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Julkisesså sanassa, niin myös RAlTlOssa on viimeaikoinå kåyty keskustelua Helsinkiin suunnitellun liiken-
nemuseon kohtalosta. Julkåisimme edellisesså numerosla aslda kitkeråhkön kannånoton. joka perustui osin
puutteellisiin tietoihin. HKL:n museoesineistö on nimittäin asiåntuntevissa käsissä ja sitä konsewoidåan par.
haillaan uusissa tiloissa. iotka on varta vasten kunnostettu Koskelan varikon alueelle.

Pääkaupunkiseudun lehdisså on jo muutamaan kenaan nyljetty karhua ennen kuin siG on edes kaadettu.
Töölön varikon råkennuksiin suunnitellaan milloin taidemuseota, milloin erilaisiå urheilutiloja. Uusimpiin
lukeutuvassa hahmotelmassa annettiin armon sentään kåydå oikeudesta, eli taidemuseon edustalle olisi sijoi-
tettu näytteille yksi musecwaunu.

Olemme edelleen sitä mieltä, eftä Helsinkiin tarvitaan liikennemuseo. Sen ainoa oikea sijoituspaikka on
Töölön varikon )uusi korjaamoD eli alkuperåinen hevowaunuhalli. On useita syitå, miksi vain tåmå trlee
mielestämrne kysymykseen. kun suunnitellaan tiloja liikennemuseolle. Ensinnäkin: Töölön raitiovsunuvarik.
ko on jo vuosikymmeniä kuulunut kiinteästi Helsingin kaupunkikuvaan. Olisivaikeaa kuvitellakaan alueelle
muuta käyttötarkoitustå. Toisekseen, liikennemuseolla on oltava yhteys raitiotien rrtsverkkoon, jotta mu-
seokalusto voidaan tarvittaessa vaihtåa, ellei tiloista lehdå niin laajoja, että sinne saadaan kaikki vsunut ker-
rallaan esille, ja onhan erittäin suotavåa, ettå museovarnut liikkuisivatkin joskus, esimerkiksierilaisten kau-
pungin historiaan liittyvien vuosipåivien yhteydessä.

On kulttuurihistoriallinen häpeä, jos liikennemuseon kohtålostå ei vielåGån päätetå, tåi muleolle tårkoitet-
tu tila osoitetåan muuhun käyttöön. Kuinka silloin käy erittåin arvokkaan museoesineistön? Våluuko kaik-
ki museon hyvåksi tehty työ hukkaanT Niin ei saa kåydä! Töölön varikko kuuluu tekniikalle - joka sekin
voiolla taidetta 

Minkiön kapearaidemuse\on hevGråitiovaunu

Tyylipuhdat rpiklatuo tsalaisistot koostuva iuna kiiiintymiis-
sti A le k sont e rin kadul ta Uni't nin ktd ul I e.

Kuva wo.|eltu 1940.

I ASEA:n moottoiyaunu w. 1928-tgi| yaniba hatkif-
la. Kuta: T. Niskanen, n- tgSS.

2 HKL 73, ScaliFvabis BF4IV, Ajokki !952. HKLI oi-
noan hetfu-trian bussi (n ot 69-75).
Kuvr. T. Niskthen, n. t955.

3 HKL 143. Scania-Vabis B-22y,Eetko i 8. HKL\ sar-
jtn numerct ovat olleet t36, BZ, f39, j40 ja t$-f45.
Linia 54 (Raratientoi-Lt nsi-pakila) on ,wodetta t 966
rumerc 66. Linjarumerointi nuutettiin postiosoiteuu.
distuksen yhErdessa, jolloin kiluiön otetut postitoimi-
paikkznumetut (Helsinki + ntu) oliwt lhtenevit otueetle
liike nöielen busilinioien numercidcn kanssa. Niinpd
etimerkiksi Eelsinki 66 suufitaan kuki busslinja 66.
Kuva: T. Mtkonen. n. t955.
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Jokioisten museorautåtien våntlin esine on yuä$:irä ky[ä-
kin kulk€nut aikoineån pitkin Helsingin katujå. Kysees.!:i on
trnskalais.n Scåndian vuonna I 890 vålni!&ma h€vosraitio-
vaunu, jokå mlytiin hevosraitiotieliikentccn pätyttyå Hcl.
singissä Kausalån-ldninselin radale, joka sijaitsi bhden
ja Kouvolan puoli!ålissä. Nätii varnuia mBtiin Ksudeån
kaikkisrn kolrne (?). Rridclev€ys muut ttiih $malla hclsin.
kilåisestii 1000 mmsti kausalalailccn 750 n'nnn. Kåuså-
Iårsa vetovoimanå kiyt€ttii! höyryirtureita. Vlunu diilyi
melko ålkup€liiisessa kunnossa 1910- ja lg2o.luvull ,mutta
l93Giurunå snui poist€ttiin kåttokoroke iktunoinc.n. Kau-
slåssa entiicllä hevocraitiovaunulla oli lempinimcnå dasi-
kaappi). Museoråutåiielle vaunun lahjoitti ruonnå 1972
Kåusalm Pyörå- ja Puuteollisuus Oy.

Vsunun kunnostus näyttelykuntoon doitettiin kcvåiillä
1985 MuscoråuEtj€yhdiitykscn ja Suomcn rÄitioti€s€urån
yhieistyönä. Våunu olj mukane aidosri hevosvctoiscna Mu.
scoråutåtien nrod€n 1985 liikenockauden avåjaisi$ra. V.u-
nun kunnostus on kuitenkin vielii kcskcn. Tåhån työhön t!r-
vitåånkin mukaln konkFcttisestå raitiovdrnun reståuroin-
nista kiinnostuneitå h€nkilöiui. Samassa yhteydesli voi Min.
kiö[e toki muutcnkin hårt sta.a kiskoliikcffictdi - csimer-
kiksi sunnuntrisin voi toimia liikcDrctehtiivisi:i, puolilo voi
olla mukanå hoitsrnåsså kshviote jn.. Minkiöllä oo tdkoot
jokå kevåt- jå kcs:ihuantåi. Tålkoiden jålkecn voi ssunoaja
kslsoa vaikka kiskoliikcnn€aiheisiå €lokuva., dia. tåi vidco.
f miesityksiji.

Lisätictoia tdkoista, kulkuyh&yklistä yln. ,rtåvrit crl-
mcrkiki:
Mårkku Numm€lin, puh. (90) 831 Smlkot, (9O)7O7 22a
/ryö:
Antti Roivain.n, puh. (90)U7 53rlkon,Q0)707 37201
tvö;
Jotrna Rauhala, puh. (90) 873 5836/koti,
(90\7012951hyö. 
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lvan T. Aminoff

Pieteri 1909

Liik.nnevålineet muokk.lvat suurcsså märin kaupuntiku.
vaa. Tämä koskee erityis4ti siihköreitioteiui, mrittå myös
yhiritailla höyryveneHkennettå niiss:i hårvoi$sa kaupung€h.
sa, joisså vcsiliikennetu voidåan harjoittsa. Siihlövåunut
kulkevat :iäoettömästi tai niisui kuuluu heikko sudna. Nii.
den värit ovat yle€ns:i iloisia ja vaåleita, js yön pimeydei*i
leviä siihlölampuista kirkas valo vauun ympådstoitn. Höy-
ryl&ivar rist€ilevät pitkin kånavia. jokihaåroja jå pieni järvia
vatäen peråssiiän laineits- Ne åntavat ornaa \Jliriän kaupun-
kikove.n, tek€våt siiti e[iv:in.

Pi€tari! raitiorrunu! eivåt kuitenkaån ole samadaisia
hupunkikuvån korist€itå niin kuir ne ovat moDrssa rnuisss
kaupung€ilsa. Niihin t$kin kiinnitt?ri huoniota dmer kuin
niillä matkustta. Ne hjiviälåt sioneuvqen ja jahnlolkijoi-
den vilinän. Såhtöraitiovaunujen mc*kisoitot kuulee ja
niid€n ikce ajavrn ohi, nuna ne pik€rrudnkin lisiiiivåt kså-
oksen tunncttå kuin piristiviit ympäristöään.

S]']rå Uihiin on osittåin katujm sluri lev€ys - vaunut
h:iviävåt hclpostj - mutta enncn ksiHrca s}}1lä on ajurei-
d€n (vossikoiden) ruuri määå. Bimetkiki Nevskitros.
pektilla on vaikeaå havaita laitiovauNjen olemersaoloa.

Pietarilsa oD jo ruosikausiå liikcnnöity hevosEitiovau-
nuilia, joiden ominaillubia ci juuli voi kehua. Picnct hcvo-
!€t vetieåt likaisia, cp:imåäriiisen vårisiä vaunuja, jorka py-
iihtyiviit, kull joku halusi nousta vaunuun tai poistuå siitä.
Tilanne jatkui tånåisena pitktin scnkin jiilkeen, kun ulko-
måisisså pikliuk2upungeis.ss oli raitiotier s:ihlöistetty. pedn-
tcisdi hsluttiin pitiii kiirmi. Ulkomaal.istcn oli tiliuåkin
huolehditgva uudistuksista, ja niinpä englantilaiset ]ätiöt
sail€t huoLhtiaks€€n sähköistystajdstji.

Siihköistys kiinnosti yleisöå suuresri. Tarklaaveisesti s€u-
rattiin uusien kirkoj€n ssErmusta, pyhåiden pysrytysu, ajo-
johdint€n ripustusta, silii dimä kaikki olijotain eplitavllis-
ta, johin uutt8. Vsikka pietarilaiset itse pitivät kiinni kai-
kestå priilteisest:i, uualistukria kyllti åwosr€ttiin. Niinpä r,€-
näläisten uskoUincn scuElaincn jå yrtiivä, hcvoncn, sai v:ijs.
tyä 5åhlön tielui.

Työ 3ujui hitaasti, Alukj vörytyksile vitssiltiin. Sitten
suututtiin. vitsrlu muuttui pilk rtcoksi. Vaunutoimjt$-
ten viirästyminen jå muut myöhåstmiset siivat åikrrn s.n,
ctu linjojcn svrånjstå on lykiitg\,:i kuukåudcsrå toircar.

Vaunukålusto saapui kuir.nlin vtihit.llen. Våunu toir.n-
så jilkecn puEttiin jå otetrijn ktiytiöön tirkeimmilå lhjoil-
]a. Muttå kun veuujå oli liiån v:ihjin, eivåt ljih}övåunt)t
kyennccr tlydFUimiiån lcysJmrtiii. vaan s:ih}ö- ja hc!o6du.
nut joutuivlt liikkumå& 3smoilla tåitcillå. Nopeåsti liikkuvå
moottorivåunu sarwtti hcvosvauft[, jonks pcråssr oli sit.
ter jatk€ttåvå hiljåklccr, koskå kuskit civåt mit€nkjili! k!r.
soncct aihceUiseksi hopunså hcvoste, kosk! dihkövaunu
tehtoo et€cnpäin, våan pikernminkin ohj.kriå kiristcttiin

Liikcnne ruuhkåutui kåikliallå. Tilantccs€€n suhtsudur-
tiin huurDolintajuis.sti, vaiktå se ci mielyttiinytkii?in mat-
kustavaisia.

TåIåiner oli tilarne krrliiilä 1908. Oii vÄin åjån kysy-
nys, kauånko tdiaincn tilåpäsntkai$ kesuiisi, jå s&nan
vuod€n lopuUa kaikki oli roisin,

Uudet raitiovaunut ovat våloisiå ja avada js ne vsikutta-
vat cpät4vllis€n lcvcilti.Pietarissa .tåi$rydct ovåt suuria, jo.
ten råitiowu rt ovat korv:uuiåttomiq koskå frh.iiväkiscr
voivåt halvrlla maikustaå keupunginoslstå tofueen. Vsunur
ovat ulkoå mitiånsanornattomsn !årisiä, keltaisia ja punai.
sia, eivätkå siksi clotu liikaå ketuicn hamaåstå yl€issä\,ystii.
Jå Bitiolaunujcn pitiiii olla våreiluilin vååleits. niin kuin csi-
merkikri Hampuriisa ja Götcborgissa. Pictårisså sen sijåan
krtsotåan, että moottorivaunu on matkustusvåline eikä
kaupunkikuvan koristus.

Raitiovaunuliikenne alkaå klo 8 ap.jajåtkuu puol€€nyö.'
hön. Sunnuntaisin ja pyh:ip:iivinä - ja kuka lelk ekåån,
montako niiui on Venäj:ilå? - Iiikcnnöidii:in viclä pidem-
pän. Ajomåksu rnääytyy måtkan mukaan ja o! viihintiiiin
3 kope€klza.

Vdnui$a on linjakilvet ia pysiiut on m?rkitty pylviiisiin
kiinniteryillii kilvitlå. b'*ikrr ovåt en e6isyykrillä toisistrån

- 300-500 m. Raitect ovat kalsinkertais€t.
Nop€us noussce 20-25 kmiin tunni$å. Hevosveunujcn

åikrnå s. oli cnintiår l0-12bnh.
Vrunun haikilökuota& kuuluu ttkastajå, n}laståja jÅ

kulicttlj& Ts*.stej: srutiå rshaståja! vårjoo laila, valvoq ,

lipuffnyyntiä ir cstäji vilppiå. Mildli vilppiä harjoitettåjsiin,
kummankin olisi toimittava yhdess:i. UPunnyynti sujuu'

rruhålliesti. Ttkåsoksen kansså on våhiin niin ja niiin, ai'
nakin vilkkaius linjoilå, siU:i matbsbjst tlPPel€vat Paikois' ..

ta tli rynr:iiiiåt ulos heti, kun våunu turou Py!:lhtyvån, sil-
Ii pitkbu yllniiåriiisistii i.i!3ldul(sista e' Pide!:i.

Takasiltr on niiiuä linjoiua yleen$ tupaten t:iynnä. Lrki
selii kylllikin vain tiebi matkustajamÄädn, mutta mÄädyk.
siäcinoudatetakovinkaån tårkoin. Pygikeilla odottavat ryn-'
tär,rt laumana ja tarrautuvit kiinni g|istii hyvåns:i $avat
jalån- tai kiidcnsijan. Tärkcintii on påästji kyttiin jå jos otc
Upeiiä, ornspa on viksns& Poistur.at matkuttrjåt tunkeutu- '
vat sarnaln aiksån vaununsilloillc! nriss:i ioutuvat olkeaån
kiinstuleen. Ulein käy niin, cttii vaunu liihicc liiklecllc, kun
mstkustejicn vfito on vidä ldynnissli, silä miklili odotet-
låisiin kunner kaikki ovat lqrydicsä tai poistune.t, liiklnnc l
yksi*cltsiscsti pydihtyisi.

Tårkastrjåkeån ci tisci ihmisvilinfusii pysty vdvomaan!
klrka on ostsnut lippunsa jå kuke ci. Tskrstrja vaikutbr r
uscinmit n pelktistjiån ]åsr iolollaån, ie raitioticyhiiön on
luot€ttåva matkustaiicn rrhclLitl.tccn. Ja liputtå matkus.
laviå on paljon.
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Tungokseen osataan kuitenkin suhtåutua oikein. Jos as.

tuu toit n varpåille,plftää våin hymyi en anteeksi eiki tat-
vitse pclidi håi.jyä vastausta. Niin aifla sattuu cikii siUe voi i
rntuiänl Uppua iunaslettaesså auttåvår kaffsamatkustajat
välittiimiilti måksun rahastajalle ja lippu palåutuu såmåa

tietÅ-
Monissa vaunuiss? on tiennjvaåja. Ne on kiinnitetty v3u-

nun €tup:iäbän ja ot!åvål t€hoklåalti variaån varomåttoma!-
ti våstaer vaunun cieen åstuvat. Vätetåän eltä laitteet pelas-

uval kuukausittain useita ihmish€nld;i, vårsinkin lapsia.
Linjojå on kolrisenkyrnrnentä ja uusrå on suunnitt iUa.

A.iudvanu eroåå raitiovåunusta kuin yö påivåsti. Ajurei-
1.å on p:iååsiåsss Pietåri$sa eikä tjimä liikennemuoto nåkö-
jään ole kårsinyt kilpåilusta. Ajureita on lukamrton määii,
taksåt ovat hslvat js kyytimaldoli$uksia or taiolå kaik.
kidia, jolen 4urinkyyti:i myös kåyteuih paljon, edrtiinkin
kun pictlrilaisct eivär ole kovinkåån taipuveisiå s:iåstäviiisyy.
t€€n. Vain h.rvoin ci ajurin $urrssa rahapusnsså olc loli!€-
viå kolikoitå- Kun aikå jätu:i ajurcistå, Pietrri rnen€ttiiii prl.
jon nyk'is.sci luont€estaan.

Eikä sjui rarvilse odoltåa pi*:iån.
Håwa N$urkåupunki sovcltuu yhti hyvin sutomobiiltlii-

kentceseen kuin Ncvan rånnalå sijåitse Venäj:in pålikåupun-
ki, silå mÄkiii ei ole ja euiis'?dct ovat Äuudå. Kruputli on
Litteå kuin pslmukaklar. Jos haluaå liikkuå nopeåsti, auto-
rnobiil on pårås viiline, ja jo! piet8rilaisel paiås€vät sen ma-

kuun, on odotettsvi.sa kaupunkjljikenteen rtllaakumous.
Autoilu on vielå låps€nkapaloisså. Kaduilla näkee tieten.

kin loisteliaitå yksityisautoja ja Costiny Dvorin edustålla
seisoo joukto erokra-autoja, mutta autoilu ci ole vielä ko-
vinl(8ån yleistii, Vuoka-åutoiisa on varha moottori civåtkå
n€ ole sååwttaftet yleisön luottarnusta.

Mutta ajan mittaårt . . .

Merkillepåntavåa on, €tti ornnibussiliikerme on kilpailus.
tå huollnatta edttiiin låajaå. Sulrin oså omribuss.isb on
hevo6vetoisia je takeote€ltåån vånhånåikailia. Ne kuuluval
pikernminkin mus€oon, €dttiiinkin avoim€t omdbwsit.

Kun tiillaiscn ajokin niikee ersi kerran, luulee helposti,
€tui se Uirisee likki epätasåisiua nupuldvikaduila. Mutta niin
ei $in]<aår käy, vaikka pyöriin, ak!€leihin ja åIusiårn koh-
distuu melkoincn råsitus.

Ornnib$si on etupainoinen, eli se nojaå voimakkåålti
€t enpäin ja tåkasilta on useitå desimetr€jä korkeånmalla
kuin €tupåå. Ta.rkoituks€nå on, ctu ajon€uvo sååwttra tå-
såplinoo, kun irt silala on matkustaji&

Nelikuljnais.n alustån päile on kiinitetty joitakin pyl
väiti, joiden varaån sijoitetran keöo.Iyv:iidcn f.iliin dpus-
tetaan raidållist! kangasta, joka !:ihentää v.toa. ,Bussissat
on muuta$a erituiin yksinkertainen penkti.

Umpiraincn onnibussi on hieman påIcmpi. Sit! veti:i
kaksi h€vosta jå se k€inuu kuin låivå mytskyiiiiiUä mercIii,
Tuntuu kuin mstkallå tulisi merisairaåksi. Hsdbtu&ct r€r-
hol lepattevat ålåkuloisesti, kun tåysinåincn onnibussi ko-
lisrelc€ ohi.

Automobiiliomnibussi vsikuttaa siuj vsstoin adstokrst--;
tirelts. Sc on påksuine hrmipyörinecn, Lsiruutuinccn ja nu-
kavinc istumåpaikkoincn ylivoimaiscstipsftmpi kui! kilpri-
lijansa hevosornniblssi. Siinå on suurkaupungin tuntua,l'on
tåls h€vosoft'nibussi tuo micleen likkukrupuruin. Aulo.
kiitiiä uljarn frcgarin tavoin pitkin k!tuj!. Katukivcl håirit.
scvår våhcffnån je ajon€uvo niclee kilomctdn toilensa j:il-
keen.
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Omnibussimatka maksåå viihinG.iin 5 kope€kkaå. Pä:ilin-
ja1 ulotluvat Amiraliteetin puutådustå Nikolain ascmdle ja
Goroshovasta Tsankojc S€lon ja Bdttiån asemile. E!äs linj.
kulkee Ssennaja-torilta Andrej€vlcin ha ille. Omnibussit lij-
kennöivät useilla muillåkin kådujla, csincrldksi Krsanskaja
ja Off?e$kaja.

hvossikan kanssa knpailevår yhden lai kahden h€vosen

vetimär vaunuq joitr seisoo sieUå tiiäIa kåupungn keskus- .

Piednkin matka maksaå v:ihirriiin ruplån. Hinta on hå-
vyttömän suud, muttå ajoneuvo on hjcno ja hevon€n vielii
pårdnpi. Niiden tatsa on tun!€mato[

Mctka kåhden hevoscn vctiirnÄllä vaunu[å måksaå 1-
I l/2 ruplaa Nevar cteläpuolel4 jå joen pohjoispuolele
auuntautuvalta ktydisu pedE:in puolen ruplan Mimål<su.
Prom€nådi rsaåilll€D måklaå 2-5 ruplaa matkustajien mä-
rän muk"n. Påivån åjosta plyd€tijin jopa 40 ruplåå, mutta
hinnan saa tingittyä sle puoieen.

Troikat, joiaå nåkcc våin talvellå, tunt€vat rahan ån/on.
Tåvallinen ajelu maksaå vlihinciiin 5 ruplae, iå pittilå mat-
koilla hinta nousee nopcelti ylettömlykrii!. Kulki vsåtii li-
sliksi huornattåviå iuomaråhoja-

Eri puoliue Pi€teria on hevosten iuottopaik*oja. Sinne
kokoontuv.t vuokra' ja kuorna.rjudt ja sielå kåydii:in filo-
sofisia keskustelujå, e mmäksecn tåloudelisistå kyslnyk.
sistå.

Kuoima.ajureitåkin on monenlaisia.
Työajoneuvot ovat yle€nsii rån8.n kaikeåtekoisia. Run-

ko on valmistcttu karkeistå, höy*iiimåttömistii parruist! ja
pyönt kuuluvat pikernminkin tykin låvetteihir. Mereli on
korvia huumaåva, kun våunut ajavat pitkin €pätasaistå ki.
veysln.

Onnellinen se kaupunki, josså on vcjiliikennettä.
Ja onneuinen on Pielad, jossa on Nevaja kanavat. I]Jrrån '

nntji kaupunki menettiiisi psljon mi€lytuiv]Adestiiin.
Kun jo€sså ci olc jäpcit€ttii, lukuisat höyrylaivat ja ve-

neer hyorivär edcalakaisin pirkin sen pinlsa.
Höylyleivåliikenre on rnelko laåjaa. Sunnuntåis.in jå py-

hiipäivinä laivat ovåt tupaten tiynnä, mikiili siiä ci hiiiritsc
saari e ja ynpäristöih suuntåutuviå retkfii.

Höyrylaivat ovat tavallis€stiturnmarsinisiä. Ne ovat muo-
dollåån virtaviivåjsia, mil&ipå elcgantteja. Nopeus on 9-10
soljnuå- Si$.rstus vaihtelee. Joisraki! on avoin keulaksnsija
kajuutta p€räsgi; loisiss. on keulsstå pcään ulottuvs purie.
ksruaskatto , ionka voi lcvittäii sivujen slroieksi huonola
s:iåUi.

Pi&in jokia ia knåvia ristEil€!år låivat poikleavåt kel-
luviin laiturcihh, joihin matkustajat ovåt kediintncct. Ta-
vallis€lti ksksiosdin€n silt! johtåa Ncvan korkeåltå nnt!.
törmältii laituril.. Siltå on ur.in jsettu pitkttdiis€llå kritccl.
lå kahleen osaln trlcvi€n ja m€ncvicn matkurtrjicn crottr.
miscksi. Itlt ponttoonilla on criiänlaincn paviljonki; dinä
myydii:in lippuja jt siinå on rilaa pojale, joka huolchtii rlus-
t4n kijrniråmilesiå. TiIå tåvoir saådaån pyliihdvker mah. ,

dolisimmån lyhyiksi.
Suo(halaincn yhtiö hlrjoitt!å Höyrylåivaliikcnncttji, iok.

alkaa klo 7 ep ja?äåttyy klo I I ip. Lyhyilu matkoiltå pcti'
tiin 2 kop@kk! jå pllk tå cninuiin 5 kopeekhå. Liniojå
on 9. Myös Moikå-, Jckrt rinr- jå Fontinka-krnlvicså liik.n-
nöi hairylåivoja. jotka kulkcvål 8-10 minuutin (Moikr), 7

- l0 minuutin (Jekstednå) råi 5-7 minuutin (Fontånkå)
viilcin.
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tiån venaläisten luulleen, eitå pystyvät liikcnnöimä:in rå -

tåtiekalirsloliaan sa.ksalåjsilla raiteilla, kunhån pyörä,k?iän.
netiiän niin, ettå laipar ovat kirkojen ulko- eikli sis:ipuolelia.

Nevan gllan suunnitt€lu alkåå kuitenkin nopcutua. Sano-
råan venahisten tutkjvan ma,hdollisuuksia kåytuiä kalusto.
aan Suomen rådoiila,ja siinå tapåukessa sillån rakentamist.
ruski:r iyk?tan kovin pitkålle tulcvaisuut€en.

Täti nykyä'on Suomen aseman ja muiden asemien viii;
oen tavaråliikenne hoideltava päd asiasså kuorma.ajurien vau-
nuilla, joita liikkuu suurinå $4ttueina kalpungin kadu å

jå Aleksanterin si[å[a.
Nevån ylitykscen €j käytetii pelkåståån höyrylaivojå,

vaan myds soutulautioja.
Sourulaurat ovåt pitki:t, kapeita veneitä, joiden låidår

ovat h:idin tuskin vedenpinnsn yläpuoleta. Jos joen vesi

ååltoilee, djn kuin se liihes åina teke.,joen ylitys tälåisels
,lukselå vaikuttåa lähinnä henSenvååraliseltå. Matkustajat
istuvat vieri vieresså, muutåma jopa rcelingiuii. Uihdettjess:i
käännetliän keula vaståvinaån, koska vina kuljettaa ven€tti
mukanaan. jå silten aloitetåan måtkå. Matka eisrrju nopeas'

n, mulrå jåru tysti on sitakin cnemmän. P:ihkiniinkuoren

- sellårielta lautta vaikutt$ - reunåt ovat vaårallis€n låihel
!i pintaa, jokainer liihestyv:i höyrylaiva on vaaråkri, muna
markusujar eivät tunnu låinl$n Pijnaåvan sijtå.

Mål}a måksaa 2 kopeekkse, mutt3 vaann !ålttiimisesti
maketaån åina hieman ylirnaåråisti.

Veneen muoto on erikoin.n.
Se muirtuttåå tavallista såårirtolaisvenettå, mutta perän

muoroilulle on vaikeas keksiä jäieuisk seutystå.
Perim kaiteiu on nimitåin jatftettu noin 1/2 metriä taak-

sepåin ja niiden päähär on kiinnit€tty laura, ioka so.iouaa
ylös?:iin. Rakenneirnasså €i ol€ lainkaå pohiaa. Si ä ci ole
käytinnön merkirystii eiki se pårsrna v€neen ulkonåköii-

lsäffnaallislutensa me*iksi on lautturi m&llrnut ve-
necng mran kansåIist'ireillå. Yläoså on puna.inen, alaosa
sinincn, jå niiden viilissä oll valkoinen laita. Väntys on bår-
båårin€n, mutta siti omiståjat €ivär tunrur tajuar'ån. Hei[€
dittiii, etu he ovat vcn:ilåisiå.

Suomalaisten s.lusren lisäki liikcnnöi!ät Schtlchitovin
vihrcäi höyrylaivat Vasilin saÅrEn ( I t linjaå) ja kaupungin
iEpuolela sijåitxevan kcisarilis.n lasitehtaån väiiä.

Huomattavasti suurempia ovat laivåt, jotka puiehdvat
Kronstadliin ja Schlir'sselburgnn. Marka viinemåjniltuun
maksaa I ruplar ja kestää 4 iunliå, kolimatka (kun virta on
myötitinen) vain 3 tuntia. Nopeus on 12-14 solmua.

Nevan proomuliik€nne on erittiiin vilkasta. Suurer osal
V€näjää on yhdistetty kanavien ja Laåtokan sekä Nevan

kauca Pictariin. Proomur, jotka vaikuttavat erinäin heikko-
tekoisiita, ovat jopa 50 metriå pirkiii jå niiti' vetiivät hinaå.
jat. Aluklet luikertelevat pitkjrå jonoina. Vsltaisåt ovat tå.
varåmäärät. joita nän kuljetetaan kaupunkiin, mutta råhti
on halpå ia kuljciusrapa rnukava.

Neva haittaa moniaistå silloistå huolimatta Pietarin poh-
jois- ja eteläosien viilisti liikennetui. Irveä joki on Uhiin
mennessä estinyt sujuvån rautatieliikenteen kaupungn €te-

,iiåidan iautatieas€milrå Suom€n asemalle. Viranomaiset
ovat jo wosikausia kiindttineet huonionsa tilanteelcen,
mutta toiltaiseksj ei ole löytynl't ratkåisua, en€j otet, huo.
mioon Smolrån påil*€i[c suunnitcltua nutatiesiltaå jå ]uur
tå lauttåå, jokå L:uljettåå nskr å låsteja Ohtån suun lähet'
ty*dlå-

Toincn Suom€en suunrauruvaa rautåtie[ikennettä håit-
tåavar tokijå on rautåteiden erilainen råideleveys.

Tavalinen kaniainvälinen råideleveys on 1335 m. Kas-

kun mukrar v.niiliiinen insinööri, jokå sai tehtiivåkseen sel.
vittiä VenäjäD rautateiri, mittautti ulkomaiset raiteel kis-
kojen ulkor€uiartå ulkoreunasn,ja veniilåiset sovelsivet mit-
tåå kiskon sisårcunåsta tois.en. Niinpä venliläiset kiskot oli.
sivat kalsi kiskodeveytE etäämmallä toisistaan kuin nor-
rnåalinidelevcys.

Toisen tarinan mukån rrn:iliiiset vålitsivat poikkeåvan
raideleveyden, koska halusivat kaikin k inoin estiiii sakså-
låister nutatievåunuj€n liik€nnöirnin alu€€llaån mahdolll-
sen sodan puhjctessa. Jos Uimå pitå:i psikkånsa, venliläjset
ovat rålmaan puraisscel pcukaloaan, kun nimittäin väile-

K.viä! €asiffnåin.a
tnrtl.l .t2lÄi! oD .lå-
ray!, joDl<a wenrirtå
.tt€ voi Lokcs, Kii-
rehtiiri.å var!åmaå'l
pail+a €nsimmiiis€lle

Iteliaa antLalleooo -.iih.o oD wielä n}1 titÄisuu3.
Iihtö & 4. Tnvcnnuilctå It itti Thv.Eiird€ -MnD&! - Vc.Gtlir - Rooor - Nrpoli - Cepri

- r6b!o - KölD - Thr.6tnd.. MÅtka k€ltää
23 v*. Bint! 83.800:- Trrwcmnndcrti ja 80.800:-
Hrbpuriltå ålk!.n (cd.llir..n lÄhtökohhln voi elirn.
hrtLt tla laivllla, jålkiooåirecn lgdt"okon.€Ur ).
Ililtlin ,idltyy lnyös Ellioitu., lterilt pöytii.iuomi-
D..d, prlv.luhhlt ckå op.!tu! ko}o rmtlln aiLanå.

lih.mpii ti€toF rnt vrt rlytk L.ikki mltLrtoimiltol
Piittikiö DltLD'rc jo rilli diLoUi:
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IAUTUT
J. Oksonen

Aikaisemmin oli RAlTlOn kansilchden kään1öpuolella leks-
1i, josså todeitiin, et i lehdesså olevat kirjojtukser eivåt v:ilt-
timåt6 cdusla muuta kuin kirjoittajår onåa näkcmysti. Ai-
vån kuin €lim€rkkinä voi ottåå tunän tapåI*s€rl: ll'estii mär-
kinä ja kaiklenså sntåneena RAITIOII aikataulutoimitus
ajåtteli lehden 3/1985 ihnestymisen jiilkc€n påiis€vånsii hy-
vin ansaitulle ralvilevolle, kun iso påha [kenn€laitos päsi is'
kemään nämå hååtcer s:ip:ilciksi. Miki siis on se näkemys-
ero? No, tietysti siinä, etUt åikståulutoimitus joutuu tåås
Uiysir vastEn tlhtoåår ja syynömiinä kiirsijiinä råapimaan
kokoon jutoa aikåtauluistå monta sirua, kun tras piiåtoi'
mittåjan kiisitys asiastå on, etti tottakai vihinti,in kymme-
nen sil.'lå jokå numcroon piuii aikatauluistå t kti:i löytyä,
jos mi€liui:in edes jonkinmoinen lehti painåa.

Toinen niikemysero liitBy kidoituklccni edclä mainitus-
ss RAITIO! numerossa. Arvostelin nimituiin aika kÄrkk äs-

ti kiiirtymisui H:irneentielti Toisele linjåUc - siis Arcnåtå-
lon lenkkiin - jota ykköscn kuskit runtuivat kalttelevan sil-
Iii ainoål1å worolls 103. RAITIOssa 4/1986 sinrlå ?4 tode-
taån. että s€ on liik€nnemcrkillä kännetty. En aio åsiasta
ottåå pitkiiå neniiä, sillä jotainhån on tiytynlr o å viala, jos
aikåtåuluun on merkitty sellainen rjosiw, jotå ei voi liikcn'
nesaiäntöjä rikl<omatta noudattas. Purkaisivat sen pätkån
Iankoineen pois, niin päästiiisiin siit:ikin pehasta. Eihän sitå
voi misti:in oloissa edes kä)tu:i!

Ett:i s€ m€nneistji, l.un worcn 103 sen paremmin kuin
rninkään muunkaån åikåtaulustå ci enäi löydy koko ARN:
;U. Je sittcn uudempiin åsioihin- Jo! Iokåkuusså oli merkke-
jå siiui, ettii wodcn vaihrcessa tapahtuu ioitakin muutoksiå.
Si[oinhan piiät€ttiin linjån lA iåtkoajåsto iå linjan 2 iltså
seki lauantaitå koskevistå srpistuksista, samoin kuin raitio.
yöliikcnlecn p,iältymisåjankohdan loltamiscstå yhti myö.
hä:in (aikaisc€n) kuin bussipuolella. Yllåtys kuitenkin oli
melkoin€n, kun noin 90 % kaikistå laitiovuoroaikåtÄtluleh-
distii (€ikö olekin kivzn pitki sana) painettiin uudeueen. Sii-
nåpä siui ovat pauklupakkasillåt kulunect muutoksia sclvi.
telesli itseleen ja tits*i sitten RdTIOn lukijoile.

WORONIJMEROT

Ehkiipä jotkut teisti ovat katsahtaneet kåhdcsti nähdeseän
esimerkiksi sciska'aan vaunussa woronumcron 164. Fik-
suimmat (omasta mielcstän) ovat chldi pärcllect, ettå vrin
kuin on nrllaste v:Unnetty ykkönen vshingosså 64r ctc.n.
Ja us€immat eivåt olc huofianneet yhgän mitän. K€rot-
lakoon nyt kaikille, ettji tuo es.imcrkkitaparks.n 164 on nu-
tii srurimmalla todcnnåköisyydelä olut aivån oikein, sikiili
kun hrvåinto on tchty l. 1. 1987 jåIkccn. Nimittiin nruh-
ksvuorojen numeror ovar - lhjåå ,/lA lukuunotramånå -
muuttuncct ki€ltjirnåttå loogis.mmiksi cli ykköncn våkio-
vuoron num.ron ltecn. Jå kakkos€nå tictysti ykköncD js
nollå- Ykköi.lli ci tilannc muuttunut. koska rloronunrcrot
jo olivat l0l-105.

KALUSTO .

Ni!€lvaunuja on taås tulut lisää,ja tulle vaståkin vietä Uimän
woden åjån. Katukuvalsa{imä näk y paitsj Bitiokannån vi.
hertymisenä (uuder lo4rui cteenpäin ja vånhat peniskoda,
rut) piklo-Valmeti€n alati supistuvana mäåIånä. Kun vielä
syksyllä oli VTSjen tarve ll våunua. on 3e $odcnvaihrecn
jälk€en råin kuusi kapFletlå, ykkören våkioworot l-6.
Ruulicvuoroihi. on siis ilhcstyn''r kuljetrajå!å]iastus, ei
kuit€nkåån nivelvaunujå. Kuutolella on pari niveltii lis:iji
kahdessa vakioworo.sa, samoin kahdelcikola. Viimeksi
maidntula linjslå muutos tåpahtui jo 1. I l. 1986. Tilanne
muuttui Ws-vornujcn srlhtcen vielä huonompåån luuntaan
1. 2. 1987, kun vuoroon 2 tuli kuliettejaråhlstus, 4-akseli-
nen vaunu, jå $malh kuut$clle luoroon 59 nivelvåunu,
Siis: kokonrm nivclillli ajcttaviå linjoiå ovat 38,3T,4, 7A,
78 ja 10, kokonarn )rkhian nivelilb linjå 2, rekalinjoja
(nivel/tåihin njvel) ovar 6 jå s seki (WS/Låihd njvel) Inja
l/1A. Muttå edeueen tule€ mujstaa, ettii suunnitclnåt ja
käyUintö ovåt €ri asioita.

YöLNKENNE

Yöliikennejatkuu siis rfilå linjoila, joi[a sitå yleen*ikin on,
noin 45 minuuttia pidenpiEn kuin tj:Hir åsti. Viimeiset
liildöt p;iätepylikeilu åjoittuvat aikav:iliIe 121-131, jon-
ka jiilkcen ajetåan vielå ,puolkkaita siwja, pälitepysåileilui
sopivam kohtsån reitti:i jå sft:i haliin. Ydiik€ntccn ct'lånå
osana ovåt laitiovaunuyhtcydet Lasipålars in ja Hakå aie-
mentoin pys:ik€ilfii. Eitä tåsu tavastå ole luowttu, rEan
niiu on tullut liliå Liikcntc€n pid.ngmisu vaståaiasti. Lasi.
pålatsilahen 3Tn våunut odottåvåt nelosts - tai påinv.!.
toin, mitcnlii ?:iin sath.rirNt olemåån - matkallå kcskusrrsta
poispiiin, ykkössuunnalsa klo 2335-125. Håkalricmento.
rin yhtlys on hallircitin varrena, sektn hyvin vanhaå p€rya.
Linjan 4 woro 34 ja 3Bn vuoro 14 ovat yhtå sikåå HaIå-
niemcntorilla klo 1.54, mistä woro 14 aj!. haUiin Kslion
kauttå jå 34 suoråsn Hiimecnti€tii.

TIAR,{VOINTIÄ UNJOTTTAN

On mukav., vaihteeksi todetå, ett:j joitain on tuIut lis:iäkh,
cikä åinr vain $pistuksiq tlo yöliikcrme on oiv! csim€rkli.

Ykkös.n linjdlåkin on jotain tisåå. Maånantsista pcdd-
tåihin liikcnnöivå liniå lA on ssånut mytjs aikalis:h jå vii-
mctuet liihdöt ovat aimuisin Kipylåsti ?.58 (cnnen 7,01)ja
Eirastå 832 (733). låu$tåisin on ykkö!€Iii yksi lbrivuoro
(5)ja vuorodlit l0 minuuniå cnti!.n l2n iijsan.

Krkkor€llå lrås tilanrc on påin\'r.!tåincn: mag. liikcn-
nöintiaikaå on karittu rclis€! tuntia. Jos Ensi linjån piiår.-
pydikiltji aikoo vrunuun, on peraltå ollå paikå]I. viimcistiiin
klo 1730, rai muuten joutuu oalottclcmaån vähån pitan.
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päån - åamuun asti. Vielä surkeampi on tilann€, jos myö-
hästtry perjåntåjn viimeisesti Ehdös6, lauantaisin kun kat-
kosela €i ole lainkaår .nää liikennettå sunnuntÄilta n)4 plr-
humatislaån (påitsi ehkä joskus lgaoluwuå). Kakkosen

ruuhlaworot ovat 107 ja 108.

Kolmosilla on Laås[såystri - pajlsi yölijkenkes*i - myös
maanålaista p€ianråihin päivällå. Aikaisemmat tasan 7 mi_

nuutin worovälil ovåt vaihtufleet klo 9-15 välillå 6-7 mi_

nuutin våleiksi lisäämä!ä ruuhkaworojen lll (38)ja 123 :
(3T) Ifitöiå. Nänä muuttuivat sitcn yhuijaksoisiksi, pitkik-
si ruuhkåi,uoroiksi (liikenteessij klo 6- I 8). Lauåntåisin ovat
aikataulut näillä linjoilajoirain vähäisiä ta*istuksia lukuun-
ottfinattå ennållaån, jopa niin, etti lauantåi-sununtajyön
kummåjainen, \uoron 3 I toincn ajorupeamå on ennållåån il_

man pidennystå. Tåmän \uoron läh1öj:ihån €i ol. merkitty
l.inkarn yleisöaikatruluihin, joten ainoa tapa sååda siiti tie-
toa on lukea RÄITIOIå. Sunnuntaisin on kolrnosella tehty
iiihinnä näpert lyksi luettrvia muutoksa. Nimittiiin aiktj.
scmmåt vuorovälit olivåt worot€Ien 8-9-8-9 jne- Tåsfi seu.

raå, €trii vaunujen jokå toinen kierros oli 60 minuutliå ia
jokå roinen 59, ja ådel€€n, ettji tunneittain tapahtuu lihtö-
minuuttiluwissa pienti siirtymisui tarkscpiiin. Nyt tchdyn
rnuutokr€n j:0keen rroroviiut noudåttåvåt jiiicst4lrn:iii 9-8-

9.8.9-8-9-9-8. TäIöin tuo yksi pitempi viili korjaa cdeuä måi.
t$n ,epäkohdaD. Muuta hyötyä ei muutoksestå ole.

N.losen arkralkataulusta ei ole muuta mårnittavaa kuin
rulhkåworojen uuder numlrot, siis 134, l35ja 136 sekä -
huonatlla - 155. T:imå poikkeåva vaunu on larutos€n
ruuhkavuoro (sijui siis nurnero 155),joks armuisin åjaa yh.
den silun nelos€Ua Munkkiniemi-Katajanokkå. kuanlaisin
on Munkkinicmen Injaliå yksi lisävuoro. aikabcmmin vain

na-pe liik€nnöin,.l 42. Vuorov:il€isrä tårna näkyy Uo I 0-
15.30 minuutin lyh.nnyksenå. SunfluntåisiD ci ncloselta o1e

crityisemp:rå kcrottavaa, ell€i ota huornioon yöliikentceD
pidennystii. Mutta sehiin koske€ kåiktiå p:iiviä.

Kuutosh on rokotettu rask3asti. vuoro 60 siirtyn),r ko.
konaan hyllyllc ja kun entinen kokopåiväruuhkavuoro I l2
on muuttunut perinteiseksi ruuhkaworoki 154, on vuoro.
våleihin tullu1 må-pe päiväsaikaån melkoinen pid€nnys. Ai.
kais€mmal7-8 minuutin woroväli1 oval muuituneer 10 mi-
nuutin pitujsiksi. Ruuhka-aikanåkin on ylci luoro (60) pois
ja rnyös silloin v.åunut kulkevlt hd1cmiaån, ? minuutin vå.
tein. Toisåålta nilElvaunujen osuutta on ligtty. Paikkatar-
jontaar muulos ei siis vaikutå ihan niin p.ljon kuin effj kar.
somajta näytuisi. Kuutosen ruuhkÅwomtovrts.ii! 153, 154
ja I 55, joista 155 åjaå aårnuna lhjåla 4 ja iltapätviilii linjal-
lå 6. l,auantaisinkin on woroviilejå hrrvennettu 8-9 minuu-
tisla l0:br. Sunnuntaisin sensijaån tilånne on cnnallsln.
Vaikka .!1loro 60 onkin poissa, on tilålle otettu enncn vsin
måanåntåistå lauantaihin ajanut 55.

Seirkojcn on onflistunut välttäi aikåtåu.luriastijoidcn
p€ukalonplinallus. Jaa, ei ihån s€nt:iån. Ruuhlaworojen
nume.ot on toki muutettu. 7A!å åjåvat lC'4, 165 ia 166,ja
79:[ä l?4 sck:i 175.

Kaldeksikoltå on purnkydi sijpaissut worcn 87 mujsto'
jcnjoukkoon. Kuudelavåtioruorolla pästäin arkisin kcski.
peiitiillii våin l0 ndnuutin wo.otihcytee! cntis€n 8-9 ase-

m€sta. Mutta tuuhka.aikoinå tilårne on crnsllsan, sillä kah-
deksikko on linjå, jola Njaisen ajan ja ruuhkå-ajån ero suu.
rin: kuusi val<io- ja viisi ruuhla$oroa. Jotkut .hkä huoma-
sivat, ettå ykkösellä til me on såma. Vaån eipås olekaår, sil.
lä kierrosaikå on n. 12 minuuttiå pitcmpi pitemmån liniån
luoksi. Kahdcklikon vaunur liikerhöivåt ruul*a-åikana 5-
6 minuutin v:ilein. Vuoron 87 poisjäiinti vajtutg3 hyij6Iåu-
3ntåin ja slnnuntåin keskipäiliin liikenteeseen samoin kuin
muinåkin päivinä.

Kympiltå ksnnattaa maimt! vrin arkipäiviildi ruul*åwo'
roje! uudct numerot 19 I ja 192. husnraisin on vuoroja [-
ditty yhdel:i: 91. Näin 1l minuutin woroviilit ovst klo 930
-1730 supistun€ct 9 niruuttiin. Sunruntaisin on kympiD
tilanne sana kuin ennen iuodcnvaihd€tta.

Teknikern 1891:

Itelsingin Raitioticyhtiön uusieså vauruissa on krbi toisis-
tran riippumetonta iamrhitosta. Ulkomailta såadut koke-
mukscl osoittrvat, ctrii janur ennemrdn tåi nyöhcrnmin
khltiiytyvlit toimimastå, yleensä juuri Uirkdillä hctk€Li, jot
loin lautaukse[a on usein onncttomuus. Blislolin nitiot€i-
den pätlikkö Mr. OlåIcnSer on srunnitcllur hätiij.!run, jo-
t3 kjiytetiån vain, ios tåvalin.n jarru ci ryystå tåi tojsestå
toimi Laitt4en roimintå p€nrrtuu vauhripyörii.:in, joka on
titysin kuii€ttajan hålinnasa, iå litji voi k:iyttiå krtnmålt!-
kh vaununsillalts.

Rsitiotieyhtiön uusien våunujcn krlsinkertailet jsr t
owt kumpikin räkcntc.lrran samn aiset kuin raitioicillli
ylcb!5ti käytctyt. Joke vaunussa on siksi kaksi k.hvra kum-
målåkin sillåIa.

Varhoisså vaunuissa on yksinkerbinen jårulsitos, cli yk'
si kåhvÅ kummalskin silålla, mutta nckin oD io!6ekin fijiå-
rin varmistlttu tapåturman våraltr, sillä o$jokå tåvdlilasti
våulioituu rns.immäiscnä - jarrukahvran kiianitctty kc9u

- or kåkrinkcrtaincn, jotcn jos csimerkiksi htljcttåjån puo-
li ke*e33, råhåsbja voi kiilliniiii jålrun omde puolchåsn.

HATTTO 1-1987



RAITIOLIIKEN1EEN VUOROT TALVIKAUDELLA 1986-47

Oheinen, HKL:n !'eltloltlkenteen vuoronumerot' vaunutyyplt' IlnJen/t, vuoron al-
Joltushatut Ja ltikennöInttpelvåt kertova luettelo uusltaEn 1'2'1987 volmasn-
iulleena lu*uiEten nuutoBten tåkia' Tämå luettelo on volnasae Jålleen tolatåiack-
6i, kuitenkln enintään aeuraavasn kesäeikatauluun aatl'

ABCDE
ne-pe le au

A BC D E
' ra-p" lå au

1 1,1A KH X X

2v1,1AnXx
3 1,14 n X x
4 1,14 n X X

5 1,1A n X x
6 1.1A

66n7AxH
67 n ?A

x
x

x
x

x
x

7An79
TSr,TRriXxX
76 n'TB t X x X

7?nTBnXxX
7v2
8v2
9v2

X
x
x

TO x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

81 n8
82n8
83vg
84v8
85vB
a6va

11 n3B n X x
l2n3BI(HXXx
13n3BTöxxx
I4n3BXHXXX
15n3BtrXXX
16n38
1? n 38 " .X X X

18n38
19n3BtrXXX

91 n10 T0 X X

92n10l(tlXXX
93nl0XXX
94n10XXX
95n10nXXX
96n1OnXXX

23ngI
24^3!1öxxx
2Sn3TKHXXX
26n3TnxXx
27 r' 31 1ö x x
28n3Txx
2gn3TKHxxX
30n3T
31 n3T

101 v 1,14
102 v 1,14
1O3 v 1,14
1O4 v 1,1A
1O5 v 1'14

x
x
x
x
x

lOTvZTox
108v2nX
111 n38 M Å
L23 n 3T

34n4
35n4
36n4
37 n4
38 n4
39 n4
40n4
41 n4
42n4
43n4

Tö
KH

Tö

x
x

xxxxxxxx
xxrxxxxxxxx
x

x
x
x
x
x

134n4
135n4
136n{

TO x
x
x

153v6 Xll x
154v6 n X

155 n 4,6 Tö X

x
x

164 n 7A
165 n 7A
166 n 7A
174 ^ 

78
LTSnTBnXs3v6KllXX

54v6
55n6
56n6
57n6 I x x
58fl6 n x x
59n 6 X X

x
x
x
x
x
x

XH

181 v8
182v8
18:' v 8
18av8
185v8

x
x
x

x
191 n10 TO X
192n104x64n74

65 tr 7A

Seaåkkeiden selitys: Ä = vuoron Dunero
B = kelusto (n = nivelvaunu, v = 4-aks' kuLjettejeråh''v' )

c = Ilnjå(t), io(i)11a vuoro åJaa
D = vloron Eijoltushalli (poikkeukset E-sårekkeess-a)

E = ljikennötntipäivät (x); x+ = Iähtee ia palaa T0'
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Mårkku Nummelin

TUR KULAISTA RAITIOVAUNUTEKN II KKAA
_ VTS iELIMOOTTORIVAUNUT

Turkulåisiå )raitsikoita' muist€llessa miel€en tulevat cnsim.
mäkenä Daitoturkulailebr 2-ål(selisct rnoottolivaunut. Teli-
vaunut tuntuvat vieraårhmilta - ehlii syynå on telivaunujen
poiståmincn liikentecst:i jo useita kuuk usia crurcn råitioti€-
liik€nteen lopuuistå laLlåuttårnista. VT$våurut eli virslfi-
sesti RM 2 -våunut olivat liikent e$li l'7 .7 . l9'6-t .6. 1972i
Turun råitiotieliik€nne loFqttiin l. 10.1972.

Turun VTSx olivåt lelviilti HKL! viclå nykyisinkin kjiy-
tösgl olevia telivaunuja Iyhycrnpiå. Turkuhirten suudn pn
tuus oli I I 600 rftn, kun hclsintiläinen pikku-Valm€rien pn
tuus on 13 500nm.

vT$vaurmjå oI Turussa kaikkipn 8, cli numcrcr 48-55.
Seulra$.sa tutustumme VTs-vaunuicn yleb€€n tekdlcen
råkcnteclcln. Vaunujen ryntyhistoristå jå s:ihtöt€hriik sta
on kenottu aiemmin P-q.ITIOn numeroså 1-1980.

VT$våunuj.n hånkinnaiså kitytcttyjå $uffdttelukrite€Ejä

- Våunujen kuFtuskapasite€tti pytittiin$anåån måhdolli-
sirnmån suu!€ksi. Kä',*irnösså tiimii mcrkjtsi suuns mää.
riiå seisoinåpaikkoja ja halvoja istumapåikkoja. lstuma-
paikkojcn määdksi tol.i sitcn 17 jå s€ilonapeikkojcn 83.

- Vtunulls oli oltava mahdollisirnrnrn suuri kcskhop.us,
cli siuå piti o[å hyf, kiihqvyys ja hidrstuw$. Titn:i
saatiin sikå& slrurcllakoncistotchollå ja kåytuitnålE såh-
köjaduå lcåynaiarruns. Ws-vaunujer tuntitcho tuli ole-
maån 200 kW, kun se oli ollut Tunrn liikenncleitokn€n
ianhoisså moottorivaunuisrå noin I l0 kW.

- Liikcnneolvrllisuudcn panntamis€ki r/Ts.våunut oli
va$stcttavå kiskojårruiUå, rdkh- ja jamrvaloilh !€kii
o$ksi åjopii.tureilla.

- Liikkuvieo vrunuj€n aikaansåansn mclun pienenuimisek.
so åsenncttiin kumijoustopyöråt, kurdtyynio$itrs ja
ktdåanivetoiset råtamoottorit.

Vaunun kokoteåskorj on lyypilt:i:h itsek&rrva, cli koko
kodral€nre roimii kantåvara pilkthå. (uljcttåjan $ojaå-
miseksi kolerien vrråltå on kodn ctup:iå vahvist.ttu 3 mm
s.inälcvyilii jå crityisil.ii tukipilsr.ila.

Koiin pååmitat ovrt:
Suudn pious päätys.inåsG päåtys.inäin 11370 I'rn
Suurin lev€ys si\arlistrsta siwlishsn 2 lO0 r'lm
Tclicn kjiiintötåppien Uili 5 300 rllri
Korin lsrtian korkcus kiskoins, kun våunursg
nimelliskuorms ( 100 mstkus!4!a, kulj€trlj!,
nhastaja) 920 am
Korin eturin ulkokork€us ilman vinoititrtå 3 750 mm
vaunLsisiikorkeus 2 200 Inrr
Oviaukkoj.n vrpaa levcys I 300 Inrh

12

Telit

Telin runko on vslmistlttu hitsaåmalla teiislcwsui. Telissä
on kaksi pitkittiin &!€nncttuå Strörhberg CHAU 67E -råta.
moottoria, joiden yhtcinen t ho on 100 kW. Moottorit on
ky&€tty kumpikin onaan åkseliinså kardaaniaksclin ja kår-
tiovctopyörästdn awlå. Paineilnå.}åyrröiskn januicn jar.
turunmut on sijoit€ttu ratamoottorien åLreleill€. Jarulum-
muissa on sigipuolis€t jsrrukengåt, joisa - kiit't!'
tiiin vaihdcttaviå janup;iiiuyrtcitå. Rumpujårrut saavat jar.
rutusvoimanse kshdestå t€lin runkoon kiinnitetysti psine-
ilrnasylinterinii vipuien jå wtotrnkojcn 1ålityk!.Iå. Rum-
pujålrut on tarkoitettu kåytlttivåksi å[e 5 km/h nopeuksil.
Iå, joloin lihlöjårru ei cniiå toimi t hokkaåsti. Rumpujar-
lut kytkcyt'.viit toiminta$ &rronåattiscrti nopeuden la!.
kettuajånutettlessa rlle 5 hnjin/h. Vsunun l. teliin on yh.
disr€ty vai€rila kiisijånu. Scn avula rumpuj$rujå voidran
kiilatiiii ilrnrn påinciLnaa. Joka teli!*i on liåksi 2 Uskojs!-
rurDå8n€ettia. Kiskoiarrua kiiyt tjiiin våin hiiilijå!ruflå. Telin
enrpääss:i ott hiekoitusputket. Tclin pii:imitat ovat:
Raideleveys
Äkseliviili
Suudn pituus srojakchinccn
Suudn l€r€ys suoiåkchinecn
Våunun toria.ksnnåttavicn tukinrllicn
korkcus kiskost2 kudmrttuna
ryöiin låpimitta uutena
Telin paino

1000 nun
1800 rtrtrI.
3,200 rnm
I 834 rnrh

723 nm
680 rnm

4 000 kg

Telit ovat valmi$anut T'Inpeldr koncpaja. Telicn kumijous-
topyöåt on valmistanut såksaiainen Klöckncr€corgmåricn'
wcrke AG. Näis*i pyöirså on navdl jå t€6ksis€n kulkuk h:in
vålilä l0rmicristys. jonka v&ikutuk!€sta varnu Uii*uu pch.
m€:immin ja kolir€e viihcmrn:in. ryödcn pystyrron jousto
on cnintiiän 2,5--4 mm. Mainittåkoon, ettii siirtymjncn ku-
mijoustopyöriin lis:iå vinrntulutustr 3--4 %.

Tclir ja korin vtilistå !åkcnncyhtcyttå kuvaå hwjn ..u-
raåva otc lelin inotusohjccståi

- lroit tåar moottori.njå kirkojanujen kååp€lit

- &roitctern kaikki ilmdetl t rckti hiekoitu+ulkct
- Inoitclåån ohjslrnost! tulcva kåsijarrun kiistyst/rijcri !.-

tii etu-ja takltclin käs{arrulsitt ct yhdisti!å dlitanko

- .ll'oirct!ån vsunun koriin kiinnitctyt tclin yhdyik€fut i

- Vaunun korir nostettaBsa kcsllittrppia ei tsrvitla irroil-
tåå, koskå sc pååsc€ v|pr,sii Iuistdnlsn ulos kcskiönå-

' RA|TIO r-r987
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Sähköwnrstcet

VTs-vaunuisså on kakii sähköjåriestelmäå: 600 voltin peä-
vinajårjesrelmä ja 24 vol.in ohjau!., valaistus-, kiskojårru- jå
hälytysvirtajärjestelmä. Tämä oI oleellinen uudistus T!run
vånhoihin vaunuihin venåuuna, siuä nihsä oli våin yksi vir.
kjädestelmä. VTs-vaunun ajolqr&jn or Dkauko-ohjattu',
kosh kuljettåja antaa ohjausimpulss päävirrajå.j€stelmäån
24 voltin ohjausvinajådestelmen viiltyksellä. $ihlövarust.er
voidaan jakåå s€uralviin päåryIuniin:

- Vinoittimet 600 V
- Rdanoottorit ja åjokytkinlåitte€t

- Uirn$ityslaitteel 600 V
- Påineilmåkompressod 600 V
- Muuttajakon.isro 600/24 v akkuparisron låtaustå vanen

- KiEkojarrut 24 V
- ValonlEittim€t ja vilklovålot 24 V
- SisitvåIaistus 24 V
- Januvalot 24 V
- Tlul€tinlaitteet ikkunoila sekå kjiynnistus-jå jarrutus-

- Merkinånto-ja hålltydaitt€€t 24 V
- Siih}öjnen nopeusmittari

Siihtöjånutuksessa råtamoottorit toimivåt genetåattorcina
eli ne kehitiiivär s:ih}övirtåa. 

-VTs-våunuisså 
jarrurukessa

syntynyt energiå h:iviteE?in ksrole sijoitetutsså kiiyrnistys-
ja jaEutusvrstr*lissa, joista våpåutuvåå lämpöä k:iytetäin
tålvisi! hlväki veunun lämmiryk3een.

Fridof Rafåel von Hålrtmrn ( 1839- 1902)

von Håartn.n åntautui upscerinunlle, palv€li jonlin aikaå
kenraålikuvemöödn edjutanttinå ja erosr jo varhåin Not3pal-
veluksesb majurin arvoisenå. Suoritettuaan kåneEalitutkin.
non 1870 hän toimi mm. Suomen tulin hoitajatrPietdiasa
ja 1879-87 kcisårin Suon.n-kansliån virkamichcnå. Mutrå
näiden toimi€nsa ohella Haartman oli sloittånut lååjamittai.
sen liiketoiminnan 1873 penrståmdlå Pictarin Suonalais.n
Höyryv.n?yhtiön. Yhdön picn€t.luklet Uik.nnöirtlt Ncva-
joelå ir Piet in k'Jlavila huolehticn 6uurkatpungin m4-
kustajaliikentces6. Tärnå toiminta kasvoi åivan hårffnåstyl.
täviin mittoihin, silå v. 189? yhtiöllä oli liikcnlc.!5åjo ko-
konåincn laivssto. ?6 ålusta:

Våst åvenlåistå toitDintså Hsartmrn hsdoitti myös Nizni-
Novgorodbså (14 höyryålusta jå 2 huuå) s.kji ka*m!
Krimin nicmimarla, Scvastopolilss (3 höyryvcn.xli j! I
lsuttå).

Yhtiön prlvcluhesså oli yli 1000 työntckijåå, r'rurin osa

suomålaisia; drti hajcncvån loiminnan trrpeisiin penrstcl-

Ws-vaunujen s?ihköjårjeslelmään liittyyviilillömästi pai-
n€ilmåjärjestelrn:i teli€n jarrulajtteita ja korin ovikon€istoja
vanen. Kiskojarrut on lepoasennosia nostetru ylös paincil.
mssylinterin alulla, jotrå ne eivät pääsisi koskettåmaån ks.
tukivcyslti. Ku*kiskojåmrjen ilmavcnttiitin s:il*ijrnagncetti
saå vi(aa, sul*eutuu uuden paineilman sisäntulovcnttiili ja
ulosrnenov€ntUili avsutuu, jolloin kjrkojårrujen kånnetussy.
linterin påioeilmålatåus puhaltuu ulos ja kiskojåffur laskeu.
tuvat kiskoja vastcn. Kun r:ihkömagnectin vina kctkeaå kis-
kojarrutuksen loppu€ssa, sisääntulovenniili avautuu jå ulos.
menoventtiili sulkcutuu, joloin påineilrna pääsee kiskojår$-
jen nostosylintet€ihin jå kiskojånul nousevat kiskoilta. Il.
majarrujcn (t4lin rumpujarut) jårruventtiili on yhdistetty
kuljettajan ajokytkimcD ssuvaan siten, ctti nopeudcn hs-
kiessa ja sähköjurutuklen vaikutukscn våher€ssä venttiili
piEstiiii pain.ilmaå ilmajarrun sylintcreihin.

Edellä on esitetty Aulån ruuoilla liikeDnöineidcn VIS-vau.
nujen peliaåtteeUisie råkenn€råtkaisuja. Valitcrtevåsti VTS I
liikkuvat nykyisin vain muistoissa, sillå krikki r€ufiur on rG
mut€ttu. Mutra hy'r,ät kolleSåt, matkust€lkaa Helsingiss:i vi€.
1ä jäljelå olevila rahartåjatelivaunuila oinjar 1/lA) - itse
hamittelcn, €ttei niftlla ole minldiiinlaist! muistikuvåå tur-
kulaisella VTSIIä matkustanisestå.

tiin Pietariinjopaornakon€paja. Mutta Haa mrn valtåd yh:i
uusia liikenn€muotojå. Vuonnr I 895 hän perusti uuilcn *ih-
käråitiotieyhtiön, jokå piiäåsialiscsti toirll NiznlNov8oro-
disså. Mutta nyt korkeirsa viranomaisissa hcEtti ku nastus.
tå suomelåis.n liikcneron alati b4iencvå hiiåririly maen eti
puolilla. T:illaincn rouhu ci. sopinut panshvjstr€€n ajstte-
Iuun. Niinpä ko eat virrnomåfu.t pättivår ar.tras srlun
$rohalaiseo loiminndl€. tliinclti c!åttiin lupe dh}örauts-
ticn Ekcntirnisccn S.vasropoliltå Jsltaan jå myös Pi.tlrin
vcsiliikente.n toimiluvan pidenuimin€n .ltcttiin. Tiirrti sii.
tii huolimatrå, etrii yhtjö oli sarwtt&rut måtkuitejien åro-
sion ålurtcn siist ydenja hslpojcn tarifFcn stlsiona.

Kåupunkicn låhiliik.ntlrn murlosvfi.€sså HåårtmaLn &- L

kr uBåuurtåvåå työtji Vcnäjållä. Siit i on ryyti Uid*i My.s-
fi kenoa, k$kåpa se vannrrn on ornt.rnatonts nylqrilcllc
Jukupolwll..

LÄHDE: Suohcn kulkuncuvot (4/1986)
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Museo
"Liikennelaitoksen museota ei suinkaan ole iä-
telty heitteille. niinkuin ioissakin lehdissä on
väiteitv". sanoo museoasiantuntiia Kristiina
Lapinl;imu-Assman h!,viFLin naFakasti. "Päin-
vastoin meillä tehdään ahkerastitöitä, että sai-
simme esineet asianmukaisesti kunnosteluiksi
ja lueneloiduksi ia aikanaan kokoelmat yleisön
nähtåville.

Kun liikennelåiloksen mu*o
vallilasså muulama vuosi sitle.
sulietliin, esinel pakatlii. ia siir_
eniin väasl@n Ruskeasuolle

- tier€nkin luklunoflå atra
mus€ovaunuja. joilå sånyleniin
Vallilas*. M!seon lulevais!us
oli epåvårma, huta esinedÖn
såilvminen håluniin luruåla ån.
u-älla p"ttarsrt! asiantunti'

Tsvoill€ena on såada kokoel'
mal vielå jGxus yleisön nåhtli-
ville, oli påikka sillen TöölÖn .ai-
riovaunLrhalli råj jokrn nu! Mu-
s€oasiantunlua Krisliina LåPiF
leim!-Assnsn on lehnt'l vuod€n
wrEn iåijeslelnållisrå lyöiå esi
neiden puhdisramissFsi ja luel-
reloihisgksi Apuna håneltå oval
rårra herkellå .ahaslåjå anne
Matie Mårmbetg jå Töliin va-

råslossa lyösken.ellyt Mac

M *.inrrv6ia i.hd:ia. Xos
kståi vårikoilå lukinu,en ovien
råkånå, jortå 6inei9b va.haslr
rutustraisiin. r'oskelassa o.
hyös hyvåt vaEslolilåt. jo.ne
asin#l sinreHån åsianmut€i
sen ldsitrelyn iålk€€.. va6slos-
sa silmåån pidåä €nsimhåise'
nä jolkko iso,a €sine,lå: ls ralla
olda hoonorikok@lhs. Hyllyil
lå olevd ravaEl ovåtki. sinen jo
ådoirLrksollisemmå. nåköisiäl
ruskeaan Dap€riin kåårityislli
nyl y6tå lar asiålhsennåköisislå
p€hvrlaariko'sh er voisdes åru8.
1å mislä esineestå voi olla kysy'

Museointityö on
raskasta ia llkaisla
Xrisiii.a jå hånen åpulais€nså
r6kdår enllåin Eskåsla iå likais.
1å ryörå. apllaisel oval innoslo_
nufia våkså. muna olival vålilel-
ravasti sååne€t tehlåvåstä el!kå.
ien åivån våårånlais€h kuvån.
Molemmjlls oli ke ollu, enå ryd
on låhinnä kevy$ii Polyien PyYh'
kimasrå. Hårhåkåsilylsel kui€n-
kin ka.isivål pian, kun Pa Prii-
våå .åapuretliin ruoslslla 120 ki_

Jokåinen muse@sine hnå'
tasn, si å pit.edån kuvå ,å
mvöhemmrn on lårkoilus v€lä
oliåå esnerslå vålorova, |oka
*iinni€låån *åsikorridoon. Piiå-
kinaan laaditaån esin@slå
miös sånallinen kuvåls, joka

kenoo nm sen kåylliiiarkoiluk'
sen. Sadassa yhlg des$ esL
neel ouhdisleban, kunnosl+
laån F Påkalaån hapofionåån
3illklpåpenrn, toha e' vahingoira
..'ne å Mvös esinersnn knnnts
retåvå1 ni;itåpul on tehry hå-

"Tåmå on hidasla iå kållislå
ryörå , hnsirna loleåå Pahin
vihollrsemme on ruode, lotå vås-
rdn rBisielemme erilaBt€n k6
hikealiån. haenon hiekkåkap€rin
ia knurgin vshsion åvulla. Vån_
har hånmashaftr ja kellG€pån
rvökålul ovår mtos meille lufiuja
Ddvåhne å. Kåvrjål joskus hån-
rnäsreldål kun l6yl,åvår h6idål
Emmåshs4a kåd€$å jonkin
vanhån ryohalun krmpusra

versrna'slen €srneden lisåksi
mlos@ssa on paton årkislomå_
lsriaålrå, ioka våalir äi6n onan
kåsinelynså Jullsre€t, pinunul.
*r, lippLlkokoelmal ia vålokL,vål
kåsirclee åikanaan kons€@l_
rori. Mtrs museoElnut sval
loiståis6ksi odonaa vl,oroåan

Esineiden taustat
selvitetään tarkoin
Kristiinån mukaan mL,!€oihni-
6ålle s vl$ esne ore lqsta lår
keåmpi, vsan kunno$å riiPpu_
men. kå'*ki lenolal €låhånå
Kln pundislus- ja kunnonustyÖ
såadaa. loPpus@råll€, widaan
k€sktuvå es'neisiin ['nyvien lie
rdån ierååhis€€n Strnå h€nkF
r6iudå on hwånå apuna Kce
riinan eulararlb on |o iBellåån
rasså sr:trteessa suuri tietomäa_
rå: Meiå.L6€na tu @ varikon
työkaluj;. anne taås linjapuor€.

Kun ollean keskellå Erirkoa
on å'na h€lppo nsnnå lrys6le
frÄän henkilÖkunnana ioid€nki.
€srned€n kåYndarkonudå

€nå millå ol_

låån siinå mi€lessåkin onnålli-
sessa asenåssa, 6ltå låå[å
rv'Gkennsllåån palion perhe
iunnlnain: tun ionki. esine€n
hisrotia €i trlle heli ni6le€n h+
n' sånoo kysyvånså åsi$ vierä

'sånåån 
tei åidihåån, ioka on år

toinåå. ollul H(L:n Påh,eluk'

Hy!änå etimstkkinå 1i€14ån
äsimisa$å Krisrii.å l(etroo å,a'
tL,t$sta sååda ruseoon Pa,a
Påiå€sineislöå d p3lion, munå

s€ on sikin soka. .uo$een Pei'
lossa isossa laalikossa. Oma
henkilökuntå ei osånnul enåå ol_

lå åvlksr. sillå vånha esineistöjs
sen kår46tarko us oh nYhYPol
verre unlemalonlå. Onnebi lln
renkan osatiin vihiåi$a €låkkeel
lå orevasla 5ePå9ä Vihlori Fla_
pusla, josiå sitien olikin oiva
apu. Flappu llnsi esineel ja osa.
si kenoa niisrä xrisiinalle hie-

Museoesineen ei
tarvitse olla ikivanha
Museoon tule€ hyÖs iålkuEst
uusia esineilå. mm. kileiå on
saatu runsaasli åskellårn, van.
hota ryÖkalujå on kuns^ki. vaelå
runsaasi kå!,rössä ,a Krisliinå
aruole, etlå monelta lyttpåikallå
rcis la'ylF vaFinabb aaneib
nuseon kol@lnii.. Esinsiden
ei suinkaan Erynse olla ikivan.
hoja kelvatåkseen kok@lmiin.
Tållå hetkellå Krisliina kåipaisi
enryissdi 7qtuvun 6ineisöå.
Esinsislön kånunåmis€n kån.
narra olisi rålkeåå 6åada kokoel.
hal yieien nåhlåville, sillå se
innogåisi €htä muiråkin roihil-
låroån hållussaån olåliå lava.

Tållå halkollå mus€€dmilå
o. noin 5 0OO, joskin suuri oså
niistå on Die.iå. Kdsliina oi ole
vlsE sånui låysh sslvåå kuvåå
.niå kåneko esngistö soDivag
ii eri aikakaudd ia tl,olehtååt,
kost€ osa on vielå Buskåasuollå
oåkebiuna. Tunllu xuilBnkin
;illå. enå unNormuJå vois olla
enehmån iå tnyiiB t6knis6n ke
h vke€n htnoiåsse sådtaa ollå
a"ltoia. xnsma muisruua
kuirånim. €iEi s€ mitå lnoiltå
Duunuu, voi l6vtvå ksupungin
nuseosa, ior€n niålsnkri oisia
nåyflslyitå Mlå såsdaån a'kåan
Tåhå. Dåvån åiånsuiåvan hu_
*åen hiFso ei de niråån *uol'
lul €sinåkoko€ltnå. iokå vuod$'
lå lo€Egn sårlyy molnumanc
månå, Eån €snslIå voidaan
as€ibå nåytei e ei ls€moien
mukaån ryhnirglyinå.

Kentän innostuksen
ansiosta meillä on
nyt museo
Suurin osa esineistt on kohlalai.
ssssa kunno$a. Milåån kodaa.
manomia våhi.kojå ei ore lapah-
runut, vaikka mus€olå aikoinåån
hoadgniinlin amatölb.ivoimin.
''Iielysli joudumme poistånaan
joisiåki. esrneislä niilå suoiaa.
nåån wderyjå låkkåkeiioksia
jå roisiin råas o. jåltnyl ikuiser
rsipinjåljer- Munå låmå on pienrå
w.€rtuna siihsn. snå esineel
yl*nså on saatu såiryfråån. Jos
kentån innosius aiåå. ei aikoi-
nåan orisi ollul niin vartår€, ei
nyl olisi jåljerrå milåån misrå låh'

Museon sijainlipaikastå r(åy.

ryyn ksskusl€luun K.isliina si
halua o$llisruå, muna roivoo
hanaasli, enå rilakysymys pi.n
Elkeåisi ja museo voilaisiin åva.
tå juhlistramaan joukkoliike.Een
100-vLrolisjuhlia. Kine on kuil€n'
kin ko€ ja siksi mlseoi.rityÖsså
o|e€ nenkirÖkunte l€kekin Mt
rii reiPPaa@n lånun Kri$må
on oafianu Fhråvåånsä lånån
vuoden loppuun, jalkosla ei ole
riaroa Mirå tuldaisuus siien
ruökin tullesså.n. K,isliina roi'
voo, €nå esineiså huolehdillåi.
siin iålkMsti s€i iiilkåonkin,
h!,. ne on såau nyt huolleluiGi

''IånA anmanikunk ansail-
sisi lode. lonå omån mussons,
psls se wie olla y'P€å , Krislii
n3 $n@ påhokkåagr. Muu8l.
lå hååilmåssa kaikissa suurisså
*åupungsisså on omå liike.ne
mus€onsa. Låhtökohdal Deillä
ovar kyllå hyvåt, sillå HKL on kai.

renåvåsi nuobhlinul nuseon
nåkylnånöhän, kulissien låkåi-
sen rltn llNaåmiBe3å. Muse-
omm€ €i suinkåan ole heinei!
tå!"

Liikennepeili
1a7

Helsingin kauPungin
liikennelaitoksen
henkilöstölehti
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pillrrpysiirxr
koonnut A.Hellmon

Kalusto

15. t2.86
Vaunu 105 koeajolla.

Tietoja nivelvaunujen kuljetuksisra Helsinkiin em. vaunusta
lukien ottåan mieiihyvin våstaan.

18. 12.86
Våunu 64 Vallilan varusteluraiteella kelta-vihreåksi naalar'
tuna ja koeajokilpi keulsssa.

Vaunu 369 Vållilan peltikorjaamossa nostertunareleilti.

2'7 . 12.86
Vaunussa 69 tiikkuvatkstinenD valomainos. Samanlainen
valomainos havaitru muissakin Nr I -vaunuissa,

'7. r.81
Vaunu 106 tuotiin Helsinkiin.

Vårhaan sijoitetruihrn 200-jå 5oo-sarjan åuloihjn on a,en'
nettu etuovien k;iynöpainikk€et. Niillä voi avåta lai sulkea

etuoven tåkapuoliskon. Sysreemi toimijo tammiklun huip-
pupakkasilla.

13. 1.87: t4l3T,9lt A

vuonna 1986 toimitettiin HKLlle busseja seuraavasti

8601-8610 Volvo/Wi,ma nivelbusseja

86 1 l -8640 Volvo/Wiima 2-akelisia

Autoissa 8621-8640 on rna*lstajiUe tarkoiterut etuoven

käyt1öpainikkeer ja niiauslartreisto. Autot on sijoitettu var.
haan,

16. l . 87: 8715/94 (Voho/Wiirna, 2-åks.)

29. t. 81 :8718193

30.1.81:to6l6l

l. 2. 87: Vdrnu 369 vietiin psloi0a poisja 367 tuotiin
KHr romuniaeelle.

2. lai3.2. 87:Våunu 107 tuotiin Helsinkiin.

3 .2. 87 : 87 19l91B

4. 2. 87 | 8120 193 , 8122197 A,

HKL 17 on entinen Toreniuksen Liikenne Oyn auto. Värir
ovåt ennrtlaån. Kyljessä iukee: Helsinin kaupungin liiken,
neal.an ammanioppilajros.

Auto187l5-8724on sijoilettu Varhaå. ja n€ vaståavat au-
tojå 8621-40.

I0.2.8?: Vaunut 367ja 369 KHn romurajteella

363 Koskelan umpisuolessa (Arcria'lavintoloiden k?iyttöön
??)

\8.2.8'7.361 j^ 369 eivät enää olleer romu.aiteellå

20. 1.87
Romutusluvat: 335, 342, 3 56,360,367 ja 31L

- Kouluttajåt ovat poisraneet våunusta 339 ohjaamon väli-

- 4-5 Ws-vaunuåjää kouluvalnuiksi, koska ajolaittel
muistuttåvar laihialajsia. Niinpä laihialåisia ei tånitse
pohtaa linja'ajosla koulutuskäyttöön.

- Vaunu 34? on våurjoirunut tulipalossåja romutettåneen.

- 4-6 VTs-vaunua rornut€tåån kevåär-kesän aikana.

23. 2. 87:342ll ! (vaunupulå)

Helmikuun p!olivälin paikkeiu. oli våunu 67 maalartu kel
tavihr€äksi. Seuraavana worossa 3 I !

Vaunu I I I tulee kesiikuussajå lt2 elokuussa.

25. 2. 8?:vaunu 108 tuotiin nelsinkiin.

10.3.87
Våunu 3l on maålattu keltavihreäksi-

- LOY 2al Scånia/lvirmå.auromaårrivåihreisro.ovijädes.
tys 2-2. I . on monella tapåå ainoalaåtuinen aulo ko. yd.
tykses*i.

LOYjIå on myös ,ikivånhalle' Volvon alustålle råkcnrct-
tu åuto,jossa on portuSrlilajncn Cono-merkkinen kori.
Auton räk€e vårmimrnin (3 87) linjalla940. Hyvå run.
lomerkki pimeålla oval lavanomaisrakin pienemmät li!r,

1gRAtTto 1-1987



- Kshdessa hårjavaunussa (3 . 87) on takaosassa ulkopuo.
lellå suola*iiliö, josta åineita voidaan levjtuå kiskoill€.
Tällä m.neteltniillä korvattane€n suolaveden roiskutus
kiskoille, mikä ei tiyttinyl sill€ åletettuja tåvoitteita.
A.lunperit lciskoille tuiskut€ttiin glykolia; menrelmä oli
tehokar, murta kallis.

- Nivelråunuihin on suunnircila invaidiaskelna, jonka

kulj€ttåja voi taryittaessa lask€a huonojalkaisen aiuksi.
Muutoin askelma on piiiotts vaunun rla- Jä jå kohol_

låan olevat katukrvet våin askarruttavat.

- HKl,sså on suunnitteilla uusi harjsvaunu. Kys.est:i on
todella neljån uuden vaunun saiå, joka vålmiltunee 1990.

Ne ovat neliaks€lisia ja ulkomuoto muistrrttåa nivelvau-

nuja. Hankintåhiniå on 6 milioona m.rklåå/vaunu ja val.

mistajalcsi kååvaillarn Valrnetia.

17.3.8'l
vaunut 360ja 361 KHr romuraiteella jå 363 €delleen um'
pisuolessa,

Poikkcana

24. 12. 86
Helsingin yhtlistariffilinjoja liik€nnöitlir lauantaiL taulon
mukaån n. klo 17.30 ålti

- linjaå 5 5 A fikennöitiin 10- 17 5 - l0 minuutin viilein.
Hietanie$esså oli poikkeussilrnukka: - Hietaniemenka'
tu - Hiekkarannantie - Et läinen Hcsperiankatu - Mcc.
helininkåo -.

- LOY Uikenflöi 9.15-r5a5linjåe 73A Rautanentori -
Ala-Malmi. Päåt pysål*i oli Malmin kiljaston kohdtlå-

- Bpoo/Kaurthen: ropimusliikcnt en linjojå ajettiin
klo 1530!en laråntåi&ikataulujen nukaån.

- Liniaå l03P Hkl-Puolarmetii ajettiin 2130ren.

- Vantså: lauantaiaikåtåulujen mukaincn liikenne, viim€i'
set låhdöt Helsingisti 1435-16.10.

- VR:o liihiliikcntccsdi noud.t€ttiin lnrantai.ikaråutujå
klo l4iiån, mit*jt jiilkc€n harvem€tut ruorol. Viimci-
n€n Iiht€vä juna oli E klo 1835, viimeinen saåpuva N
klo 19.50.

25. t2, a6
Helsingis*i aloitettiin sunnuntaiaikataulujen mukainen
joukkoliikeme n klo ll30

gspoosså liikennöitiin linjoja l03P ia 260Y.

Vårllaålls ci liikcnrEru.

vR: ensimmäinen llihtevij junå oli T kJo ?.25 ja cnsimmän
nen såpuvå T klo 6.50 ofitö Ri 530).
'Klo 13 tilkcen noudetettiinnormasJejaslmuntriaikatau.
lrrta.

9. 1.8?
Tähiin rncnncs!å wosbadan kylmin päivå (Kåissniqncssä

- 33 'C),ioka aiheu$ suuda vrikcuksia råitioliik€nr€cs*i.
Sihkökatkoksiå oli pirkin päivåe cn suutuilå.

Jo pirkii:in jatkunui €dffiin kylrnä sä oli hyydyruinyt lu.
kcmattomiå busseja. Pahimmillåan puuttui yli 20 luoroå.
Tähän piiivåån asti ei raitioliikenne kuit€nk!år ollut käni.
nyt.
Klo 16 aikaan hitsåttiin kiskoila Valilar rnaasila a. Ehkit.
pä kisko oli katkennut.
VRr sekä kalko- €tti lähiliikenne kiirsi påkkaseslå. Helsin.
gi:r-KirkkonurDmen välillä korvattiin junaworoja jopa bus-
seiIa.
Imajäähtyi yh:ii[å[a oli jo - 34 'C. Menossa oI mm. He].
singin ahioleiden historian kylmin päivä. Vaan vaunut k!s.
tiväl, saihkönjakelu ej.

20. t.8'l
Puolcnpåiven aikåan liikcnnöitiin bulsilinjaå 8X reittiä Vi-
? (Vi = Häm€cnti.n/Violank dun risleys). Raitiolinjåå 8 ei
näkynyt, muttå bussit eivät kä!4rc€t Pvkn silmukåssa.

29. r. a'7

Klo 14 jiilkeen liikennöitiin rajtiolinioila (åinåkin) seuråa.
vii poikkeusreittejå:
3lja 3T: - Mame.heimirti€ - Sibcliukscnlåt! - Ruusu-
lånkåtu - RunebcBintatu -.
4, ?A, ?8, l0: - Månnerheimintie - Arkådisnkatu - Rune-
berginkåtu - Ruusulankatu - Sbeliuk!€nkat! - Mamer.
heimintie -.
4.2.87
Raitiovaunu )rtulesso Paåvalin kirkon silmukassa. Kysecssai

oli våunu 14,joka s€isoi silrnukåssa ejolqatkimen pykiilii
påå[ä ja i]rnajaru kiinniiettynä. DTulir oli %3tuslååtikoista
tulvivåå så!ua. VahinSot rsjoittuivai vastusten sulamiseen.

Autolinjat

28.11..87
Uniaå 97T Kontula (M) - Melunmåli liikcrnöi4in €hkii
viimeistii kertra.

l- 12.85
Linjaå 97X Kontula (M) - Melunnäki alettii' EHKÄ lin
kennöidii.
Linja eroåa 97Tr$ sit€n, etr.ii se ci kielrli Vcsålan kåutta.

Hsluaisimme poistaa EHKÄ-sånat. Jos joku tieGji, ilfioitta-
koon!

Myos iti-Helsingin yöli[joil]a sjelaan liirynr.iiliik€nneltä. Ni.
mitriin linjån 95N vuorot 468 ja 469 aloitravst lr.iikeskuk-
scsta, jo$å niillä on aikabriluun rnerlcitty yhr€ysjuns! ir åis-
vel lirjan p:iåGpysiikille Vcda2n.
Senå koskc. myös linj.n 97N ruoroa 4? I , ioks sjlr ll:ikes-
kukscsta linjån pääirpys:ikille M.llurunåkccn.

Lhjan 84 ruorot 409 ja 410 siirtyvåt låjåsslossr Ho 22 25
ja 22.55 linjåIe 86N. Tå[öin sjct:rn kaksi liihtati tunnuk.
sc[å 86N Lsljasalo-Rluiårientori.

.vantaållå on ilmaincn ! busriliiia. Linjs' tikcnnö;uiiå ofl
Råntcsipi Äirpon Hor.l jå ritti hot.Ui-Felsinli-V&tå8
lcntoascmå. Hotcllillå on oma pikkubussi, jonka ku$sa vuo-
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rottelee Friherrsin Aulon pikkubussi. LinjåIa on ma'su 47
liihtö yhtcen suuntaan. Ensirnmäi!€t lähdöt ovat 5.00 ja

5.05, viimeis€r 2.00 ja 2. 10. Usäksi 2.1 0-5.00 viilisenä ai.

k.na liikennöidåän tårvittåessa.

13. 1.87
Unjan l9 Olympialaitun - Suomenlinna liikennöinti aloi-
t€ttiin. Linjea liikennöidään Vw-pikkubusseilla. LipPusys-

le€mi on sama kuin Suom€nlinnån lautalå, eli k€rttliput
ovåt Suomenlinnan liikcnteen omia.

16. r. 87
Unjan 965 keskustan suunnan pysäkki siirrettiin ltikeskuk.
s€ssa metroasemån hityntäliikenneterminarlista Turunlin-
nantiele yölinjojcn pysåknk.

Linjan 93 pys?ikki siirettiin laitudstr 4 låitudin 18.

16.2.87
Linjale 9?X tili om vuorot, eikå sit:i ajeta enä LOK$
kiiytöi*i olevilå ruoroila. Yeisöaikatalluja €i ole.

On myös n:ihty VåIhastå lähte!ån åutoja, joilss on tudtus
97T(wt.28. ll). Linjela ei kuitenkåan ol€ omit worojå.

Muutå

l. l.87
VRn päkaupunbseudu Iihiliikentceici siirrytiiin avoIa-

hastukleen.

Espoon sis:iis€n tadffln valikoimasta poistui 30 måtkan lip-
pu. Helsingin yhteiltffifiistapoistui virkamicslippu. Vån.
trrn tåsatarifEin tuli uutena vapaåliptu.

HKLI lauiakunra haluaili kiirchtili Töölön vårikkoeluccllc
mahdoliscsti sijoitetrrvad liikennemus.on pcruståmirpää-
töslri. Tavoitt cna oli5i s3åda musco åvetuksi 1988,jolloin
ioukkoliikcnncft:i on H€lsirgis.Ei hådoitettu I 00 vuottå.
Muscob on Erunniteltu aluecn verlimpåan haliin,jokå siir
pitjiisi p.ruskotjara. Siksi piEtöks.t pitiiisi tehd:i cnsi tilass.
Kulttuurihutåkunrå haluarsr hallialuc€n rakcnnuksct taidc-
museon tiloiksi jå jåttiiisi HKL:lle toistailcksi Mannerh€i-
minticr puolcisen hallin.
HKL tårvitsre kåikki muut tilat, paitsi musloll€ kaåvaillun,
siiilltys- ja huoltokorjarmotiloiksi ilroteen 2020 asti.

Uusia vårcitusvilkullisiå nitiotien tåsoristcyme*kqå :

18. l. (hrvsintopåi!å): Asernap*iUikön silsn lånsi-Pasilsn
puol€is€sls p:iåssä \å$iit&nassa artoilijoira raitioveunuisla,

iotka kiiårtyråt P&silankadultå silkile. Kysecss:i on pclt-
mcrkki, josrå vilkku yläpuolelå.

19. I . (havaintopåid): Kjtkkokådulls Sn.lLnarinkrdun ris-
t€yk!.m iuipuolcla. Med{ki on peltin.n ja vilkku on 5cn
yläpuolella. Haraintopäivånä vilkku oli viclå hupun ?!itos-

AsdapiiiUlikörkadun .illsn kummånkin p,iän valooprstin-
jäiestelrniin on rscmertu uud€ntyyppis€t raitiovaunun il-
maisimct. ttsc ilmdlin muistuttåå lähinnä kåmcrar. Opasti.

men påälle on sijoitettu valkoincn valo, joka syttla, kun
våunu on ilmaisirnen kohdalla, jå sammuu ajaopasteen syt-
tyessii.

s.2. 8',7

Kampi$-Ruoholåhden rnetroråalan rakennusryör åtkoivåt.
Ensiksi louhitaan työtunncli fuloholahder päähän.

Ajettåesså Hakåniem€n srruruiåstå Hiim€entiedi on käånty.
minen vasemmslle Toisellc linjålle kielleuy. Helmikuussa
kieltomerk-kj sai lisdkilven: Ei koske rajtiovaunuja.

RAITIOSSa 4.1985 kuvåiltiin lavcasti metron jåtkoå Vuosla.
rcen jå lupailtiin tunnclivaihto€htoa. Tanmikuusså kalli!.
tuttiin kuiicnkin betonikliluvaihro€hdon sruntåa.

Raitiolinjår

l6- 12.86
K€Io 10 siirrertiin linjoj€n 3Tja 4 (ajoslunta Munkkinie-
mecn) pysäkki ScnaatintorilE Alekant€rintåtu 5 kohdale.

1.6.86
Diåkonislsleitos-nimis€n pysäkin uusi nimj on Kaupunlien

21 . r2. a6
Linjdla 2 viimeb€r kerrdn la!åntailiikennetå.

t. l. 87
Muutoksia raitiolinjoilla:

- lauantein påiv:iliik€nte€n vuorovfit lyh€nivät linjoilla I , .

4ja l0
- årjen päiv:iliikcnt en vuoroviilit lyhenivät linjoiua 38 jå ,

3T

- linjan lA ådnupä iin liikemöi[tiaikåsiåtkcttiin
- lhjojen 38, 3Tiå4 yttliikcnn€tti pid.nn€ttiin
- linjan 6 vuoro!ålejå hrlvconetiin, koskr linjalta nivet.

vsunuja mile p:Uvåliikentccsdi

- linjan 8 morc*ilejå hnvenn€ttiin, koska linjaltå nivel-
veunujå Pysyvlisti

- linjan 2 m&pc [ikennöintiaika lyheni ja lsuantåiliikenn€
loppui kokons.an

)Taulub) kenoo lårkcmnin, rnitä muurok!€t kiiytinnöss:i
tarkoittåv3t,

nArTlO 1:r987



VRn pååkåupunkileudun iyöhyketarimn lipprjen tdnnår 1. l 87

Menol. l0 mtk $4a1. Kuukausil. l$ten menol. Låst.n I O mtk Koululåisl. Koululaisl. Iatcn krukausil.
l2 v. tiiytr. aI. l2 v. dle 7 v.

I v 5,50 47.00 125,00 2,80
2! 9,00 77,00 22090 4,s0
3 v 12,50 106,00 ,?15,0C 530
4 v 16,00 136,00 380,00 8,00
s v 20,00 170,00 46s,00 10,00
6 v 24,00 2Or,00 515,00 12,00

Vyöhykk€ct:
A Helsinki-t ppävarrå/Målminkanano/Mslmj
B !,1åktylä-Månkfti

Ka.nelrnåki-Mårtinleek o
Pukinmäki-Korso

C Kauklahti-Knkkonurnmi
Rckols-Jårvlnpiiå

D Kyrölå-Tskoja
E Jokch-Monni
F Hyvinkiiii-Rtihirnåki

- Vyf,hyk*cct A ja B kur.rluvit ligiksi YTV, seututå.if-

- Hckiogin yht isråriffin liput kelpååvar rataosillå Hclsin.
kj-Piuijänmäki/Målminkånano/Puistole

- Espoon sopimusliikenteen liput kelpeåvat råtaossllå
Mäklylå-M.nkki

- Vantåån tasåtåriffin lipul kelpålvåt rataosilla Myynäki
-Mårtinhrkso ia Tikkurilr-Ko.so

\tR las@r:liput:

- gnintiiiin 2 alle n€liwotiasra ksta såå mak$rttå scuråtå
kutakh 12 rlrottå Gyttäroytlii matkurtaj&

- neljå wottå iåyttiinciUe. rndtå 12 wotta nuorEmmillc
fiUd?lån puolecn hintran rsuutiehdlitrh.n rträrtirimiÄ
lippuje (csim. cd.lit lu€teltuir)

2350 94,00 63,00 63,00
38,50 165,00 110,00 110,00
53p0 236,06 158,00 158,00
68,00 285,00 19o,OO l9o,OO
8s,00 349,00 233,N 233,00

102,00 386,00 258,00 58,00

Piiåkaupunki!€udun ryöhyketsriJEn mukaiset måtkaliput
kelpaåvåt viimeisen voimassaolopäiän yöliikcntecn lop-
puun. Junåå on våihdettåva 1 ja 2 ryö) hykk.cn [Puillå 69
minuutir, 3 jå 4 vyöhykkccn lipuflla 99 minuutin tckä 5 ja
6 vyöhykkeen lipuillå måtkust tts€sse 129 minuutin ku.
luesså Iåihiölcimsuks€stå. Jåtkornatka voiahan tehdå myös
prluu$untåån I

TaKLrr matkålippujsn hinnat l. 1. 1987

Kertalippu (eftuis.t)
Kenalippu osplDt)
Pcrhcd€nnuslippu
Alennuslippu
Alennudippu oåpset)
A]€nnuslippu (koululaisct,

eläkelåir.t, venrnaistt)
Kuukausilippu
Vuosilipp! (hcr*i1ökoht.)
Vuosilippu (hsltijåkoh!.)
Måtkailiiarippu (aikuis.t)
Matkailijolippu (allc l? v.)

Mlk Trrnnus l{intr
I KA 12 5,00
1 KLt2 250
30 P 12 85,00
10 A 12 43,00
l0 L 12 1?,00

l0 K 12 r7p0
KI( 12 105,00
VLhc 1050,00
vlhr '15?5,00
M A 25,00
ML 20,00

- Uppuihin liåltyy vaihto-o*su! urnnin lllurtså lipun
viimaircsiå lcimlukrcltå

- bstlrilipulla 3aå mrtkustsa l6wotirs ja sitl nuonmPi

- Aikuicn muksn Nåa ksksi 6-vuotirsta tri tiui nuoFm-
prå mttkusbå mrktutts

- Mtlkliliirn lippu on voimtls! 24 arntir

- Yörnrksr on ksklinkcnrincn {nåytiölipulla mrrkutLvs
joutuu ligksi m!k$m!!n kcnånrksun)

-i kuukiusi. ja urosilippu våin T.dnpcEclla $uville

- Aitolahden ja Tciskon linjtruton kåytuiilt.åavar klu'
pungiltå lukcs ybityist n liikcnnöiisijöidcn srtjrliPPui'
hin
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SEUTULI IKENNE Helstngin yhteistadffi

Lippulaji Lipun Lipun Lippulaji

KerlaseutulippLr, aikuisei
Ennakkoon myytävå ker€-

seutulipp!, aikulset
Kenaseutulippu. tapsei 7-16 v
Ennakkoon hyllävå kena-

seutulippu. lapset 7-16 v

10 matkan seuiutippu, aikuiset
10 merkan seurulippu,

lapsel 7-16 v
10 matkan seututippu.

eityisryhmål
- hetsinkiläEitle

- kauniåislaisitte
- vantaalaisille

30 päivän seululippu, aikuisei
{rneksuosa)
- helsinkiläisitte
- espoolaisille
- kauniåislaisille
- ventaalaisille

30 päivän seutulippu,
lapsel 7-16 v (maksuosa)
- helsinkilåisilte

- kauniaislaasille
- vanlaalaisille

30 päivän seutulipp!,
erityisryhmät (maksuosa)
- helsinkiläisille
- espoolaisille
- kauniaislaisille
- vånlaataisille

Yleisliprrt

Ennakkoon m),),lävä kertalippu,

Kenafippu, laps€17-16 v
Ennakkoon myytävå kenalippu

låPsel7-16 v
10 malkan lippu, aikuisel
10 maikan lippu, lapsel 7-16 v
10 malkan ålennuslippu,

eläkelåisel. invalidil.
koululaiset, varusmiehel

l0 maikan ålennuslippu,
65 v rå,ltåne€l eläkeläisel

30 päivän lippu, åikuisel
30 päivän lippu, lapsei 7-16 v
30 påivän alennuslippu,

eläkelåisel. invalidil.
koululaiset, varusmiehet

30 päivån alennuslipprJ.
65 v tåyttåneet elåkeläiset

1101/87

1111/87
1102/A7

5,80

5.80
2.14

1112t8? 2,10
1201/87 47.00
1202/87 11,54

1203/87 11,50

1204/87 31,00
130Ua7 105,00
1302/87 35.00

1303/87 35,00

1304/87 70,00

5101/87

5111/87
5102/87

3112/91

5201/47

5202/87

52$/A7
H
E
K

5302/87
H
E
K

5303/87
H
E
K

9,00

9,00
4.50

4,50

72,OO

36,00

36,00

5301/a7
H
E
K

210.00
225.OO
230,00
250,00

105,00
112.50
115,00
125,00

105,00
112.50
115,00
r25,00

2. neljännesvuosi

Vuosiålennuslippu, 65 v
täytläneel eläkelåiset

1401/87 1-050-00
1411/87 630.00
1421/87 420.00
ft31/A7 330.00
1441/97 300,00'1451t87 270,OO
1461n7 150.00

14U/87 700,00

Erikoislipul
Malkailijalippu
Helsinki-kortli

1701t87
1711n7

37,00

Henkilökunlaseutulippu 5901/87
$Lrlrivapäalrpgu,erjvErvhmål 590387
Tilåpåinen se'rtLrvaDaåtio;u 5909/87

Murd liput
lnvalidien vapåålippu
HKLn våpaalippu
Tilapåinen vapaalipp(i

1903/87
1901/87
17 45

Espoon sisäinen tarilfi
Vantaan tasatarifti Lippulaji Lipun Upun

Lippuraji Upun Lipun
Kedalippu, åikuiser
Ennakkoon mylavå kerråtrppu.

aikuis€t
Kertålippu, låpset 7-l 6 v
Ennakkoon myytävå kertatippu.

laps€t 7-16 v
10 måtkån lippu. aikuiset
1 0 matkan lippu. taos€l 7-1 6 v
10 måtkan lepu, entyrsryhmår
30 pårvän lippu, åikuis€r
30 päivän lippu, tepset 7-r 6 v
30 päivän ftppu. €r'tyisryhmät
'Koululåislippu, aikuEel. kevai

sYksY
Koululeislippu, låps€t 7-16 v

kevät
6Yksy

Kertalippu, åikt ser
Ennekkoon myytåvå keriåtippu.

aikuisel
Kerlalippu, lapset 7-16 v
Ennakkoon rnyytåvå kerlelippu.

lapset 7-16 v
10 malkan lippri, sikuiset
10 matkan lippu, låpser 7-16 v
l0 rElk3n lippu. eriryisryhftär
30 päivän lippu. åikuiset
30 påivån llppu. lapser 7-16 v
30 påivän lippu, erityisrynmåt
Koululåislippu, lapset 7-16 v

keväl
.yksy

2101/87

2111tA7
2102/87

5,50

5.50
2,70

2112/87 2,702201ft7 46,00
22O2n7 å.0o
2203/A7 23.00
2301/87 135,002302n7 -57.50
2303/87 67,50
2501/A7
2511/47

2502/8?
2512/A1

4101/87

4111187
4102./A7

4112n7
4201/47
4202/47
4203/47
4301/87
4302/A7
4{3/47

45tZA7
4512/87

5.80

5.80
2.50

2.50
47,00
22.50
23.50

110.00
s5.00
55.00
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årkinonhoitaja
jåren

vår.iå!6n

Arkiltoå ko5kevåt tieduitelut ja lainausåsiåt hoitåå årkinon.
hoitaja, puhelin iltaisin 90.321 066

50 mk 20-59 -vuotiå.r
40 mk muut ikäryhmär ekä perheeniår€net

50O mk k.nnåtusjårenet

Jäs€nkomi oikeutt8å ilmåisiin målkoihin Ruot.in, Tantkån

iå 3råid.n muiden maiden räitiotieseuroien omiståmilla mu-
5eo6hiot€illå. Korft i esitetråvå lipputuukr/llå,

4 Toisoalla lefules,imne on oftikkeli Turun telimootto*
,aunuista, joita myös atee (tai haav?) vauaiksi kutsur
tiin. Kuwn yauau seisoo Nunmennäen ,aternalla,
Kuva: L Leppiinen,l. 11. I969.

5 Tungosaikoina Ws-vatnujen peåAn kftkettiin 2-tkeli-
nen penyatnu. TKLfi rakensi listikÅi itse yhden telipent-
taunun, joka perustui paljohi ms-yauruihin.
Kuva: I. Leppiinen,30. 11. 1971.

6 SRS:n talkoolziset kunnostamesso entistd helsinkilliistii
hewstuitiovauw, joka k|uluu nlkliiin Jokioitten mu-
seorautar izn ko koe I miin.
Kuta: M Nummelin, toukokuu 1986.

Taktl@nsi:
Kekdisan linian vanu Nordenskiöldin Wistotic ii.
Kuva wodelta 1922,

llmenyy neliåsti vuod6sa.

RAITIO on påikållisliikennehånånåjien 5itoutumåton tie.
teellinen aikakauiiulkåir!,

Otrnme iatkuvåni v8nåån iulkåi5tåvåki tårkoitettuis årtik-
keleira ia kuviå. Avunukset pyyderåän låhettiimåån poni.
osoitte$€€mme iåi niinä voi sopia toihitulrihteerin kånsta.
Uutkluontoiset svunuksei voiilmoinaå myös $oraan uutis.
toimittåj.lle.

Julkaisuun kirioinåvien henkilökohtåis€t nåkemykset eivät
välttåmåtti ole yhteneviä roimituksen ia yhdistyklen kånnån

llmoituihinnat pyydettåesdi roimirukreltå.

Lehri jået6åD järenill€ måkiuttomånå jå3€nlehter*i.

@ COPYRIGHT Suomen Fåitiotieieurå ry 1987
Tårtin iulkåiiun t.i .en oran iäljentånin6n, monistiminen
iå levittäminen mekålnireiri, v6lokopioimållå tei dihkök€.-
ti ilmanbimituksen ia kirioittajan t.ikuvååjån lupåå kiclle-
tåån takiånoik.ukristå ånnetun l.in 1404/1961) nojallå.

Aikaii.mmin ilmestyneitå RAlTlOitå on vielä rååt8vånå.
Tåyd€nnä nyt kokoelmiasi.

1978:1,4
1979: 1 . 2. 3, 4
'1980: 1,2,3
l98l:1.2.3,4
lgAzt 1,2
1983:.4
1984: l, 3,4
1985: 1,2,3,4

Tilrukt SRS:n ponisiinotilin ksutt ;hinrå 5 mk numcrol-

Perfti Leinomåki

:

24 aalTro 1-1987



4

5

6




