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RAITIOVAUNUJEN POSTILAATIKOT
Jorma Rauhala

Helsinkiläiset postiljoonit olivat 6.2.1901 alkaen
oikeutetut kulkemaan raitiovaunuissa ilmåiseksi,
sillå postihållitus maksoi Raitiotie- ja Omnibus
Oylle lrosittaisen koNauksen. Raitiovaunuihin
åsennettiin myös postilaatikoita. Sopimus päätti
!'uoden 1906 alussa postiljoonien virkapuku- ja
koruauskiiståån. Uudelleen raitiovaunuihin ase-
tetiiin kirjelaåtikoita syksyllå 1912. Tällå kertaå
yhteistyö jatkui !'uot€en 1917.

Edellä olevat mielenkiintoiset tiedot mainitsan
\ronna 1988 ilmestyneesså Jukka - Pekka Pietiäi-
sen toimittåmassa "Suomen Postin historiassa".

Lukijoitt€n joukossa saattåa olla joku, joka
voisi asiastå ke{oa enemmåinkin. Sen vielå kui-
tenkin lisäämme, että HRO:n johtokuntå hyväksyi
koko,rksessaan 7.9.1911 kirjelaatikoitten asentami-
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HRO 36 oli ensimmiiitEn ASEA| pikhuruotsdlai-
nen vuadelta 1908 sinisellii Hietaldhden - niop-
pilastalon - Ka.tajanokan linjalln. Suomenkieli-
nen linjakilpi on raunun toiselld puolella, Vaunu
on kuuattu Hietaldhdessa ja mihit haninaisinta,
siinö on selheösti nnhruilki niih perin juurin
hn r u i n ai ne n ra it i ou a.un up ost i laot ih ko.
KLDa: M. Hellst6nin kok@Imdt

Railiovaunupostilaalikot ovat valokuvissa sangen hår-
vinaisia. Ehkå laadkoilå ci sijoite(u kaikkiin moottto-
rivaunuihin? Julkaisemassamme valokuvassa postilaa-
likko on.
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Äkaisemmin ilmestlateitä MITIOjIå on vtelä
saåtavåna. Tåydennä n5rt kokoelmiasi.

1978: 1, 4
1979: 3
1980: 1, 2, 3
1981: 1, 2, 3, 4
1982. l, 2
1984: g, 4
1985: 3, 4
1986: 2, 3, 4
198?: 1, 2,3,4
1988: 1, 2,3,4
1990: 1, 2, 3

Tilaukset SRS:n postisiirtotilin kauttå; hinta 10
mk numeroltå-
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ULKOMAANKIBJEENVAIHTAJAN BAPORTTI
Krister Engbelg

TT'KHOLMA

Hiemån tarkeDnuksia raitiotiemus€on aukioloi-
hin. Osoite on Söderhallen, Tegelviksgatån 22.
Museo on auki arkisin klo 1G1? jq pyhinä klo
11-16. Vaif,'hs e8illä on n.30 erilaista museovau-
nua ja -autoa, nykyinen näyttcly on vielä tilapiii-
nen. Vårsinainen nåyttely avattaneen toukokuus-
sa. Muiståkaå myös kåydå katsomalsa raitiotie-
linjån rukentåmistå Norrmalmstorgetin jå Djur-
gårdenin välillå. Linja on tårkoitus avatå 2. 6.
1991.

LONTOO

Ddellisesdå numetossa tuli kåsitåltyå liiken-
neasioitå. Vielå hiemån tietoa alan kirjallisuuden
ym. tilpehöörin hankkimisesta tässä suurl.aupun-
gissa. EnsinnÄkin, erilaisia h arra st€tåpoh tumia
kuten ajoja, avoimien ovien påiviä ja harrsst€-
esineiden markbnoitå ja vaihtopiiiviä on runsaas-
ti. Kannattåa ottåa selviiå niistå slarr lehdistii,
joitå saå jo melkein kaikieta lehti- ja kirja-
kaupoista. H)'viå kirjakauppojå ovat:

Foyles (119 Chsring Cross Road), maailmån
suuin kirjakauppa. Kun löJ'täÄ sekavåstå kirja-
kaupastå portaåt toideen kerrokreen jå siellä
oikesn oraston, valikoimat ovat hyvät. Jopa poh-
joismaisia kirjoja löytyy.

lan Allsn Bookshop (4y46 Lower Marsh),
Wat€rloon s6emån t€kana, hieman hätkähdytui-
våssä ympärirtii6så - bntoossa on paljon asunnot-
tomia. H''vä valikoima omakustånnettuja ja muita
kirjoja ja lehtiii.

Inndon Transportin museon yhieydessä Covent
Gardenfusa on melko hJrvå kauppa tiiynnä kirjoja
ja varsinkin rihkamaa, joka jotadkin liittyy Lon-
toon Iift ennelaitakseen.

Twickenhamissa (37 Heath Road), joka on
esikaupunki n.15 km keskuståsta lounaaseen,
löJtyy Lauppa nimeltåiin World of Transport.
Siellä on alsn kirjoja, videoitå ja lehtiä.

Matkuståmista yarten on paras hanl&ia Orre
Day Travelcard, hintå tiitå nykye kolme plmtaå,
jotå vilauttamalla voi mstkuståå ruuhka-qjan
ulkopuolella busseissa, maanalaisissa ja yksityis-
tan liikennöit8iiöiden linjoilla koko lrntoon alueel-
la. Tållaisen lipuo voi ostaå masnalaisen asemilta
tåi London Tmnsportin toimistoista (esim. Victld-
an asemalla). Lir\iaka tojakin on, jopa mielen-
kiintainen kadta koko suur-Irntoon alueeltå,
muttå niiitä pitiiä toimistostå erikseen kysyä, ne
pidetäiin tiskin alla.

Menestystå matkalle!
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HELSINGIN BUSSILINJOJA
Per l L€inomåkt

LINJA 46

1. 9. 60

9. 10. 60

1. 1. 61
TO

L4. t, 62

15. t. 62

Y&tÖNK,PffU - Bulevsrdi - Annanka-
tu - Kansakoulukstu - Runebereinkatu
- Topeliuksenkatu - Haartman;it "r" -
T\rkholmsnkåtu - paciuklenkatu -

Huopalahdentie - Vanhå Vierrorie -
PitiijänDäentie - Pajamäentie - pÄrA-
MAI{I

(Il-suunnasea: ...Annanhatu - Kalevsn-
katu - Bulevardi...)

...Huopelahdentie - Pitqiönmåentie...

nimenmuuto. VANIIA KIRKKOPUIS-

viimeinen liikennöimirpåiivä

linja 34 liikennöi Lånsi-Herttoniemi -
P41'amåki

IIARANIEMI - HatrDeentie - Miikelän-
katu - Ttusulantie - Pakilantie - I&å-
relantie - PIRKKOLA @irkkotan-
tie/IGarelantie)

jstkettu RATIIATIENI\ORnb

...Pskilsntie - MetsöDurontie - peltotie
- Pi*kolåntie/Kåsrelantie

,.,Ttrueulantie - Asesepiintie - Ti_
nasepäntie - Niitwlåntie - RaisDet-
säntie - Minnikkötie - Mekeiuron-
tre--.

nimenmuutos MAIJNUIA

...T\rusulantie - Aseseplintie - Rqiåmet-
aantJe...

Dumeromuutos lirf aksi 62

LINJA

19. 12.

52

46

1. 11. 46

10. 10. 5l

1. 11. 5,r

1. 1. 61

11.8.65

1. 1- 66
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LINJA 53

L- 7. 46

1. 11. 46

1. 6. 50

$. r0. 53

25, 7. 56

3.6.61

1. 5. 64

_HAKANIDMI - Håmeenrie - Mäkelån_
I(atu - KGkelantie - Kiipylåintie - Mk_

flo.lkål$i 
- ITA-PAISLA (roivolan oppi

jatkettu RALttATIElrt"IORIlle

jatkettu Kunnao- je Mäkitien ristevk-
6een (nykinen päät€pyriikki)

.rl$Wlantie - Oulunkyläntie - Jo-
kiniementie - Mikkolantie...

...Kåpyläntie - Asematie - Jokiniemen-
tie - Mikkolantie...

...Måkelänlatu - Tuusulantie _ Kås_
klnn aldjantie - Mikkolantie--.

...Tuarsulåntie - Mäkitorpantie - Silts_

ItrSJ.:" 
. Kiiskynhatriianrie _ Mikko.

numeDmuutos linjaksi 64

534

RAInATIENmRI - Oulunkvtä pA-
TO.IÄ. (päätepysäkki Oului<yleinton).
Reitti kuin 53:llakin

numeromuutos li4iaksi 64A

1. 1. 66

1, 1.66

IJNJA

1. 5.64
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Lit\ia 46 Scania-Vabislvalmet -bussi nro 335 15.
9. 1960
Kokoelmd P. Leinomö,hi

Linjan 52 Iayland /Eelko -bussi nro 276 Rauta-
tientorilla.
Kokoelma P. Leinomiihi

Nokin mainos HIA:n bussista 322 vuodeltd 1957.
Kokoelma P. Leirctuiiki

TAMPEREETIAKIN

TOIM ITETAAN

SINISIÄ BUSSEJAI

Stni3t.n blsien toimltulislstå

He:singir Laupungin Liikenne_

laitok3elle toimitetun meilte

25% - hwän luotettavår
lvön tulos ja iaadun tåe.

AIOKKI Ov
TANfPERE

qalTLo 1,1991



VIISIKYMMENLUVUN SINlsIÄ BUSSEJA
Jukka Hannlkainen

H ff. J"I. frÄ'ööHilJHil" jf t"::fl1}:f,traua..mainitu a B?l_alust€lla varustettuia aotoi"

ili:å'i#,:"il,,-"å'*"Ti1$F;Hlhru*xarkkren kehikot valmisti Aiokki-
.. J<åytiinnössä bussit oli;at samankåltaisie ianDden. auunn eroavaisuus oli etusgl.;kla. ,..r' _

rus .orr kummåssakin sarjassa ruskeata Ikilerva
s€rntsså, katto vaaleal(si maalattuå levyå lakattij-ne puuhstoinee,n sekå penkit punaiselli begamoid_muoura,påiåltyst€tyl Rullakilpilai ,eet- olivatKummass.al(rn sarjassa varust€ina uut€na. Etu_
9!1,1i"., of -y:! t€-ksurulta. Joissåkin busseissaruuaxxvet..poi8t€ttiin ja korvattiin tåvsllisellåperlJkrlprtetineellä. Tekstirullia ei kävtetty enä?i
99liullll _puglgltq, .koska se olisi edeitjr,uinyt ainapaar,epyEakeruå tekstin muuttåmi6tå sekä mvarlrnJat m-uuttuivat. Suurin sl,y kuitcnkin Ieåe
f:T.^"]9r,ejvät kesUine€t jatkuvså käåntetyä;KosK€ ne otrvåt muovia ja omakohtaisten kolejmuslen mu](aan €rittiiin hauraita etenkin tålvel-

_^_B$Bit .lijoit€ttiin lluksi keskustalinjoille 6uu_ren 
, I?p9-sl!€er.1l vuoksi, sekä pohjoisilie esikau_

pp*;1'1,r911r". Myöh€mmin niitji käyrettiin muilla_Krn.rlrUorIa ympäri kaupunkia lukuunottåmatta
ily^,19",1f i., jonne ne eivär qjaneer jotain poik_KeusE tutuunottsmatte
...Sijoirusvårikkons kummallakin sarjalla olipätiasiassa Ko_sk€lå lukuunotkmattå t 

"Jue 

-lsoii
Jolloin nrot 329-346 olivat Varhasse

,MJöhemmistä muutoksista mainittskoon em.rurax'rtprmuutost€n lisäksi etusäleikkömuutokset.yult tlst 311-328 sarjan bussistå säteikör

äJ$Ei:,i:*Hiliä'å:i, 
-,lt 

;rum"""*?,1;if
:.^i1:"13r. "ll 

jätielte iäi vain ammonava au}ko,
Jossa otr tukiristi -ns. kapuloille. Aikojen saatossåne! porsrettln. Joissakin autoissa ka,t! vedettiin

åä:i4::i+i,1åifl il,i,':ffi]e,,;.'llll; ii*lImån.oltoau.kkoja-_ns. m€skin sivuiltå poi;ht6in.
Damo[en tåmänkin sarjan kåtot maalittiin har-marksr busseista 329 ja J3l.

FlAtTto t-1991

nrot 311 , 328 Scånia_Våbis B_?159/Aiokki 19S?

311
312
313
314
315
316

318
319
320
32L
322
323
324
325
326

324 ffiffiffi
nrot 329 - 346 Scania-Vabis B_?t59/Valmet lgs?

330
331
332
333
334
335
336

338
339
340
341
s42
343
344
345
346

w*i;i ,fti{'i 'å,i,iållBM-653 5. s. 195? Ä' ; ;ö;;BM-?os g. 3. tgsz i ; i;;;BM-?57 11. 3. rss? a Ä ;;;X
3M-33å iå 3 iSil ': i ist

fiil:å3ä iz t iSEi *1,3: i333
pituus: 10470 mm, leveys: 2b00 mm.
a*s.väli: 5900 mm.
rcnkaat 11.00 x 2'O"
istumapaikkoja: 21, seisomapaikkoia: 38yht€enså:59



VALTAKUNNAN KAUNEIN KAUPUNKIBUSSI - LAHTI 30
Petrl P Penlikälnen

Suomalarsessa kaupunkiliikenteesså liikkuu
mitå modnarrintå kålustoa. MeiIä on maåmme
kokoon nåhden todella montå korivsltDistqiaa,
eikå mielikuvitultå ole puuttunut slustoielkaan
valinnasga. Suomalåiset liikennöiköåt vaativat
kotimaista laatus, eftå voi väittåå, eiteikö korit€-
ollisuug olisi pystlmyt haast€eseen vastaamaån.

Ksikilla linjå-autoistå kiinnostuneills on omiå
suosikkeja valtåkunnan liqia-autoissa. En tiedä,
onko monikasn karssani samaa mieltå, muttå
olen aina ihaillut rulavalir{aista ja monelta kau-
punkimatl€ltå tuttua Lshti 30 -sarjaa. Täs6ä
laltalaisessa on miellyttåviiä ilmettii jå t4isaaltå
urbaania vauhdikkuuttå. Tåmä sarja 8ai minut
matkurtsmasn maamme laidastå tofueen ia etsi-
miiiir| tietoa suosikistani. Kotikaupungissani plrin
aina päåsemäiin tiimiin nåul,innollisen kulkuneu-
von kyytiin. Kuvit€lkasi kiilllivä kolmiovinen
kåartaa pehmeästi pysiikille, ottaa matkusl"qial,,
ovet sulkeutuvqt, kaåsu pohjaån... nykäF ja ol-
laan kakkosvaihteella, kiiht)'vå inid takana ju-
risevasta moottorista... kolmosvaihde nytkåhtåå
piiiille, vauhtiå kuusikybmentii... kahdeksankym-
mentä... radro soittåa illsn tyyliin sopivas jumpu-
tustå... py6åhdys... ktihd1'tp... ykkönen, kåkkonen,
ininå. kolmonen... Ymmåniittekö? Lålti 30 on
tyylikä!. Suosikkini, palas,

Lahden Autokori Oy oli ennen 3o-sarjas val-
mistånut varsin tedvåkulmaistå Lahti 21 -sarjaa.
Se oli mennt't hwin kaupaksi, olihån lahdella jo
tuolloin vakiintunui kannattqiakunta, joka u3kolli-
sesti hankki riveihinså Villåht€en tahtsan uu-
tuuksis. Niinpå ei ollut mit€nkäån y ätys, ettii
uusiutunutta 30-sa{aå saåtiin tehdå låher 40
kappalettå. Måärä oli pienehkölle tehtaslle aivan
;;ttävän s uri.

Iahtrlaistln 30-sarja on osa kolmosvalftoimaå.
Mallistossa oliyat pitammån liikent€en vaihtoeh-
toina paikållisliikennekod 31 js pika- ja tilauslii
kennekori 32. Lisäksi oli vield Iahti 33. Kolme-
kymppisen korkeus on 3,3 met å, joten jo varat-
tua 33-merkintäÄ ei voil,u kåtrttåä. Ei ollut taw€-
kaån, sillä korin korkeus saåttoi vaihrlella alustan
ja tilåqjan toiveiden mukåan.

Irhti g0 oli siis aivan uudenniiköinen tuotos.
Siinä ei ole mitliån samanlafuta ilmettli, jotå oli
Låhti 21 -saiassa. Edtyisedti nokka on tåyain
uusiutunut. No!åssa uutuut€na ovat mm. suora-
kulmaiset vslot, uudenmuotoinen ilmånott såleik-
kö ja omaan kot€loonsa si6åll]4etty linjakilpilåit-
t€isto. Lahti 30 -!arja.8a oli viimeisenä kåytiissä
ikkunoiden rdkennustaps, joka ei perustulut
uut€en liinalasit€kniftkaan. Py6rciikulmaiset
kumitiivistrikkunat sopivathin hyvin korin muu-
tenkin p€hmeiin pyöreåiiin ilmeeseen.

Sisåltå Iahti 30 on sentdlin Belko ssmanlai-
nen, kuin edeltiiJ'åinse Punan$kea ilme on lahte-
laisten t{varamerkki, myöB tåssä sarjassa, Suurin
osa autoists on penkit€tty pehmeillå tuiuilla istui-
milla. Jotkut pdåkaupunkiseudun autot ovat va-
rust€ttuja "puukon$to" -msllin istuimilla. Sisällå

huomio kiinnittyy runsaaseen varust€luun. Kau-
punkisuto$a harwemmin kun on totuttu niike-
mäån suutinilmsstointijårjestelmåä. Niiin kui-
tcnkin Lahti 30:ssa on. Isturnvåli on arvan asialli-
nen js samorn lattiåkorkeusercL Valaistus on
hoidettu loist€putkivalaisimin ja tiettyä luksusta
on myös tunmennettu ikkunalasi! Kåtto autossa
on kauttaaltsån kåareva. Irtuint€n rijoittalu riip-
puu liihinnå aluståstå ja tårpeiste. Jos slustsna
on Volvo, on istuimet mahdollistå sijoittaa tai olla
sijoittåmatta mihin våin. Scania takamoottorisenå
vaåtii aina tååkse istuimet. Takaosan piippuhylly
onkin todellinen nåköalapaikka, onhan istuin
ikkunan alareunan tasolla. Lahli 30 -sarjaa on
vain parissa tapauksessa penkitetty äärilleen.
Kaupukilaiskåytui vaatii runsasta seisomåpaik-
kojen määrää ja yksituiispaikkoja tarvitaan suju"
vaan poistumiseen. Useimmat Lahti 30 -autot
onkin penkitetty niin, ettå keskioven jommalla
kummalla puolella on pitkä yksittåispenkkien
jono. Ovia on suurimmassa osassa autoja kolme.
Koritehdss ei tiet€nk?iän sitonut mallistoja kaa-
voihin, vaan ovijärjestyksiä sai liikennöitsijån
toiveiden mulaan. Myös istuinjä{estyksiä on
monia ja kun soppaan lisätiiän \nelä alusta, ei
måassa ole montåa perust)?pill.iiänkään saman-
laista Iåhti 30 -autoå, saåti sitt€n jos vielä men-
tliisiin yksityiskohtiin.

Ensimmåinen Lahti 30 -aut såatiin luolutus-
kmtoon 28.5.1982. 38:n auton sarja påättyi
11.3.1986 luovutrttuun autoon, työnumeroltsan se
oli 785. ryö 501 oli ensimmäisenä aloit€ttu kol-
mekymppinen ja samalla Suomen ensjmmäinen
Lahti 30. Toukokuun lopullå 1982 luolut€ttiin
Norjaan ja Ruotsiin ensimmäiset autot. Norjalai-
sen Rutelaget Askdy - Bergen A/S:n tilaams suto
lähti såmåa ftatkad kotiinsa kuin Läckö Busstra-
fik A3:n auto ruotsalaiseen käyttöön. Rutelaget
Askdy - Bergen A,/S tilasi vielä toisenkin auton,
joka toimit€ttiin 1983 syksyllä. Lisäksi ruotsalåi-
nen Söne Trafik ÄB hankki ajoonsa kaksi Lahti
30 -autoa, jotka saatiin toimitettua kesäkuussa
1982. Nåiin oli lahtelaist€n 3o-kori alkanut myy-
då. Suomalaiseen liikenteese€n ensimmäinen 30
piiåsi kesåikuussa. HakunilaD Liikenne päätyi
omaperäiseen ratkaisuun tilåtessaan etumoottori-
selle Scania F112 -alustålle koritetun auton. Tuo-
hon aikaan kun alkoi jo kehittyneimmissä yrityk-
sissä hetlu olla naurun åihe. Hakunila sai samal-
la julkisuutta, kun 'Auto, t€kniikka js kuljetus" -
l€hti teståsi uuden koritD?in ja kehui sitä onnis-
iuneeksi. IhDetteli lehtikin samalla, mitä letku-
alustå tekee nykysjan autossa. Tämä Hakunilån
Liikentaen 3? on vielfin liikenteesså jättimiiisen
konekoppansa kera...

Myös seuraavat kaksi autoa tilattiin päåikau-
pmkiseudun liikenteeseen. Oy Liikenne Ab sai
uudet autonsa lokakuussa 1982 ja niille annettiin
jädestysnumerot 195 ja 196. Liikent€en sada
jatkui kahdeksalla autolla, kun numerot 44, 184 -

187, 197, 198 ja 208 päåsivåt kaupunkiin joulu-
kuun aikana. Niiin oli ensimmåisenä vuonna
saatu 17 Lahti 30 -kaupunkibussia valmiiksi, kun
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Veljekset Pohjola (nykyäiin Koskilinjat Oy) sai
Ouluun kaksi Volvo-alustaista autra joulukuun
slussa.

Lappeenrunnan kaupunkiliikenne sai kaksi
Lahti 30 -autos tammikuussa 1989. Volvon auto"
maåttivarht€inen alustå korit€ttiin mielenkiintoi-
sella istuinjärjestyksellä. Äutossa on keskellä
pariovet ja etuoven ja keskioven våli on yksittliis-
penkkejä. Saimaan Osuus-Auton eli nykyisen
Saimaan Liikenne Oy:n kalult ssa nämä autoi
eduståvai melko tssokasts laatuå.

lfueqjoillani olen vakuuttunut (vaikkakin ilman
linja.autohårraståjille ominaist€ Scanian ylipål-
vontaa) riitli, ettii Scania sopii tåmäntyyppis€en
koriin Volvoa paremmin. Kaupunkisut ltå vaadi-
tsan joustaruutta jå rÄviikkyyttå. Sitii ei tunnu
Volvoltå oikein lö)'tyviin. Meno on jåykkiiä ja
vaiht€et vaihtuvåt tuEkållisesti. Lahti 30 -kori ei
kykene eståmään melko suurtå meluå, jokå on
arkea kauttåaltåarl Volvon ms]udalustoissa.
Myits Volvon p€lkistetty ja köyhåinoloinen mittå-
dsto häviää Scania 112:n twlikkåålle 'komento-
keskukselle". Lshti 30 -autoissa painikkeet on
sjjoitettu vasemmslle seinälle. Scania 112 on
tuupparina voittåmattoman kätevä ajettåva ja
måtkustettåva. Allisonin automåattivaihteisto
istuu åutoon €rinomaisesti ja kulku on nautinnol-
lisen liukastå. Vaihtaet kytkelt''vät juuri oikealla
hetkellä ja kone v€t?iä hyvin. Kiihtyvyys on tutun
vauhdikastå laatua. 4'väskylässå åinoalla tosi
suoralla Killerjärvellå on normåaliliikenteessä
linjalla l./2 sopivan kuliettdan myötii kiihdyt€tty
parissakymmenesså sekunnissa vauhtiin 105
krn4r! Myös keskellå kaupunkejå tuntuvat henki-
löautot käsivaihteistoineen jäåviin jalkoihin, kun
Scaniå 112 irtoaa liikennevaloista...

Jyväskylän Liikenne Oy oli harrast€nut Lahti-
korin autojen hankintåa ennenkin, jot€n oli luon-
tpvaå hqnkkia myös uuiuuitå. Scania toi samaån
aikaan tietoisuut€en uuden tietokoneen ohjaaman
tubottivsihteiston, jotå se halusi lfit4å kokeile-
maan jonkun suomalsisen tietoteknistå kokemusta
omaavan yrityksen kanssa. JL oli s€llsinen ja
näin alkuvuodesta 1983 saatiin 41'tukylåiiin Suo-
men ensimmäinen robottivaiht€inen linjs-auto. Se
oli koritettu Lahti 30 -korilla ja lisåiå såmånlåisiå
tilattiinkin heti. 4'väskylåin Liikenne oli rnyös
Scanian marnoksisså ajomestarin jå kuljettqian
lausunnoin, joissa ylistettiin robottia. Aihettå
olikin. Robottivåihteisto vain tukehtui monimut-
kaisuut€ensa. Se oli hedrkii talvelle ja vioille.
Toimiessaan järjestelmä oli erinomainen, mutta
tåpauksiå, joissa vaihde ei suostunut k)'tkelty-
mään alkuunkaan, oli liikaa. Myös mäblähtöä
kuljettqiat pelkäsivät, sillä joskus rcbotti påästi
vapaalle, kun piti sntåa kaasua ykkösvaiht€elle.
Kolme Lahti 30 -autoa saatiin vielå joulukuussa
1983 liikent€eseen ja nykytiiin tilanne on rauhoit-
tunut, kun nämä kolme uusinta on muutettu
Allison-automaat€iksi. Vielå on siis liikentDessä
robottina auto 22, mutts kiirettåi pitiiä, jos aikoo
kauan nauttia sen kyydistå bbottiautona, riki
usein 8e on Arelån vårikolla seisslt. Vuonna 1983
Lahti 30 -busseja hånkkivat myös jo mainitut
Rutelaget Askdy - Bergen A/S sekä Veljekset Poh-
jola, joka sai neljä Volvoaan liikent€eseen loka-
kuussa 1983, Samaån aikasn sai Såvonlinja Mik-
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keliin Lahti 30:nsä. Savonlinjan autot ovatkin
ainoita takaovettomia 1-2-0 -t$pin Scania-tuup-
pareitå. Myös Savonlinjalla kokeiltiin rcbottia ja
tulokset ovat olleet yhtii huonot kuin J)'väskyläs-
så. N$hiin Scania on tsas tuomassa robottiaån
esille siui kehiteltyäåin. Jyväskylttn Liikent€en
auto ?4 on Iahden Autrkori Oy:n juhlanumerc.
Sen ikkunoitå aut n keskiosasss koristaakin s€p-
pelöity teksti "2000. IÄIITI-KORI". No, Liiken-
t€en osalta juhlat loppuivst siihen; 

'Titys 
mlytiin

Koiviston Autolle ja autohånkinnat loppuivat
Bilmänräpäyksesså, Voi vain kuvitella, kuinkå
montå Iåhti 30 -autoa voisi Jyv&kylårså olla
JOS.-

Vuosi 1984 oli jo rauhallisempi. Lahdessa alet-
tiin ouunnitella ja jo rakennellakin uusia mallejaja kolmenkJrmpin uutuus oli mennyttii. Vuoden
kaksi ostlsta tulivat maan toisista laidoista. Huh-
tikuussa toimit€ttiin Oy Liikenne Ab:lle auto 34
ja loppusyksystii vålmistui kemiläiselle Milumäki
Ky:ll€ etumoottorinen (!) kaksiovinen Lahti 30.
Tehtåalla oltiin jo siirrltty ma*kinoimaan 300 "
sadan autoja, jotka muistuttivat 30 -sarjan åutoja
ulkonåöltiiiin, liihinnå uutta oli liimalasitekniikka.

Vuonna 1985 tehtiin kuusi Lahti 30 -autoai
niistii neljä meni Ouluun, jossa oltiin päädytty
hankkimaan Lahti 30 -kalustoa Scanian alustalla.
Oullrn autot toimitettiin alkulrodestå. Keväällä
sai Savonlinja toisen Lahti 30 -autonsa. Se oli
esillå myös Lapp€enrannan linja-autonäyttelyssä
ja edustikin luokkaansa h;win.

Hämeenlinnan paiksllisliikennettå hadoittava
Vekka Liikenne tilasi myös yhden Lahti 30 -au-
ton. Se varustettiin Scania 112 -alustalla ja kau-
punkikäytiissä hieman oudolla keppivaiht€ella.
Vekka Liikent€ellå tunnutåan pitävän tiistä åino-
kåisestakin, 6illå se saa olla vilkkaalla vakiolinjal-
lå K€ttumäki - Kaikala. Jos pitiiisi etsiä maamme
mukavimmin onnistunut Lahti 30 -maalaus, tåi-
tåisi sympaattinen Vekkavtuitys auton 5 päällä
voittaå. Savonlinjan masliskuussa 1986 vaståanot-
tåma kolmas Lahti 30 -suto påiätti sitten kolme-
kymppisa{an toimitukset. 38 kaunista kaupunki-
bussia oli valmistunut ja menestyksellä liikentee-
seen saatettu.
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Samanlaista linia-autoa ei
ole olemassa. Ei m!öskiidn
Lahti 30 -satiassa. Tössiikin
huvassd jyviiskjLiLiiiset Sca-
niat eroauat takamuksiltaan
ainahin holmessa kohtaa; pa-
hoputkenpd.A, Scania-laatat
ja polttoaineaukon katsL

Lappeenrannassa Osuus-Auto
eli nyklinen Saimaan Liiken'
re Oy o,jaa li\iaa 22 Eooin"
pelto - Shintnrila I'ahti 30 -

autoiLlaan. Kuuasscl auto 79
itiiisen kaupungin koiuihoissa
tauolla.

ua kko on kölnlt
uarmimpio tapoja

Savonlinja tilosi Mikhelin
h)lmiholle turhan tutuhsi,
siirtiiii tehoa,

haupunkiliikenteeseen kolme lahti 30 -autoo. Otauankadun
silki Scaniad robottivaihteisto ei ole niitii helpoimpia ja
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Sivulla 12:

1 Lpl Ea5

t S.daia hzppivaihd.

3 hpl 19A3, a5, ao l0 hpl 19A2, 83, 85

2 hpl 1983

Ve*ha li*enne, HML Jlt&Ltlön Liirenne
I Lpl 1985

I tpl tgQ

1 S.@ti!t teppiuaihd.

4 hpl 19A3, 94

1t Lpl 19A2, a4
laupualiliihea@ ,2-0
S.dnh + Vol@ auLtfuouilaiMe

I<oskili4joloinzn Scania 1j2 -tuuD-pari hoartoa liaia a 8 hi onh;t-milla. H-uomaa " fungitlso,ukkoa"
vaUlt olzDa tahaseinå. Koihiq.a
oululaleissa Lahti 30 -autoissa on
huvon 63:n tapaivn ouijdtjestt\.

Jtalishylitn Uihrnteen neliat Lahti30 -dutoa liihhuoat uakinlinioilla.
Auto 72 lipuu huud.ssa tiniilld 2
prsithilleen ja oihea,Ua doft;lee lin-jon 25 auto 73 ltjhtijaihaa. Molem.
mat autot muutettiin fobotista au-
tomadttiudihteisihsi ouonna i990,

Lahti 30:n eisustus on miel'
I,rttiiuii. Kaihis$a auloissa on
hdtonrdi0ssa näkYudt il'
masuutiimel ia istuimind on
hii,vtelt,tt Diiiinsi.assa tuttuJa
t inti-ieniaeia. seinid ro'
ristuvät "aid.ot jaloqu 4iöliitel'
miit".

or Liihenne Ab:llii on Yhsi'
L;istuL Lohti 30 -auton ia ne

liikennöiviit aktiivisesti. Lii'
henteen autot oDat Suomen
ainoat Patietuouella varuste-
tut Iahti 30:t.
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Helsingin sisäinen |iikenne

Eniårr@n hwrd!å re atopu

Ennakkoon mvyrava ke(ar ppu

Jun'sså myaräva kenairppu

l0 ra*ån ppu. råpser 7.i6v

65v råynaneer etake a'ser

30 oå van ippu. raDser T.l6 v

65 v råyraneer €akera ser

Espoon ia Kauniaisten sisäinen liikenne

iun6sa mr.yldå t€dål,ppu

Jun'sså mwrava iånå/rD.!

l0 må*ån ,DDu råDs.r 7.r6"l0 må antppu e ryB.yhrår

30 Fvån t'!ou. taoser T 16!l0 pa.ån ppu oirvEtuhmår
Koululå,|'DDU. raDs.r 7 i6"

1102191

r 1l2l€l

120381

r3o3/91

r5,50

212281

220281
22A!91

234281

2512191

32.50

Ennar ren nma; l€n*edur,oou.

Ennar l@n myylavå keft åseurur,oou
äoser 7.r6 v

Junisså nwhva t€daseuturoou.

Juiissa m'yravå I on*eurltroou.

l0 marka i sourlulo u. aikuis.r

10 na *ån s€urut'ppu, shry,sryhmar

25000

5]]r/91

5r r2l€l

5122,91

520r191

5202p1

H
E
K

Jarkoyhrevsioou. raoser 7 16v

Vantaan sisåinen I i i ken ne

30 paivän seututippu, a,ku ssr

30 priivän s€urutippu, råoser 7-t6v

30 patuåns€urur'ppu enrysryhmår

Markåiriia$urulippu, a*!'sår

- 3 vuo@kauna

Markdirii.seurotippu, tapssr

5euruvåNaippr c,,ysrynmår

s2,50
52,50

530r/9l

E

5302€1

E

5303,€l
lr

57rEr

5752t91

533281

Ennäkkoon myytåva koGr,oD!

.lun ssa m'1^ävä ken€r'ppu,

lunuså mrlrävå r€dår ppu.

4203/91

30

markan ippu, raos€r 7.16v
natkan]ppuL6lly3lyhmal 35,00

Kouruta sipp u. la pser 716v
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D! sA0YW

P-årauDunl seulu on raefl u lunlararolen muLaan I olmeen
måkualussseen Helsrnl. Espoo _ Käunraine' Vantåa

Måksualueid€n sisäiset markat ovat Yhd€n vvöhvkk€€n

Makslalueen lajan ylittåväl matkat oval kåhden vvöhYk'

Påäkåupunkiseudun seulutaiftijåaesielmään kuuluvat

a kaikki pääkaupunkiseudun linial: kuntien sisåiset linjatia

o r'iåiin'juis'ttauarustetut läh',kenne.Jnarseuounsrså"
tä

a seudun !lkopuolelta tuleva seututunnuksella våruslellu
h[enne (U-Lrnrar) seudun sLsällii

o Vj-raan rat s:irnra vai'tlä xo v,llo_Kalrirnå'satraålå_Tapo_

Ulin,olla ke.oaavar '0 -arkå'F 30 oätran hpul Helsingn

ssärsrsta ipurslå.elpaavdr arnoaslaå. l0 mal(an lipul

s€.. rurånfn,ä nesle 1ään I JUluvlå 
^unlie. 

srSärs6 lä seu ru_

ri.'o: o'at'mios esooon suunna a Flal 8/ 2854 287 ia

288idVånraa,i suunnartå rrntar l3.63r,73 | ja 735. vå \\a ne
n.rlieåvåt seudun ulkoouolellä.

SeJoun ulkopLolella lulev'lla rniorllå 166 F 168 noL'
darerdan pååtåupunkiseudun alueslla a loaslaa' seutL'
iariitra såuour .:ltop"otette -alkustenaessa seuIUtå'rfli
tärjesrelmän liput eivät kelPå4.

s€rtuLar fr,arieslenå; noudatetdan myos Nuo"nlanlier
låLåhde.nenpysalkpare'å Klaukla_

ranr€^ ,å Merså<yläni€n pysälerllä keloaaval
seuurånffin mu(a,ser 30 paivån lipul

Yhden wöhvkk6cn måtkoiksi luetaan mvos
'Soi rovast n 'vE.r\on Henrrr r'rren id Ve'non

wsar*oariiria sera Käpparen ovs'k
iå1i'ii'-irG*t å' n,'tte oarryvar mat'åI s€rä s€uraavrlLä

vJiöhykerajan yhtåvlllä linJoilla €hdvt måtkal:

. Helsinoin srsäinen tariffl linioilla 47 ja 70V

: i:tå""x:'å:'ffilEllfil llllållå?1.,0,,,. oo, *,'u.'.,
544 545. 546 |a 9438

. i.rii.o'n .'.a'ser lro"t lerpååvat -vos Mellunmåe'- -iioÅ"-". u pu"'rv""" hn o'lla 14. r0 546p9438 Llel

s'nq'n 
" -een t.Jä'o.;e"'p meroasemä' rä[sJä rar_

r v'"iaan slsa,set tlout kelpaåvat linialla 943 Vantaan alu'- 
"Än 

B uns-"eni'e'" sp,Isevån rolrulå-tren pYsilki
n:an vålrs 1lä måtioilla

Seu€åvat henkiLöt saåvat matkustaa seututariffi järiestel-
nrään kuul!vasså iikenteesså ilman lippua:

Poikkeus: U]intoillå arnoastaan seututari{f iiäiestelmään
kuuluvalLå lipulla malkustavan mukana kulkeva aile 7'
v!otiås pääsee ilmåiseksi. Yksin malkustavålta 4$_vuo-
nåalta peritään km-tariffin mukainen måksu.

av tapJ. urnen pohrsr ja eviiho-/urnen oolris'.,o\å esrIIaa
Helsrnq. oo .srldrrorsen, Espoo. iarVdnlå.n nrm snres_
01nn,';.kuvå. po nsrnlar'eslus".oqpo rsrn rirtårerLrn

a vtrkatehlävää suorillav€ kalsästusm es, ioka esrttää valo-
kuva lå vårustetun vrrkakorlrn

. nr.anlå lasla laslenvaur-rssa rå, arlä ssa kullella'å'en
i'to _.a-auro'ssa.a ra'r o'aunu'sså le Ur'nlorlla lu. ssd
m."rossa erkå SuomerL nnan låutallå)

-maksutå saå maikusiaa kerållaån ainoåsiaan yksi
henkilö

-prenellä 
lapselä tarkotetaan tijssä vhteydessä 0{_

-s säånt ävnIr vaur ,un lapahtJ, keski' tåi tåtaovesta

- äsla tulreflavå lenl-o vor Fltaa låslenvaurul lar _

råttaattes.-rå'laläsrllål€rarernålapsenkdnssårs_

- päålös on iehiy ,l enneiurualhsuuden vuoks
a so\ean saandia, lun saaleltåva'ä on SBlerma ä värus_

tett! kamakorln {kanlåosa)

Helsingin sbåisillå li.ioilla saavat matkustaa ilman lipplia
lisäksr seuraavai henkrlöt:

a vtrlåoukurnen pysato nnrnva vontä_apulainen
r ,naiuturnen ;enneå,lotse'_e^ad unlaan kuL r'a
r s oientrnnan . (enne Ov n _.'o rramassd laull. ien'

teessä MeasotakoLrlun sotriaspukuinen
rusm eskorniå näyttaen

Kenå[oLt ovåt I u,kuväh.eissa mvvtäv a opl,la, €'nalkoon
*--i"iiå tioou'a se'a auro-aali,s(å ostenura opula (u -

ku;iiners; dvydaan lipputa vårn alkdvåa malkå' vanen

Kerrålppuja on aikuisille ja lapsdle

Kunrien sisåis€t ker!åliput kelpaavat niiden voimassaolo-
aikana maks!,alueen slsäisillå måtkoillå

K€nåssutuliput kelpåavat nrden vormassaoloarkana mål_
<uålu6Lden välisillä La sisaisrllä måtkoilla

Kertaliput eivät kelpaa Ulinloilla-

Ke'1åhppu on lermartavå mätt anålkaessa Kenå'ppurhrnsts
.äl*uoihto.t.r"vno"n'aiLseammanke anöYmrnuu_
i'. å1.,"" t.o""n 6mal-sta <elonalasra l-/ren Prrrillä
intortta sovettenavar po^teuksel on måantelrv tteesså a

Våihtomatkan voi iehdä mvös paluusLilntaan Matkusiaian
; il;oircttava suulliseslr vaihdosta när'ri:iessään kuliena_

ialle {rahaslush€nkilÖkunnalLe) vaihtomatkaan oikeuttavan

a,^ursren ra låste. lo rällar oul oval lipunmvY_trnr{e''_

!" äu'"iå"i; i'prjrp '" 
a 

'.ouaulon\åatersra 
oslerrL a hpo- '

)a.

Kunti€nsBåisd10måtlanllputo^eJnaval 0n^illaä'
lliiå'" Jå-äi"åo;.*.ar;-å L€ea srsarsr'å nar' oirrå

'lo måttån seutuliputo eulEvat IO naltaannrcen vo

;-":;;;ö..;;;;;t*"l,"oF' v. srrå.ä s sa'srrrä mårkoir-

la.

Lroullå vor ma<s.a usean he'{lon malfan så-a lå le 'alla

;i;;,,;;;;;';;;;a;"''trme'sers Fävånonsa vletrd'
vä lippu rnatkan loPPUun asti

I O måtcn 
"oou 

on le rauäva malt dn allaesså L opu'r 1

"i"jiiii, "i'"iå.'i",i 't'0"- 'ä -lpamman tena' 6q mF

n,- 
'rrn 

arrana troouu'r" mal-sta lellonäFstå lurre^

vå,ntomalkdnvo' lenoa mvos på J-s--ndan Måtfuslaan
Åi i"å'äiå"ai""tt's"sr'"drhoosiä navrlåessåan kJrie'rä'

;'lF ,ra^dslushent oLL^"dllP) vdrhlonarrad4 oreu avan
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AhlFten tå asren ja$ovh,evslppL oni 
-c''d 

vr /r (m) jumtb E lnja-auror,å he,crn.rn turevr e

lltl *Ti# ltt,:"":l:t"::"um jii jtl:

å[$ilsii#trå::ft:"iåii[1#]i?,rd"j*trågl

llj:,-,:,I1",i::F,l ":t:jl,r.konii 
ovat mm matrairuto,mis-

[åfy#ä!Ui]:äåT"#;r*,chmsi:,:,rsa;;li;;,#:;i I ;lää,1"",1å:å;,1i3",,,å,1:,j",":tiå::11,",,1
reimatun vo,massaoroajä;-il6 iä;iii;i;äi;:i,i;iiipaakacpunnseuourra.lippu;;ru;l,löå'iiiHiki:;il.li
Ko.tin åialardassa on kodin juokseva sdÄ' KöuiöiiÅriLi ti"i:i ilE:iiii;iiiå1,,llD:,?å1J:"liI.i; ;;;"'ti""iåäiåi ilff #Ps 

r/uaHN/cH I LD' kerporsuul-

iYi","ll#ii;i1i3fl Ii?[if,i!? 
":!"y:3m,i",:"., 

:i,"lY::

f;,åå,ä*!fi tt5#1?1fii"":f 
",åf#",:{'1F['f l,å:l,j"f l:[""j,',Tikoniromieaasukka,|eenyrv

Muovikotetoiden värit ovar seuraåvar:

fli'i:fJl:f ;ffi iii?j[:i iil,j:: j3,i:i1i::tiJJjl;"j?1",::

i"#iå#iFååi"1n"r.,,;t;åS{f*:iffi:m

fi åi':i"',:,'fjfi i+*"#l,:r::,i:rilt#,$r,r" j:,i

äÄ::::: 
"?itil'",_:t".,,Tå:"",.:fl :H'il:T;if"""

[.j'},,"d:+i:",,f,]ff flif,ifi "å:iili j:::,,#::jr;

rXff 'J""J,:,"T*.;:å:"""i::#:*?$$?å#ii

[',;i"$;g-+ffi r]lrltt{ft+;*;,1tär*t$

å,tg1[+lfi,iffi $ji,#,Y.si"^ffr.jäfliå:

li,ill,lii:ii::t]:l:".f r'f ??u;" !"r"i. gi."e;;;ä*", ko,.
n-.-,risid 

n E L cva la.mvyrav,, 30 pa,vån tå i O måridn å,en_

5ft$T*$ffi*ntr.l'*:f*,*ffi

''ifriil#j*iiiiii$,f 

i:,iå,''ål'ffi ru

:",','Håli" 
.;[:x""';f,i!!}il1"',3 

31" i!"3i1:l"1lJ::

fi,*r""ilarffi i#,fl;l"åählft ##ii{

if,lff*ljf #,nfu iF,:i!'';åiiifff"##:il:

7o,yt;;54y, ;6,s 
o n Å wa n

I:::1:r"'."i1='" * rv'srvhm,re d'ennuis,å Jou. o.
;i:lå;;:"".::yjli::::-å,onnushDoqe, hanri,ame.

i:"""rgif*Håfi *',{:lff "."å#ilil{:i,l{$:r
Kåntåkontj oikeunaa osramaan ja krivltdmäån

' *iil1#,il1"t"1ål''*,d ro mårrån ppu. e..ry,s1n-
. 30 oä,vc- ,a 

. 
0 ;äl d. seu tulppJ.ä ei tvrsryh^ ,,tc

a Helsr.tr
a Espoo vrh.e.
a tuuniainen ketlainen

a Vantaå olnärnen
a YTV irorar,

iäJi';ilå:g"1tffi :ff :ii"il, tf""J:i$""åT13?B

iån;3i.*:*"ifl {T{itg,igiti*;i:f'trJ
Y*e1.Iå'suos.r vo os,aå ennen
:,:-et:rå- fimåssaoroea,vda L.pp" repii r"ien"" a,rå,-
iåfi:Hl"Bjffi: **" .aksuosaan ieimanua viimeistä

:li""f r,"$,"x"1:J:i:":T,åiifl . k€r,aa useamp a van

30räivdn lippuo,n he^r d! on rärnen,å ori eu ttda tekemdanrala rorä m,åårän mårkotd osropå,;anä sekä 30 prii;n

31"^"."lY11"ili?ly.n" pat'tsrä rukie.. L.ppu rerpda v'i-e,-se,,-vo,massåorooav.nvotiile"r.e-tooouu-,tdo,yo. ie;.

FlAlTlo 1-rool

i:;E:åi:,ltiJ'#f :ål*i:T,litåt1å",$:#.**.

15



Felsrnqin yölinjåstokokeilun åtan 1 .9.I 989 - 31 .8.I 991 pen-
tään ydlintaslossa matkuslavalta normaahen hppujen hsäksi
yötakså, iokå on a kuislen kertålipun hinta. Lisåmaksuksl
kelpaa .iryös åikuisren ennakkoon myytävä ketulippu. Vä-
påalipulla rnatkustavilta e peitä yötaksaa.

. HelshonsrsärsetraseLdul\selårlusten I0malldnIpuI
a Helsrn;nsrsä|sel aseudul sel ar<urslen 30 paivå' pul
. Helsrnön a,t usre; vLrosrlippil
a Helsrnorns'sdrservaoda'pul,e.lvrsryhm'e.seuluvdoaa_

'pur, 1ånkr öiunraSeuruhp!t ja rräpdrsels€utuvdoåå pul
. ennåkkoon myytävät kertalip1rt.

Markustaia såa k!ltenaa måksutta .nukanaan lavanomaisia
matkåtavarota. Nähln iuelaan kLrlluviksi myös lastenvau-
nlr iå -ranaa! suksetia matkalaukul.

Kllrertaldn er tå vrlse oflåa rlennevaineeseen pollu'
pvarää lar lookdsra låv..atolha. .os 5rrlä o' harltaa nuille
rfarl ustatille. Täma rcslee myös userla laslenväunuF la
{:nåirå mrkår ne e,vär månou nrll€ varanuun lilåan

\o,ra, Lssorc td -urrå emmrll€a mrä vo .ullellda mdl_
r'nåmIl;nåån mrkåh nr.slä e o,e natttaa muille mår \-sla
iille. Nå<övårnarsen opåslorrå. rnvahdr apukora ra vaes_
tonsuoFlukoirå oteräan arna L kennevä neeseen

Liikennevälineissä €l saa kulienåa palavia nesteträ, räläh_

dvsarnerrå erkå muiEkaån rhmlsle ta lalLslorle vaaralrsrd
arnerta lai tavarorla. Malkuslai€n läsrmåtlatavaroita ei
kuitenkaan voida tarkastaa.

Kellolaitteellå varuslettuihin leimauslaitteisiin asetetaan
keionäikå lå oäivamääfti osoftam€ån lodellislå arkaa hållis_

ta lähdeftä;ssä. Latteen kello srnåä åran sen,älk€en loten
siirä ei tarvirse huolehtiå linialla.

vuorckåuden vaihtuessa klo 24.00 iälkeen on varmistetta-
va, eitä leimauslåitteen kellonaian tunnil ovåt ajassa 00-

Myös päivämää6 on våindetuva oikeåksj.

L€imåushin€isiin, ioi3s. .i ol. kellol.iietta, sokå l€i
m.Goihtåihin åselåtaa1 kellonarka arlaråulL. mukaån Ia
toderli;en lähröaiar mukåån. ios våunu lå.tee aikätäuluslå
myöhässå.

a Jos leimåusart a vordaån asenaa vain I vmmo-on rr'nuu-
tn rårkkuudellå. viim€istä minuuttilukua eioteta huomi

a Kellonåika muutetaån yleenså pååtepysåki16; hallistå
lähd€ttåessä kellona,a.si dsetelåan låhtdarl a ens,mmäi-
seha päär€pysåkihå

a Silmulorssa.iorssåmatlLstaEvo dloinåaFallanennen
paärepysäk!å. lollo asererian oaätepvsäk 4 lähldäldn

Poikkeukset

Helsingin !isåi!..3å liik€nteeaså kellolaite åsetetåån
seulaavillå linjoilla 20 minuuniå edelle todellisla aikåå (esim.
lähtöårka 12.10. kellolaits aikaan 12.30)l

a metron liilyntälinjoilla
a linrorlla 3B,.T. 5r. 52, 54, 56. 57. 59. 69, 70, 72, 73, 74, 75.

76,115,18,19V

0t,

^r5000a 
I 

= 
19c0

Lintoilla 7A ja 78 kellonaika aseteiaan 10 minulttia lähtöal
kaa edelle Messukeskuksen pysäkillä {esim. äh1öåika
12.10, kellolaite aikaan 12.20)

Matkustaja saa vaihråa metroslå melron liiiyntålinjalle 89
minu!tin kuluessa lippuun leimatusta kellonajasta laskie..

Espoon suunnalla ke lolaile aseteraan seuraavillå linioilla
30 minwttia edeile rodellisla å kaa {esim.lählöa ka I2.10.
kellolåite aikaån 12 40):

a 31 . 67. 1 66. 1 68. 249. 285 .287 ,248, 3?4,331 ,337 , 345,
503. 504, 505

. Nurmijäryen Linla Oy:n U-liikeennelinjal

Lrnialla 512 kello.aika aseietaan 10 minuutia lähtöaikåå

Vålnaan suunnalla kellolaite äsetetaan seulaavilla linjo(la
30 minuu$ia edelle rodellisla arkaa (esim. lählöarka 12.10.
kellolåire ärkaån 12.40):'

a 472, 484. 515. 631. 680, 735. 943

Llnjoilla 544. 545. 546 jå 9438 meneielläån kuten mur a

metron liiryntä[n]orlla. Kelola(e aseteraan 20 mrnuutta
edeile todellisla arkaa Matkustata saa vaiht€ä merrostä
meton litynl.'linialle 89 mrnuutin kuluessa lppuun leima-
tusta kellonålastå äsklen.

s€udun ulkopuol€lra tul€villa U-linjoilla ermauspihnen
kellolåiteaseteiäanHelsrnkiinatettaessaälkaan,tokaon30
minuunia aikåsernp kLrin saapum såika Helsnk,in (esim
saapumsarka Hels nkiin 14.00, lermausprhd,l aikaan 13.30)
HelsingsG lahdeitåessä prhierhrn aseietaan o kea lählöai-

Helsinki

HKL:n henkilökunlavaunuissa kelpaåvår seuraavat liput:
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Merkillisen kumma linja tuo HKL:n kJrmppi: olen
nyt käynyt kuvaåmassa sitä sen pohjoiseUa päät€-
pysäkillä 1. 1. 1989, 1. 1. 1990 ja 1. 1. 1991 ja
aina sitä saa etsiä uudestå paftftta. Tiimåin asi
an toteaminen antoi aihetta katsaståå, josko mi-
Uiåin muuta olisi sattunut, raitiotien systeemeis5ä
alkaneen vuoden alussa. Mitåän erityisempitii
syltiihiin ei pitlinJ.t olla suuriin muutoksiin, Inuh
tå silti. Jot€nkin jäi kai vaivaamaan se, ettå
viime slyskBun alussa ei tåpahtunut oikeaståan
yhtåån mitäån, Olisiko tyrrtii myrslqar edellå?
Aavistus osoittautui oikeaksi.

Iqikki vuoroaikatåulut sisåltjivä paperipino miltei
hautåsi aikatåulutoimittqt'an alleen tåmmikuun
alkupåiivinå. Sen jälke€n, kun hengitys alkoi jäl-
leen sujua alkoi muutost€n analysointi, jortå tiimä
kirjoitelmå on jonkinmoinen tutkimusrapo ti.

KALUSTOSSA ei tiet€nkiiän ispahtunut mååirål-
lisiä muutoksia, jos qiat€llaån uusien vaunujen
t imittåmistå tåi vanhojen poistsmistå kät töstii.
Muttå liikentaeseen tarvittåvan kaluston måiårä
kyllåkin kasvoi ja sen siioittelu eri linjoille koki
muutoksia. Neliakselist€n vaunujen mäiirä liiken-
teessä säilyi 19:nä, mutta nivelikkåiitii tårvitåan
pedti 72 yhtäaikaå eli 87,8 % koko måtuästii.
Aika hyvä prosenttiluku!

Neliakseliset lymyävät illat ja viikonvaihtret
edelleenkin Kosk€lan hallin suojissa, muttå qjosss
oll€ssaån niitri niikee vain linjoils 1, 14, 2 js 6.
Linjan V1A ksikki 6+6 ja linjan 2 kaikkj 3+1
vuoroa ms-pe -vuonoa sekä liqjalla 6 1+2 ma-pe -
vuoroa ovat tåmmöisiå. Lidaltå 8 put6attiin kaik-
ki neliakseliset pois.

RÅ,IDBITIEYDE|T tuottavat HI(],:n pojiue alir-
omaan päåinvaivså ja ratJ<aisuissa onnistutåsn
vaiht€leviD tuloksin. KiskoliikentDen ammattilaise-
na aikataulutoimittqiå uskoo tietiiviinså, ettji
leveillä rait€illå toimiva säitntö pätee myös mi-
tioliikenteessä. Tarkoitån tållä ritii, ettii ohitus on
mahdoton, ellei ole käytattåyisdä sivwsidett&
HKL:llå aina silloin tåUöin ydt€tiiiin tårjotå yli-
loikkausta. Tfiåin asti jå edelleenkin (nyt t sin
eri luorossa) on Porvoonkadun piiiitepysäkilä
esiintynlt halliinliihdölle aika, joka on aikaisempi
kuin edellå olevsn vuoron låhfii. Nlt sams ilmiö
on putkahtånut esille li4jalla 10, Pikku-Huopalah-
dessa. Arvaan, etui joku tåi jotkut luldjoist
sanovat: "Hsa! Sieuåihän ON sivuraide, aikataulu-
t imittaja painukoon eläkkee[e!". Kiitostå vasn,
kyllfiiin sitii tiistä muuten eliikkeelle, mutta ei
ainakaan milliiån %+suudella ki{oituspalkkiois-
tå - ne nået, ovat olleet inflaatiotå hillitsevästi
tssaisesti 0 mk siitå asti, kun tlihån hommasn v.
1979 ryhdyin. Siurrait€en olemassaolon toki iie-
diin. Muttå tiedånpä senkin, ettii osittain sen
päälle on sijoitettu poistumispysåkkikoroke. Niin,
ettå qja Eiiui sitt€n.

RAITIOTIEN AIKATAULUT
Jarmo Oksanen

VUORONIJMEROISSA tapaltui mvös muutok-
ria, samalla, kun vuorojen määra kasvoi. Uusina
vuomina ilmestyivät liikenteeseen 20 (3B), 22
(3T), 106 (1-1Ä), 13?, I38 jå 142 (4) sekii lg3
(10). Toisaåltå liikenteestji poisluivat !,uoror 111
(3B), 123 (3T), 135 ja 136 (4), 164 (?A) sekå 181(8). Muutoksen jälkeen ei liftenteessä ole enää
yhuiiin ns. kokopäiviiruuhkavuoro4 vaan kaikkj
ajavat puhdaåoppisesti aamu- ia i)taruuhkassa
ollen keskiDåivtillä hallissa.

EALLIINSIJOIIIJKSDT muuttuivåt myös. Niis-
säkin tåpahtui tietbr selkelrtyminen. sillä vain
linjalla ,l on eniiä ruoroja sekä Xoskelast_a että
Töölö6tii. Ruuhkavuoroja myöten kaikki seuraavi-
en linjojen vaunut, pitävät tukikohtsnaån Koske-
lså: 1, 14, 2, 38, 3T, 6, 7A ja ?B. Töölösså ovat
sii6 vain liqiat 8 ja 10 kokonaan. Koskelo huoleh-
tii, va_unut.65:een ja Töölö 26 vuoroon tavallisena
arx.rparvan&

LI\PIKÄYNTIÄ UNJoITIAIN

Kun liikenteessä olevien vuorojen määrä on kas-
venut n. 2,3 % on myös odotettavissa ljikenteen
vaihteeksi hieman tihentJrneen joissain kohdissa.
Tottahan tuo onkin. Mm. linja 1A on päässyt
tiistii tihennyksestii osalliseksi, Siis nimenomaan
td ei niinkiiiin ykkönen, lisäyshän oli yksi ruuh-
kalroro. Linjälla 1A oli ennen vuoden vaihdetta
sekä aamulla ettå iltapiiiviillå 19 låhtöå Perämie-
henkådultå, nyt niitö on 21.

Yklösen ja 1A:n kesken liikenne on tavallisesti
järjestltty !it€n, ettå liikenteeD loppuessa linjalla
1A jatkaa linja 1 jourtsvasti samålla vuorovälillä.
Edpituisila linjoilla tjimä saadaan aikaan jåttii-
måillå poir yålistii muutamia ruuhkavuoroja Kaup-
patorin påiåssä. Viimeisen 1A:n jälkeen lähtee
Kiipylåsui tåvallisia ykkösiä tåsaisin vlilein. Kun
viimeinen 1A palaa takaisin, se on Kauppatorilla
menossa Kiipyläån suunnilleen samasn aikaån
kuin sen jälkeen toisena läht€nyt linjan 1 vaunu,
Jos nyt nämä en$imfiäinen jå toinen viimeisen
lA:n jälkeinen yk!önen sjetåån Kauppatoriltå
halliin, ei ejmny liisn tiheåå tåi liisn haryaa
vuoroväliå. Kolmas yk}ösen vaunu viimeisen lA:n
jälkeen osuukin kutåkuinkin oikean minuurtimää-
dn piiiihiin viimeisestå lA:stå lähdettäessä Xåup-
patorilta Kåpyläiin. Ja tiistii sitten liikenne jat-
kuu sutjakkaåsti, sillä enää on vain linjan 1
vaunuja liikenteesså.

Miksikö Uimä seikka nJrt tuli puheeksi? Ehlii
siitä srystii, ettii nyt systeemiä on sekoit€ttu vuo-
rovålejä ajat€llen "epåesteettisin" seurauksin.
Kåpylästii näet löt€e luoro 104 linja)le 1A klo
?.45. Sen jälkeen lähtee \,uotu 4 klo ?.52 linjalle
1. Muttå sittenpä liihteekin vuolo 105 vielä lA:lle
klo ?.59. Paluupuolella K.auppåtorilla (ottåen
huomioon, ettii lAlla Kauppato n sika on 8 min.
PerÄmiehenkådulta lähdön jälkeen) vuoron 104
edellå qiava vuoro 3 on klo 8.21. Mutta vuoro 4
liiht€ekin tskaisin jo 8.19! Siis moroväli on kaksi
minuuttia jå lisåksi vaunujen järjestys vaihtuu.

I
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Dikå uimå vielä mitiiän, sillå kaiken huipen-
nuk6eksi \uorolla 3 on tsas aikaisemPi låhtii
Käovlästä (8.50J seuraavalle kienokselle kuin
vu6iolla 4 (9.00). JoB vielä tårkast€llaan tilannet'
tå Kåuppatorillå niin klo 8.21 jälk€en .eumava
vht€vs KiiDvlåiin on vast{ 8.34 \uorolla 5, sitten
?i-åi""n'ie klo 8.42 (\'uoro 105), vuoro 6 klo
8.48 jne.
EdellÄ esit€tty €i ole virhekirjoitu6 ao. vuorojen
omilla lehdilli. kogka yleisölle jael,tavassa arkå-
tsuluEsa ovat samat minuudt nfitåvisså. Muutan
K.iiDvläsui lfihtle viimeinen eåmun 1A klo 8.13
(urciro 106), eli 2l min. myöhemmin }urn ennen.
Tiimå r'uoro qiaå Periimiehenkadultå halliin, miui
vtsikään vuoro ei ole viimeisen runsaan 10 vuo'
äen aikana t€hnlt. Kaikki halliinliihdöt ovat
linjoilla V1A tåpahtuneet KiiPylästå tåi IGuppa-
t riltå.

Pöiväliikentae6så ykkösellå on edelle€nkin
kuusi vuoroå ja tunnin kierrosqialla saadaan
uromväliksi tåsaiset 10 min. Iltåliikenne on edel-
leen samånlarstå kuin ennen: klo 18-21 välillä
illolovälit ovat 10..15 minuuttia suunnilleen 8sr-
iåssa 15-15-15-10 (4 vuoroa/55 min. k.aika). Mik-
iihiir, "i t ""n 

13 tåi tssan 14 ja kierrosaikana
52 tai 56 min.?

Ykkösen lauåntailiik€nne ei muuttnnui.
K-akkoslinian muutokset ovat tåhdiståmistå

ykkrsen kanioa ja minuutin parin luokkaa/ låihtö.
Vielii on kakkoselle jåt€tty e koisuus, vuorossa
1O?. joka qiaa halltutå Periimiehenkådulle, mistii
Itihid kb 6-.58 linjan 2 kilvin Diakonis6alåitoksel-
le iatkaen norEarlina kakkosena.'Kummaltåkin kolmoslinjaltå siis poistettiin
niiden ainokarnen ruuhkavuoro. Nåmä olivat
kokopåiväruuhkayuoroja, jot€n itse asiassa niiden
korvaaminen vakiovuoroille ei ollut ihme. Ja kun
vuorojen lukumäårä ei muuttunut, ei myöskiiiin
aftåtåulussa tåpahtunut ihmeempiå. Mainittåva
on kuit€nkin, ettii klo 23-24 välillä kolmosilla on
12 minuutin vuorovåli åikaisemman 15 minuutin
sijaan. Ykgi vuoro kummallakin linjallå ajaa jokg
ilta "ylimåäråisen" kierroksen ja hslliin qio t€påh-
tuu vastå puolenyön jälke€n. Tåmä on 6inänsä
toiuturta tlvlistii poikkeavaa. Tåhiin asti var-
sinaisis yövuoroja lukuun ottåmatta ovat vaunut
olleet hallissa viimeisuiåin klo 23.50.

Neloselle lisättiin yksi ruuhkavuoro, jot€n niitii
on nyt 4t4. Puolikas tietysti tulee siitå, ettå kuu-
tosen ruuhkåvuorc 155 edelleen ajs! såmuruuh-
kassa linjalla 4, Aarruruuhkan aikana on nelosel-
la jopa 4 minuutin rarorovölejä ja iltapäivällä
vuorovälit ovat (Katajanokan liihdöistii katsottu-
na) tssan 5 min. klo 14.45-1?.25. Aikaisemmin
vuorcvälit olivat 5-6 minuuttiå. Muutoin neloseltå
ei ole uuttå kerrottavaa, lauantai jå sunnuntåi
ovat iiiysin ennsllasn.

Kuutonen oli ainoa liqia, johon vuodenvaihteen
murtoksei eivåt lainkaan ulottuneet.

Linja ?A menetti yhden ruuhkavuoron, koko-
päiväisen 164:n, jota ei korvattu millään uudella.
Ruuhka-aiksna uilnå niilty aikåtsulussa siten,
ettå kuuden vuoron kiertiiesså lenkkiä 42 minuu-
tin kierrosnopeudella tulee yuotovåliksi tåsan ?
minuuttia. Aiemmin \.uoloja oli seitsemiin, ki€r-
rosaika rl4 min. ja vuorovÄlit näin 6-7 min. Koska
vähennys koski myös keskipåiiviiå, pidentyivät

1A

sielliikin vuorovälit 8-g minuutistå tåsan 10 mi-
nuuttiin samallå kun kierrosaika lyheni 43:sta 40
minuuttiin. Muistsakseni seiskan-ar kierrosåika-
na on ennenkin ollut 40 min., muttå sitten on
t{as palattu pit€mpåån. Saapa nåhdå, miten nyt
käy. Sama kienosajan lyhennys koskee lauantai.
påiviä. Kun siellä rtoroja oli ja on edelleenkin
neliå, lyhenivät vuorcvålit 10-11 minuutists tåsan
10:een. Lauåntåisin klo 15 jälkeen on vuoroväli
ollutkin 40 minuuttia, jot€n tuon kelloajan jälkeen
atkataulu on €nnallasn. Tar melkein. Joståin
kummen strystå liihdöt 19.12, 19.22, 19.32, 19.42
ja 19.52 Råutstientoriltå on siiretty minuutilla
myöhemmiiksi, mutta sitten pålatl,u tåas entiseen.
Vuoron 6? halliinlåihtö Pasilan päästrä on }ieman
aikaisernpi, 20.55 (ent 21.01).
Sunnuntaiaamuisin 7A:Ilå ajetåan kolmella vuo-
rolla noin 45 minuuttia kauemmin, eli neljås
vuolo liittjry mukaan vasta n. klo 11.

Linjan ?B muutokset rajoittuvat ruuhkalrroro-
jen 1?4 ja 1?5 työpäivän päättymiseen puoli kier-
msts arkaisemmin kuin ennen. Halliinlähtö ta-
pahtuu siis Kåivokadun pys:ikiltji &lo 1?.26 ja
17.4?) eikä Pasila6tå (klo 1?.4?, 18.05). Tietenkin
on hyvå muiståa aikatauluun vaikuttåmaton muu-
tos - pååt€pysåkin Biirtymin€n Messul<eskukselta
Veturitorille, paikalle jorså linjå 2/2A kääntyi
takaisin 16.12.?6-31.5.85.

Linjan 8 osalle tuli myös yhden ruuhkaluoton
menetys. Kahdeksikko on ollui linja, jolla ruultka-
vuorojen määIä on miltei yhtii suuri kuin vakio-
iuorojenkin. Kun linja on sama - eikii kuten
ykkösellå, jolla on ruuhkavuoroja tåsan yhtii mon-
tå kuin vakinaistakin - on kahdeksikon worovä-
leisså huomattåvan suuri erc ruuhka-qjan ja
muun dan välillä. 10 minuutin välit luonnollisesti
piiivä- ja alkuillån liikente€ssä säilyivät, mutta
ruuhka-aikana yhden luoron vähennys pid€nsi
välejå minuutilla ollen nyt 6-?.

Kahdeksikon siirto kokonaån Töölön hallistå
opercivaksi muutti myös illan viimeisten lähtijjen
asetelmaå nimenomaan Salmisaaresta. Viimeinen
"tåysi sivu" lähtee joks ilts jo ennen klo 23:a,
tsrkemmin sanoen klo 22,53. Vuorojen ollessa
siioitettuna Koskelaan vielå klo 23 jälkeen läht€-
n€illä vaunuilla (3 lähtiiå) päåsi ködttelemaan
yhtå pysäkkiä vaille Paavalin kirkolle asti tåi
miksei Koakelaån ssl,i. Nyt matka katkeaa Töölön
halleille, josta on ruvettavå etsimään muuta kul-
kupeliä Vallilaan päästliks€en.

Linja 10 oli tietenkin muutost€n päåkohde ja
ih}å uutta rartioratåa saatiin tåas kaupungin
julkistå liikennettåi järkevöituimään, Jo linjan
pituuden muutos antoi olettaa, ettå vuom(iå) tulee
lisäå. Niinkuin kälrkin: luoden pakkolomalta
pålasi ilroro 96 ja kokonaan uutena putkahti
ilmoille uusi ruuhkavuorc 193. KFnpin kierrosai-
ka on kutskuinkin tarkkaan 60 minuuttia klo 6-
18 välillå, olipa ruuhka-aika tei ei. Päiväliiken-
teessä kolkutellaan 10 minuutin, ruuhkasså 6-7
minuutin välein. Yhden vuoron poistuttua halliin
klo 19 nurkilla kierrosaika lyhenee 55 rninuuttiin
ja vuoroväli pitenee ll:een ja jålleen n. klo 21
poistuu yksi vuolo jättåen loput neljä vaunua
kulkemaan 12 minuutin välein jälleen nopeam-
min, 48 min kienosajalla.

Lauantsi- ja sunnuntåiliikenne on samanlaista
kurn arkisin ruuhka aikaa lukemattå, joskin joi-
tain I min. \uorovälejäkin löytyy. MtTto 1-1991



a

o

Maana.täi - p€liån!åi 1-1.1991 alkden

KOS*<EI-Ä LhIIDdT HÄLLISTÄ LINJÄLLE

l,åuant.i I 1.1991 ålkå6n

liniå r€rtti

3 KOSKET-A LåI{DöT HÄI-LISTÄ LII{JÄLLE

663
623
605

633
613
601
635
673
611
62!
663
653
605
623
651

601
613
611
627
635
663

603
651
653
677
611
627
651
663
603
601
651
651
603
601
651

5 .32
5.33
5 .34
5.36
5.3?
5.34

s.43

5_45
s.46
5 _47
5,4€

5.53

6.02

6.03

6,10
6.t2
6.13

6.27

26

175

106 v

75
11
3o
65
53v
5v

2A

1v
1A
13
23
3a
66
2v
?!

56
154 v

15
24
57

ev
153 v

5A
9v

104 v
59

lO7 e

3T
11Ä
7B
4

3B

7B

3T

6
11Ä
3T

6
7B
11Ä
3B
3B
3T

2
5

7B
3B
3T

2

6
2

1Ä
6

5.33
5.36
5.40
5_41
5.42

5 .43
5.45
5.46

5.44
5 .51

5.54

5.54

6.42

6.05
6.11
6.!7
7.04
7 ,20

7,5t
0.16
4.19
8.34
a,36
a.3a

4.55
4.56

9 ,17

1.09

7.27
9.13

9 .29
9.37

9,59
10.01

10.11
10.18
10.30

3B

1

3T

3B

6

3B
3a
3T
7B
6
3T
3B
3B
1
1

6
6
3T
3B

7B
3T
6
3T

3B

3a
3B

3B

611
663
651
601
651
62r
661
611
631
651
631
611
621
623

651
627
611
611
601
601

6.34
6.35
6,36

6 ,45

6.53
6.54
6.55
6.57

6.59

7.OA
7,O9

7 .11

7 .32
14.14
14.19
14.20
14.23
t4.32
14.33

74.41

14.57
15.02
15.03
15.04

lini! reitti
623
613
663
673
611
621
601
623
653

671
613
651
611
62r
663
635
631
601
653
67!
621

sunnuntai 1,1.1991 ålk.en

klo linjä re itti

155 4
22 3T

546
14 3829 3r

105 v 1Ä20 3a
1O1 v 1
165 ?A
16 3E
25 3T
76 78

lO2 v I
L2 38
6v 1

2? 3r

354
19 38
3v 1

31 3T
155 6
107 e 2
113 78
101 v 1

102 v 1
153 v 6
L?4 78

105 v 1Ä

154 v 6

165 7A

633
62\

651
611
623
661
605
613

663
611
62L

633
613

1Ä 605
633
62\
635
633
611

1Ä 601
62L
651
603
67t

1Ä 605
663

1Ä 605
651

1Ä 605
601
605
651

1Ä 601

26 3T
13 38

L7 3B
22 3T

30 3T
576
31

15 38
536
19 38
23 3T

354
3S4
61

5a6
25 3't

2a
65

2

29

11
39
56
34
t2
24
31
76
59
27
14
1A

5

6.45

6,4S
6.50
6.54
6.55

6,5A

663
613
611
6?3
67L
623
627
635
631
651
663
653
671
611
621
663

35
55
56
29
L7
5?

54
27
39
15
65
30
13
19

635
651
651
62L
611
651
671
62L
651
62t
631
611
661
621
613

la 38
20 39

75 79
22 3'l
26 3'f
344
344
596
596
76 78
11 38
31 3T' Linjå. 1Ä kilvillå hållist. Sturenkadulle, edelleen 1Ä:D reittiå P6-

fåmiehe (adulle. Prn<: lta iiniu 2 kilvi. Di.konissalaitokselIe.
v - nelialrseline. vau.u (n:ot 1-30): liikenteesså vain nå pe
i Inän nerkint-d - niv€lvaunu
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HÄLLISTÄ LINJÄLLE

Maönåntai periaDiåi 1.1.1991 luki€n

LINJÄLTA HÄLLI IN:

linjä reitti

IiÄLLIINÄJOT

pvå klo vuoro

nP 4.56 103 v

hp 9.O7 104 v

mp 9- 16 101 v
mP 9.14 106 v
hp 9.20 154 v

mp 9.23 107 v

mp 9.26 lO2 v

mP 9.29 105 v
np 9,36 153 v
la 15.10 1

tå 16. 17 53

Ia 17.25 3
hp 17.30 153 w

hp 17.31 106 v
mp 17-34 104 v

hp 17.45 L05 e

mp 17.52 a v

mp 17.54 154 v
np 14.00 107 v

mp 14.04 101 v

mF 14.07 9 v

mp 14.15 ? w
nP 14.16 102 v

mp 10.24 103 v
mp tA.2a 53 v

1Ä 602
7B 672

6 652
78 672

?A 662

I 602
| 602
3T 622
6 652
38 672
! 602
3T 622
t 602
6 652
3! 612

1Ä 602
I 602

r 602
2 604
6 654
6 652
2 604
38 672

I ta 602

2 604
3T 622
2 604

1 lÄ 602

I ta 602
6 652
3T 622

L2 38
5v 11Ä
2v 11Ä

565
14 38
24 3T

1A 38
27 3'f

11 38

6v 11Ä
31 3T
rv 11Ä
3v 114

546
596
15 3B
556

75 7E
576

434
546
26 3r
17 38
22 3r
13 38
30 3T
25 37
20 38
t9 38
29 3'f
354

344

641

641

69s
641
691,
641
695
691
639
695
641
641
695
641
641
691
639
641

695
643

691
60r

695
643

695

695
643

6€3

192 10
ta2 a
145 a
193 r0
143 a
!42 4
191 10
184 A

130 4
l3a 4
394

193 10
143 a
145 a

192 10

142 I
191 10
364
01 a
a5a
92 lA
93 10a2a
91 10

a3a
a6a
95 10

a

a

10
a

10
a

10

a
a

1o
a

a

10
a

a

10
a

10

a

s

18,3A
1a_46
19,16
20.54
20.5a
27.O1
21.04
21. a9
27.22
21.23

2t.24
21.32
21.42
21.47
2l.44
22,09
23.16
23,10

23.2\
23.25
23.34

23.35
23 .36

23.44
23 .46

23.50
0.14
0.20
1.43

!.54
1.56
1_54
2.02
2.06
2,47
2. OA

2. t5

6!2
602
602
652
672
622
662
6\2
622
602
612
672
602
622
602

634

652
662
612
654
662

654
662
638
632
654
672
622
612
622
6r2
622
622
6t4
672
624
632
634
636
636
632

5,25
5_30
5,36
5.44
5_46
5.44

6.00

6.07
6.04
6,10
6.L2
6.20
6.34
6 .42
6.44
6.55

7.t2

7.\A

7.33

L4.28
14_ 35

14.30

14.50

15.07
15.11

a6
42

la2
36
92
a3
96

193
91

145
a5

192
143
r37
191
142

134
95
a2
39

01
134
19r
144
r42
t92
134
193
145
t37
\82

4.59
9.09
9.13

9.19
9.22
9 _25

9,31
9.53

1o,07
17.39
L7 ,49
L7 .51
14,02

1A.05
14.04
14,09
14. 13
14,20
74.22
1A.25
14.34 ,

19.23
20 .19
2A.59
2L.29

23.7!
23- 15
23.20
23.23
23.27

23.34

ö02

696
642
642
692
6a2
642
642

692

642

696

642
692

692
642
642

696
692
6€4
696
692

682
692

I r r'".

3
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5.25
5.30
5.33
5_45
5_4A

5 .49
5.56

6.01
6.03

? .2A

9.13
4,18

Sunnuntal 1.1.1991 tukren

HÄLLISTÄ LINJÄLLE:

LauöntÄi 1_ 1 ,1991

TööI,'J LINJÄLTÄ HÄLLIIN:

696
642
602
696
642
692

696
692
602
642
692

a 6a2
I 682

10 696

IA 692
a 6a4l0 696

lo 692
I 682
4 642

LA 692

a6€
62a
a3o
92 ro95 10

93 1091 1Oa5a
96 toal €

364

681
641
6a1
695

695
691
6a1
695
641
695
639
6a3
639

15.46
16.25
10.56
20.19
2D.59
2I _49
22.07
23.11
23,20

23.23
23_28
23.32
23.34
23.35
23.36
23.47

36
42

81
a5
92

93
82
91
94
06

95
83
4L
a4

l0
a
a

t0

10
a

10
10

a

10
a

a
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7,12
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10.35
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639
639
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691
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641

18.56
20 .19
20.59
2I.49
22.O7
23.11
23.20

23_23
23.2A
23_32

.23.34
23.35
23.36
23.41
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a5
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93
82
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a6
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a3
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x
x
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x
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PÄÄTEPYSÄKKI
Liikenneuutiset
lolmlttanul Ano Hgllman

KEVATKOKOUS

Suomen Raitiotieseura ry:n sääntömäåiräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 24. 2. 1991
Helsingin kaupungin Nuorisoasiainkeskuksen Hietaniemen kerhokeskuksessa Hietaniemen-
katu 9 B, 2. krs, huone 20$ kello 15.00 - 18.00. Esillä sääntömääräiset asiat ja niiften iäl-
keen katselemme ainakin kuvia. Diaprojektori on paikalla, ioten voit itsekin tuoda esille
kiinnostäviä otoksiasi.

VI'ODEN T991 JÄSENMAKSIII
Lehden mukana on låhet€tty keikille jäsenille
vuoden 1991 jiSenmaksulomakkeet ja ne plD/de-
tiiiin maksamaan pikåisesti. Olkaa hyvä ja tiiy-
dentiil*iå lomake nimitiedoillanne. Jäsenmaksun
luuruus on kaikille jituenille tåltå vuodeltå 80
markkaå. Raitio låhetetöän vain ajallaan jäsen-
maksunss msksaneille jäsenille.

RAITION ILMESI'YMINEN

Råitio ilmestyi viime vuonna ja tulee ilmestymään
tänåikin vuonnå kolmasti. Se ett€i nelättå nume-
rca t€hdä johtuu pelkästliiin siitå, ett€i nykyisellä
toidittåjskunålla riitå lehdentekoon yk6inkertai-
iesti åikaå; halqia henties olisikin. Vuosi on aina
jo vaihtumaisillansa, kun kolmonen on valmis ja
ykkösnumerod pitiiisi ruveta hahmott€lemaån.

VANEENTIJIIEITA EXL:IY VUOBOAJI(IITAU.
LU;IA

Saatåvana aikatoulutoimittqialtgmme Jarmo Ok-
saselt& Tiedu6telut hiinelui puhelimitse (koti 3?4
15?? tåi työ ?07 3258).

RATIIOLINJAT

Elokuun lopulla lisätiiin linjan 3T valonåyttij-
pysäl&itiedotuksiin kokeeksi kuulutusosa, Kym-
mene8sä vaunussa valonäytuitekstin lisiiksi kuulu-

t€tåan tiirkeimpien pysiikkien nimet. HKL kehit-
telee laitetoimitt4ien kanssa jädest€lmiä, joilla
6eursavan pysäkin nimi voitaisiin ilmoittaa mat,
kustqjille kaikilla raitiolinjoilla. Tarkoitus on
ottåå valonäJdtij kuulutuksineen käyttitön myös
rnuilla )injoilla mikäli kokeilu on myönteinen.

15.9.90
Poikkeusreitti linjalla 3T klo 13.45-14.30 Fredan
juoksun vuoksi. Linjaa liikennöitiin -Pt-Yt-Kt-
Pmk ja tåkaisin.

24.9.90
Kun Pasilan rautåtieasema avattiin saivat mm.
linjat 7A ja ?B uuden pysiikkipadn Asemapäälli-
hönkadun sillalle asematorin kohdalle. fosäkinnimi on sama kuin natapihantiellä olevilla pysä-
keillii eli Pasilan asema / Fred ksbergs st.l

4.10.90
Poikkeusreitti linjalla 8 iltapuole)la putkitöiden
vuoksi: -Run-Pt-Rt jå råkaiiin. Busailinja Sal-
misaåreen.

8.10.90
Mannerheimintiellä tehtävien ratatiiiden \,rroksi
ajettiin klo 0.30 alkaen suunnassa Tk-Pt Runeber-
ginkadun kauttå yöliikenteen loppuun.

9.10.90
Samat kuviot påinvastsiseen suuntaan.

10.10.90
Klo 0.30 slkaen ajettiin linjaa 4 reitillä Kata-
janokka-Kuusitie yöliikent€en loppuun.

FlAlTlo 1-1991



24.10,90
Helsingin kaupunginvaltuusto hyviiksyi raitiot€i-
den kehittiimissuunnitelman vuoteen 1997. En-
simmiiiseksi rakennetaan vuosina 1991-92 ruta
I(ruunuvuorenkadun ja Mastokadun kåutt{ IGtå-
janokan laivaterminååliin. Uusia mitiovaunuja
tilattåneen 40 kpl, mutta vanhoj& poistunee 30.

Raitiolinjan 8 pysåkkiluetteloissa e3iirtyy €del-
leen nimi "Sulhasenkatu". Paikan påiållä on kui-
tenkin pysäkkikilyisså ollut ainakin 2,5 vuotta
nimi "Län6ivåylå". Morsiamenkadun pysiikkiä
nåkyy siiEetyn satakuntå metriä Salmisaareen
påin (11.90. havainto)

2.11.90
Havaittiin yht€niiinen kiskotus välillå Krusitie-
Korppåanmåki-I(uusitie. Råtatiiitå tehdåi?in vielä
Mannerheimintiellä Korppaanmåentien risteykses-
sä, muttå kiskot ovat jo paikallaan. Äjolanka
puuttuu Mannerheimintieltå vålilui Tilkka-Korp-
paanmåentie.

6.12.90
Itsen:iisJryspåiivåin poikkeukset liikenteessä kut€n
ennen. Lisåtietoja srkist stå.

10.12.90
Lehdistitsså (ainakin HeSa) noteerattiin sentåän,
ettii'huomenna' tulee 100 vuottå tliytren Helsin-
gin raitiovåunuliikennettii.

1',t.12.90
IGllo 24 kytkettiin virtå Pikkuhuopalahdenradan
ajojoht on.

.-25.t2.90
Nomaalit joululiikennekuviot. Ei rnuutoksia edel-
lisistå u.rorista.

25.12.90
Vaunu 28 Pikkuhuopalahdenradalla.

28.12.90
Pikluhuopalahdenradan esittelyqjo joukkoviestimi-
en €duståjille våunulla 63.

29.L2.90
Havaittiin Ratapihantiellä olevat linjojen 7A ja
7B pys?ikit uudelleennimetyiksi. Uusi nimi on
Veturil,ori,/t kt rget. fosiikkejä on myös siirretry
kynmenkurta metriä alaspiiin.

1,1.91
Linjan 7B päåtrpysiikkj siirr€ttiin Messukeskuk-
sestå Ratapihsntielle Pasilan aseman viereen
Veturitorin pysiikille. Nlt on mahdolltutå siirtyå
jouståvasti junastå raitiovaunuun. Muttå miksi
ihmeessä homma jät€ttiin puolitiehen. Nyt kun
siirtyy joustsvasti junasta linjsn 7A vaunuun, se
daa 1-2 pysåkinvåliå ja pysåihtlT Mes.uke6kuk-
sen päåt€pysåikille jopa 10 minuutiksi. Kyllå Rå-
tåpihantien toiselle puolelle Veturito n pysiikille
pystyy jtuj€ståmåän linjalle 7A päåt€pysäkin
aivan samoin kuin toiselle puolen ?B:lle on tahty.
Lisiiksi! Pagilan aieman nimi on ruotsiksi Böle

ståtio[ rysåikkikilvet kuit€nkin edelleen kert vat
Freddksbergistä.

I4nJ'aa 10 al€ttiin liikennöidä reittiå Kirurgi-Pikku
Huopslshti. Uudet pysåilit ovat filkkt, Rus-
keåsuo, Kltiisuontie, Haapalahdentie ja piiäte-
pysäkki Korppåanmiiki. Poistumispysiiki<i oh en-
nen silmuklaa, pysåkkikoroke ositt€.in siwrait€en
päällä. Eli si!'uraide ei vielä ole ajettåvissa (tålon-
rakennuswömaå). Lähtitpysiikki 

- on silmukån
jälkeen vartåpäå*i poistumispysäkkiä. Råitiolii-
kenteen ratåpituu6 lisii.iintyi 1460 metriä.

11.1.91
Havaittiin Arabian silmukan raitiotien tåsoris-
teyksessä varoitusvalomuutostyön edistyvän. Pai-
koillaan on tietysti vanha rnårkki+vilkiu, mutta
myös kalsi VR-tasoristet'stjörppistli kolmi)amp-
puistå "vilkkulåit sta", jotka tultuåan käyttöön
varoittåvat Hämeentietä k€skusl.åan pain qjavia
sekä raitiovaunun käänb,misest-ii silmukkaan'että
sieltå lfit€misestå.

AIJTOLINJAT

1.8.90
Alettiin tsåsen liikennöidä linjoja 865 ja 965.

16.8.90
Alettiin taasen liikennöidä linjsa ?1V. Linjojen
t5, L8,2t, 2ry,23, 23V,32, 55, 55A, 59, 62 ja
64 aikataulut muuttuivat. Linjåt 51, 52, 6?, 69,
774 ja 781' siiftyivät tålviaikatåuluihin.

27.8.90
Linjan 70V reitti muuttui. Uusi reit tiosuus: ...-
Peltokyläntie-Ki*onkyläntie-Tapaninkyläntie-.

1.9.90
Liqjan 76 reitti muuttui Piiivölåintiellå reitille
Piiivöläntie-Tapanilankaari.

Läpiyönlinjat 06N js 07N yhdist€ttiin linjaksi
06N Koskela-Lauttssaari-Koskela-Siltåmäki. Lii-
kennettii supistettiin kaikilla läpiyönlinjoilla: 02N,
03N ja 06N kaikkina öinä yksi lähtö; otN, 04N ja
05N yksi lfiUt perjantain4auantåin ja lauantain
/sunnuntain välisinä öinä.

Siirryttiin syysliikent€eseen,

16.9.90
Linjalla 32 siirryttiin syysliikent€eseen.

17.9.90
Linjoilla 50, 58 ja 58A siirrl'ttiin sllysliikent€e-
seen.

15.11.90
Linjåt 56, 69, 72,72A, 79V ja 512 siirtyivät klo
10.00 uusille reiteille ...Kriskynhaltijantie - Pukin,
mdenkaåren liittym{i - X€hä I... uuden eritåsoliit.
tymän vslmistumis€n johdosta.

EAtTtO 1,1991



3.12.90
Linja ?3 uudelle reitille rna-pe ruuhka-aikoina klo
6,,10- 8.28 ja 14.52-L6.44 I-suunnassa ...Tapulikau-
prmgintie-Vanha Suutårinkylåntie-Lsmpputie. II-
suunnasså reitti on entinen. Syynå muutöksiin on
IGhå III:n je Tikkuritien eritasoliitt,'rDåin raken-
nusWöt.

6.12.90
ItsenäfuJrFpåivån poikkeukset kut€n ennen. Lisä-
tietoja arkistostå.

2.1.-26.12.90Tavanomåinen jouhliikenne. LiDjaa
?3A ei kuit€nkåsn qiettu 24.12.90. Lisåtietoja
årkistost{.

.12.-1.L. Ei liikennöity lirrjåa 9ZT.

27.-28.L2.gOEi liikennöity lirtsa ?1V.

14,1.91 alkaen linjoja 39 Simonkentui-Nonala ja
45 Simonkenttå-Malminkartsno ei liftennöidä
lauantaisin eikå sunnuntåisin. Linjaa 394 Simon-
kenttå-Konala-Malminkadåno liikennöidåiiin trlyös
lauantaisin klo 5.20-[23 ja sunnuntåisin klo ?-
n.23.

Sryskuusaa 1991 aloit€ttaneen linjan 99 Kontula
(M)Jakomåki liikennöinti. LiDja vaihtåa kuntaa
liikenteeltå kåtkai6tun Seiviistien ksuita. Tiell€
tulee puomi, jonka bussi työntliii auki. Bus6in
mentl}lå puomi palautuu itsetoimisesti kiinni.
Puomi on noin henkilöauton tuulilasin korkeudel-
la. Liqjaa 99 liftennöi8i HNl, ma-su 20-30 minuu-
6n vÄlein. Vaikkå linja poikkeaå Vantaen puolel-
la, Beutulippqia ei tarvitå.

Yllåmainitunlainen puomi lait€ttiin loppul.uodesta
Kirkonkyliintien ja Tapaninkyläntien dst€yksem.
Puomi aiheutti paikallieille suurtå årtJrmystii jå
se kierrettiin jalkakiiytiiviin kauttå. Eikii kestiinyt
kauaakasn kun se jo oli hqioit€ttu.

HKLn aut linjat halleiitåin 1.9.1990:

RU 1N, 2N, 12, 14, 148, 18, 20, 20N, 21,
2LV, 22, 23, 23Y, 24, 32, 33, 42, 46, 50, 52, 57,
58, 58.\ 59, 66, 664
Vskiovuorot 200...298, muhkavuomt 500..599.

KO 5N, 6N, 12, 15, 158, 16, 1?, 55, 55.\
62, 64, 6,1N, 645, 65A, 65N, 1L, ?LS, 7ry, 73, 77,
774\ 77B.
Vakiovuorot 309...399, ruuhhauromt 607...683.

vK 3N, ,{N, 5?, 58, 58A, 59, ?9, 80, 80.\
80N, 83, 84, 85, 85N, 86, 86N, 865, 8?, 88, 90,
904, 90B, 90N, 91, 91V, 92, 9ZT, 93, 938, 93N,
94, 94Äe 948, 94B(N), 94N, 94V, 95, 95N, 96,
965, 97, 97N, 98.
Vakiovuorot 400..483, ruuhkåvuorot ?01-?95.

Autoja woroi6sa:
RU (16.9.90) vakio 58 kpl ruuhka 67 kpl
KO (1.9.90) " 58" " 45'
vK (1.9.90) " 61 " " 51 "

Nivelbus$t syksyllä 1990:

RU:

221-m 1a232 20, 20N
2ttz35 20?36 20, 20N276 42
zn-ao 20N, 42281 12

zltal 42
291-294 65, 664295 66,664,12(h)
296-294 664
510 18554 12,12
556€50 42sal 59
543-545 59547 59
5€a-549 66.4

KO:367 64, 64N364 12,64,64N,64S369 6,1, 6,1N
37G372 64
37$376 654, 65N3n 654378 654,65N
379-380 6543al 654,65N,12(su)

gto

3a2 654
386,391 71
309 779la)
626 64
54€30 654
6rrc 71
671 6öq, r/
Linjan 71 vuorolle 387 on me*ilty halleiksi Kos-
kela ja Vartiokylå ja käyhän se VK:ssa peräti
kolme kertsa, Nimittiiin klo 1.25 vuoro låiht€e
haluin Pihlajåmåestå ja saapuu Vartiokyliiån klo
1.95. Heti 1.37 se liihtee HKlinjalle 36 js kiert€-
lee Kontulsn suunnalla ja on tåas VK:ssa 2.05.
Siell,ii jatketåan Siilitielle ja ollaan VICsså taas
2.20, josts heti Kontulan, Liinsimåen (!), Jåkomä-
en, Puistolan ja Siltamäen kautta Koskelaar\
jossa vuoro on 2.50, Lienee ainut tåpaus, jolloin
nivelbussi vierailee säilnnöllisesti ja aikatäulun-
mukaisesti Vafliokyliin hallissa. Nivel on myös
Kurkimäen ja Kontiulan suunnalla suuri harvi;ai-
suus eikå kai HKL:n niveliå Vantåallåkaån kovin
usein nåe. Ylliikuvatut toimet tehdåiån joka yö.
(1,1.91 aikåtåulut muuttuivat ja ylläkuvattu
muuttui hiBtoriåksi.)

MEIR,O

1.6.90
Meholiikennettå harvennetiiin ma-pe varhaisaa-
mun.osalla. Junat 2, 4 ja 6 llihtavät varikolb
noin puolitrrntia myöhemmin. Mellunmäen liihuji-
hin ei muutos vaikuLtanut, muttå ltiikeskuksesl.a
alkaå liikennöinti viiden minuutin vuorcvälein
vssta klo 6.01 (aiemmin klo 5,31). Tämä tietenkin
aiheuttås sen, että vastaavaan uroroyålitiheyt€en
pää8tå&r Kåmpissa klo 6.20 (klo 5.50) ja suun-
nasBa IK-Mm klo 6.34 (klo 6.04). Junien ensim-
mäi.et aikåtaulunmukaiset liihdöt nyt (ia ennen):
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1 Mln ö,25, 2 IK 6.16 (IK ö.36), 3 Mm 5,35,4 Mm 6.30 (IK 5.46), 6 Mm 5.45, 6 Mm 6,40(IK 5.56), 7 Mm 5.55, 8 IK 6.0,6, 9 Mm
6.05*, 10 IK 6.26.* = aukisio Mv-Mm-Kp-Mm 5.05-n.5.58.

Myös "piDeiiå" matlustsJ'ien kuljetwtå tapahtuu.
Ainfin junan 6, joka liihtee varikolts 6.21 ja
ohittaå IIin n.6.29, on niihty kuljettåvan markui-
tqjia välillä IK-Mm. Onpa vuosien varrella t€hty
havaintojå, että aukiajojunakin ottaa matkustqiia.

26.7.90
Lisäyks€nä edellisessä numerossa olleeseen jut-
tunn aamun liikennehäiriöistii: Virtskiakon rik-
koutumin€n johtui lämpötilan vaiht€lBtå, joka
katlaiei kiskon juotossaurran kohdåltå. Vastasvs
vika ei ole ai€mmin aiheuttanut liikennehåiiriöitå.
HXL:n tiedot€ kertoi, että neljä.tii vaunupsristå
rikkoutuivat virroittimet toiselta puolelta. Uskal-
lan epiiillä, että virroirtim€t rikkoutuivat neljäst-ii
vaunustå eli kahdestå vaunuparista. koska vain
yksi juna rikkoutrd. Tilant€en helDottamisek6i
junat pidennettiin kuusivaunuisiksi kio ? aikaan.
Håiriön aikaan oli yiksa useiden asemien kuulu-
tuslaitteissa.

9.1990
VR:n sveitsilåiiseltå Speno International SA:lta
vuokraåma ullrskaikumittåusvaunu VUR-505
viersili myöa metrolla. Junsn automafikka mer-
kitsee mrn. viallisen kiskon maaliruiekulla kiskon
jalalle. nmeisesti ttimä juna on vastuussa niistå
todella tiheiissä olevista punå,isistå Daålijuovistå
metroradaD kiskojen eisäpuolisissa kiskojaloissa.

26.9.90
Liikennelaitoksen laut{kuntå oikeutti HKL:n
Ulaamasn Trackpoint Oyltä vaihteita ja vaiht€en
osia tswikkeine€n n. 2,6 milioonallå markalla.

Syksy 90
Mellunmäestji l,ihtee må-pe n. 1?.58 yht€ensä 12-
vaunuinen metrojuna varikolle. Pimeånä vuoden-
aikana on em. l2-vaunuisessa junsssa ollut sisä-
vålot påiå|]ä ja se on kieltiimättii aika vsr'kuttavan
nåköinen-

I<ånpin kiiiintörait€iston muutostyöt alkavat
1.,1.91 ja radan Kamppi-Ruoholahti pätillysraken-
netyöt huhtikuussa 1992. Råts.sn tulee viisi vaih-
detts ja yksi sovitettu raideristays.

Itjikeslukeen ja MyllSrpuron asemien välille tsrvi-
tåan rait€iston toimivuuden parantåmiseksi poik-
keustilsnt€issa neUän vaiht€e; lisäys. Niillä inyös
helpotatåan liikennejårjest€lyjå Vuosaaren ratåå
rakennettaessa. Vaihteet asennettaneen 3.-4.8,91,
jolloin liikenne on pysiihdyksisså viilillä lK-Mm.

Vuonna 1993 pitåisi metrolla olla toiminnsssa
uusi liikent€enohjausjärjest€lmä, joka mahdollis-
tåå rnm. huljett4iattoman ajon sekä laituri-infor-
maation.

24.-25.12.90 ajettiin kuten edellisinfin jouluina.

26.-28.t.9L
Hakaniemen-Sömåist€n vålillå rait€ella I kiskon-
vaihto. ryöt ålkoivåt 26. pvä klo 21 jå jatkuivåt
keske'.tyksettå 28. pvä klo 5 saakka. ifoiåen aiks-
na liikennöitiin Hskaniemen-Kalasatåman vålillä
polioistå eli ll-raidettå. Töiden aiksna II*n ja
SO:n a.emien Ilaiturit suljettiin liDDusiimoin. -

1_,t.91
Uudet aikståulut meFoll€. Lisätty seura{vst
liihdöt: MM må-pe klo 14.50, lK ma:pe klo 20.,16ja la klo 19.46, Toiseen suuntåan: KP ma-pe klo
6.15 ja la klo 8.15 (vain lKhon asti).

Ruoholehden latåosuuden rskennustöiden i,uoksijiiå Kåmpin kålintitmit€isto pois käytösEi 1.4.91
slka€n. Uusittu käiintiiraiteist ot€6an kä),ttijön
nåiillå näkymin helmikuusss 1992. Ttinå Åkana
qietåsn ks,ikki Kåmppiin tulevat iunat suorÅan
lähujlaituriin l Järjestely vastsa pihäliikennetHi.
Viiden minuutin vuoroväiin liikenteässä Kåmppiin
saapuva juna liihl,ee välittnmästi saapumisen ja
matkust4jien vaihdon jälkeen seuraavan junä
altå pois. Ituljettåja vaihtuu myös, koska kuijetta-ja ei ehtisi kåvellä toiseen Di*ihän iunaå. Tållöin
IGmppiin tulevan junan kuljettåja -ottåa 

seura.å-
vån aaapuvan junan. Kosks junien viiden minuu-
tin kårintöaikq jåiä lGmpissa poi6, v,ilenee junien
kierrosaika vast€åvasri. MM-KP kierrosaik; lvhe-
nee 50:stå 45:€en minuuttiin ja IK-KP 4ö:s*i
35:een minuuttiin. Junat sjavat kuit€nkin påivä-
liikent€essä 120 minuutin sekakierroksia ' MM-
KP-IK-XP-MM. Ituljett4ar ren sijaan (IGmpin
junsnvaihdon takis) qjavat normaaleia kienoksiaja ajosådojen kierrosten pituudet såilwät ennal-
lasn. Ituljettqja tosin joutuu aina Kailrpissa liih-
Uesråiin- muuttamaån tinjakilven sekä ohjelmoi-
maån kuulutuslaitteen. Junien kienoeÄikojen
lyhentl.rnisen myötå viihenee myös vuoromäärä
arkisin lo:stii g:åiin sekä lauantaisin g:sEi 8:aan.
Koska Xampissa ei ole kä)tössä kuin lähtöraide,
ei arj-en ruuhkåvuoroja 1l ja 12 voida ajaa ralm:
n-u-sjåkson aikana. PyhåaamuJen yhdellä vaunupå.
ri-lla liikennöiminen jatluu tunnilla eteenpiiin 

-eli

klo 10 asti. Met&n kesäliikenne alkaa t6.6.91 ja
påiåttyy 15.8.91. Sekå kesiin ettå tulevan tålvikair-
den liikent€essä tutlaan tekemåiin tårionnan tår-
kistuksia junakoon ja lähtömtiäriin ouhLen.

VR:n kiskonhöylÄyrkone Tkh 89,t (Plasser &
Theurer) kåvi hiomsssa metron pahimpia paikkojs
tinjarait€illa viikolla 21991. ttOyla poistui metrön
ålueelts åikåisin aamullå 10 r 9r

Seitsemån tulevaå metrojunsnkuljett4as aloitti
opiskelun ?.1.91. Iturssilaisista neljä ön miehiä.
Uudet oppilsåt olivåt jo kussin ensimmåisenä
påivänå qjoharjoitt€lussa kouluiunilla muun lii-
kenteen joukossa. Kuresi piiättyy måaliskuun
alussa. Koulutukseen sisältyy myös 2?.1.91 alkåvå
yöhårjoitreluviikko, jolloin kolme koulujunaa qiaa
läpi yön yiit€nä yönä. Tällöin harjoitellaån mm.
Doikkeavia kulkut€itii.
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KALUSTO

Auto8ss HI<f, 8961 mainittiin olevan punalamp-
puinen tåkålinjanumero. Siinå on myös samanlai-
nen sivulinjånumem. Kåytlinnös8å tlimii merkit-
see, ettå autossa on useimmit€n niikj'villå lin-
janumerc vain edessä. Se on onneksi isonumeroi-
nen "riitti".

Itåisen autoliikenneyksikön låhes jokåisessa au-
t 6sa on kåuko-ohjattåvat linjakilpilaitt€et Autois-
sa 8962-66 on Zebrs 3000 laittaet jå muissa ai-
nakin o\iaudpaneelin on vslmibtånut Vantron Oy
Keravan Xlonöke8tä. Våntronin sisölinjanumeroi-
ta on nyt (11.90) rekå punaiBia ettå keltåisia.
Vartiohylain uulimmissa aut issa (ioir6akin) ne
ovat joskus toiminnassa ja vielå harvemmin ne
näyttåvåt oftein. Zebra 3000 linjanumercsta saa
pimeiillå selvåå noin kahden bussinmitan piiåstå.
Ifunnon isonumeroinen "rätti" on luettåvissa use-
an Badan metrin påå6tå.

Lehd€8sämme on kerrottu joskus aiemmin, ettå
metftvarmuj€n hätåvalot ovien kohdalla palavat
koko qian. (Aiemmin ne olivat normaalitilant€essa
6ammuksissa.) Kesän 1990 aikana Eaåttoi kuiten-
kin havaita, ettii ko. valot ovat tåasen såmmuk-
sissa.

Autosta HKL 9035 on mainittu, ettli 6iinå ei ole
tskaoveå. Se ei pidå paikkaansa. 24.10. åuto oli
IICn t€rminaalirsa "vierailulla', jolloin palstånpi-
tåiö näki sen ensi kertåa. Takaapäin se on todel-
la kamala näky. Jotkut sanovat, ettå takaikkunaa
ei ole sftli, ettii saataisiin enemmån tilaa mai-
noksille. 9(85:ttli on voinut syksyllå ihmetellä
mm. linjoilla 23, 24 ia 59.

Aiemnin kerroimme håvainnosts kun HKL:n bus-
sia työnrettiin jeepillÄ. Nyt hieman lisäå tietoa:
Joka varikolla on kikka-autona jeeppi (Koske-
la6sa punåinen). Äutot on varustetiu myös siten,
€ttå ne voivat todella työntliii bussiå. Tåtå mene-
telmiiå kiilt€Uiiin vain lyhyillä matloilla. HKL:llä
ei edelleenkååin ole sellaistå hinuria, joka voiei
noståa busEin etu- tåi tåkspäiin. Mikåli sellaistå
hinaustå tåffitaån, tuBaudutåån ulkopuoliseen
apuun. (Kuka muiståa vielå hinaNauton HKL
1511?)

Vaunu 83 on vihertynyt. Se on tainen jålkeenpäin
väriä vsihtånft Nr II-

9.1990
Vaunu 320 on ollut kouluvaununå liftkeellå sekå
kuulemms myös vaunu 135!

Syksy 90
Metsåliin Linja Oyllä koekåwisså Scan-Auton
vuokraåma ruotsalainen siniharmaa Scania CN
113 -katubussi. Ssmoin Vantåsn Liitenne Oy:llå
olj qiossa Scånis L f8/Lahti 4m (iek,nro MSB-
poJ, !o\g q Eyöh6mmin m],yty MatJra-Autot Oy:
lle liqioille Tu*u-IG.arina.

9.1990
Kuun alussa on Turussa Hirvensalosts jå Kår6å-
mÄestä siklilåist€n lastentårhoj€n pihoiltå hävin-
nyt vånhat TKL:n raitiovaunut 19 ja 24. Xiirså-
mäen puistotiidin mukaan vaunut on viety kaato-
paikalle.

28.9.90
Ruslearuon varikon åutot:

601-60,r, 606-60?, 609, 614-615, (624), 626, 628,
(629), 120-784, 960-965, 8500-8515, 8601-8610,
8801-8838, 8913-8936, 9001-9005, 9021-9045.

Koskelan va;kon autot:

700-709, ?35, 737, 739, 712, 744, 747-749, 970-
974, 976-977, 9?9-980, 982, 984985, 987-989,
8516-8$r, 8611-8620, a701.87L4, 8725-8738,
8901-8912, 8937-8946, 9006-9020.

Vartiokyliin varikon autot:

630"631, 638, 640, 643, 645-647, 649, 71L-719,
804-812, 814-819, 822, 836-838, 840-844, 8621-
8610, 87 t5-8724, 8839-8860, 8947-8966.

0 = odottåa romutusta.

12. 1990
Koevirroittimiå havaittu vaunuissa 54, 69, 9?, 102
ja 103.
YkBipolvisis virroittimia havaittu venhoi6sa sak-
sissnkavaunuisga vuonnå 1989: 22 ja 26; vuonna
1990: 18, 20 ja 29.

12. 1990
Tammelundin Liikenteen oma Mercedes-Benz
O405N måtalslattiabussi nlo 24 (rek.nE MFI-
292) on yhtiön omissa våreissä. TL:n vuokrabussi
on myös samaa ty]?piå.

12.1990
Entinen HKL 942 on ollut jo ainfin vuoden påii-
vät Kuopion vetu;tållin seinustålla ja siitä rehui-
neen matkåiluauto-

5.12.90HKL 9020 linjalla 965.

29.12.90
Vaunu 63 linjella 10 worossa 91. Edessä tuulila-
sin alapuolella iso keltainen ruusuke. Linjanume-
ro piirfetb' vihreällä pohjalla, vieressä teksti:
"Pikku-Huopalahteen 1.1.91 alkaen ja sama ruot
siksi. Samanlaiset linjanumerct€kstit takana.

TAKL on viime vuonna saanut kä)ttöönsä neljä
telibussia TAKL 200-203. Autot ovät tl,S metriA
pitkiå ja alusta on Volvo B10M-70-6x2, kori on
Carrua Wiima.

Tampereen liikennelaitoksen bussi nro 149, Sca-
nia-Våbis BF61V/Ajokki l.uodelts 1954, on yks!
tyfuomtutuksessa ja odottåa entisöintiå Vartioky-
liin hallissa.
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HKL saa ].uonna 1991 yhte€nsii 36 uutta busaia.
26 kaksiakselists tulee Varhaan ja 10 nivelbussia
Ruhaar/Koskelaan. Autot ovai tuttuun tåpaån
Volvo B10M:iö Carrus Wiiman korei a. Vaikka
iuiinen yksikkö ssakin 26 uuttå bussia, ei samaa
määriiä vanhojå aiots poistaa. Suunnitelmisså on
såilöä luoden 1976 ja 19?7 Sisuja laqienevan
vuosåarcn liikenneitå varten. Vuosaåren asu-
kasluku kssvaa liihivuosina huomattavasti (missä-
hän vaståavasti viihenee vai iuleeko pakolaisia?)
ja meko sinne valmistuu våstå ehkä 1997.

Romutuspäåuiksen saaneet HKL:n bussitl

20. 9.90 736,73A, ru3,975, 9?8, 983, 986.
26127.9. 608, 624, 62a, 629.
4.10. 606, 607, 614, 626.
13.12. 604, 609.
27.t2. 640,804,822.

MT]UTA

Vuosilipun maksuosia on vuoden alustå mJryty
myö6 12 R-kioskisså eri puolilla Helsinkiä.

Elokuun puolivålin jålk€en alettiin jakaå HKL-
Uutisia kaikkiin Helsingin talouksiin. Jakelun
hoiti Suomen Suoramainonts. Ainakaan Var-
tiohårjussa ei jakelua hoitanut kukaån.

26.8.90
Ruskeasuon varikolla oli avoim€t ovet jå "huletta-
jien pestuumarkkinat" otsikolla "bussaillaån".
Halukkast piiÄsivåt sitkeällä jonotuksella koeaja-
maån busseja ammattilaistan opqstuksella. Oli
myös kiertoajeluja, videoitå, esittelykieroksia,
tåitoqjokilpailu jå pulakåhvit. Juontsjans oli
tunnettu Ensio Itlonen ja musiikkia esitti R€tu-
perän WBK

29-9.90
Joukkoliikent€en markkinointikampanja huipen-
tui liihiliikennepiiiviinå, jolloin klo 9-15 sai mat-
kuståa ilmaiseksi VR:n lfiiliikennejunissa, met-
rossa, raitiovaunuissa ja Yl'V-a)ueen busseissa.

Sähköjuna Sm 1 Dro 6041 + Eio(b) nrc 6241 on
koemielessä maalattu uusiin vfueihin. Vårien
selitys: Vihreå on lfiiliikentDen tunnusväri, koska
se on nrkkaån niiköinen ja istuu luontoon. Se on
myös viesLi siitii, ettii juna on saast€et4n liikku-
mismuoto. Sähkönvihreä luo mielikuvan pultaas-
tå, mutta tehokkaastå menijä6tå. Tumma pohja
peittiiä pohjan likaantumista ja luo låiturille
ikäänkuin åidan. Låituri on tukevsmman tuntui-
nen. Keulan keltarnen on varoitusväri. Vaalea on
perusväri siksi, että se on rarkkaan näköinen. Se
myös heijaståa valoa ratapihoilla eikä keriiä kuu-
muutts. Vårien suunnitt€lusta on vastennut teol-
linen muotoilija Hannu Ktihönen. Junan vtuityk-
sestii kerätään kokemuksia eri vuodenaikoina ja
yleisönkin mielipiteitii tiedust€llaan.

Syksyllä 1990 oli rakenteilla jatkoå Koskelan
aiiiovaunujen huoltohallille.

Vuonna 1990 valmistui metrovarikolle ratåosastol-
le uusi halli. N}{ ratskoneetkin saadaån sisätiloi-
hin.

?.11.90
Suomen lfistiauto Oy osti espoolaisen Laurilan
Linja Oy:n. Firmalla on kymmenlunta bussia.
Laurilan Linja liikennöi yhdesså Äbergin Linja
Oyin karssa linjoja 19 Tapiola-Espoon keskus,
154 gelsinki MH-Tuomarila ja 1562 Helsinki
MH-Kirstin pientaloalue.

Tukholmasså kapearaitaisen Roslagin rsdan
Stocksundin salmen silta on remontissa. Lop-
pusyktyllö havainnoitsija kertoi NäsbJparkin
junilla ajettsvan vain väliä Djursholms Osbystä
Näsbyparkiin. Stockholm Ostralla havaittiin van-
hin moottorivaunu nrc 33 vaihtotöisså. Paikalli-
nen raitiotiemuseo duljetaan tammikuussa ja
avatgan tåår toukokuussa, syynä uudelleen järjes-
t4lJ.t.

12.1990
Vantåan kaupunki suunnittelee selvitystyötå pika-
oitiotaistå. Aluståvasti on tutkittu mm. rcittiä
Mellunmfi -Ilakunila-Tikkudlalentoasema-Myyr-
mäki-Pähkinärinne. Vantaanporiin ja Tammiston
suuet maånomistajat ja Vantåan Liikenne Oy
ovat teettiineet idealuontoisen periaat€selvityksen
Tammiston, Vantåanportin ja lentoaseman välises-
tå pikaraitiotiesui. Tämiinhetken päätsrkoituksena
on saada maavaraukset yleiskaavaan, jotta pika-
raitiot€itii olisi joskus ehkå mahdollista råkentåa.

Syksy 1990
HKLn museohanke ei etene. Museolle jo varattu
5 miljoonan markan miiårtuaha pudot€ttiin pois
vuoden 1991 buöetistå. HKL:n lautakunta ei
kuitenkaan sitii hyväksy, koska _uutta rahaakaan
ei myönnetty. IIKL fitti VIELA perusteellisem-
min selvittåå, millä edelytyksi å rakennustyöt
voitåisiin saada alkuun v.1991. Museon arvioidut
rakennuskust€nnukset ovai 18 miljoonaå markkaa
kahdelta rrrodelta. Hankettå on kuulemma viiwh
tänyt investointi ja rakennusvero eikå poikkeus-
lupå6 oltu myönnetty. Tulevan (?) mus€omken-
nuksen lämndtys pitåisi saada kuntoon ennen
syksyå 1991, jottå såä ei tuhoaisi rakennu6tå.
Alkaa nåyt*iii siltå, ettå museohalli halutåan
saåda purettavaksi liian huonokuntoisena.

16.1.91
HKL:n lautakuntå esitti kaupu.nginhallitukselle,
ettå tilille "kiinteät rakent€et" 1989 ja 1990 käyt-
ttimättii jääneet n. ? miljoonaa markkaa käjt€t-
tåisiin raitiovaunu- ja liik€nnemuseon råkentsmi-
seen 1991. Lisåiksi esit€ttiin, ettii museon raken-
nustyön kustånnustqvoitteeksi hyviiksyttiiisiin
16,9 miljoonaa markkaa. Kåupunginha'llitus ei
ollut vielä lehden peinoon mennessä ehtinlt päät-
tää asiasta mitiiän.

FAtTtO 1-1991



12.1990
Tirrussa on perust€thr "R.aitiovårrnut tekaisin" -
liike, jonka tavoitteena on palauttåa raitiotielii-
kenne T'urkuun låihinnå pikaraitiotien muodossa.

28.12.90
Icllo 12:n jtilkeen lehdisUin tilsu.sr&itiovaunu nro
63 liihti Töölön hallista Pikku Huopalahteen vie-
den kuhuvieråitå tutustumaan uut€en Kuusitien -
Korppåsnmåen -rataosaan. Varmun ker.rlaa koris-

ti keltåinen ruusuke ja juhlapuheitten lisäki
vaunusrs oli ksk6i hsnu;stia viihdyttåmässå.

Pikkuhuopalahdenradan liikennesuunnittrlu alkoi
tslvells 1985. Råitioiielinjaus suuntsutui alkuvai-
heessaan Tilkankadun kåutts Pikku Huopalqhden
torille. Suunnittalun aikana katsottiin kuitenkin,
ettå ruitiotien tuli ulottuq kauemmsksi pohjoi-
seen, Korppaånmiielle. Alkuperaii6e6sä Mannerhei-
mintien ratasuunnitelmassa rsta pidettiin filkan
ja Ruskeåsuon vålillå wnhslla paikalaan kadun
itiilaidassa. Suunnitt€lun myöhemmåsså våihe€sså
rata siirrettiin kadun keskelle. Näin raitioliikenne
dstaäå vain Mannerheimintien toisen suunnan
ajoradan kansea Korppsånmäentien liittymässä.
Rådan rakennustyöt tot€ut€ttiin kolmessa vaihees-
sa; Mannerheimintie - Mätlipuro v. 1988, MäUipu-
Io - KoDpaanmäki v. 1989 jå Mannerheimintie
Ituulitielui saakka v. 1990. Iöko linjan ajojohdin
pylväineen ja .ähkönry6ttöineen asennettiin päåo-
sin v. 1990 aikåna. Kiskotus on uuttå Kuusitieltii
Korppeånmökeen. Ifuu6itien js Tilkan vålissä oli
Hehingin ensinrmåinen betonisella alalaåtållå
toteutettu ratå vuodeltå 1955. Pikku Huopalahden
alue on suurelta osin pehmeåpohjaists qluetta,
jotå jouduttiin vah\'irtsmaan painopenkerein js
paalutuksin ennen katu- ja ratåpohiien varsineis-
ta rakentåmista. Vahviståmisen tot€utti rakennus-
virasto. Korppaanmäentien ratarakenteessa on
kåytoi8 urakidkojen alla tiivist€ttyå sepelimurs-
kettå, påöllysrskenteessa beloniå ja asvalttia.
Mannerheimintiellä Kuusitien ja Tilkan yli4on
välisellä oeuudella vanba railan b€tonin€n alalaat-
tå on jät4tty uuden railan alle. Muualla Manner-
heimintiellå kiskojetr alle on jätatty kokonaån tåi
osittain venha qjotien asvalttipäällyste. Råtåra-
kent€essa on muut€n käytetbr betonia ja asvålt-
ti6. Kiskojstlokset on hitsattu uudella tarmiitti-
hitsausjärjest€lmällä. Vanha Ruskearuon kåiih-
Uisilmukks on purettu. Alueelle ollaan mkenta-
masss liiketålo. Rsitioliikent€en ratapituus lisäÄn-
tyi Pftku Huopalahden jatkeestå noin 1460 met-
ä. Suurin kaltevuue uudella osuudella on 40

prcmillea ja pienin kaanesöde noin 19 metriå.
Pil*u Huopalahdedsa asuu ny! noin 1200 åsuka6-
tå, muttå tuleva.isuudedsa asukasmiiårå nousee
8000:een.

HKL:n åikatåuluvihkon 2.paino6 tuli jakoon vuo-
d€nvaihteen jiilkeen. Linjan 10 muutoskin oli
huomioitu paitsi että linjan nim€nä oli €delleen
Kirugi-Kuusitie. Muutan kympin py6åkkikilvissä
t€ipinpalan alla on rana'Viken". AlunDerin nii6så
luki ruokiksi "Lill HoDlaxviken , ioka on liiheisen
merenlahden nimi.

Metron lipunmJömtilaitteiden kolikkotunnistimien
muutostyöt tehtåneen heti vuoden vaiht€en jät-
keen. Viime vuonna, kuten tunnettuå, tufi kå].t-
l.öön uudet 10 jå 50 pennin kolikot ja 5 pennin
kolikot hävisivät.

I<esä 91
Itel6inkiin saadaan ensimmäi6et raitiotien pintå-
ssennusvaihteet, joitå tullsån kiiytuimåän väliai-
kaiailla työmailla. Siirrettåvät vaihteet kohoavat
kadunpinnastå noin 60 cm ja niittcn kå)ttit tuo
tullessaån yksirait€isen liikent.e€n työmaitten
kohdalle.

HKL:n lautåkunts esittåä läpiyönlinjojen liiken-
nöintiaikoja ja reittejä muut€ttavaksi seuraavasti;
liikennöitåisiin vain pe/la ja la,/su välisinä öinå
klo 2.15-3.15, yksi låihtii kullakirr linjalla 01N-
06N. Vsppuåattonå ja muina vaståavina öinä
lisåliikennettii 50-80 min vuorcvålein klo 2.15-
4.15. Linjojen 04N jå 05N liikennöinti aloit€tåan
Rautåtientorilta ja reitteihin joitåkin muutoksiå,
muut linjat ennallaan. Ärkjöinä linjoilla on ollut
keskimäärin yht€ensä 35 matkuståjaå yössä, mut-
ta viikonloppuisin on kulkijoitå ollut runsaasti.

YTV ehdottaa, etui 2.6.91 alkaen R-junåt, lu-
kuunottåmatta vetu junia, pysähtyisivåt Tikku -
lassa. (fikkurilan vanhassa asemarakennuksessa
avatuin vuodenvaiht€essa Tikkurilan kaupungin-
museo. Kåykåå iutustumassa fiihiin lähiliikenne-
aiheiseen museoon.) Kirkkonummelle ja Espooseen
Helsingistä lii]tt€viit junat L 7.0? ja'E ?.1? muu-
t€tåan juniksi E 7.07, U 7.17 ja E ?.22. Espoostå
uusi lähtö E I4.l?-

YTV ehdottaå, ettii 2.9.91 alkaen M-junia liiken-
nöiuiisiin 15 minuutin välein myös ma-pe klo g-
14 ja 18-21 sekä la klo 14-15. Liikenne Vantaan-
kosken asemalle ulotetgan myös silloin.

*#*####*####################

11.12.90
Raitioliikenne Helsingissä tiiytti 100 vuotta. Alla
muutåmia uutisiå yli sådan vuodm takas:

4.9.1890
HBL: Tiikiilliinen nitiotieyhtiö on joutunut luopu-
masn ajatukseståan, ettii alunalkaen tä]tettäisiin
såihköåi vetovoimana. Niinpå Eelsinki saÄ låihitule-
vaisuudesss hevosraitiotien. Yhtiön johtavata
insinöörhå on'herra Halbertstådt Ruotsistå. Råi-
tiotieverkon rakentåminen alkaå lithipäivinä useil-
la paikoilla samanaikåisesti. Iyö on annettu ula-
kalla paikalliselle rakennusmeståri Gal6nille (?).

9.9.1890
HBL: Raitiotie toteutuu yihdoinkin vaikka kestliä
vielå våihåin aikaa ennenkuin sillå piiåsee matkus-
tamaan. Eilen aloitettiin työt Unioninkadul)å
Pitkiinsillan luona. Kun työvfi on harjaantunut
aloit€tåan työt myös linjojen muisså osissa.
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18.9.1890
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MENNEILTÄ AJOILTA
Toivo Niskanen

Odot4ttoes6a vuoden 1952 olympiakisoja Hel-
sinkiin, uskottiin tainne saåpuvan vieraita kymrne-
nin tuhansin kaikkialta Daåilmastå ja niin ollen
myös liikenteen Lasvavan aivan ennenniitemätUj-
miin miiåriin. Helsingil autokåntå, noin 25 000
qioneuvoa, kaksin- tåi kolminkerteistuisi ja siton
tdyttåisi kaupungin kaduL Sisåinen julkinen
liikenne oli tuolloin Delkein kokonaån nitioteii-
ten \lqrasia, jot€n liftennelaitos tarvitdi koko
kalustonsa liikenteen piiivittiiiseen hoitoon. Irmia
ei myönnetty kisojen qiaksi, jottå kuliettqiia ja
rahaitqiia olfui riittåvå8ti. Stadionile suuntsutu-
yiue linjoiUe lisättiin yuorojå. LisÄksi pari tuntia
ennen Stadionin kilpailujen allua qiettiin eri
puolilta kaupunkia vuoroja linjfilvitytsin "Stadi-
on' numerokilven siiastå. Samaksi 4sksi muutet-
tiin kumipyöråliikenne Mannerheimintiellå Posti-
tålon ja Messuhallin (nykyinen Kisahålli) väliltä
ykBisumiaiseksi liikenneeulmnan ollessa etelå8tå
pohjoi8een. Eblåän auuntåutuva autoliikenne
ohjattiin Runeberyin-, (Topeliuksen) ja Arksdisn-
kadun ksuitå kesku.ståan. Kåsity8 fikenneruuh-
kistå oli tuolloin nykyistti hieman poihkeava,
luonnolligesti paikoitw oli kiellettyö Stadionin
liihikaduilla kutcn MåintJrmäentiellå, (nykyiselä)
Hammsnkiöldintiellä, Nodenskidldinkadu a js
Urheilukadulla. Sen eijaan suositelfin Töölön-,
Kammion- (nykytuen Sibeliuksen), Eino Leinon-
ja llutralidt nkatuja"

I<Änsåa liikkui tuolloin paljon raitiovaunuilla
ja usein oli vaikeukria päårtå muka.sn Batkusta-jiå fÄynnä oleyaan yaunuun. Ennåtyksen tuona
k€slinå t€ki yksi vaunu, joka liikkuessaån millä
linjalla tåhan6a, oli sina tiiynnå-kilpi valafutuna.
Tämå ihmevaunu oli tulevaisuuden raitiovaunrma
tiinne kokeiltsvaksi vuokrattu saksalainen Vesti-
sche Strassenbahnen GmbH:n neliakselinen teli-
vaunu. TåhåIl 13G 140 matkustsJ'an vaunuun
tunki josku6 lähes parisataa utelisstå ja kuljettå-
jalla riitti juttukavereitå. Useimmille vaunusts jåi
mielikuvakri vsin tåsåinen ja åäneuin kulku,
yksityiskohtåinen tarksst€lu oli mahdotonta tun-
golsen vuoksi. Tållaistå hienouttå ei Helsingisså
siihen mennesså oltu niihty.

Viime aikoina Euroopas8a tåpahtuneet suurct
ja yllåtyksellisetkin muutokset palauttivai mielee-
ni eriiiin .aitiovaunumatkani kesåilui 1940.

Olin tuolloin toisella kyDmenellä olevs koulu-
poika. Aruimme Kalliossa aiven kirkon nMpuris-
tosså. lsä toimi silloin t€ollisuusvartijana Munk-
kisåareE.a iltaisin ja öisin. Aiti liihetti usein mi-
nut iltåisin viemåän isälle eväspakettia työpaikal-
le jå tållaiselle matkalle olin menossa sillfin
kertgå.

I(arhupuiston pysfiltå nousin vaunuun ja
asetuin tavanoDaiselle paftalleni kuljett4ian va-
Eemmalle puolelle aeuråamaån hiinen työskentaly-
äån ja tårLkailemaan liikennettå. Vaunu llihti
liikteelle kut€n tavallisesti. Kiiiinnl4tiin Viiden-
n€ltji linjalta Porthaninkadulle. Havaitsin heti,
ettii mäen alla Toisen li4jan aukiolla oli tapahtu-

nut jotakin erikoista ja kuljettåjalin tuntui tårk-
kailevan samsån suuntåsn. Oliko jokin onnetto-
muus vai mikli? Seuraavalls pysltkillä Neljännen
linjan kulmassa (gellainen oli silloin) vaunun
ovien auetessa kuului alhaalta huutoa joka nou6ija laski kuin tshdi6sa. Vsrovaisesti vaunu tuli
sitt€n kulmassa olevalle pysäkille. Nyt niiimm€
sellaistå, jotå €n ollut ennen kokenul Aukion
jålkakåytiivåt mustånaan miehiå huutamassa po'
liiseille, jotla aukion kedkeltii ktuin 4.ntjisivåt
kumipahkrt kifuissiiån kovimmsn metelin suun-
tasn. Met€li laåntui ja yiiki viiistyi, mutta sa-
maån aikaån vastslkainen reuna alkoi ilkkuni-
sensa. Mieleeni tuli kissa ja hiiri leftki. Jatkoa
emme luitenka.an sååneet katsella, sillä poliisit
viittilöivät meidåt jatkamaån måtkasmme. Iirljet-
taja toi vaunun vsrovasti Hataniementorille. Tori
oli täpötåynnå kånssa, siä oli pysåkkikorokkeilla
js qiotiellä ja nitiotiekiskoiuakin. Kovaåiinisestä
kuului kiihkeåå puhetta, jolle aina våhån våliä
kåttantaputuk6in ja huudoin osoitettiin suosiotå.

Halaniemessä minulla oli ollut tapanå vaihtaa
ykkösen vaunuun, mutta nlrt tuo viikimassa ja
sen käytiis pelotti sen veran, ettåi jätin sen teke-
måtui. Kuljett€jakin tåi6i hieman aristellå, koska
datt li åiiineen "mitenkiihåin tiistji piiåstiiiin".
Alkumatlcan hän oli ollut sanaakaån lanomatt€-
Varcvaisesti hån kilautti kellolls liihutmerkin jå
odotti sen vaikutustå, viiistyykö viiki kiskoilta.
Totiset kåsvot kååintyivät kohti, mutta kuitenkin
väistlrttiin ja varmulle avåutui ahdas kuja våki-
joukon keskelle. Edettiin ensin etånan vauhtia ja
Pitkänsilan liihetessä aina nopeammin. Kuljetta-
jåkin vapautui jännityksest-iiiin ja kert i)i aina
Kauppato;lle ssakka, miten arvaåmaton tuollai-
nen kiihtlnyt kansanjoukko saåttåa olla. Kauppa-
tlliltå jatkoin ykkösellå loppumatkan isän luokse.
Pain tunoin Luluttus pslatessani suodtin vaih-
don jo Ksuppato;lla. Tullessamme Hakaniemeen
tlri oli jo tyhjentynyt väestå.

Kyseesså oleva vÄenpaljous (30000 40000
henkeä) oli silloisen Suomi - Neuvostoliittoseuran
järjestämå tilaisuus Baltien maiden "vapaaehtoi-
sen Neuvostoliittoon liittJrmisen" yliståmiseksi ja
suomalsist€n innoståmiseksi seuraamaan egimerk-
kiä.
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Manwr hz in intien liikennettai
mutta raitiovaunut kulkiuat
purettujd talqjo.
KuDa: T, Niskanen, 1952

Oltmpiahisten aihdan.
humpadnkin suuntaaln.

Autoliihenne oli fksisuuntaista eteltistai pohjoiseen,
Taustan totnirakennelmat oDat Suomen Soke n

venökiiset olympidosallistujat 
- kiirttiuiit hhapaikkaien ja otaniemen uatlilLi uain omia bussejoan. Tiissd

niitii huuattuna Urheilukadulla. SNTLZ kilpailijat eiDtit luotta\eet liinsimaisi.in busseihin. -

Kuua: T. Nishanen, 1952
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