
lTlo
1980



KOKOUSKUTSU :

SUOMEN RAITIOTIESEURA RY:N SÄÄNTÖMi\ÄRÄINEN SYYSKOKOUS PIDETÄÄN

SUNNUNTAtNA 23.1 1.1980 KELLO r5.00-18.00

KOKOUSPAIKKA ON HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOASIAINKESKUKSEN
HAKANIEMEN KERHOKESKUS, SILTASAARENKATU 12 8.8. KERROS, HUONE 4.

ESILLÄ SÄÄNTÖJEN MÄÄRÄÄMAT ASIAT JA PALJON HYVl\Ä KATSELUOHJEL.
MAA

TERVETULOAI

FAlflO ISSN 0366€z!t{t 4, vuoik rr.

PL 234
sFoo531 HELStNKt 53

Efitt@te to a tEfio ttatbn ln Ly6t,
Kualdtoto: M. Abnci 11.t.1980

@ ula-a
> KOP Hki-Al.ka l 03160'1003977

SUOMEN FAfTIOTIESEURATy

J, Ok$..n

Saom.. F.ltiotaduo ry

lhrtyy n.larti vsod.s,

F.itio o. plik.lrirlaik .n..hn h6 $nli.n lhouromlton doiollln.n
l. L.ppån.tr o'k'kdud!ll€i0'

J_ Rå!h.t Julk.kuun klrJoltilvl.n hnkilökohtåI..t .6k nyl(rt .ivih våtti&

;. ;;åi.t hitti ol.yht n.!iå roimlrr'n kånn'h kåhs.

J.H.nnlr.in.n llmoiturhin..rpyyd.nå.råtoimltlksln.
M H'lltuln 

L.hri ld.r.an liixnirt. tubunotun.l&.nt.hr.na,

@ coPYFlGHtSso n F.itioti..qE tso
T&nån ,!lk a.un r.i rn o..njrlimtrmln.n, m.i.t hl.6l.l.drtr.
fr ln.n mksnt ni, Etotludrutt., btotoCioirrtt! r.i.{hkötrdti
irrun rormhur.nF rnioitlll.n/ke.t n tupa r|.[.t||n nkiitnoi:
k.uk.h. .^mtu. t.in nol.tt! lsoon.n Ar.tulkoko.tru nro 4OV

Kansih/vafon the cowr: 19all'
All rilht. Fi.Md !n.L. lnt r..tio..t Copvrtq Con\intion, No

s.ttd,tikiMtetty tenqv,,u,,,innrdrnttLroni!,ta. H":j*f.:?jäliäåft.ii.fJ,#[,ä;.T,'J,å::l:

\i.J

wrhr.n p.rmhrion frorn th. .diror €trd rh. .!ihor,

F.iiio 3 - 1980



1Y0il, RAllSl(All Rllllll|Än

RAITIOn tom€rå toimitus on tivånnut minultå jo pitkiiin
,rti*kelia Lyonistå, eikji ryittii. Ensinnåkin piån k€eki-Eu.
rooppam suutåutun€eltå liikenn€alar opintornsttålta pa-

lattu d nrlin luwnn€€ki tammikuussa ki.joittaå aih€€sta

RAITIOon. Ainoaltasn låhes sietämätön ajanpuute on ly-
kiinnyt lupauken lunastamista noin kolrn€ neljänn€swotta.
Toir.ksi toinituk!€n sinnikbys on varrin oik€utettua i Lyon
ontodellåtuhrstumisen arvoin€njaehdottornåsti main€ttåan

Pa.empi.
Viimeisuiiin ftsä \,aih€essa lukija l(ysft: rnitå main€t-

tåan? Vastaus orl jo ohikossa. Olen kuullut Lyonia kutsut-
tavan Ranrkar Riihimii€ksi. Useiflmat junalla matkustawt
kun tunlevår kåupungista ainoaslå rautatjeår€man ajåes3aån

kÅupungin läpi tai våihtåessåån junast4 tois€en; hårva kulki-
jå on vaivåutunut ås€m3.lta kåupungin niihtiiryykiin tutus.
tumaan. Tä$*i suhteessa Lyon jå Riihimåki ovat yhteismi-
talliset.

Mutta kuinka aloittåa? Kokemukseni Estii RaNkÅn toi.
seki suurirnrnåstå kåupungistå rajoittuvat noin kuut€en tun.
tiin kuluvan ruoden tammikuun ll. p,iidinä, €3itt€iden sa.

nomåån sek i alån julkaisujen vtilitUirniin tietoihin. Yksi tun-
netusti kulunut muttå tur%llinen tapa aloittaa on tukeutua
vånhoihin roomalaisiin. Toden totta r wonna 43 eKr. rooma-
laiset l"lloittivat Lyonin paikåUa oleen galiålaisen åsutus-

keskuk$n jå perustivat sotilåsleirin nimelti Lu8dunum. Tås-
å siö€n k€hittyi rivakasti Galli.n keskus.

Eikå ihme, liilent€€Uisesti Lyon sjjaits€€ edulli!€sti kåh-

den pu.j€hduskelpoir€n jo€n, Rhanen jå Såän€n, yhtymå-
kohdassa. KsupunSin &insi.ja luot€ispuol€la on Ranskån

keskiyliingön kukkulamaå3toa ja kaupungin iuipuolel€ ulot-
tuvat Rånskan Alppien matålat worijonot.

Lyonin alueellakbtillinen kirkko sai varluin kannattajia.
Jo toiselta wosisaalaltå lähticn kaupungissa on ollut piispan.
istuin, neljånnelti arkkipiispan. Vuosina 1032-1307 Lyon
kuului Sakaan. Kirkkoruhtinaiden määräysvalta oli kuit€n-
kin €lkanut kasiqå jo ennen uitii kautta. Vuod€n ll73 jiil-
ke€n kåupun8in hallinto keshttyi runsåäkÄi \uosisadalci
arktipiispan palatsiin,

Lyodilaiset ldvivåt kauppaå ftn. Italian ja Irvantin (=
V?llimeren itriGan lantarnaiden) kanssa; olihan jo tuolloin
Rhän€-jokea pitkh est€€tön p:iäsy Viilimere e. Kun orl*i-
piirpa epåri kauppiaiden vaatimukset kaupan vapauttlmises-
ta, kaupunkilais€l rlousivat kåpinåm. S€urauk€na olivst
)hallinnollis€t uud€lleenjiirjest€lyb jå wonna l3 12 Lyonista
tuli Rar8kår kuninkåån omaisuutla. Ludwig )O:n åikaru
l4ocluvun jälkipuoliskolla käynnistefiiin kaupungissa silk-
kiteollisuus, joka kasvoi vuosisåtojen myötii maailnån suu-
rirnrnaksi,

R.nrkan i{lst*umous (1789-1799) nuodost'ri laåjtle
mukkinoidusts €distyklellisyydcslåiin huolimåttå Lyonille
takÄiskuki: us.ån muurl kudinSÄmielisen kaupungin tavoin

Lyon joutui kumqtklellist€n håvitysvimmån kohl€cksi v.

1793 uusen vållån aaltojen relloessa yli låeiån R!n!kan'
mmn. Vasta ruonna l8l5 voida.n teollisen kehitykscn kat-

sos påå$€en jsloj[een js lii*k€€I..

T.l$ti, kuvltF krdtrerttyketr tdil*o ÅIrrD.'i

Såone'joen åållor. piiinvastoin kuin v"llankumouksen, an-

toivrt Lyonin liik€nl€ellsell€ kehitykseue kantaruuttå iuo.
desta 1827: titlöin kiiynnjst€ttiin säännö inen hiiyrylaiidii.
kenne viil.illä Lyon{halon. Mufta RÄITIOn lukjån kåmd.
tå kenties tiirkrin vuosiluku on 1832: tuolloin kåupunki
åloitti s€kii oman ettå Ransksn rautrti€hirtoriån, Måiniturl
wo(hn heinäkuuså åvårtiin liikenteelle måsn ensimmiiincn
hiiryvrturildiyttöinen rautåti€ viilillå Lyon - Saint-Bticnne.

R.utetieliikem€ luonnollisesti vilkåstutti entbeståån
teolisuuttå ja kaupånkiiyntiä. Muttå sårnå[a synti Lyonin
I{aupunkiliik€nne; pålvelihan rautåtie tåsjåman ja scn laitå-
mi€n henkilöliikenn€ttä, Kaupungin kåsvu alkoi kuitenkin
edellyltää sis:iisen liik€nreen järjestenistii, Niinpå jo 1830-
lunm jälkipuoliskolå ryhtyivät ykityiset yrittiijät huotehti,
nåan hevosomnibusliik€nreesui kåupungin eri olissa.

Lyon muodostu.i Ranskån liik€nnehistorim kannåltr hy-
vin piar edistykelliseksi. Kaupunkiin råkennettiin måan €n.
simm,iinen vinorara (fu nikulaari). Ajatus yhdistliii ensinrnåi-
sessä kaupunginosarsa sijåitsevat da' ja yläkåupunki keske.
nåain vinoradsla stntyi vuonna 1 859 . Ru€ T€rme .kåtua pit.
kin rak€nn€ttu kaksiråileinen vaijeriv€toin€n vinorata dkoi
vålittåå henkilö- ja tåvaraliikennettä kåupungin ydinkeskus.
tåsta yl& Bouleva.d de lå Croix-Rousse 'kadu[e 3.6.1862.

Vuosikyrnmen myöhemmin, 1872, Lyonissa oli suu-ri

näyttely jå vetonaulana jålleen jotåin Rallskån ensimmäistå:

1ållä kertåå yksi-kiskoinen .autalie (monorail). Tosin se pu.
rettiin näytt€lyn påätyttyä.

Va6inåinen raitiotieliikenne kåynnistyi l880.lunm alus.
sa. Tämiin lajin perusteellinen selvittely oifti oman kirjan år.
voinctr. Koska tarkoituksenani on lfiinnä åntåå vinkkejå
Lyoniin matkustaville.aideliik€nneharraståjille - kuten tun.
nettu, lasken johdinåutouikenteen mukå.n raideLiikent€e-
seen - ei ole tässä yhteydesså mielekäsä alkaa tutkia raido.
tieliikenteen syntyjå syviå, selhlninldän kun *imä liikenne-
laji våiheiltain lopetettiin lgsGlu\un iitkipuoliskol€ pä!is-

tvä.
Mutta p€låtkaaltme vielä kaid€klan ru$ik''rnmenen l€r-

rån åjalsa tååk€p;iin, jotta voimme luoalå pikakatsauksen
Lyordn ldheisiin *i[ä iuosisadalla. 1900tulun dDsså kau-
pugin åsukrlluku oli jo 450 000. Raideliikem€ oli oniaan
kehittiirnäiin Lyonin ja 

'hpåristön 
kaswå.

Toisen maailrnansodan aikånå saLså.laiset lrttasii'at Lyon.
in, joLå oli miehitetttnä 1940-1944 ja samslla ykNi Råns.
kån vastlrintåliikleen k€rkuksia.

Vuonlla 1969 muodostettiin 55 kunnan kuntainliitto:
näin Lyon siirtyj rniljoonal(erhoon. Kåupungin 550 000 å5u.

k sta yniå ympiirfttön väkiluku yhteenlåskien saawttaa
suur.Lyon 1,2 miljoonalla hengellään Ranskan tofuekli suu.
dnrnan kåupungin sijan. Jos tyydyulsn åjnoasbsn vårsinai.
len Lyonin asukadukuull, kraupunki on Ranskan kolman.
n€bi ruulirl; edellä ovåt åinoa3taan Pådisi js Marseille.

Jåtuimiillå k€rtor:åtta kaupungin nykyise$ti kaupalta,
teollisuudestr sekii muiltå kuh aideliikenn€aihefu tå ikii\ys-
tytlänen RdTIOn luhjoita oleellisesti vitheruniin. fi€dot
v&sinair€n aiheemm€ ulkopuolisistå kokonaisuukirta löy-
tåä srhtrellisen viihiillå vaii{Uå tietosans.kirioistå, måttaop-
paietå sekä -e$itteirtii.

R.lrlo3.lgs 45



ENSIVAIKUTELMAT

Kaltais€lleni Iiikenneharrartajsle kåupunki on varsinai-
rcn paratiisi, €ldorado tns. Ykri pävä perilä on aivan tian
viihiin; kork€intaan saattåa vihåstua aian v:ihlrteen Äönalå
kun jhastuu tiihih pariisilaistjryppiseen suurkaupunkiin,joka
on kiehtoiå sekoitus nnskalaista kulttuuriå ja eliimää sen

kaikissa vivshteisså.
Suomslåis€ll€ kÅupunki rne iroineen, vinoratoineen ja joh-

dinåutoineen - varsinaisestå raideiiikenteesli puhumatta-
kåan - on kuin isku koimhalola päfi:in- Katsomista ja ku.
våamistå olisi vaikkå miten paljon, olkoonkin, että metrossa
sååttaå joku virkarnies h{la kertomaan kameran kanssa tou.
huåjå.[€ kuvaarnisen olevan rrtledir On hyvä osata ainakin
tiimÄn r€ran ranskaå, enempään opedeluun ei ole edelly-

Wksiä, sillå virkamiehen luolassanaisuus on ylitsewotsvaa,
vusinkin jos h?intå ei ota v:iiitrömästi vakåvasli .. . Vertail.
nranj kokemuksia Senevel:iisystivieni kånsra on havattavissa,
ettei kiellon noudattamista vålvota jäieslelmiilisesd eikä
ka.ikilla me troasemilla,

Hyvånä vinkkinä Lyoniin tutustujale hålua sånoå: kån.
nattåa varåuttra syömättömyyteen. ltsell:ini oli all(åå maini
tut kuusi tuntiå;tässä ajassa ehtii tutustua metroon sekii teh-
dii yhd€n pitkin johdinautomatkan ynnä kuvai a pintalii.
k€nnettå ja tutustua iiikenneteknisiin ratkaisuihin. Mutta
noihin kuute€n tuntiin ei sisally ateriointiå. Omalia kohdal-
l6ri ruumiin ravitseminen jä vasra pa.luumatkdle kohti Ge-
neveii - tällöin ehdin syödä rnenonatkaa (Lyoniin) varten
r€Irnistetut matka€väät. . . Lisäksi oo otettaå huomioon,
että on rikos ranskalaista keittiötä k rlttaan yritlå.ii kiireisesti
ruokajllå jossakin hampuilaiskioskiJså, joira niit?ikin, mon
Dieu, oli ilmestynyl katukuvaan.

Tärkeimmät painetut liihteet:

- Der Stadtverkehr -aikåkauslehden numeroitå 1979-1980

- Jeån Robert: Histoire des trånsports dans tes villes de
France (197a)
Lyon et son agglom6ration (P1an cuide Blay) (1979)
Spectrum tietokeskus, osa 7. (WSOY.) (I9?6)

Ranrkalainen tautatiekalusto on ktutta aikoien ollut ttlko-
niiöktiån ja tekniselti toEutukseltaan va^in omapemista
N dihi n me r kil It y ks iin htk a/ ao a t my ö s lea t t 60 hJ 4 4mo IIi se t
moottoivaunut, joista fkÅi seisoo td],s,ii Lyon-Petachen

Ihis SNCF autoruil with toof-mounted &ivet\ cab was
pho togaphe d at Ly on-Pe nache.

Kuva/pho to : M. Alameri, ) 1. l. I 980



MUTÄTIET

Lyoniin junalla råapuvtn - niin kuin ti€tysti jokairen it-

lcåiin hiuk nka-an kunnioittåvan raideliikenn6harrastajan -
on hyvii tuntoa hiukan kåuPungin råutatiemaanti€toå, Ohei

ncn k tta toivon mukaan åuttaa suunniståmaan kohtuulli_

resti kaupungin en aremille.
Päiirauratieåsemåt oval Lvon'Brotleaux (Gare d€s Brot_

baux) ja Lyon-Perrache (Gåre d€ Perrache), Oså Cenev€n

srunn;ta saåpuvista kaukojunfu taiatkaa Brotteaux'asemålta

P€r€che-asemålle, joten tilaisuutta kannattaa kiiyttjiå hyviik'

s€€n: ratåPihaviritelmät jå railrid€n taso_ leld eritasoristei'

lvt ovat näkemien anois€ t.

Ranskån valdonrauEteiden eLi S\CF:n uutin vlpeyden'
aihe, TGV. eli suurnop€utjuna kiiytuiä Brotteaux'ta vlllittä'

ea*iän liikennetui Lyonin ja Parijsin vålillä

Uudet X2lOGså{a$ moottodvaunut (ks. RAUTATIE-

UUTISET ruo 5/1980) on taas sijoit€ttu Lvon-Vais€ 'raulÅ'

lieaseman varikoll€, jostå niitii käytetiiiin pohjoiseen jaluG

teeseen suuntåutuvassa liihiliikentee$å.
Edellisiä oleelisesti iki?intyneemp in rautåtiekalustoon

kuuluvat katto-ohjaanoliset moottorivaunut ilåhdu$ivåt

aina&in vi€lä tammikuussa Perråchelta ympiirilleen kat6elevaå

råutsti€hårrastajaa. Samalla åsemallå näki myös todeuå t''y'
liktiiiu sainean viininpunaisiå kattor"lokorokkeellisia Poe
tivaunuja.

Kumpikin edeUii mainitlemistani pääasemista sijdtsee

metrol ulotluvillå: sam,urnimis€t metroasemat o!?t ma&r

ållå kummankin åsema.n tuntunussa.

-' " ' "r"ri; ' ;i' :,: r.'

RÄITIOTIET

Olen jo ai€mmin viitannut raitioti€liik€nt€eleen. On kuiten-
kin paikållaån lyhyesd kettoå muutamiå peru$€ikkoiå tåst,:i

lop€t€tusta liikenn€muodosta, jokå saåttaa syntyäuud€lleen
Lyoniin(kin).

Hevoe jå höyryraitioteistii alkånut, sittenunin siihkörri-
tioteinä jåtlunut raideliikenne alkoi yksityisin voimin. Tosin
jo wonna 1880 oli penrstettu Compågni€ des Onnibus et
Tnmwåys de Lyon (OTL), johon yksityiret raitioti€t liitM-
vät 1920-lu\ule p:iästyå. Raideleveyksiä oli kåki, normååIi

1435 mm sekii DhelsinhlinneD 1000 mm,

Vuonna 1946 päåtettiin raitiotiet kowåta bussilinjoila.
viimeinen kaupun8in raitiolinja lopebtriin 30,1.1956 ja

Lyorin-N€uviUen esikaupunh'pikåraitioti€ 1.7.1957.

Toieen maadmansodan aikana, wosinå I94l -1942, oi
tosin suunniteltu maanalåisen rartiotien råkentamista. Han'

k€ kariutui s.iihen, ett4i tåmäntyyppis€n esimetron toteuttå-
minen olisi olul rnahdourstå dlanpuulleen woksi.

Niinpä al€ttiin pohtia oikeån metron ralcntamista P€r-

rachen ja Cuss€t'n kåupunSinosien v:ilile: liikennöitiinhiin
titii osuuttå aina woteen 1954 raitiovaunuiUå, Linjå mer.
kittivyytti luonnehtivat seur.avat luwt: vuosittåin tällä lin.
jala (r(o 7) kuljetettiin 30 miljoonåa måtkuståjaa kolmivau.
nuisila raitiotiejuniUa, jotka seurasivat tobiåan minuutin
viiliajoin!

Avosiltaiset linjaautot nekin ryypi isen nntl@hisia.
Herc is akothet ffench taclition bu$es with open rcar
pldtform
Kuvalphoto: M. Al en, I l.LI980



fgToluwlå syntyi loputta metro, periaatt€essa samalle

reitill., jolla nuo raitiolaunujunat ja tuodesta I 954 johdin'

sutot v:ilittivåt itiiliinsi.suuntaista liik€nnettii.

Täftlin wosik'.rnmenen puoliviilim tfid?ittv suunniteLnå

Lyonin kåupunhliikent€en edelleen kehittämisestä sbiilEä
piksr.itioneunjat BeUecoul-melroasemaira kaakkoon Bron'

iin, St. Priestiin ja V6ni$ieuxhön
Myöhempiä pikårailioliniauksia on kaavåiltu Charpennes

'metroåsemahaRiilie xhönjaLaurent Bonnevay -metroase'

rnalta Våulx.en-Veliniin.
Toiminimi Al siom on jo esitellvt rådoille sopivan kah'

deksanakrelisen kakisuunla_ajoon soveltu\änoivelraitio!Eu'
nun piuustukset.

Suutnitel.rnat vsikuttavat vårsin järkevilt?i, koskå ne pe"

rustuvat s:ihkökayttöieen raideliikente€seen. RanskåIån on

tunnettu ydinvoimålarnaa, joten sirhköä riittiinee myös

Lyonin joukkolijkent€en tarpeisiin. Toisaålta on pantar"

merkille, etteivät lyonilaiset kaihda erilaisten joukkokulje-

tusjii4estetmi€n määrän lisäiimistä nyLyis€stå (jo varsin mo'

nipuoUsesta ja tulornääriiltäån huomartavasta) valikoimastå.

Tietyr piirithän tiiiillä Helsingissä kauhistelevar nvkvistä iii
kennevriiinevalikoimaanme , joka on varsin vaatimåton vaik'

kapå Lyonin tårjontaaverrattuna .

Esinerkki siitd, kuinka selkedsn ioukkoliiknnetemi'
naatin (utstä Lturcnt Bonnevdy) opastusiöriestelnui voi olla.

Well-place(t pictogams at Laurent Bonnevay tetminal in

LyotL
Kuvolphoto : M. Alanen, I t. t. I 980

METRO

Kronologise$å järjestyks€ssä pysyminen edelytt?nsi kylä.
kin johdinautojen kiisittel€misui enn€n metroa, mutta poi.
ketkaanme kaåvasta; sovel tuuhan melro raitioteiden jatkok.
si vlrsin hyvin, olkoonkin etti Lyonin metro on kumipyörä.
metro ja siten låjissaan Ranskån toin€n. Ensimmiiinenhlin
on Pariisisså jå koLrnås Ma$eile ssa.

Toteutuneen metroruunnitelman juuret juontuvat luo-
destå 1963. Våsta wonna 1968 varmistui våltion mukaan

tulo rahoitukseen. Vuonnå 1971 esiteitiin yksityiskohtai-
n€fl rakennussuunnitelma, jonka kaupunginhalitus hyviik-
syi. Rakennustyöt voltiin aloittaa ruonna 19?2 ja viidell
woden ailGna metro nk€nnettiin täsmiiueen suunnite!
lun aikataulun mukaan. Kust&nukset eivät tosin täsmiin-
neet: inflåatio nosti alkup€råis€n låskelman mukais€t 818
miljoonan frångin kustannukset I 312 niljoonaan franSiin.

Täst?i surnnasta valtion osuus on 258 niljoonaa frangjå.
Vatsal&n måkaavå L-kirjaimen muotoinen metron A-

Linjå on 9,3 km pitkä jå se johtaa Perrachel.a Bonnevåyle.
Tåsui på:ilinjasta erkanee Chårpennes -asenåIa Blinja,jokå
johtaa Brotteaux'n kautta Part Dieu -me troåsemå €. B-linjan
pituus on 16 kn ja siti liikennöi&iiin h€ilurip€riaatteella:
junat syöttivät A.linjaa eli linjalta toisele siirrytuiessä on
pakolinen junanvaihto.

Rånskan presideotti Valery Gisgard d'Estaing vihki rnet.
ron 28.4.1978, ja aikataulunmukainen liikenn€ käynnistyi
2.5.1978. Metrosta tDLi v?ilittömästi menestys. Tärnän kylä
ymmär ia, kufl tulustuu kåupungin måånpii:illise€n liilrcn.
teeseen. Sen rento ruuhkautuminen ja s:ihäkkä tempo sopi.
vat rånskålaiseen elämänmenoon yhtå saumattomasti kuin
ll Mond€en k?iäritly patonki kåinaloon, mutta tuo meno ei
lotisesti tee suhteeuisen rauhaliseen helsinhläis€en liiken-
teeseen tottunuttå suomalaista yhuiin rauhaliseksi: s€iver-
ran meno kuumaå,eitä sydäntä lq/lmääl



Mutta takåisin maan alle turvåan. Metro råkennettiin
måaperästii johtuen måtaianeroksi, siis syvämetron (esim.

Helsingissä) vastakohdaksi. Kaybnnössä suurirnmaki osak.
si heti kåtutason ala kulkeva rnetro on miellyltäväjo siki.
että €i tarvitse kompuroidå Jaakobjn tikapuita päästäks€en

ålas, elleivät hissi tai koneponaat kelpåå, vaan voi siirtyä kå-

dultå metroon kuin menisi ketlarikerrokseen.
Asemat ovat (rai oUval ainåldn vielå tamnikuussa) uu-

tuuttaå.n kiiltiviä. N€ on sistustettuja koristettu ranskalaisen

aistikkåöd.eik; ruhoanxs. rårtdhnmisvimmaole juufl seiruä

sumentanut. Arv€len 1ämän johtuvan kahdesta seikasta: en-
sinnäkin myötåsyntyisesu lolttuuista, jonka edusråja ei
ålennu morseen mersaldriyyleen (nunkurn pohjorsempana .

.) ja bnaalta valvonnåsra; virkailijal piiilysiaval yleensä

valppaina sen sijaan, että velttoilisivåt sosiaålitiloissaan ja
nostaisivat s[ti palkkaa Dvartioinnistaan, (ntinkuin pohjon
sempana. . .)

H61el de vile -asenålta yLös Croix-Rousse -as€maile joh-
lava C-linja on Luokilehu metroksi. mutta on losiasiasså

maanla.rnen hammasrata, jonka sveitsiläisvalmist€iset teräs.
pyöräise 1 moottorivaun ut kulke!a t normaaleilla teräskiskoil.
lå. Tälia Alinjan syöltölinjåIa on varsin vilkas liikenne: kol.
mela moonorivaunula kuljetetaan päivirt:nn l4 000 ihmistå
åla. ja yläkaupungin viil lä.

Linjoinå A F B kuljeletaan vuorokaudessa 146 000 kån-
salaista, jolen Lyonin melron kokonåiskuljetussuorire on
150 000 worokåutista ihmistii

Lauren t Ronneray'me toasenan esimetkillisetti toteutet rl

mis riev) shot/s the bus terminal tt Lautent Bon evay

metro station in LYon.
KtMlph.t.- lV .4loncn I I I lq\n

M€tron AJinjaIå on yhte€nsii !3 a$måå:
Pe'rache 0/hre) s SNCF n as€malte ja bussirerminaaliin)
Amplre/Vrctor Huso
Bellecour

Cordelien
H6tel de Vile/Louis Pardel(yhteys linjaUe C)
Foch

Masdna
Charpennes (yhreys linjåite B)
Republique
Gråtte'Ciel
Flåchet
Cusset

Laurent Bonnevay.
Blinjan asemål omtl
Charpe.nes Lvhteys linjalle A)
Brofleaux 0/hteys SNCF:n asemaUe)
Pårl Dieu.
Clinjån asernat ovål I

H6tel de Vil€/Louis Pradel (yhreys linjaan A)
Croix.PaqueI (entinen hamnasradan ata-aserna)
Croix.Rous$ (nykyinen ytäasena).
Lähvuosien suunnirelmissa on jarkaa BLinjaa port Dieu

.asemalta :.4 km eteliilounaaseen. Asemiksi ld€varj
Guichard
Saxe-G&mbetta
Jean Macl (cuilotlre.rautatjeaseman t:iheisrydessä).
Clinjaa jatketaan kitkaratana Croix-Rouss€ -åsema.lta

pohjoiseen noin 750 metrjä H6non-kadule.



METROITJNAT

Lyonin rnEtron iunåt, samotr kuin koko jii4estelflå, ovat

pcrilrtte$3a Mefieillen meuon ktltåisiå.
Ykiköt koostumt l(!hd$ta moottorii?unust! F mootto'

rlttomåltåväli unusta. Niiiden kolmivåunuistenyksiköid€n

pituus on 54,4 m ja paino ?8 tonniå. Yksikössä on 160 istu'

Ina- ja 224 leirornåPåikkaa suurin noPeus on 90 lan/h ja

kiihtyBys I,2 n/tr . hidåstuwus normaalitti jarrutettaessa

niin ilå?ln 1,2 m/s'?, mutta håtåjårrutust. kiiytettäesså 1,5

m/s'z. Käyttijiiinnite on ?50 v= ja moottodteho 4 x 2l'l
kW 0unissa on tyristorisäälcli!€t monomoottoritelit)

Keskusli€tokone ohjaa junia automaatirs€sti Metrojunan

kull€ruian liihes ainoaksi tehtåvliki jää naPinpainaluks€Ua

aniertava xelua Ultotn' _ilmoilus tielokon€elle Tiimirn jiil'
keen ovet 3ulkeutuvat, juna kiihdvttii?i, ajaå jajarruttaa au'

tomaatti!€str seuraavalle åsemalle sekä avaa ol€t tietoko'

neen kiiskem:inä.
Normåaloloissa junaviilit ovat 3 minuuttia, muttå junat

voivåt taNittaessa s€uata toisiaan turi"Iisesti 86 s€kunnin

väl€in. Joskohta a6€mat sijaitsevat suhteellsen liihellä toisi'

arn (rI, 600 metrin €Uiisyyd€t, ketterä metrojuna saawttaa

rcin 30 kn,& matkånoPeuden.

Vårmuj€n sisustus vailottaa melkeinpä ylelliseltii: istui'

met on p€hmustettu ja sisäYäritys on korallinkeltåista !€kii

tåhän soinNua ruskean ti\ryjä. ulkomaålaus on taås orånssi

(melkein H€lsingin metron vårinen). lstuinjä.jestvs on 2+2'

vaunujeo leveys on 2,9 m.

Metron opåstusjärjestelmä ansaitsee erityisen kiitoksen

Asemal on me*ittv €simerkillisellä tavalla seka måan päiillä

ettå maanålaisillå åsernilå, nimet sekä eri pålveluista kerto'

våt kuvåsymbolit ovat jårjestelrniilliset ja ymmärrenävet'

Ilolla on pantava merkille se, ettå lipPuautomaåteissa on

raNkanlselisten käyttöohjeiden lis:iksimyös englånnin', sak'

sån. ja ikliankieliset ohjeet

Melrorsa on kaylösså avoin rahastusjädestelmä Liput on

leimattåva leimauskoneessa ennen as€malaituriue tuloa. Lar'

turit ovat siis jo ,makutisiD Toisin sanoen jos !"ikka %in

haluåjsi piipahtaa laitudlle metrojunia katsomaan' on pidet_

tävä huoli siitä, etti mukana on voimassa oleva oeimåttu)
lippu. Jos näet tarkastuspartio iskee, lomPakko kevenee

hyvin nopeasti ylimäarriisisti frangeists . Siinå ei!:it auta

selityks€i, etti on tuIut vålrljunia kattomaanl

Metrojårjestelrnä on henkilöliikenteen o$ltå kokoråån

l(Aton ållå, vaitLei kokonaan maan ålla. Uik€nne piiättyy L
Bonnevåyn maånpäälliselle, katetulle åsemalle, fiuttå rata

jatkuu åluksi maanalaisena,lopuksi måanpiiifisenä Decin$-

varikole, jo3sa raite€i ovat normaal€ja teribkiskoratoja I ju'

ni€n kumipyörät pyörivät siis ilrnassa junien liikkuessa huol'

tohslleissa terhpyörillä:in. Vådkoltå on yhtevs SNCFTn ra'

vINORADAT

Vieläkåiin en rnalta siirtyå ,johdinåutolirjalo, låan otanpå
vinorådat (funikulaårit) lyhyenä måinintåna - ajånpuuttecn
tålda €n ehtinyt kåydjt toteanåssa näid€n olemalsåoloa, jo-
ten on våin luot€ltåva kaupungin kaflan rnerkintöihin s€kii

kuvapostikorttien sanomaan.

Kumpikin &ta, ytimekkääsn merkittyinä Fl (tai F) js
F2 (tai SJ), alkÄa sa6ne.joen länsipuolelta Av€nue de Doy-
ennd -kadun vafieltå sijaitsevalta Saint-Jeån -asemalta ylös
näele, linjå F I (F) Gffe Fouvi€r€ .aserna[e ja linja F2 (SJ)

cåle sr. llst.å6€malle,

JOHDINAUTOT

Lyonin lisiiki Ranskassa on vielå neljå johdinautokaupun-

kia: Grcnoble, Limoges, Marseille ja Saint-Etiennc,
Lyonin johdinautohistoria .lkaa jo vuonna 1936. Vuosi-

kymnen myöhemmin päätettin nuuttaa kåikli kaupungin
raitiovaunulinjat bussilinjoiksi. Kun raitiovaunut olivat tui-

vinneet katukuvasta, kaupungisså toimi 2l johdinauto- ja
19 bussilinjaa. Tilaslotiedot ruodelta 1957 kertovat kåu-
pungissa oUeen 340 johdinautoa (!), joista 200 kolrniakr€li.
sia suudohdinåuto ja, 22 johdinåutolinjala sekä lisäki 500
polttomoottoribussia.

l97cluvun alkupuolela kaupunsin liikennelaitoks€n
(Transports en comnun Lyonnais, TCL) lajitelma olijo su-

pistunutr kuudelr johdinåutolinjallå )åinoastaanD ll5 kol-
ini. jå 2l kåkiakelista johdinautoa. Nykyälin linjojen rnää-

rå on sama, mutta luoden 1979 lopussa johdinautoja oli
174 kåppaletta (dieselbusseja 776 kpl). Parin woden kulut-
tua Lyonissa on suunnitelmien mukaanjo 213 johdinautoa;
päätlTppinä uusi Berliet ER 100,

S)ryskuussa l97b toteuletliin kåupungin k€skuslassa pe.

rusravan lååruinen liikennerekninen muulos: Rue de la Rå.
publique -kåtu muutetnin yhdisteqksi jalanhiku- ja joh-
dinautovåylåki, Johdinauton suurin sallittu nopeus on 1ällä
jalankulkuryöhyk*eelä kuitenkin vain 25 km/h. T:imiin Uis-

tä johdinautot päräyttelev:it perin epäjohdinautomaisia (suo.

rnålåisesta kuulokulmastå tårkasteltuna) äiirdä : hel€itii rrroi-
tusk€llor soittojå, jotka muistuttåva k€ski€uooppalaisien
raitiovaunujen kelonhelinåä. Johdinåutot siis mie etii?ln
ed€Iee. raideliikennehnkuneuvoiksi.

Lyonin johdinautoverkoato koostuu seitsemåstii johdin.
autolinjasta, jotka muodoståvatmaarpä:illisen kumipyörfi.
kenteen runkov€rkon (kumipyöräliikenteestä puhuttåessa

on mainittåva maanpäiillbyys tai -alabuus; kulkevathan kau-
pungin n€ trojunatkin kurnipyöri€n varuså).

60
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. Linjat ovatj
Nro l: Såint-Jean - Bellecour - Grange-Blanche Vina-

ti€r
Nro 3j CorSe d€ lrup - Cordeliers - Viueurbanne

(&åndclement) L.Bonneky
Nro4:Pensche Avenue de Saxe - Parc de la T6te.d'Or
Nro 6: Place A.-Briand (Guilotiåre) - Jacobins Croix.

Rousse(H6pitål) Mont€ssuy

Nro 11: Be[€cour Vileurbanne - L. Bonn€våy

Nro 13/ l8: Croix-Rousse (Place ou Cimeti;re) T€rreaux

- Cord€lier€s - Gerland
Nro 44: Perrache - BeUecoul - saint'Jeån - Vais€ -

Duch;re - I-es Sources.

Liihitulevåisuuden suunnielmiin kuuluu bussilinjojen 2,

9 ja 23 muuttaminen johdinautolinjoiksi. Tiimä kytkeyryf
ositlain metron laåjentamhsuunnil€lmiin. Lisäkii on Panta_
va merkille, ettävain osamainituislå linjoisla joudutaan siih-

köist?imäiin, silä nuo linjat kirlkevat suurelta osin reittejä,
joillå on jo johdinautoliikenn€ttä eli ajoiohtirnet valmiinå.

Kaikila uusilla linjoilla on täysjoustava sveitsiläisen

Kulnlnler + Matter -toimininen valmistama ajojohdinlipus'
tus. Pikanui ranskalainen piirre on kannatinpyhäiden maa'

laåminen taustalla hallitsevan rnaiseman mukåån: rnilloin
tolpal ovat auk€illa paik€ila. ne on rnaalatru vaaleansinisik-

si, milloin taustana on lehtipuita. våritys on vaaleanvihreä

ja miloin pylviiid€n takana on halupuita. värinä on lum-

Kun metro avattiin liik€nleelle monna l978,otettiin sa'

malla käyttöön merron itaisen pääteaseman (Låuent Bon_

nevay) yhteyieen rakennettu suuri linja'autoterminaåli, jo-

tå kliyuävät myösjohdinautolinjat 3 ja I l. Tämä Gåre Rou-

lilre on lodeua nakemistn ar\ornen. ennomainen qirorrus

hyvär ladekatokset jå tuulisuojåt jokais€lla läilurilå. asialli

s€t infopisteetja kioskitilat sekä sirstil måksuttomai käymä_

lätilåt.

Lyonin johdinauiovarikko sijaitsee Vaisen kåupungin.
olasså johdinautolinjå 44:n reitin tuntumåssa. uuttå johdin-
autovårikkoa suunnitellaan noin kilometdn pä:ih:in Bonn€.
v?y -metroås€måltå et€laän.

Yksi kiintoisa liikennetekninen toteutus kannattaa vi€lä
mainila. Julkish liikennertä viilittävät johdinåutot ajåvåt
esirn. yksisuuntaisillå Cours Låfåyetre iå Cours Tolstoi ,kå-

duila Inyös rvåståvirtaaD; tämä kaista on kivetry €rivärirek-
si kuin varsinais€r asfalttikaisrat, joren muun liikent€en on
helppo rnjeltäai,kielletty kaisto. Myötåvirtaan ajavilla joh-
dinautoilla eiole erilistä julkisen liikenreen kåiståa,våan ne
viileltävät muun liikert€€n s€assa.

Jos Lyonissa oloaika on råjoit€ttu, voi käteväsri yhdistiiå
metro- ja johdinautoajelun matkustamalla metrolla keskus.
tastå Bonnevåyn as€maUe jå pålaarnslå bussjrerminaalista
johdinaulouå (linja I tai 6) keskustaan.

Mutta jos aikaa on enemmän ja haluaa haukkoa henke.
ään (,cihån t?illåista voi ollåkaanlr). kannåitaa lihteä reik-
kailemaan johdinautolinjålla 6 ylåkaupunkih. Tiilä linjdla
jouduiåån kapeikkojen ja äkkikäännösten takja käyrtämään
iyhyirä 9.metrisid johdinauroja, jotka pujort€levat uskomat-
toman ahtaista paikoxla kiivetessään ensimmähestä neljåi.
teen kaupunginosaan. ylös samalle kukkulalle, jonne alusss

mainits€måni !,uoden 1862 vinoratakin johti. Jardin des
Planles puislikon pohjoispuolella liniån toinen puolisko
(Linja on osittain 

'yksiraiteineD, eri luuntaån tuenevåt våu-
nut käyrtävät eri katuja ahtauden vuoksi) on johdetru yhden
kerrostalon kulman ali periaatteena kåksi seinäe pois johdin.
auton kuormaulot!uman verran!

Sah könoor ton keh t ftad huoma r tavo i suurcmman wiån tö
momentin latin samantehoinen poktomootota Monissa
e/Jluissa johdinautoitsa on riislt stystd teliaktelhto talana
Bosie reat &le Is olien used on rrclbybuses to take fu
adtantage of the high totque developerl b! the tactiod

Kuva/photo: M. Alamei, I1.1.1980
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Ov Suorn€n Autoleollsuus tav(äå 1 4 1981 50 worlå Si_

iiiilfrii" ,t *oa"sra le3l iinja' kuorma-seka påio'

autoj. jå muita erikoisajoneuvoja. Ensimmäiset autol val-

mistuivat wonna 1932.

Silu on alkanut lu€tteloidå yli 25 woden ikiiisiä Sisuja'

ruosimalli 1955 mukaan luettuna. Tårkoituksena on esitellä

vanhaa tuotantoa juhlalloden aikana s€kä koota aulohisto'

riallistå tietoa.
Yhtiön ti€dotså on 21 våniaa Sisuå; vanhin nnstä on Si'

su S-322 mod€lta 1933, joka oli alunperin Dallap6-olkeste-

rin matkailubussi. Aulo muutettiin wonna I940 Tammelan

VPK:n påloauloksi jå on nykyåiin odottamåssa entisöiniiå

Svartvikin automus€ossa Kuormå-autoista Yånnin of, Sisu

$322 wodelta l934,joka on esillä TamPereen Tekmllisessä

Tämän ulikkeli. lopussa on lista neljäsrä vannjmmasla

Sisu -Linjå.aurostå sekijonon jatkona vielä viideskin tosin

iiilEän juuri ja juuri 25 vuolta nuorempi. mutta kunenkin

maarnme vånhin kåupunki-Sisu.

Mikiili lukijoiua on liedossa Listan jatkoa, osoile, johon

linja{uto- ja kiskokulkuneulovanhukset voi tiedottåa on:

Oy Suomen AutoleollisuusAb, Viestintiiryhmä, Perr$ Kåar-

na, PL 307,00101 HELSINKI 10.

SISU linja'au 1o t:

l. Sisu S.322. \.m. J3, matkarluauto (Dallåpr);

Svårtvikln åutomuseo. Kirkkonummi

2. Sisu SB.10, vm. 39j
Väinö Paunu Oy, Tampere

J. Sisu SB.l0. \m. 3o;

Liikennoitsijä Pentti Nurminen. Tornio

4. Sisu L-61, vm. 48;
J. Vainios Lrikenne OY, Salo

5. Sisu B'74SP, vm. 58, winna, HKL 260 (Leyland);

J. Hannikainen
LOPPUSANAT

Lvonlsla \o$i kerloa viel:i paljonkrn. mulla lienee syytå sul'

[iä;m-ivr; F palå(å vanhofiin roomalaisjin He kuuluvåt

todenneen: ios håluat väsvtUä, kerlo kaikki.

Tårkoituiseni ei ole tiimä, Vuolösanalsuus johtuu lijhin'

nä wdamen kv!)rydesta MuIta lopuk5r kehoiun jokaista jo-

ka kvnnelle gkenee Lihremddn Lvonio Ensnnåkin:koh'
bese;n kannåttaa tutustuå. Ja toiseksi: kokekåa löyt?imisen

riemua niissä kohalin, mitki olen jättinyt tässä adkkelissani

Monissa ketki-Ewaopan kaupungeissa on tvastav taatu h:ul'

ke1)i a i o u k ko li i k n ne l<ai s toia

This contajlow bus lane it used in Lvon.

Kuvalphoto:M. Alamen, Il l.l980
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STRÖMBERGIN VAIHTOVIRTAKÄYTöT VAL.
TAAVAT ALAA

Oy Strömberg Ab solni viime vuoma hollånrilais€n HO-
LEC 'toirninimen kan$a lisenssisopimuksen, joka korkee
såhkökulkun€uvoihin a!€nnettåvia våihtoviriakäyttöjå. HO-
LEC r"lmistaa rautatiemoo orivåunuj€ni met ovaunuj€n
sekli raitiovaunuj€n s,ih kolåittei t!,

Nyt solmitun sopimul$€n rnukaan HOLEC'iIa on yksin-
oikeus soveltåa tlkdikkaa Holånnin mårkkinoillr, Kysy-
flyks€€n tulevat liihinnli raitiovåunujen åjomoortorikiiytö!,
RET (Rorterdsrnse Elekubche Tram) lilasi viime ruonna
l3 yksikköa kåsirtåv:in nivelvaunusarjan, johon as€nnehsn
laihtovirrakåytöt, Suurin osa låilreistå vajmist€råan Suomes-
stl.

VaihtovirtanDottorien käytumiii kiskokulhbeuvoien
4omooltorcina ei ole ajatukxena uu6i. Aiemmin kåytetyt
nopeud€ns:iätoj:i4eslelnä! sen sjjaan oltlår sången vajavaisia:
nopeuttå säådettiin puo[ttamalla moottorin napaluku tai
kiyttirniillä ns. kaskadikyttenfiiä, eli nopeusvaihio€hdot oli-
vat yleens:i 0, puoli ja tiysi. Våsta tehoelekfoniikan nop€a
kehittyminen on mahdollistånut i"ihtomoottoricn laloude!
ijsen jå portåaitomån s:iädön. Nykyiset vaihtosuuntimet
muuntåvat ajojohtimista otett&?n tala- tai vaihtovirnn kol,
mi!ålheis4ksi vaihtovinalci. jonkå jtinnirltui ja raajuuttå voi
daån siuläii portaa omåsti.

Strömbergin kefuttämå vaihtovirtskåyttö on &Ennenu
tihån mtnnessä kolneen Helsingin m€tron vaunupafiin (ko.
konaistilaus kiisittliii 39 vaunuparia), vuonna 1978 sveitsiLii-
selle Winterthwin liikennelaitoks€le toirnitettuun ni]cljoh.
dinautoon sekå 1979 ItKL:Ie toimitettuun ko€johdinau,

DER STAITTVERKEHR -lehd€caä ärt(ettäin julkalstun
uutfuen mukaan Carret! .yhtyrnä on allekifjoinanut 3opi
muksen Oy Strönberg Ab:n kans!å. Carretl va.lmistaa piä.
ssiasea johrtinåutoja pohjoieAmerikån markkhojlle.

ISMO TEPPTNEN

L,:ihde: STRöI,IBERC NEWS numero I
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stllrslT BUsslI l.llsA

KEV,{ÄLLA 1963

Tarkoituksenatd orl cait€llä RAITIOn Palstoiua bussit, jotka

oliyat Heldngi$lii pälvitäise&rii liil<€nteeiiii vuoden 1963 ke'

vållllå. Noudatal ki4otuk!€3sani satunnaista jädestysfii, en

!ii! sutojen håntint iärje3tystii, koska tiim:i helpottaa huo'

rnåttavrsti hdoitustyöUi. Vuosiluwn olen valinnut l:ihinnå

i€n iakia, ettli tuolloin oli liikent ess:i hyvin laaja valikoima

crihilia sl$ta- sekå korimaleja Lisiiksi aiankohdån valintaan

raikutti rnyös se, etui nykyis€llä harrasiåjåUa ei ole kovin'

iasn Fljon tietoa tuon ajan kålustosta, joten pieni esittely

el ole vumåankaån Pahitteeki
Ell €sttlel€ joktbtå autoa eriks€€n, våikka lfies jokåinen

bNsi oli oma yl{isIötl3li, vsafl esitt€len bussit sådoittain Py-

lin kui@nkin sarjan kiisitlelyn aikåna nainits€maan suurlrn'

met muutokret, joita p,o. sarjan autot kokivåt

SCANIA-VABIS BF"61V AJOKKI, vuosimalli
1952, ovijårjestys'l'002-2, jåriestysnrot 69-75

Naimä olivat HKL:n arnoat tHetku>nalliset bussit. Niitii
kliytettiin sekii kulj€ttåja- ettå rahastajarahattusliikentee$*i.
Erityisenå piirte€nä loitiin pitiä autoj€n melkoistr k€inu'
mirta laroppiin ajetta€ssa, si!ä moottori oli etualrelin etu'
puol€llå sam.lla krm jousiirs oli melko löyså. Täsrr syysili

kutjeltajåt antoival autoile nimen DhetkunokkD Niisså oli
alunperin melko monimutkain€n etusiileikkö Autoihin nro

69, 14 j& 75 muutettiin yksrnkertajsempi siil€ikkö. Bussit

peruskorjatdin sGlu\un lopulå, joloin tehtiin Pieneh]djå
korimuutoksia, mm. tåkaikkunat pyöristettiin.

SCANIA-VABIS B-62V VALMET, vuosimalli
1952, oviiårjestys 0- 101-2, iärjestvsnrot 148-159

)Pitku-Scaniåb kuuluivat Liikenn€laitok$n kiiytetvimpiiD

alustårnatleihin. Sarja$a oli Valmetin valnistama keiytnr€-

tallikori, joten sitii k?iyt€ttiin paljon Lauttåsåareen suuntau'

tuvassa [iLent€€ssä. Tåtii Iiikennettii hånkåloittivat vånhan

sillan elituis€t painoråjoitukset. N:fifl buss€ihin maålattiin

rahastaianaidon tåkana ollees€en ilkunaan suurin sallittu

malk;tåjåmäitå, joka sååtiin kuljerlaå kulalon autol. l(€r-

ralaan siilan yli. Toki niiit?i autoja kävtettiin mvös kaildlla

rnuilakin linjoila. Tiimiin sårja ulkoniikö ei muuttunut suu'

rcstikaan. Tiimiln så4an autoistå oti viimeiÄenä liikenteesså

numero l5?, jonkå olen ostanut muulaman muun harraatå'

jan ksnisa kunnostettavaksi jå entisöit?iväksi.

6t| R.irlo 3. r9&
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SCANIA-VABIS B-62V HELXO, vuosimatt! 1952,
ovijäriestys G101-2. iärjeltysn.ot 1 70- 190,201-2olt

Samanlais€l€ alustolle råkennettujå bulssja kuin edelliaet-
kin. (iiytettiin samar afueen liilenteeseen painoraioituhi.
rcen kuin Vatn€tinkin kodttamia buls€ja. Nåfuså autoisrå
oli alunperin kulmaikkxnat tal@kulfiisrs ja aloilchmat l(ai-
kissa ovilsa, mutta niitii p€itlttiin myöhernmin umpcen. Joi-
hhkin {utoihin maalåttiin myöhernmin myös ho.maa katto.
Katto oli pä:iUystetty kaftohuovalla,

SCANIA-VABIS 8.62V & B€2VE HELKO, vuosi-
malli 1955, ovijäriectys 0- 101.2, järj$tysnrot:
B-62VE 168 ia 169; B-62V 181-2oo

Nå|n:i busit tilåttiin låhinnä srmojen koripiin sturten mu.
kdan h.dn s2-mallir€t autot l7O-180. Niisså oti kuit.ntin
pi€nchköjå muutoklia edeltiij jhsä velrattunå, €sime*ilsi it-
n€rilarninoitu kstto, lR nikas destinastiolåttil*o iå hicnran
korklarnmat takakulrnaikkun.t. Muutamr auto mådattiin
lisåkihamaalottoisikri. Nästå buss€istå åfuakin num€rcita
188 jr 195 on ldiytctty kuljettåjånhlrtukreen, Muutcn ne
olivåt .shastajarahastuk,€en t&koit€ttuja buss€ja. N:iitäldn
autojå kiiytcttiin runsåasti Låuttåsa.rcn l4oillå. Alurtåmcr.
kintöj.n €!o johtuu ilmeh€rti moottorin modifikrstioirts.

SCÄNIA.VABIS B-62V AJOKKt, vuorima i 1952,
oviråri€3tys 0-101-2, iåriewinrot 201-2(](}

Ajokh ko.ittamia )pikku.Scanio.burseia tilsttiin åilrnam
vain kolne kappaletta. Näis,iikin oli Ajokille ornlneinen mc
nimutfteinen ctusål€ikkö. Lauttås,areltliik ntr6s.en kelpåå-
via autoir, joita tosin kåytettiin k ikilh mullkkin linjoilh,
Niiihin autoilun €i t€hty .ånott.vir korimuutokli..

LEYLAND L,O,P.S.U HELKO, vuortm€lti 1953,
oviJårjortys 1-001.2, jå tjeEty'{1/|ot 264-290

Ikikkoin cdkoirimpia korinsllcja, jottå HKL:lls on ollut,
Autot olivrt hyvh kork its, kosks nii$å oli moottod b'
krllå låltian alla. N€ 3ovoltuiv.t h!'vln ku!.ttrjar.hltruk-
,.0n, joten niitä ldytettiin påljon linJojl., iolli oli kuljltå.
Jaråhrrtu! tuljotuina aj&oln'a, Ljniet 21,27,2E, 28,29,30,
33, 42, 51, 53, 54A, 55A, 62 ja 63 olivat nåld autoi.n
pääaliallisis linjoja r€ittien 7l Ja 7lA lhåkri - ruioilh oli
liinekri mrinltujlla vakioworot. Nå1.!å burr.i$a oli hyyjn
volnr*esliiininen moottoriin johtavs imulsnava. S. rijaitd
ulkopåin kahottuna keskioven oikeallå puol€llå, Sen åånt!
yritcttij! wimcntaa u&id6n wosicn ajån kunn6.,e vjimaln
omi8tuttiil såamaan DkohtuuUlseD hiljaisekji. Ainoa buni.
ma.lli, jo3!a k{jettajån oikealla puolella oliyst a) vaihdek€p.
pi, b) käsijafu, c) kahden o!€n sulkijat korkeåsså metalli-
pöntösib seki d) mahdoltet muk&a olevat Ehastwlait.
teel, kun raas kuljetrajan wsån puoli oU käytiinnö$ä LEp.å.
Näihin autoihin €i tehty srnottåvia muutoksia lukuunotta:
matta etuiktunaraketurelmien kulnien pyödst,imijtji. Bll3.
*Ihjn 267 ,277 ,2U, 285 ja 288 kiinnitettiin lisiikri linjahl.
piteline €tuoyen viere€n,

JUKKA HANNIKAINEN
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AIKATAULUT 1.10'1980

RAITIO julkais€€ jo tutuki kiyne€s€en tåpåan raitiovauou'

ien woroaikåtåuluien mukAise! ajol hallslå ja hal[in arkå_

i,iriestyksessä, hallei$ain jå viikonpiiivitliiin ryhmiteltvnä
Talviaiketaulut tulivat voimaan jo 1.9.1980, mutta suuret

muutokset toteutui!?t 1.10.1980 syyskuun tilanteen oltua

jotåkuinkin sama kuin 1.3-31.5.1980

MWTOKSET LINJOITTAIN

Linjrlla I aslui ]' 9. voimaån notmåali tslvimuutos: lauan'

tailiikenne alkaa våsta noin 8.30, kun kesäkauden ensimmiii'

set l.uantailfidöt ovåt klo. 6 ail€an. Samalla wolo 57,jo'

kÅ åjoi kesiilåuantaisin 1:tlä, on talYilåuantaisin hsllissa'

Linjrn 2 lauantailiilenn€ alkoi taås kesä rauon j;ilkeen

6.9; worojå on neljä, Vuorot (6-9) oYat 1.Io.jåIkeen lau'

antaisin Koskelan hallin kirjoissa, joten Vallilassa ei ole t8l'

vilåuantaisinkaan enää toimintåa. Ma_p€ liikent€en worot
lO8, 134 ja 142 eivät enää ole ajossa. Nämå \uorot ajoivat

yhden lähdön l.suunnasla (KT-IP) k1o 15 jiilke€n 2A:n

Linjor 38jr 3Tr Katso 
'Halhle,rLien 

muutoksl3,'.

Lintså 5 jattettiin niinkuin tunnettuå Katajanokala

kilometrin veran Merisotilaantorile Linjånpiteneminen toi

mukanaan uuden woron (50).

Linjatr 5 worot 5? ja 6l ovat talvisunnuntaisin tåvailis€s_

!i åjaneet linjoila 7A jå ?8, Niimä vuolol eivät enää aja sun-

nunta.isin s€iskal liikennöinnin muututlua
LlrJat ?Ajr TBovar sillen histoliaa. Nvt on olemasså våin

kidaimelon Linja ? Håkanieni - Etu-l öolo-H arju lot i Lin'
jalla T liikennöivät morot 71-76 sekå ruuhka'alkana vuorot

137 ja 138. Uusia woroja ovåt siis ?5 jå 76, kun taås TArn

worot 64-67 kåtosil"t aikataulustosta. Samoin katosi seis'

kar r1roro 106, joka oli myös linjoitla 2 ja 2A vuoro siirtyi
1.10. linjoitle 2, 2A ja 45. Tåmä $orohan liihti aamuruuh'

kasså KT:lta seiskaksi kilvitettvnä (78).

HALLIREITEISTÄ YLEENSÄ

Hsli-r€itit ovat reittejä, joitaPitkin vaunut ajaval kulkiessaan

hålista omalle linjå.lleen tai piiinvastoin. Tämän halinrcitin
on tarkoitus piiättyä kohtaån, josta oma linja alkaa. Vuoro_

ai*ataulujen hslircit€isså on kuit€nkin jonkinverran kirjå-

wuttå, jota oikåiste.n oslttåin seuraåvåssa listasså, Esimer_

kil6i rcitit 810, 820 ja 840 o\at sekaisin kivtötsä silloin, kun

oikea merkinui olfti 810. 810 on TK'BRH-ST-KH, 820

RUN-TK-BRH.ST.KHja 840PT-TK'BRH-ST-KU (TK= Töö'

lön kisahslli, BRH=Liintin€n Bralpnkatu, ST{turekåtu,
KH=Koskelan ha[i. m=Postitaio ja RlN=Runebeginkatu/
Uuseokatu; RlrN on nyt ko.vattu Ä?O:[a ' Apouor*ådun
pysÄkli kåihla muila litjoilla Paitsi 3:lla). Unjoilla 38 ia

3T käyteEån tiiysin samånlaisessa tilante$sa reittiä 810 tai

820 jå linjoitla 4 (4N) sekä l0 taåsen joko 8l 0 tåi 840, kun

kaikk vaunut poikkeavat onåltå reitilä,in TKrla eli r€itin

81 0 alusså. Linjåtls 8 käytetåiin mielenkiintoistå hallireittiä

841. Mielenkiintoisel6i timån tekee 3e, etti reitti on KH-
Hämeentie-Helsinginkatu-BRH, eli reitti, jolta osalta mat-

kaå puuttuvat kiskot. Todelhsuudessa nåmä la'ja su{åmun

8:t tulevåt KH sta valljlas.n Sturenkrduuå olevalle Pvsäkile,
joltå oma linja 3lkaa. Reitit on luetteloitu RAITIOn num€'

rossa 3/1979 ia ede[åoleva selvitys onkio kiljoitettu siinä

mielessä, €tta tarklasilm?iinen lukijå voi löytää joitakin mer-

kiltisyyksiä jåljempiinä olei"stå luett€losta, sillä niitä siitå

löyt)ry.

HALLIREITTIEN MI,'IJTOKStA

Ede[ä lulikin jo €sille ratåyhteyd€n kåtkea$inen Helsingin-

kådulta H?imeentiell€. Tåmä seikka åih€uttåa mm. hållireit'
rien 805 ja 806 katkeamisefl. 805 on tai oli reitti KH-Hä-
meen tie -Helsinginkatu-BM-PoNoontatu ja 806 sana

p?iinvåstaisessa iuunnassa. Useåt 3T:n vaunut ajoivat tätii
pirkin haliin ja JB:n halista linjale Nyl systeemi on seu'

raava: 3Bl ajaråt r€ittiå 831 KH-Hämeenti€-HT-RT-HT

Ja aloirlavåt tastä linjansa.3T:t tekevät haliin ajettaestå pliin _

Muut reitit, jotkå katkesivat Dkurvisi€), ovat 827 (KH-
Hämeentie H€lsinginkatu Harjutori), 835 (kuin 827,edel
leen T(:[€) ja yllitnainittu 841 sekii !åstaavat patilliset rei'

tit ha.liin m€ntäesså. 82?/828 olilat 7Ä/78:n reitt€jå. Nvt
ajetaan reittejä 825/826, 8ll jå 804 835/836 ei ole olut
Iainkaan kiiytössä 835:tå åjoi wosi sitten lrloro 38 Ia,

mutta se siirlyi rcitille 809 jo 1.2.1980. Reitit eivät ole ol'
l€et kiiytöjsä reittilue tt€lon mukåhesti.

AI(ATAULUISTA POIMITTUA

Råuratienrorin sivuråileella näkee nyt vaunujå entistii use_

ammin, katso kohta ,halircittien muutoksio. seurluNassa

luettelo hallireiteisti, joloin sielå pitiiisi ]"unun åj€Usi

må.p€ klo. 5.50 woro
605 ))

610 )
) D 1.16 

"D D 7,31 t

la D 5.50 )
D )) 5,59 ))

606 
')D ) 6.46 D

) ) 19,15 )

17 PRK:Ie
19)
57 ARA:ån
12 PRIlle
16 ))

ll PRK:I€
12t
15 )
14)
24 KH:iin

6a Flirto3-1980
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Linjan 6raunutkåyvät sill.u ,ilöin Va.Uilan halliilå ajamas'

så silmukån hallireitiuä 8ll ja d22. eli ajosuunnan mukaan

KH-VH VA tai päinvåil, ii. i'.llonaikoiå:

Jo vuosia on linjån 8 e$s sunnuntaiaamun worc ajanut puo-
li r€ittiä, kiertånyI korttelin Töölön halilla ja palån$ut Paå-

valin krkole, ja våstå sitten aloittanut normaalin mittailet
kierrokset. Toistettåkoon se tässäl

su klo. 7.16 vuoro 8l THlta PVK:lle

Ruuhkavuoroissa on pari e rikois'rutta: vuorot 138 jå l4l.
l4l onkin jo tuttu linjan l0 ruuhkåluorona.jokå on liiken.
t€essä aamuruuhkan alusta iltaruuhkan loppuun, eli siis

m)ös keskipiijv:illä, Samanlåjnen woro on myits 138,jokå
ajaa tinjalå 7. Mainittåkoon. eltå 10in toinen )normaaliD
ruuhka\ror. (140) ei ol€ m€rkitty niv€lvaunuksi, muttå on
nihei aina s.Iainen vai onko kympillä nfity hiljattåin

Vasl?i!a:, on olemåsså påri vakiovuoroj€n vaunuå,jot-
l! eivir rja Luantahin eikä sunnuntaisin, eli o.ål urorojen
l 18 ja i4l kaltaisia. Nämä ovat linjan 5 vuoro46ja linjan 6

Ainoa lixsntajsin ajava kolminumeroinen woro on l2?,
joka ajaa ke5kiyön molemmin puolin yhden kerroksen 3T:
llä - kier'oks€n.jota ei ilmoitetå €des Dlolppa-aikatåululsso].

Vuorojcn sijoitl€lu eri haleihin:
KH: I S. ll, l:, 14-17, 19,23-27,29-31.34,36-38,

40.4t.44.4s.47 ,49,53 -6:.71-75.79-83, 9l -
9J.95 98ja 103 sekii 104.

fH: l.l. l8 18,32.35.39.46.48,50.76,,l:6-133.
l.l5- l4 i ja l4J.

vU: 6-9. 101,102, 105, 106. 109-114.
Poiklcnksia: ,lorot 6-91å KH. 35 la uloe KH - shään TH,
36 piijnvritoin.39 la KH-fi,4l la TH-KH,44 su TH-
Kl"l, .{8 la KH-TH. 50 su KH-TH. 7l su TH-KH, 76 su

KH TH,rllaTH.94la&sul(H TH.97lå TH-KH eekä

l0J ja l0a må.pe KH-VH-KH.

klo. 7.20 luolo
, 7.14 t)

D 7.16 
"D 9,35 )

) 9.51 )
) 10.04 ))

) 10.10 D

16 PRKlle
54 ARA:an
ll PRK:lle
12t
15 D

t'7 D

19 ,

26 KH:iin
29r
3l r
25,

5t Äl?.A:an p1n

59r pm

6\J , pln
51 , Pm
58r pm

61 KHiin
57 ,

KII:iin

53 ARA:an
tio r
39D
5t '55 a

KH:inr

må-su D 22.53 ))

) )} 23.08 )
t D 23.23 D

) ) lO5 )

ma.pe klo 5-57 vuoro
)) ) 6.C1 r

6i2 t
)) t 6.25 t
, r 7.00 I
, , 18,48 'D ') L9.2s ') ) 20.50 )

la r 5.58 r
D ) 6.08 )

6.15 )
6.22 r

D n 6.26 r
8.40 )i

9.38 )
| , 15,49 ,
) ) 20.50 '
su ) 7.O3 n

7.12 t
, ) 10.02 D

D ' 10.17 D

D 10.35 '
ma'su D 23.05 ', , 23.09 |

Pm =ottla perevåunun

58
it
60
53

s4
62
6l
LI
6'.!

59

60

Linjan 5 ensimndine vaunu Meisotilaantoin uudessa sil'

nuknrsx annun hdnuiissd-

This iew sha'ats the frrst cat of rou k 5 on the neul

exrensio at trleisotilnntoi. Tke suftourdings are still

Kurv/photo : I. Leppiinen. L l 0, I 980
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PilITEPYSIKKI

Mannerheimintien kiskotus \xrhdetlim Eduskuntrtalon edes,

tä kesilLä. Uutta lataa rrkernertaessa sovell€lriin
Wieniläisla tekniiktaa.eli kisko laskeraan kiskon jalan lelyi,
sen kunile\yn päälle. Näin mcnetelriii. kosk, betoni oli
rikkourunur l0 vuoden dik.tn., 1k\l r , l \rr rditluneer.
Radan meluisuurra .aaddar .J , 1llr .. I,e ,, p r,] d

Solingeh-Rurg on tiettdviisti Eu'1rpdit ditL)a aikataulu ta-

s1uspaikkt, iossa iohdinau n t kaatv E rtan ktidn töpöf dtilld.

Solins?n rolbybus oI tlte n rrbk 0t Butg rcrntltu:.
Ka)al phoro : I. Leppdnen, 25.4. I 9 78

10.7.80
Tarnpe!€en Sårkänniemi Oyin huvipuistossa orelliin viralli,
sesti käyttöön teräsrakenteinen Jer-Star,I moristoratai kau-
punkineuvos Vilho Halme karkaisi avausnauhan rudån yk.
kösvaunulå ajaen. Vuorisroradan on rak€nlanul Saksan Lijr-
tolasavallån Munsterha senissa loimiva toimi|imi Anton
Schwarzkopt Vuorisro'ata on rekniikaltaan eri(iiin uu-
den!ikcrner re%ksn,en Jer Srar l{ara. Koko konreus pairaa
yli 70 ro ni0. vaikka onkirr vain .14 merriä pirkäjå 27 mer.
riä lev€ä. Varsin ai see n ,rjor! tran, on kuitenkin saalu pituur-
1! p€riiii 540 nretri:i Niijnpii onkin selvid. etlä da]la on
paljon ja nopersti loisiaa seuraavir kaarleirå. nousujs sekä

tj€tysti laskLrja hrin myös kallistuksiå Jyrkimmissä laskuis.
sa ollåan hlinriil.iisiltäin harvin isen nopeiia. Våuhti kohoaa
nirni{läin nrtrulamassa helkessä 55 kilometriin turuissa. Ra.
ra on rake'rnettu tiukkojen saksalrjsten nonnien mukaan.
Vaunu liLrkuu urapyörien \'.tlassa pirkjn reräskiskoj! ja tur.
vrkoukul kaartuvar kiskojen alle.joren vaunu istuu olosuh.
teisla rirppunrall! tukerasli kiskoilla. Radalla on kuusi luF
lajaoupiirir ja kunkin !lueclls on lain yksi våunu kerral-

j {.p':r å rr" {if " 
:-;i'.4fl ft ll{l iq5 llSr:5

$Ttl0l\{ hringt



Hattulantien keskustån suunnan raitiotiepysäkkia on siirret
ty muutama metri Käpylään p:iin.

Turistikolrnonen mäntymetsässä oli tosiasia viime k€siinå
Outokurnmussa, jossa 50 H€lsingin palokuntanuorta osalis-
tui )Opi aultamåaD -palolorntanuolten suurleidlle. Nuor-
t€n rakentamassa pi€noi$Helsingissä kulki mäntyjen keskel-
lä turistilinja 3Ti olipa kåupungisså myös Linnanmäkija pu-
helir aitos. M€trotoimi stoa esiteiliin valol1vin ja HKL:aä
edusti aito raitiotiepysiiklikilpi.

4,8,80
Kolrnen i€pän aukion (enl. Raitiotienlori) radanmuutos-
työt loreutettiin. Lasipalarsilra erelaan kulkeva råitioliiken-
ne k tkaistiin ålkujllåsta. Linjat 38,3T,4ja 6 kääntyivät
Rautåtientorillå. Linjan 5 liikenne keskey&triin kokonaån.
Korvaava bussiliikenne jiirjestettiin.

Metrorådalla on nfity elokuussa loimessa VR:n radanoiko-
miskon€ Ttk-Rto 34 Plasser AL.203 (v. 1965).

23.8.80
Jules Veme .nitiovaunu oli liik€nteessä. Vaunu lfiti RT lra
klo ll ja palasi Jules Veme -pysäkille Arkadiankadule klo
14. Mukaan leikhikalumainokseen paasi myös natkan vår-
r€lta.

1.9.80
HKI siirtyi syysliikentees€en ja raitiotiepuol€n merkittävin
muuros oli lrnjan 2 lauantailiikenreen alkåminen.

Linjan 45 (Simonkerttå-Malminkårtåno) reitti muuttui
Malminkartanosså. Uusi reitti: - Målminkårtanonti€ - Kår-
lanonkaari - Kårtanonvoudintie - Påkårituvantie, Pårival-
jakontie Luutnantinlie - Kartanonkaui - Vanha Nurmi,
järventie

Vantaån kaupunki nosti sopimuslinjojenså last€r ipun ylä.
ikärajan 16 woleen, 7 16 vuotiaåt pääsevätlastenlipullå ja
dle ?-ruoriåat målkustavat ilmaiseksi.

4.9.80
Helsingin s;ihköraitiotiet läyttivät 80 vuotta, mutia asiaa ei
juhliltu lainkaan, Kunrnerjt alkoivat fik€nnöid:i 80wotta
sitten rilapäis!:i linjaa Ruusula-Hierålahti.

T,iini on rietuivdcti ainoo HKL:n ruitiolinjasta 4IN Munk-
kinkmesyi otetu) kuv. . , Kuliettalt huonnsi kuitenkin
pian vifieens, jq poisn ykktsen ndklt istd.
This is prcbablr the li$t and onlt' view ol fiam senice
llN in Helsinki. mh route existed until the diver fioti.ed
the inconect rcute number (the cat y"ss running on route
4N).
KirotDh,,tn I l.rruncn.5.lo 1a7_l



6.9.80
K.upp0todlla oli m.lkoinen såpinä, siltä siel tå lfiti klo I 1 .40
k*!i tllauijunaå, joid€n ksl$tona olivat mv 30 & pv 5Ol
!.ld mv 5ja pv 525,

Vsihd6 221 johtoa Mannerhoimintiettä Sibeliuksenkadulte
ja Töö1ön råtrpihslle. Täsrå vaihteessa kokeittu turr€laite
kååntåä miht cn åutomrattisesti suorale råite€Ue. kun lä.
hcat''viin vsunun vinoitin siwllttaå ajojohdinkoskettimen.
Jo8 vrihd€ halutrsn kiiiinuä poikkeavalle rajreelle, vaunu on
pysiiytettävä vaihte€n edesså olevaUe merkkiviivålle. Tåmän
ji0keen vaihde voidaan kiiänuiä normaa.listi vaihreenkåtintö-
laitteella.
Mikäli rurvalaite jouduraån kytkemään pojs toiminnåsta
esim. hinåuksen mahdollistamiselsi, våihleen yläpuol€lå
ol€vassa opåslimessa alkåå vilklua S.merkJ,Jvalo.

Merklilamppu sammuu vasta, kun lurvalaitos on jlilleen roi
minnassa.

Tämä tlrvalaite on todettu onnistune€ksija sellainen toivo-
taan useisiin vaihteisiin.

7-l1.9.80
Unjoila 3Tja 4N kåyt.ttiin nyöhåisu.llå Doikk.u .irte.
jå, koskå Alek!ån t.rjnkldun ja Katadinsnksdun rbtey k!.!sd
uuxir in vaih tetta js ksa rt.irs. Linja 3T kåån ryi Eirs;rr ja
4N Rauråtienrorilla, Posritslon jå Katajanokån viilid Iiikennöi
åurolinjå 4x.

Hårneentieltä Tonelle Unjall. Ar.nan silmukkaan joh tåvaan
vaihrees€en 715 on ascnncttu såhköktiåntölaileist;, Syyskuu$a.

Håmeenlielle on ås€nnetru Tois€n linjsn risleykseen koh.
tauskiehomerkjr kunpaankin suuntaan.

Håkanieme n torin eteläpäiih:in , Siltasåårenkådun keskeltä
olev€lle korokleell€ ilmestyi syyskuun atkupuotella sisliträ
valajslu taitiotien tasoristeysmerkki, jossa on myös.v?roitus.
nerkkj. Vilkku on poikk€ukellisesri irse tiikennemerkin ytä-
puolela. Merkki våroitlaå Silrasaårenkåtuå keskuÄraan päin
kulkevaa autoliikenneträ Hskaniementorilla em. kadulle tu-
levisla räitiovaunuistå.

Sehkan pättepysdkki ) oinen en,. Moaftoivaunut I8l_
186 /ex 431 -4J61olivar aikznaof kivto\\.i ,nyö,Iinja a -
mi, $it lhe rctminus oftoutc 1un J0 S;ptcnb?r t980,
whpn th? secrion betuwh Sornau?n onJ Hdkanemt \a:
closed due to the consntction of the Sönainen merrc

Kut'alphoto : L Lepptinen. 25. S. I g71
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Månnerheimintien Vignol-pölkkymia vaihdetåan v:ililtii
Töölön tulli - Kuusitic Phoerix.kestopäällystendaksi.
Muutkin pölkbradat muutetarn tasapintaiselci uråkiskora-
daksi, koska polifui jå palolaitos toivovat voil"nsa ldyttåå
niiU rafii(.essa hälyrysåjoon. Puistohsa, tien siwisså yms.
paikoisa olevåt Vignol-rådåt jiiävät enndleen. (Tåytyy vain
toivoå, että tåsapintåråta erotetaan muusta Liikenteestli Hel.
singin. ja Tukholmankadun målliin,sillä muuten raitiokais-
tåt menetä*it kokonaån merkitykensä; suomalaiset autoi.
Iija$an erväl tunnetusti noudata sulkuvilvoja - loim.
huom.)

Hujutorin uusi silmukka on paikoilaån tilapinsluvalå. Saat-
tåa se siilEn jääd?ikin , mutta nyt voimsssa olevan päätöksen
mukåån se puretaan Häme€ntien Helsinginkadun raideyh.
teyden palattua kåyttöön.

Niin kuin toisaalla mainittiin, Rautati€ntorin siwraireen
k;iy ttö lis:i:intyi merkittäviilti L I 0. Raireele johtavan våih-
reen sahkorstys ei kuilenkaan ole vielä olut esilld.

Kolrnen s€piin aukion råk€ntårnatta jäiineet våiht€€t js yh-
dysraiteet råkennetaan uroden l98l aikana (katso RAITIO
2.r980).

HKL:n kuljettajat voittivåt n€ljännen kerran peräkliiin poh.
joismds€t rattimestaruuskilpåilut Oslossa 13.9. Joukkuesår-
jån loppuajat: HKL 2.17.01, SL 2.26.1 8, OS 2.45.08 ja HT
2.59.O2

Postilalon pysäkin m€neviin ja tul€van raiteen yhdysraide

ohap€dvaihde, pure aneen. Tdlld herkeDa se on io ajo-
kiellossåja osittain purettu. Uusi våstaavå rulee EHKÄ Man-
ne rheimintielle Kolmen sep:in åukion paikkeille v. I 981 ,

kun aukion ntatyöt såadaan loppuun.

Alekssrterikadun/Katariinankadun/Snelmaninkadun ris-
leyksen vaihteet, risdkotj. kaarte€t on uusitru. Råideyh-
teyksiä ei muutetru lainkaan.

Ensimniinen linlan 7 ytuta uudesra Hatjutoin silmukzrsa
The first tram on rcute 7 in the new loop at HariutotL
Kwa/photo: M. Alaneri 1, )0.1980



Ensimm:iiset kolrn€ vaunuparia Iuowtettiin metrotoimistol
le 16.9. Toimituks€t ovat rnyöhässä ja toimittaja joutuu
mabamaån saklrcå metrotoimistolle.

HKL aloitti metroradan osuuden Hakaniemi - Kamppi kis.
kotustyöt styskuun alussa. Työ kisittäå noin 6,5 raidekilo-
rnetriä ja vainistuu helmikuun lopula 1982, S:iilytyshalin
ratapihan kiskotustyöt ovat vielä aloittamatta. Ratapiha kis-
koteiaan ensi kesäd. Valmiikli kiskotettuna on noin 30 rai.
dekilometriä. Kesiilä vihituin kiiyttöön metrovådkon huot
tohdli ja keskusrakennus. Sykiyllä ehtivät harjannostajais-
vaiheeseen siiilytyshali ja autohalli, Sirilytyshalin pituus on
28"4 mjå leveys 29 m. Se nrelarsee kerrdla J6 våunupåriå.
Halin on tarkoitus valmistua woden toppuun rn€nnessä.
Hdlissa on kuusi raidetta ja liikenteenohiåuks€en käytetäiin
valo-opastimia sekä puhelimia. Hsusta on tunneliyhteys
huoltohalliin ja keskusrakennukeen. AurohaUissa siidyle-
tiän huoltoau toja, joihin on asennettu kiirreät miftauslair-
teet. Halliin mahtuu kolme l-uoma-autoa.

Metroas€mille tulee 28lussiä, joista 5 on vinohissejäja 20
hydraulista hissia,

HKL valmistelee pa ai aan uusien nivelruitiovaunuien haft
kinraa. Näi i;taunui a konataa wunut 30l-375 (72 kpl),
jo t la ioudutaan hy I kinhtuiidn loppuunkuluneina vuoden

I 988 loppuun menneisd, HKL sai tarloukset kevö"ii4tt ia
hankintaasia esitelrtneen HKL: n lautahnnalle lokakuussa,
J o s han k in ta s o p imus v o idaan al I e k it o i t t aa I o kt- nutt s kuu v
sa, uudet vaunut saadarn liikenteeseen vuonna 1983- 1987,

Suunnbelmissa on tilata 42 nivelvaunua. Tildukten ai'o on
noin 16A Mmk.

Råillovaunuissa käylettävien leimauskoneiden merkinnät
ovat osittain rnuuttåneet jä4estystiiän. Vanha järjestys (vå.

sernmalta oikeale): koneen nro, linjå, p:nväys, keUonåjkå,
!ydhyke Ja ajosuunra: uusi rarjesry": kellonaika. pliivåys.

linjå, \yöhykeja sjosuunta. koneen nuinero. Tiillais€n mer-
kinnen i€imaavia koneita on tfi?in mennessä käytetty vain

autolinjoilla.

J0.9.80
Rajiiolinjat 7A ja 78 (Etu-Töolö Sörnäioen) liikennöivät
viineisen kerran. Viimeinen 7A HARlta oli vaunu 310 ruo.
rossa 66 klo 23.25 ja viim€jnen 78 unu 360 vuorossa 7l
klo 23,14.
Raitiolinjat 4N ja 5 kä:intyjvät viimeisen kerran Katajano-
kan silmukassa. Viimeinen 4N oli vuo.o 34 30.9 klo 01.00.
4N kärintyi 30.9 1.10. väiisenä yönä Kaupparorillaja sielr.:i

jatkoi bussi[nja 4N Kåtajanokale.
Viineinen linjan 5 vaunu oli 319 worosså 46,joka liihti
kohti Koskelåa klo 23.25.

Arenatalon silmukkakin on iöUeen taannöllisessa l<tiy tössa.

In Hakanien| lhe tans of toute 7 ftaterce a loop \rhkh
\1ns until now used mainlt by \ro* cats.

Kuwlphoto: LLeppltnen, L 10.l98A
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1.10.80
Raitiolinjoja 4N ja 5 ål€ttnn likennöidä Katajanokån kär.
keen Merisotilsmtorile.
Uutta tataosaå kulkenut ensirnm?rinen linjan 5 vaunu o!
327 \ rorossa45- Vaunu lfiii Merisoiilaantorilta klo 6.03.
Myöhemmåksi siirtynyt (3 min.) ensimmäisen vuoron lfitö.
aika ei kuulunut miellytäviin kaikkia matkustajia. Muuten
kåtkki sujui valan arkisesti, Kaki seuranrne jäsenta oli sen-

uiän )jul imasso ensimmåistä lrloroå.
Ensirnm:iinen 4N (ruoro 38) lähti klo 23.33,

Raitiolinjaa 7 alett(n liikennöid:i reittiä Hakaniemi Etu.
Töölö - Harjulori. Ensimmäinen Haiutorin silmukasta lfi.
tenyt vaunu oli 343 ruorossa 7l klo 5.47. Sama våunu ehti
e immiiir€nä myös Arenan silnukkaån. Ar€nan lyhenne on
ARN = Arena, Siltasaarenkadun jå Toisen hnjan risteys.

Raiiotiepysåkkien muutoksetl
poistetut:

- Vilhonwori Helsingnkålu 7A,78 päätepys.

- Katajanokankåtu Kataianokankatu 4N. 5 D

Yhteenvetona voidaan todetå
lakkåutetut ruorot: 64 67 (7A),108 (2), 134 (2,45)

142(2,s) -7 kPl
uudet worot: 50 (5) r€kii 75ja 76 (7) =3 kpl

Vaunut halleitlain:
6Mv 4MV 4PV

KH 27 32
TH522
vH-14t0

32 68 l0
vaunujå on 40 102 30
Varsinais€t aikataulutiedot : katso DTåulut)

L10,80
Poikittaislhja 58 (Herltoniem€n teollisuusa.lu€ - Pitiiiiin.
mäen te oliisuusalue) muuttui linjaksi 58 (Herttoniernen t€o!
Iisuusalue - Munkliuori). Unjan .eitti on entinen Munkki.
niemeen åstija siel ri ajetaan Munkkiqroreen reittiä - Munk.
kinienen puistotie - LaåjalahdenLie - Profesorintic - (.ll-

viiantie - Råunanrie. Päätepysäkki on Munkkillroren ostos-

Käyttöön olettiin uusi ruuhka'ajan poihttåislinja 59 (Hert-
toni€mi - Pitåjänmäen teollisuus€.lue) r€ittinä Hiihtomåen'
tie - ltäväylä Junatie - Alel(sis Kiv€nkatu - Råtapihan-
tie - Hakarnäentie - Vihdintie - Pitijänmäentie - Talka-
lie Taklakuja. Herttoniemen pysäkki on metroåsemallå.

Raitiolinjan 5 eanha pddteprsikki Kataiakokankadutla.
Trams al rcute 5 no longer tetminate here; a new extenrion
ws opened in Katajanokkl on I October, and the otd loop

Kuva lphoto : L Leppdnen. 6. 9. I 980

Harjutori Harjulori 'l ))

- Toinen linja Toinen linia '7 r
(aikataulussa nimenä Kalion viraslotalo)

- Merisotilåantori Merisoiilaantori 4N. 5 )
- Kauppiaå.nkatu Kruunu!,uorenk. 4N, 5

- Vyökatu Linndkåru 4N,5
uudetjå poisrelul:

- Vyökadunja Merhol aantorin pysrikkien väljsså oli 1.10

-3.I0: pysäk-h Kåråianokan suunraan. Nyremin \e on
kadonnut jiilkiä jättämd tta.

I

I
l
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Linjan 7 reitin muuttu€ssa ilrnestyi rahasråjan selän ta. uu.
d€runslinen kilpi, kun sopivia rulla- eikä kilpir€ksrejä ollut
Uusi Hlpi on keltain€n ja siinä on mustå seiska våsenmassa
siwssa. Kilpi on tamllista mhåstajankilpeä matatarnpi.

Toimituks€n kommentti : Miksi uusia linjÅkitpiä ei reeteuy,
kun selais€t kefian hankittiin linjoja 2ja 2A varten? Jokai.
sessa vaunusså oli ennen seki edessä eträ sivt a Linjakilpi,
josra pysäkila seisova mstkurtåia saar lor tukeå. Irdnne vau.
nu on matkallå. Osa MITIOn lukijoista muistaa varnåsti
vielä, kuinka kolmosen rahötajat käänsivär rakanaan ole-
vån kilven, kln vaunu saåpu K3uppdrorLle. Nytryaan
usemmissa vaunuissa on pelkkä linjanrmero,jå sekin
monasd vau ajoneuvon eluosösd Markusrajien.ja varsrn.
kin vieråspaikkaluntalaisten, odoreraan ottavan pysäkkikil,
vesti s€lville, minkii linjan vaunuun h€idän on nouståva.
T:imä on pimeåssä ja talvella iorakurnkir ep;rojrornen
lehtävä, varsinkin kun eriiillå kesl(llslan pysäkeiltä saartaa
oUa liki 20linjan )reittitiedob. Markusiajålla tule€ sitä
pailsi oua melkoin€n paika.[isrnaanriedon tunremus, jos hån
aikoo muuåIe, kuin linjan påätepysäkilte

t-Ikomåilla pysäkhkilpeen on yiee.sä merkifiy linjan
tunnus (numero 1ai kirjain). Jokåisen vaunun etuosassa oo
ndkyv$sa vaunun Lnjarunnus $kä maamlpää. Vdunun si.
wUå olevan kilpeen on yleensä merkirty pääleas€mat sekä
tärkeimmat viilietåpit. Våunun sisåtiloisså on li.jatunnuk.

sen lisäksi tavalisesti reittikjlpi.johon on Inerkuy kåikki py-

säkt sekå våihtoyhteydet. Tarkoitukseen kiytetä:in joko iI-
tokjlpeä. joka kiinnitetään vaunun kattoon, tai reittiti€doi
on liileny siwrullakilp€en. jolloin ne våihtuvat reittitietojå
(Lnjalunnus. paåleasema" mudtettae:sa. Hehingissd laasen

vaihlolhreyksien kaylranxnen edellyrtää melkorsta tied-
mystä va$inkin {€raspaikkakuntalaisilta. Mistä ahtån€€'

kåan johtua haluttomuus antaa tietoå matkustaj ilie. Eipä
varmaankaan ainakaan ulkomaisista esikuvista.

Kumpi h|jakilvitl/t mahtaakdan ke aa enemnutn paikkt.
kun taa tun tema t bmalle mo tkus tajatte ?
vasen,no 0 bctcc ilan?n iL,hdinauto Nottand\teienin pdd-
teprsdkilld (8.8.1980): oikea aHKL:n taioamaa )infor-
tiota, Makelankgdu a |7.1A.I98A).
These twa |'ews illusnare the inadeluac! of rhe HKL
destination signs as camryred with e.g. Bergen. h Hetsinki,
thc posseryt 

^ 
e.\pet t?d to g the rcquipd infatndrion

froh the hute stop sign, provided he has good eresight,
Kura|photo:L Leppanen
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VåuIrul 13 jå 22 ( 1. 10.80) s€kji l8l (2.l0 ja 4.l0) nfity
litl,kudnå lehtimainospylv:iinä. Ne rimitt?iin mainosdråt
Uuden Suornen ltdeht€ä, joka ilrn€styi ensirllrniiisen kerran
1.10.80. l2hti måkaå 2 mk ja s€ kilpailee sivumåäriiluiiin
Iltr,$nomien kå$sa; sis:iuölui:in l€hti vastaa Uutta Suomea.

6.10_80

Bussilinjar 74 (R.utatienlori - Ala-Malmi - Pubtola) reitti
muuttui lui-Tapanilarså. Uusi reitti: - Ormusmåend€ - Vå_

saratie - Mslminkaari Suurm€L*inti€,

Hetsinginladun jå Hiimeentien risteykesså olleel vaiht€et,
joistå s€i6kat käyttiråt kiiiintyessäiin Hiimeentieltä/.tiele,

HARJUT1ORIN JA ARENAN VAIITEISTA:

Kun Helsingin raitjoiiet såatiin muutettuå kakiraiteisik.
si r.ionna 1909, Håkaniemen linja (HarGnieni Lapinlalti)
päå1ti Häneenkadun ja II linjan risteyks€en. Sörnästen -
Eiran linjå kulki edelleen ltriistii Viertotieui Helsinginkådur
risteylGeen. Mårraskuussa l9l I jatkettijn linjaa Ruusula -
Ylioppilastålo Kauppatori - Eira Erottåja Ylioppr.las-

tå1., edeleen Rautatientorin kautta Hakåniemeen Itiiisen

Viertotien ja Il linja risieybeen. Tiillöin alettiin liikennöi-
dä Arenan s muktaa. (ltäinen Viertotie = Hämeentie, Hä-

meenkatu = Siltåsaff€nk.tu.)
Viimebi mainittua linjaa jatkettiin 20.9.1913 Kaarlen-

kadun kaulta Porvoonkadulle ja linja 6 Hakani€rni l.åpin-

lahli muutettiin 1,6.1928 reitile Hermanni - Lapir ahti,

Mainittåkoon,että viili Hakaniemi DiaLonissalaitos rrken'
nettiin wonnå 1925. Vuodesta l92S ruoteen 1939 Arenan

silmukkaa €i kiiyt€tty vakinaisesti.

Arena + Ha4utori:
Råitiolinjaa 2 alettiin liik€nnöidä 30.9.1939 viililä Arka.

diå - Håkaniemi (Arenatalo). Vuonna l94l rakemettiin ra-

ta H€lsinSinkådule Kaadenkadun jå Håmeentien v:ilille, jol-
toin linja 2 siirrettiin r€itil€ Arkadia - Haijutori. Vuonna

1942 linjaa 2 liikennöitiin noin 9 kk ajan taasen reittiå Ar-
kådia - Hrl(ånierni.

Raitiolinjå2ArkÅdia Harjutori lakkaut4ttiin14.2.l95l,
joloin al€ttiin liilcnnöidii rengaslinjåa 7 (A ja B) s€Iåis€nå

kuin rn€ s€n tunsimme 30.9.1980 asli. Måinittakoon, ettn
Iinja ? kulki 1926-1951 reittiä Kirurgi - Diakonissslaitos.

(h syyui todeta, ettå linjalla 2 ei olut rilmukkåå Haiu.
todUå,våanreittijatkui ed€Ie€n Hämecntietli Håloni€meen.
Ar€natålon silrnukl(a& ovat kiiyttiineet ainaljn linjat HR Hå-

keniemi - Rulkersuo (i95r-1953) ja HH HakåIli€ni -
HaasB ( 1950- l95l ?), jotka olivat tungoslinjoja, sekii yölinja
H HEkaniemi - Håaga (1.6.1949-30.8.1953). Vuod€stå

1953 woteen 1980 tuenåtr silmukkå oii jiileen vailå wki-
mbta ldiyttöå.

Kruppi{rntrdutr - I(stajatrokarl(töm - LuordkaduD iil-
mul&å on ,$nyt hlstorirån,Joten ole€ psikålhm luod! sil-
möys s€n nenneisiin uiheisiin.

30.9.1900 årrtiiin riil*örairiorielinja Måriankåtu -Hi€.
talahti. R€itti kulki pitkin Pohjois-Esplanadiå. Huonotuor-
toisten linjojen måtkuståjatulojå haluttiin kåsvattaa, joten
niihin påätettiin yhdistiiä a.lueita, joilta voitiin tojvoa liiken-
teen ligiysU, Niinpå Mariankadun linja pid€nnettiin nonna
1903 KåtåjånokåIe Linris€lle Satåmakådulle (nyk, Satams-
ka ). Jo vuonna 19lC nitiolinjoj€n kåksirajreisrarnisen jä1.
kc€n jatkettiin linjaa reitille - Kruunuworenkåtu - K.up-
piaankatu - Katajanokankatu - Luohikatu. Mainittåkoon,
ettii linja sai 29.9.1939 nyMsen muotonsa Katajsnokaltå
lånteen. eli - Måriankåtu - Ateksanterikåtu -, Tåtii ennen-
h:in reitti kulk pi*in PohjoieEsplanadia, jå ruodestå l9O9
ajettiin reittiä - Pohjois-Esplanadi - Unioninkaru - Äek-
san terinkåtu.

S€uråava reittimuutos toteutettiin l6.l 1.76-30.9.7?
Katajånokan silan uusimisen yhteydess?i. Linja kulki l5.l t.
76 asti Kanavåkaiu , Luotsikatu - Kruunuworenkatu -
Kauppiaankatu - Kataj,mokankatu - Luotsikåtu Kanavå-
ka tu ja 1. 10,77 jiilkeen - Kanavakatu - Satarnakstu - Kruu-
nuworenkatu - Kauppiåånkatu - Kåtåjanokar*atu - Luot-
sikaru SåLåmakatu - Kånavakatu.

Kaajanokalle liik€nnöineisti linjoista voidaan majnitå:
Kun liilenne L?lrtisele Såråmåkadu[e aloiretriin v. 1903,
reitiiä liikennöi k€lta/valkoinen linja KåtåjanoklG - Hie.
lålahti, jokå yhtyi Sörniiisten linjaan. Aiemmin reittä Arkå-
diankaiu - Kirur8i k lkcnut linja yhdisrertiin 26.6.1926
Katajanokån linjaan, Hietatåhden - Katajånokån lirjå lope-
tettiin jå Kirurde alkoi a.jaa linjs 7 Kirurgi - Diakonissålai-
tos. Raitiolinjat saivat L9.1926 viirin liliksi numerotunnuk-
!€n. Linjasta Arkadiå - Katajanokka tuu 5A. Linja 5B €i
kulkenut Nokållå. 5.2.1951 oretriin kiyttöön linja 5 Arks.
dia Kåtajånokkå jå 29.8,1 95 5 Ruusula - Katajanokkå (eli
rejtti kulki Runeb€rginkadulta Ruuulan, jå Kammiokadun
sel.å llannerheiminti€n kåutta takÅisin Runeb€rginkådulle).
Linjan 5 liikenne Töölöntoriltå KatajanokaUe alkoi 4.11-
1958

Nokan raitioliik€nn€ on ollut poikki pariinl.jn otteeseen.
l,,lm. 4oluwn lopula sinne liilennöivåt bussilinjåt l8A se-
kii l8N jå viineksi 15.11.76 30.9.77 bussilinja 55 aiemnin
mainitnljen muutostöid€n takia.

Muista Kalajanokalle liikennöineistä linjoist. voidaan
mainita so-luwn alun 5F Töölön halli - Pasila - Töölö -
Katajanokka s€k i 7o.luvula lopetstut 4S/5 Katajanokka -
Munkkiniemi j. 105/5 Kåtåjanok*a - Rusk€aslro. Yölirjå
4N Kalåjanoklo - Munktini€rni liikennöi Kåtajånokall€
3,9,1973- 16.1 1.1916 j^ tåås Ll0.l97? jiilkeen. Kåtåjqno.
kån liilixnehttoriaan kuuluu myös bu$ilinjå 5T Kat4ano-
kan temnnååli - Töölö, jota åj€ttiin autolaurta Finnjetin
liikennepäivinå, LinjaUa sovellettiin €rikoistariffia, muttå se

ei karlnartanut, jot€n se lopetettiin muutaman kuukauden
kulutlua kåyttöönoto3!a.

Katajå-rokÄn silrnuk*a on tsrkoitus purksa vastå rlronna
198I, mutta ajoyhteytta siihen ei såilytatå.

,1Fåiilo 3- lgdt
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