lla l-junilla 15.8. alkaen. I'
iunal alkoival liikennöidä maananlaista per-

.ianlaihin ruuhka-aikoina I 0 minuulin välein
ja muina aikoina kuren P-junar nykykin.
Myös Keravan N-junien aikatauluihin ruli
m inuuttitarkistuksia I 5. elokuuta.

Uuden kaupunkimdd m)öta ruuhkr-åian
j unaluoroj en määlä kasvoi oulunkllassä.
Koivukyliisä, Rekol6s. Ko6ossa Sa!iolla

ia Keavalla. Nyk) isillä liiqntiidemilla Mal-
milla. Puistol6e ja Tikkuril6sa ruuhka-ajnn

vuorojen kokonaismääd pysli ennållåan.

multa nopeal K-junat lisauntyi!å1. Kåpyläs-
sä. Pukinmäcssii Tapanilassaj a Hiekkahar-
jussa pysähtlvicn junicn m.iårå p;eneni ja

vaihtelcvar vuorovalit nuuttuilat klmnenen

Yry liloo 40 uufio
löhiiunoo.

YTV-.Ixeen liikenleeseen taruitaan YTV:n
,ruioiden mukmn seumvzn l0 vunden äita-
na40 uutla lähijunaykikköä- Nåilä tarvitran
lisäliikemenä varenia koNemaan kä)töslä

vähitellcn poistuvaa vanhaa kalusloå. Måä-

riissä on huomiohu myös lulelan Maria-ra-

Junal hankkii I lelsingin. Espoon. vantatr
ja Kauniaislen kaupunkien sekä v R:n omk-
tana Pååkaupunkiseudun Junakaluslo O).
jolla YTV luokra ne. ja luovultaa sittcn
junaopemanorin / -opemttorien kiiytcnäväk-

si alueens liikentesccn. ANion mukaån en-

simmäisel40 uuna l:ihijunåå tulevat Y fV-
alucen li;kenteeseen vuosina 2009 2014.

Nykyisin Y fV-liikennetläaietaan 74 iunalla.
Yl'V:n hallitus hyväksli osaltan ttinään

junien hankihnan sekä yleisel kaluston toi-
m inlaa koskevat periaatteel.

Sm4-junien io sen tlause€n yksiköitå alkoi
nåkyå linjåliikenteesså elokuun Iopulla.
Kuvassa runko 631 2+6412 A-lunassa
Kuva Juhana Nodlund 24.8.2004. Helsinki.
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Varlaan slsäiser linjan 88 liikennölnnistå
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ULKOMAAT
llllinndssu ha!aitru kuksi nrat!hlatlirisella
\iilioslla\a Ftnuu latl"r'l D I {i!eh aonua

lisäai.numen)1913id99. KaikkinraLalalaltia

!aunur o\dt linirlh.l ( londitrlcnriste). l.in_

iatr muissa\uotoissuon lanrTl-iunat- Lin-

iola l-i ajcnanlirrra lD.r \aunuilla
I,fin rrridrn lakaisct railidiikenlcct

\ ahenn)ssuunnllelnat ovat lopolliscsli k.r-

Ainoa lotulta lakkaulett! railiotie. linja

Klelsasiin. a\ataan mallaskuussr uudelleen

liikcnlcclle. M) öskään hcinäkuussa 200i ro'

rcui.xu Kolsasin Dclrolinjan lakkaulus ei.iää

p) s) !äksi. Konaa\a bLrssiliikcnne ei kum

massakaan lapduksessa scavutunul n.lkus-
tdjicr suosiotd. Osbn kokcmukser olatkin

lihirnli o$itus kiskoliikentcen sLruresh mcr_

kit)kseslä oslon uillekingit kokoiscn kdu-

purgin liikcnn! iliriestelmän toim i\ !udc1lc.

Norköping: Sadan milioonan kruunun

\aunukauppa Llerliinin kuDssa on pcruunlu-

Nonköpingiin oli tarkoilus osloa \'lisi

kr)tet$ä launua Bc iinistå. kolnc vuoden

\anhaaia kaksi k) mmcn\ uotiasla. Kaupan

Lienee pitiollajo sel!ä. kun sc) lliitticn *Uer-

liinin raholta nerulliin sl)lii ilnoitlamana
An'un tolsin kuin nrcilläSuonrc$aon u'

nana. Ruorsin \altio olim) Önliin) t kauppaan

20 000 000 kruunun r\ usluksen.

MUUTA
Aleksdntc nkadullcainakin)liopisLonpää'
rakenrusLa \ aslapäiilii ole!alle railiovaLr.u-

p)säkillcon ilmesq n)1 uudenlainen clcklto-

ninen ticdotustalrlu..joka kuilcnkin ioinaisek-

'Inulus,ron kullckiD pl säht) \ällc linial'
le (?. 1B.,1 ia ?B)kaksi niiluöruutua. iotka
ruutuj en ) läpuolclla ole\ ien tekstict m ukmn

rulle\ al.ä)ilämiun odolosaian kunkin linian

klhden seurm\ an \ uon)n osdk!.

Lisäksiuulun alalaidassa orr ri!i muila tie_

doluksia vanen. NIJös toisclla puolella ka-

tua ole\allc p) siikille on tulossa \aslaa\ an-

llKL:n miriolrunulipulla \ oi .1. clokuuta

lähtien \aihlaa raitioli{aha toiselle. LipPu on

voimassa rairiovaunujssa tonn in aian. ln ulta

sillä ei \oi !aihle muihin liiketrncriilineisiin.

Tiihan asLi lippu on oikeuttanuNuif )hleen

Itaitio\aunulippLr lulee uscimpicn kes

kusbn monilippuäulonaalticn \ alikoimadn

l-iDpuia sm.l-8. alkaen scuraa\ isla auromra-

reisla: Lasipalatsin raitio\aunup)säkil. Kd-

lalanokan terninaali- Ol) nr piarem inrali.

Rauratiento (Keskuskaduf ia Kri!okddur
kulma). Elielin aukio. Pasilo öemasekä kaik-

ki nerrcdsemat Sitrnäislcn ir Ruoholdhden

liilillä.
VrihtGoikeus koskee aulom calcistu. rai'

rio\ aununkuliettljahaja knxkista cnnakkoon

onetruja liptuja s.kä m)ös matkdkorlilla

osletld\ ia mitiolaunuaN olipluia.
Railiovaunoanolipun osalta m!tkdkonin

lukijoiden päilit) s ralnis1utr n)öhemmin
slks) l1i. llKI- kuitcnkin antaa \aihtoedun

m)ös mark.kodin kä)tlåjille hcti. Unnen

päivn) sri kor'linlukiia ei tunnkla \aihto'oi-
keutla: \aihdon )hteldessä näitölle tulee

teksti_valitse matkd-. Llulia matkla cikui'
renkaan ur!ilse \dlit!- kun \aihto lchd,tin

L.lpouLsi Connex 311 Scania L94UB / Lahli

scå a Helsing in linjal a 77 KuvaJarkko
Nyman 15.8.2004.

tunnin sisällai rditio\aun!.solipun o(o-

Itatikkalipun hint. säil)) cnndlLan.. Sen

saa automaatisu ia k uliellaialta I .80 eurcllo.

Iinnakkoon kioskista tai IIKL:n nal\elu'
pisteestä oslettu pah\ inen rditio\ aunulippu

naks.a 1.50 eutua ia sc lcimala.i raitiG
launussa nlatkan alkdcssu. It,rilio\.unuan o_

lipun hintaon 1.28 curc!.
Rairi$ aunu lippu! ei !oi osna ) inaksan

rikanaklo?.00 l.i0.niutnenncnriilaksan
dllua ostctulh lipulL! \oi nratkustaa linun

\ oinassaolodiaf l0npuun.

SEURAAVA NUMERO
l.ehti.l /?00'l ilmcsrt nccioululuussa200.l.

Mfle uliroimiluksecn tulcc iillåh l.I1.?00'1

nrenncssi- uurisi. Piiilcp)sikille voi bimit-

KIITOKSET
'lällä kcnin a\usluksct tuli\ar scurud\illa.

loillc kiltokset: Ano I lcllm.n. lldni Brun;la.

Mdrkus lllhriim.lbm rleino. Anlu Kuu'
kankorpi. lcro Hasb!ry. Nikl.s Siöbknn. ll-
J. I-oppi. .raakko Pc(illi. Anui Pcrälä. Jorma

Rauhula. Johanncs Ema. l uomas KarPpinei.

KimDro Korhon.D- Pttri \isincn. Mikko
Ldksonen. Risto Lcino. .r) rki l-ärgnrun. lrko
Nicm incn. l\iiko Sctilå. Kimno Siteii. I leF

munn Sandbcrg. Jlni Ristdaincn. Kinmo
N) lunder.laftkoNr nlan. PasiJako\ le!.l.aF

I Kiirkkäinen. JuhånaNordlund.

30 ftnrn{



j
t'1

,a/

I

I

i!.r! .i ,. :..1
r,rr _r. . : :_ r:i _l

I E



l^ t ,

!

ffiffi

*

t
Ii


