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AIKATAULUTOIMITTAJAN SYKSYN SAVELET
Jarmo Oksanen

Tämän syksyn raitiotieaikatåulqia tutkiessani tuli
viiiståmÄttii mieleen se kauån sitten kuulemani
tårina kirkon pqlostå. Oli paikkakunnalla puu-
kirkko leimahtanut tiekkeihin. Asianmukaisesti oli
paikalle hälyyt€tty palokunts tultå sammuttåmaan,
mutta liekit eivåt enåä olleet voitettavrssa. Palo-
kunnan onnistui kuitenkin pelastaa suurinpiitein
kaikki tiirkeät kalleude! puvut, ehtoollisvåline€t ja
sen semmoiset. Kirkko psloi kiviialkaan ja savua-
vien raunioiden ätuellå palopåiållikkö huomesi
seurakunnan papin äysin murheen murtåmåna.
Palopäällikkö lohdutteli pappia k€rtoen ar-
voesineiden tulleen pelastetuiksi, johon pappi totesi
gurevansa palossa tuhoutuneitå ssamojaan men-
neen kolmenkfnmenen vuoden sjalta. "No, eipå
ihme, ettå palo roihusi tosi voimakkaåna, kun oli
niin mahdottoman kuivaa tavaraa', kerrotåan palo-
päällikön tähän tuumanneen.
Olivat näet nämä syksyn raitioeikatåulutkin, 6iinä

siis yht€inen tekijä.
Paperia HKL ei tiinåikäåin syksynä såästiinyt.

SlTskuun i'uoroaikatåulut painettiin kaikki uudel-
leen päiväyksellä 1.9.91, vaikka 99 p$senttisesti
tavara oli samaa kuin viime keväänä käytitssä
olleet. Tuskin olin t?im?in todennut ku n uusi pape-
riwöry yllätti: kaikki l'uoroaikståululehdet jaettiin
uu6ittuina päiväyksellå 1.10.91. Niiissäkä:in ei
paljos uutta ollut. Selitys paperimåårälle on vår-
maånkin taas niissä "kengiinnumerois6a' eli työai-
kamerkinnöissä. Vuoroaikataului6sahan on kunkin
kuljettajan työvuo& msinittu salaperilisen numero-
saian - harrastajaslangisss "lengiinnumeron" -
jåljessä, esim. P314M1. Tuo tårkoittanee - puolit-
tåin aruauksena sanottuna - jokapäivåisen vuo&n
laskelman n:o 314 myöhitisen \.uoron työpåivän
ensimmåistä osaa eli jaksoa ennen ruokataukoa.
Joku saattaa olla kiinnostunut näidenkin muutok-
sista. Jos on kåäntykööt SRS:n arkistonhoitajan
puoleen nume&itten tutkimists yarten. Minå pidät-
tiiydyn tuttuun tapaan vaunujen liikkeissä eli aika-
tåuluisså.
Mitään eksoottista, ovelaa, kiinnostavaa tai uutta

ei tämän syks)'n raitiotieaikatauluista löydä.
Toivottavasti sellaista on luvassa l.uoden vaihteen
jålkeen, kun linja 2 aloittaa 4onsa Viking Linen
tarminaalille Katajanokalla. Laivathan saapuvat
joka aamu, joten ehkä linjal)a 2 q,etaån myös joi-
tain Yuoroja sunnuntaiaamuisin. Silloin 10-11 välil-
lä aloittavat muiden linjojen vaunut saåttaisivat
åjaå jonkun liihdön kakkosella. Voi olla ettei näin
käy, mutlå eihän toivominen ole kiellettyä.
Viime keväänä tehdyt muutokset olen jo selos-

tanut. Syyskuun alussa vsin linjalla ?A tapahtui
muutohsia ja vain arkiaikataulussa. Jälleen kerran
kierrosåikaa rukattiin. Sitt€n vuoden 1985 on seis-
koja ja eniten ?A:n kierrosaikoja vähän påästä
muutettu kireämmäksi ja taas löysemmåiksi jne.

Nyt sJyskuun muutoksessa oli kierrosaikojen kiris.
tiiminen 42 rninuutista 40 minuuttiin ja sitt€n tåas
1.10. alkaen löysääminen 42 minuuttiin. Ajosar-
jojen aloitus painottui syyskuun muutoksessa Mes-
sukeskuksen päfiiini 6il*i pysåikiltii låihtöjen
måärä kasvoi 109:stji 111:een ja Råutåtient dlta
tåas väheni 116:stå 113:een.
Lokskuussa tåpahtui muut ksia linjan ?Ä arki-

aikateulun lisiiksi linjalla 10 kaikkina päivinä.
Arkiaikatåulussa huomattavin muutos on ruuh-
kåvuoroj€n väheneminen yhdellä. Vuorojen 191,
192 ja 193 sijaan davat vain 193 ja 194 (uusi).
Kympin vakiovuoroists 91-96 ensimmäinen (96) ajoi
halliin s;askoussa klo 18.41 Kirurgiltå ja toinen
(92) klo 21.39. Lokskuustå ålkaen ensimmäis€t
halliinlåihdöt tapahtuvåt Pikku Huopalahdesta klo
19.35 (92) je 21.04 (96) muiden neljän l.uoron jat-
kaessa liikent€en loppuun, noin klo 23:een,

Lsuantåin aikatåulussa klanpillä on kuusi vuoroa
edelleen liikentaesså, mutta ensimmänen lopettaa
jo klo 16.07 Pikku Huopalahdesta tapåhtuvaan
haliin laihtltön. ViidellÄ vuorolla jatketaan 21.04:
ään ja neljällä loppuun asti. Viidelle vuorolle siir-
rJtåän siis 2t4 tuntia aikaisemmin kuin syJrskuussa
ja neljälle puolisen tuntiå ennen.

Sunnuntaisin vuoroja våihennettiin yhd€llä; vuoro
92 ei liikennöi lainkaan enäå sunnuntaisin. Viisi
yuolos on qiossa n. 10.30-21.04, aamu sjetaan kol-
mella js loppuilts neljällä vuorolla.
Kalusto eri linjoilla oli syyskuussa tasan saman-

lainen kuin viime keväänäkin. Neliakseliset vaunut
löytyivät siis linjoiltå 1 Ca 1A), 2 ja 6. Ykkösen ja
kakkosen kaikki, niin yakio- kuin ruuhkaruorotkin
olivat tålläisiä ja kuutosella vuorct 53, 153 ja 154.
Lokakuun alustå vuoro 53 muuttui nivelvaunuksi,
yksihåin vapautui linjalta 10. Nivelvaunujen liiken-
t€es6å olevaa kokonaismåäråä näet tuskin voidåån
nostaa 72:5tå korkeammaksi koko vaunukannan
käsittiiesså 82 yksil(köä.
Vuorojen sijoitukset halleihin olivat niin ikään

sJryskuussa aivan viime kevään kopio. Lokakuussa
tuli joitåin muutoksia, ei kuitenkaan penrsasetel-
maan. Toisin sanoeD vain linjan 4 vuorot tulevat
kahdesta hallista, sekä Koskelasta että Töölöstii.
Muut vuomt liihtevät Koskelasta paitsi kahdek-
sikon ja kympin Töölöstä. Lokakuun alun muutos
sisälsi kahden nelosen vuoron siirron Koskelan
hoivista Tölösut operoitaviksi, Samalla myös pois-
tui toinen nii6tå ruoropareista, jotka viikonvaih-
taessa låhtevät e hallista. Jäljelle jäi vain pari
39/40. 39 ajetaan Töölöstä maanantaista pedsn-
tåihin, lauantåisin ja su.nnuntaisin Koskelastå,
l1loro 40 piiinvastoin. Tåmå siksi, että yöliikenteen
vaunui ovat kaikki lGskelassa ja nelosells tapah-
tuu aikatåulutckniikasta johtuva muutos siten, ettii
40:n poikalla åjaa yöliikenteessä viikonvaihteessa
vuoro 39.
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Srnnuntai 1.9.1991 alkaen

v = nellakselinen vaunn (i:ot r-30); liikerteesså vain na-pe
ilnan me.kintäå = nivelvaunu
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np. maånåntr isra pe.iånrarhjn ls = Iauåntarsin ja 3unnunlaisin

86 I 681 8.5942 4 641 9. 13'taz I 681 9_14
36 4 641 9,15
93 i0 691 9.224t 4 639 9.25
83 I 68195 t0 695 9.31
37 4 641 9.5394 10 691 10.079l l0 695 17.39

184 8 68t t1.49
134 4 639 1A.02185 8 681
85 I 681 ra.05

193 10 69s 18.09183 I 681 18.13194 l0 691
137 4 541 18.20142 4 639 \5.?296 I0 691 18,23
138 4 641 18.3884 I 681 t9.5143 4 639 20. 19
82 I 683 20.5939 4 641 zt.\t
92 l0 691 2t.298l 8 68t 21.59t38 4 641 ?3.11193 t0 695 23.15

184 8 683 23.?0t42 4 641 ?3.23194 l0 695 23.27
134 4 64t 23.2A
185 B 683 23.34
137 4 641 23,35
18? I 683 23.38183 I 683 23.41

Uuder våunut oval miralban
pitempiä luin vilneksi lålå ennen
såadul uudel vaunut. Niissä on
neljå akselia jå neljl lnoonona.
Pari niislå o[ lisäksi varusr€ttu
erikoisella uuuudella; kumivicre-
rilåjrreella, joka I'evenriiä syräy$
ten jr röFh'syFn äkk,nåisrylrå.

Suunhpiin råhån asri liiken-
r..sä olleisiin vaunuihi. on mah-
lund $ ne*ilöå, lluna nyt
uusiiD vaunribin sensij$n mah-
ruu 65 henkilöä * tilavuuden
Iisåy! or siis melkoisen suuri.

lsrumapaiLkoja on kokoraisra
0 Fn.6h,n knin ent,strsä uu\ir3a
launuissa, kaikkiaan otr isluma.
paikkoja 30. Edelleen vaunur on
larusrett! l.hokkåilla ilma.vaih-
rolritteilla: .desä on IdmIlöFrre_
r'. loka säl.ilee railisra lånminlÄ
ilh;å vsunuun latossa olrvsn
venttiili! imietså vaunustå Pois
kli,teryå ilnåa.

Vaunot åsereban kaytåntöön
lähimnässå tule!åisuudesse, lo_

dcnnätöisesd joillekin esikaupun'
kilinjoille.
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3 HAttIsTA LINJALLE:

Lauantai l.l0.l99l lukien

vuoro I rnjå reitti vuoro I injå re 'tti
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RAITIOLIIKTIITEEII VUOROT TAIVTAIKATAULUSSA I99I-92

onelsessa luettelossa on nainittu råitioliikenteen vuoronorerot, vau
nutyypit, siioitushallit ja liikennötntipä1våt tålviaik.taulussa
l99l-92, Ll0.l99l alkaen.

saråkkeet: A: vloron nro, B: kålusto (v=neliåkselin€n, ruut nivelvau
nuja; ieliakseljset liikeiioivåt vain na-pe), C: sljoitushalli,
D: liijå(t), joillå vuoro liikernöi ja E: lijkenndintjpåivåt X:llå
(xl . Låhtee ldölöstå, pdlåå roolddni tK - Låhtee Koslela!rå. pålåa

TI JALTA HÄLLII :
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1.1.1990 kåytossii olleet hallireitrt ovdt piirroksina nAlll0n nuoeros.
td Z/90. Sittpmin on lisåtty eraitr uusra reitteja ja nuutettu vanhoja.
riäistå on selostus RAITlossa 1/91.
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RAITIOTIEVAIHTEIDEN SÄHKÖKÄÄNTÖLAITTEET HELSINGISSÄ

Johdant

Helsingin kaupungin liikennelsitoksella on runsaan
kJ.mmenen vuoden ajan kehitelty raitiotievaih-
teiden sähkökäiintiilaitt€ita toimintavamemmiksi,
helpompikäyttitisiksi sekä korjausten kannaltå
keskeniiån vaihtokelpoisiksi.
Raitiotieliikenteen kulkiessa samoja katuja pitkin

muun liikenteen kånssa joutuvat kuljettajat ot-
tamaan huomioon muun liikent€en sekå kadulla
kulkijat raitiovaunuja ajaessaan. ni6teilevä liiken-
ne, liikenn€valot ja suojatiet asettåvat liikenteen
rytmin mukana raitiovaunua 4åvalle kuljettåjalle
e ttåin suuda vaatimuksia. Jotta raitiovåunun
ajaminen såhkövaihteissa voi6i tapahtus mahdol-
lisimman turvallisesti ja joustavastr, on Helsingin
kaupungin liikennelaitoksella p,'ritty kehittjimään
raitiotievaihteiden sähkökäåntölaitteet mahdol-
lisimman helppokäyttijisiksi ja toimintåvarmoiksi.
Vaiht€iden siihkökäiintiilaitt€iden kehittiiminen on

pääasiassa suoritettu liikennelaitoksen säh-
kötoimiston ja mtasähköko{aamon toimesta.
Tämå kehitystyö on nyt saatu pååttikseen ja Uis6å

rapodissa esitetä:in pääpiirtlet raitiotievaiht€iden
6ähkökääntiilaitteista Helsingis6ä.

Helsingissä 08.08. 1973

Pentti Santaharju

Helsingin kaupungin raitiotieverkosto käsituiä 46
km kaksisuuntaista raitiotiemtåa hallikilometrit
mul€anluettuna. Tässä raitiotieverkossa on såih-
kökågtöisellä vaiht€enkääntökoneistolla varu6tet
tqja vaihteita 42 kpl (8.8.?3). IGikki hallipihavaih-
teet mukaanlukien vaihteita on 2?2 kpl.
Sähkökäyttiiiset vaihteenkääntijlaitteet olivat

1960luvulle saakka yhdellå kååintiimagleetilla
varustettuja. Laitteet eivät olleet k€skenäåin vaih-
tokelpoisia vaan vian sattuessa vaihdetta oli käån-
nettåvå kåsin siihen saakka kunnes kyseinen laite
saatiin korjatuksi. Mainittåkoon, etui vaih-
teenkääntömagneetin vaurioituminen, joits ke-
väisin ja syksyisin sattui usein, korjaaminen kesti
kokonaisen päivän.
Vanhat vaihteenkääntölaittaet edelbttivåt erityis-

ten hehkulampuilla varustettujen suuntanuolien
kä)ttöä, jotla lisäsivät järjestelmän epävarmuutta
6ekä korjaus- ja huoltotoimenpiteitä.
Liikennelaitoksella ryldyttiin kehittiimåiin 1960

-luurn alussa vaihteiden sähkökääntölaitt€itå toi-
mintavarmemmiksi ja vaihtokelpoisiksi.

2. Såihkökåäntölaitteet

Helsingin raitiotievaihteiden sålkökääntitlsittaet
toimivat 600 V:n ajojohtojännitt€ellä. Siirtyminen

vanhåstå l-magneettisestå vaiht€enkääntijjärjestel-
mästii nyklsin kä)tiissä olevaan 2-magneettiseen
vaihteenkäiintijjärjest€lmäiin toteutettiin vuosina
1962 - 1968.
Uuden järjestelmåin vaihteenkiiäntiikoneistoksi

valittiin kokeilujen perusteella Siemensin vaih-
teenkääntiikoneistojoka on osoittautunut erittiiin
käytutvarrnalsi. Vaihteenkääntijreleisuj on suun-
niteltu ja valmistettu itsellä. R€leistii on rakennet-
tu helposti irroit€ttavalle eristyslewlle. R€leisujn
kelakgkimet, spureleet jne, on valittu mitoituks€l-
taan ja rakenteeltåan mahdollisimman käytuivar-
moiksi.

3. Siihkövsiht€iden ohjauslaitteet

Täbän saakka kiiytiissä olleiden vaihteenk:iiin-
titlaitteiden ohjaus on tapahtunut vaunun päävir-
ralla. Ennen vaihdettå ajojohdossa sijainneen vaih-
teenkiiäntiikoskettimen kohdalla vaunun yirta on
va6emmalle ajettåessa pitiinyt sovittaa yli ?0 A
euuruis€ksi (vinalla qjaminen) vaihteen kiiiin-
ljimiseksi vasemmalle. Oikealle ajettaessa on pitii-
nyt ajaå vsiht€enkääntökoskettimen kohdalla il-
man virtas. Vilkasiiikenteisten risteysten, liiken-
nevalojen seldi muun liik€nteen rytmin mukaan
qjettae$a on vaihteen kääntliminen edellämainit-
tua periast€ttå kä)'ttåen tuottanut vaikeuksia.
Tästä qjotavasta on aiheutunut myös tiettyjå vaa-
ratekjjöitii kun kuljettåja on samanaikaise6ti jou-
tunut seuraemaan muuta liikennettä ja samalla
joutunut sovittamaan vaunun virran vaihteenkäiin-
uiön sopivaksi.
Uudessa varht€enkääntöjärjestelmässä vaunun

päävids (mooitodvilta) ei käåinnå vaihdettå, vasn
vaihteen kiiiintämiseen käytetiiiin erillisen oljsus-
k''tkimen l€uttå otettavaa ohjausvirtaa.
Vaihteenkiiåntijjtujestelmässä on uutta etum-

maisen telin etupuolelle asetettu vaihteenkään-
tijmagDeetti sekä kääntijrele, joka on asennettu n.
10 met;ä ennen vaihdetta kiskojen välissä sijait-
sevaån maålaåtikkoon. Vaihteenkåännön ohjaus
perustuu siihen, ettii kääntörele tuntee vaunun alla
olevan magneetin magnetoimissuunnan ja ohjaa
vaihteenkåäntöreleistön kautta vaihteenkään-
tiilaitettå.

4. Ajo sähkdvaiht€issa

Uudesss vaiht€enkääntöjärjestelmässä ohjatean
vaihteen toimintå kiskojen väliin upotetun käån-
töreleen ja vaunun ko n alle asetetun magneetin
avulla. Kiiiintiirele sjjaitsee n 10 met n etiiislydel-
lä ennen våihdettå olevassa valukannella varus-
tetussa maalaatikossa. Vaunuissa magneetti on
sijoit€ttu etupyörien etupuolelle joko teliin tai ko-
riin. Vaihdetta käåinnettäesså käyttää kuljettaja
ohjaamoon sijoitettua kääntökltkintä, jolloin kis-
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kojen välissä oleva kåiänuirele magneettikentiin
vaikutuksestå toimii ja ohjaa vaiht€enkiiiintöreleis-
töå vaunun kulki€ssa käärtöreleen yli. Vaihde
kääntty siihen suuntsan mihin kääntökytkin on
käännetty. Kåäntökytkimen ollessa keskiasennossa
vsihde ei kåånny kumpaankaan $runtåan,
Vaunun alle sijoitettu vaiht enkåäntömagneetti

toimii 4-akselisissa vaunuissa akkqiiinnitttellä.
Vanhoissa z-akselisissa yaunuissa magneetti on
kytketty 600 V:n jånnitteeseen etuvastuksen avul-
la.

Kiiyttöohje:

- vaihteeseen tultaessa kå].t€tiiiin vaihteenkäiin-
titk,'tkinfii mikäli halutåan kiiiintiiä vsihde.

- vaihteen käiinnyttyä palaut€taan kååintith,'tkin
keskiasentoon. Palauttaminen on t€ht-iivå vålit-
tiimästi milloin våunu joudutasi pysåyttiimään
siten, ettii magneettikenttå jää kåiintitreleen koh-
dalle.

- vaihdetta on låhestJrttiivå sellaisella nopeudella,
ettii vaunu tarvittsessa saailåan pysiiht'rnåän n.
? m matkalla. Vaihteeseen qiettaessa on ainå
katsottåva, ettji vsihde on kunnolla kiiiintjmyt.

- käåintijreletui ei raa ylittiiä ennenkuin edellinen
vaunu on kokonaan ohittanut vaiht€en. Kåån-
tiirelekot€lon kan6i on helposti erottuva, jot€n
tjifii voidaan käyttiiä et?iislryden måärittämisessä.

- työnnettåessä vioittunuttå vaunua on vaihde
käännettåvå raudalla haluttuun suuntåan. Kiiiin-
tiikltkimen pitåä molemmissa vaunurssa olla
ehalottomasti keskiasennossa. Hinattåessa kään-
tjie hinaavan vaunun kuljettåja vaihteen nor-
maalisti, mutts hinattevassa vaunussa on kään-
tiikJ.tkimen tiillöiDkin oltsva keskias€nno6sa.

Entiseen vaihteenkääntöjärjest€lmåän verrattuna
uudesså käyttöönotetussa järjestelmåssä on se etu,
että vaunun virtaa ei vaihteeseen tult€essa enää
tarvrtse sovittaa vaihteenkäåntiiå {atellen, koska
vaihdetta ohjataån erillisellå vipulq,'tkimellä. Muun
liikenteen rytmin mukana qjaville mitiovaunuille
tiistä on ajoturvallisuuden kannaltå huomattåvasti
etua,koska kuljettda voi käyttiiä ajokytkintä va-
paasti våiht€en ohjauksests riippumstts, samoin
hän voi paremmin ke6kittyä seursamaan jalsnkul-
kijoita ja risteyksen muuta liikennettii.

5. Siihkökååintölaitteiden huolto ja korjaus

Raitiovaunuliikenteen häidöttiimän kulun kannalta
on sähkökääntölaitteiden luotettava kunnos-
sapysyminen ensiarvoisen tårkeä trkijå. Säh-

FlAlT103-1001

kökååinutlaitteider kehittclysså ja tot€rltuksessa
tiimå on ot€ttu huomioon sit€n, ettli vioittumiselle
alttiit ja huoltoa vaativat osat ovat he'lposti vaih-
dettavrssa.
Varsinåinen vaiht€enkiiäntökoneisto, joka sijaitsee

vaihteen kohdalla kiskojen välissä maalaatikossa
voidaan vaihtaa irroittamalla kaksi kiinnityspulttia
sekä sfiköjohdot,
Vaihtaenkååntitrcleistön taulu orl ysihdettåyis6a

irroittåmslla ksksi kÄsin åvattåvaå ruuvi&
Vaihteiden båhkökiiiintölaitt€iden mätuiiaikåinen

ennakkohuolto on leittciden vaihdettsruuden an-
siostå helppo toteuttaa ja tlimiin ansiosta ovat
kä,'tuihiiiriöt våhentyneet minimiin.

6. YhteerNeto

Råitiovaunuliikenteen hiiiriötbmåin toiminnan ja
turvallisen liikenteen kannaltå on vaihteiden säh-
kökäåintitlaitt€illa keskeinen merkitys. Helsingin
kaupungin liikennelaitoksella on suoritettu yslsin
ladakåntoinen kokeilu- ja kehitystyö vaihteenkåän-
titsåihkölsitteiden ålueella. Tämiin kehitystyön
tuloksena on hankittu vaiht€enkåiiintitlaitt€et,
joiden avulla vaihteet voidaan luotpttsva6ti ohjatå
samalla kun vaunua voidaån daå muun liikent€en
rytmin mukana liikennesåäntöjå noudattåen.
Suoritettu vaiht€iden siihkökåäntölaitt€iden kehit-

tåmistyö on lisiinnyt nåiiden laitteiden toimintsvar-
muutta sekå mohdollistånut korjaus- ja huol-
totoiminnan miiå*i.sikaistamisen ja Btionalisoin-
nin.
Kehit€tyistå yaihtrensåihkökååintitlaitteistå saådui

käyttökokemuks€t ovat varsin myönteisiä. Uusista
magneettiohjauslaitteista sen sijaan kåyt-
tökokemuksia ei vielä ole ehditty såadå, joten tiiltii
osalts on vain tDivottsva, ettå uusi t€kniikka tåyt
tiiä sille asetetut toivomukset.

(IrliLilålht.rdD
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RATIIoIIEVAIHTEIDEN sÄHKÖLÄunnrYs HELSINGtssÄ

Johdant!

Helsingin kaupungin liikennelartoksella on runsaan
kymmenen vuoden qjsn kä,tetty ja kehit€tty raitio-
tåvaihteiden sähkölämmitvslaitteib vaiht€iden
t imintakuntoisena pitjimi seksi tålvisin.
H€lsingin talviolosuht€et ovat vaihtaiden toimin-

tåa ajat€llen siinå miiårin ank$st, ettei liiken-
nelaitoksella on vaikeuksistå ja lukuisistå epäon-

nistumisista huolimsttå pFitty viemåän vaihteid€n
såhkölåmmityshanke päätökseen, joks takaa vaih-
teiden sulana Dysymise[
Vaihtpiden säbkölåmmityslaitteiden kehittåminen

on pååasiassa suo tettu liik€nnelaitoksen säh-

kötoimistossa sllekiioittaneen ja t€knikko Olli
Pönnin toimesta. Työn erinomaisena vauhdittåjana
ja kannuståjana on mainittsvs ratåtoimiston pääl-

likkö Erik Durchman.
Tämä kehitystyö on nyt saatu påätökseen ja tiissä

raportissa esitet-ii?in påäpiitt€et raitiotievaiht€iden
såhkölämmitykseståi Helsingissä.

Helsingissä 14.04. 19?3

P€ntti Santaharju

1. Yleistå

Helsingin kaupunki käsituiä 46 km kaksisuuntars-
ta rartiotierataa hallikilomehit mukaanluettuna.
Tiisså raitiotievelkossa on siihkölämmitt4isiä vaih-
teita 143 kpl. Kaikki halipihavaihteetkin mukasn-
lukien vaiht€itå on 2?2 kpl. Linjalla olevistå on 42
kpl sähkökä!'tuti6ellä vaiht€enkiiåntökoneistolla
varustettuja (Siemen6-magneettikäiintökoneistoja).
Vuoden 1950 puoliväliin ssåkks kaikki vaihteet

pidettiin pultaina lumeste ja jääsui miesvoimin.
Vaihteiden sulanapitämiseen kä$ettiin maan-
tiesuolae sekii suurilla pakkasilla paloöljyå. Vaih-
t€iden toimintåkuntoisens pitäminen vaati näin
ollen talviaikoina suuien miesmäärän.
Vaihteiden kone€llineD puhdistaminen imuriau-

toilla on rnahdollista vain silloin jos vaihtaet pide-
fiiiin siihkölämmitteisesti sulina.
Liikennelaitoksella ryhdyttiinkin kokeilemaan

1950luvulla raitiotievaihteiden såihkölämmitystä
kä).ttiien lämmityssauvojen jännitteenå ajojoh-
toverkosts saatåvae 600 V:n tasasähköä. Ajojoh-
toverkon jännite osoittautui kuitenkin liian suurek-
si. Sauvoja ei saatu kestämään ja vaihteiden säh-
kölämmityksestii tslvikaut€na ei ollut ratkaisevaa
hyötyä vaan vaihteita jouduttiin eilelleen suolaa-
maån ja pitiimään miesvoimin puhtarna.

Moninaisten 600 V:n sauvakokeilujen jiilkeen ryh-
dlttiin våihtaiden sähkölämmitysasiaå voimakkaas-
ti tutkimaån uudelleen 1960-lumn alussa, Tavoit-
t€eksi otettiin matålalla jännitt€ellä (40-60 9 t i-
mivan itse valmistettavan lämpösauvan kehit-
tiiminen. Tässä kehittiimistyössä onnistuttiinkin.

2. Vaiht4iden såhkölämmitystårve Helsingis6ä

Vaiht€iden siihkölämmitystarvetta q,atellen llelsin-
gin tålvikausi on seitsemlin kuukautta, Tåmå våi-
kuttåa ensi kuulemalts yllättåviin pitkältii ajalts
kun ottaå huomioon, ettji suuda pakkaslukemia
G15...-30 oC) on verrattain våhän. Vaihteet jäåtyvåt
kuitenkin kostesn såiiin jälkeen helposti lämpötilan
laskiessa nollan alapuolelle. Tä6tii johtuen vsih-
t€iden siihkiilämmitys joudutaan ottamaan Helsin-
gisså kåytktön jo lokakuussa ja pitåimäiin kåytltssä
huhtikuun loppuun saakka.
SähköIämmiti€ist€n vaihteiden siihkönkulutus

kilowattituntcina vaihdetta kohden:
Keskisrvot i.uosien 1968-1972 såhkönkulutuksen
perust€ella.

Iokakou: 120, madaskuu: 680, joulukuu: 890, tam-
mikou: 1400, helmikuu: 1500, maaliskuu: 11?0,
huhtikuu: 290,

3. Siihkölåmmityslaitteet

Matål4iiinnittaen (40-60 Y) kä''ttåminen vaihteiden
såhkölämmitykseen edelbttää normaalin pi€njån-
nittaen (38C/220 \D alentsmista muuntajan avulla
kåytuttarkoitukseen soveltuvaksi. Såhkönsyötut
ot€tåsn sähkölait k6en pienjiinnitejakeluverkostå
kaapelilla. Risteysalueen läheisylteen on asennettu
siihkölämmitFtii vsrt€n pääkeskus, joka kåsittää
termiEtoriobjatun kelakytkimen, termistodlaittaen
säätiireleineen, jiinnitteenålennusmuuttåjat sekå
kw/h-mittårin.
Lämpösauvojen tehoa voidaan portaallisesti

ssetella varht€en sijainnin mukaan rajoisss 1800 -
2400 W. Liimpösauvat työnnetään varhteen run-
gossa olevaan onieloon vsihteessa olevan laatikon
kauttå. Termistori asennetaan saman laatikon
kautts. Vaihteen kielen kohdalle on t€rmi6toria
vart€n hitsaitu lisiikappale js termistori 6ijaitsee
våihteen kielenpäiin tasalla.

4. Låmmityssauvojen rakenne

Helsingin kaupungin liikennelaitoksella suorit€ttiin
1950-luvulla ja vielå osaksi 1960luvun alus6a koti-
maisten ja ulkomaisten lämpösauvavalmistqiien
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600 V:n lämpösauvoilla lukuisasti kokeilqia. Nämä
kokeilut toisensa jälkeen kuitenkin osoittivat, että
600 V:n jännittaelle valmist€tut sauvaerät olivåt
kestoisuudeltåan vaEin epåihomogeenisia. Suurin
osa kuståkin €rästå vioittui edsimmåisen tslven
arkana. Vioittumisen s)ynä oli joko sauvarakenteen
syöpJrminen tai vash$langsn syöpJrminen, josta
molempien seurauksena oli sauvan tuhoutuminen,
Kun 600 V:D sauvoilla suorit€tut kok€et oaoittivat,
ettei tåillä tavoin toteutettuun vaiht€iden såhköläm-
mitykseen voida luottaa, ryhdtttiin liikennelaitak-
sells kokeilemaan ja valmistamaan matålåjiinnit-
t€isiii sauvoja.
Matalqjännitt€isistji såuvoistå 6aadut kokemukset

olivat slusts pitli€n muut€n h).viå, mutts sauvama-
ta aåIina kåyt€tty kupad syöpyi muutsmån l.uo-
den kåytijn jälkeen. Tästii syystji siirryttiinkin
käyttiimåiän Oy Vuoksenniska Ab:n valmiståmaa
haponkestiiväå, ruostumatonts terässauvaa. Ny-
klsten sauvojen lasketaån kestiivlin 5 - 10 vuotts.
(Vuonna 1962 oli n 110 siihkölåmmitteistii vaih-

detts. Noin 10:ssä oli 60 Vin sauvat, n. 25:ssä 220
Vin sauvat ja muissa 600 V:n. Vuonna 19?2 yht€en-
så 143ista siihkölämmitteisestå vaiht€ests paris-
sakymmenessä oli 600 V:n sauvat, muutåmassa 220
V:n ja muissa 60 V:n sauvat.)
Ylläoleva kuvaa sitii kehitystji, jonka muksan Hel-

singin kaupungin liikennelaitoksellå on siirrytty
kå)'tuimäåin omatekoisia, matålajännitteisiå sau-
voja, Ioputkin 600 V:n ja 220 V:n lämpösauvat
tullåån risteyksissä suoritettavien ntatöid€n yh-
teydessä muuttamaan låihilrrosina matalajännit-
t€isiksi,
Vastuslankana låmpösauvassa on kiiytetty I<an-

thal'in Allankaa ja eristiminå on käyietty Stet-
tner-ksksoiseristyshelmiä, Idmpösauvån t€ho 60
V;n jännitteellä on 2000 W. Låmpösauvojen pituus
on 3,3 m ja poikkileikkaus 19 mm. Liikennelaitok-
sella on myös eråiissä vaihteisså ns. ylipitkiä läm-
pösauvoja, joiden pituus on 5,0 m ja t€ho sama.

5. Såhkölämmityksen käyttö ja tarmistoriohjaus

Koska tålvi - ensimmiiiset pakkåset jå lumi - pl'rkii
tulemaan aina yllättäen on vaihteiden sähköläm-
mityksen suhteen otettava ennakkoa. Kun säh-
kölämmitettiiviä vaihteita on 143 kpl aiheuttaa
lämmityksen kltkeminen kåsikåJ.tttiisesti suuen ja
hitaåsti toteutettåvan työmåiårån.
Mikäli sähkölämmitystii lokakuusts lähtien pidet-

tiiisiin jatkuvasti kytkettynä, aiheuttåisi tiimä
sähkönkulutuksen muodossa suuria kustånnuksia.
Sähkölämmityksen päälläpitliminen tårpeettomasti
aiheuttaa myös vaihteiden liiallistå kuil.umista
omine haittoineen.
HKLIIä rybdyttiinkin l'uoden 1965 jälkeen kehit-

tjimäåin termistoriohjausta. Tavoitteena oli automa-
tisoida sähkölämmityksen ohjaus. Tässå onnistut-
tiinkin.
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(Vuonna 196? termistoriohjattuja vaiht€itå oli n 10
muttå jo l1ronnå 1972 n 100.)
Periaatt€ena t€rmistoriohjauksessa on se, ettå

vaihteen kylkeen on hitsattu termistorikotelo, johon
termistoriEsuva sijoitetaqn. Termistori öiaa s!iätö-
releellä jiinnitt€enalennusmuuntqian kelakltkintii
siten, €ttå teimistorin lämpötila pysJry +3 - r 0,5 .C
lämpötila-alueella. Termistorilait! on siinä milårin
herkkii, ettå se pystyy tuntemaan lrlyös lumissteen
ja k$kee tållöin muutaman minuutin kuluttua
vaihteenlämmityksen piiålle. Termistoreilla varus-
tetut lämmi8slaitt€et timivat automaåttis€sti,
Tätan välb/tåiin miesvoiman kåyttiimisestii. Samoin
vältytäån vaihtaiden ylikuumenemiselta ja tarpeet-
tomaltå låmmittiimiseltå.
Termistoriohiauksella saadsan aikaån huomattsva

siihköenergisn siiä6tö (keskimitirin 4?%).

Sähkön kulutus vsihdetta kohden kuukausittåin
(kwh)

kÄ6iohjaus termistoriohjsu6
lokakuu 190 60
marraskuu 910 51o
joulukuu 1140 710
tsmmikuu 1?10 1140
helmikuu 1930 1160
maaliskuo 1550 88o
huhtikuu 460 L?O

6. Yhtaenveto

Raitiovaunuliikenteen hiiiriintymåtutmiin toimin-
nan kannaltq on vaihte€n såhkölämmityk6e ä
tålviaikåns ke6keinen merkitys. Hkl:llä on suoritat-
tu varsin mittavå ja laqja kokeilu ja kehitFtyö
vsihdesähkölåmrnityksen alueella. Tåmän kehityB-
työn tuloksena on hankittu vaihdelåmmityslaitteet,
joiden avulla yaiht€et pysyvåt luotcttavasti t imin-
tåkuntoisina myös tslvells. Vaihtriden sulanapysy-
misen ansiost{ on voitu mtionalisoiala ja kon€ellis-
taa myös vsihteiden puhtsanapit4.
Kehitetyistå yaihdelämmityslaittaistå js t€rmtu-

to obauksestå saadut kåyttökokemulc€t ovat
varsin vakuuttsyis ja myönteisiå, jot€n edellå esi-
t€ttyjä våihteen oåhkölämmityslsitt€its voidaan
varsin h}.vin suo6itella myös muuallekin.

Uusls rtitiolievrunuja
Helsini.iin.

Railioli€yhliö tilasi ennen solaa
Ruotsista kuusi kaPPalettå suu_

ria, boggie.va!trutlf PPisiå mool-
tonvaunuja. Nykyis€sså tilantees'
sa vaunujen tormrrus vrivåsryi.
murta trtl on Hchinknn saaPulur
ensimmäiset kolme kåPpalelta

Hs 15.9.1941 närrå vauftja. joissa nm on o
islumapaikkaa eneinmdn kuin tå_

hdnaslr!issa raitiorievaunurcsa
vaunul saataneen låhiaikoina lii_
kenre€seen.

9
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Metron iåIviaikalaulur 16.o3.1991 na-pe

itunien 1ährö valikor!å turo varikorte
wuolo Eistä

03. 14 11
5IK

09.17

r s.3s

20.46 9 JX
20.56
2r.06 3 {
23.23

uusi 3 23.13 6 t1M
23.43
23.45 ? KP
?3.53

vp=vau!upa!ten Iuk!nåå.ä
esin uusi A = karusrö våihiuu jä etr kalusto on nenosså sithe!.
vuoroJed ensi@åi3er ja viineiser råndör:

I

=o

3

05.31 5

rx 3

6 vuoro 2+vårha 7
s vuorotsla 1 ja 9

2
2

2

2
2 riP-IK lyhjä€uujm

I Mrt{ 05.25 - nP 20.35
2 MM 06.40 - KP 17.35
3 MM 05.35 - KP 20.45
4 rK 06.16 - KP 22.50

6 llr 06.26 - KP 23.00
? r'n 0s.55 - 1.$r 23.05
3 Ur{ 06.30 - KP 23.r0
9 MM 06.05 - KP 20.25

r( 14-56 - r{r 23.20
Y11åorevå tårkoittaa yuo!ojen älkåraulunrukaisia rähtiljå, jotrra
kulletetåan !atkusrajiå. ai or6 riedossa kutjettavasko esin. aa-
luselra varikoltå lähr€vår junat dåckusrajia våriIrä rx - I,fl
Jurl6gä körr6 vaunuparla (ensinbåin€n rAhtö - vtireineo patuu):
I Ml.{ 05.25 - !{M 09.09 MX 15.20 - !K t3.032 Mr1 06.40 - llM 03.49 XH t5.00 - MM 17.543 ulr 05.35 - uM 03.34 rt{M 14.45 - UM r7.39
4 rx 06.r5 - Ix 03.53 r{u r5.05 - r{}{ 1?.595 M! O5.4s - tX 03.33 rX 14.56 - UM r?.44
6 rx 06.25 - 1x 09.03 r{M 15.15 - t${ 13.097 rlr'r 05.55 - rK 03.43 I,tM 14.55 - r1M r?,493 r{r'r 06.30 - MM 03.39 rK 14,46 - I,rM 13,r99 IrM 06.05 - I1r't 03.59 I,rM 15.r0 - rK 1?.53
11 rX 07.30 - rx 03.06
sadå huo&autus kui4 ederrisesså kappåreessa.
rulo-jä IåhLöraiteiEtä:
Kanpissa on .ada. rakennusröiden vuoksi käyrössä vain
.aide l. (äik*i ju.ai Itåkesk!*Be6tå ]ähteeät .åireer-tå L Me11un.äestä Eååvutåån laileello 3 jå .uutatra juna ]ähie6
xanpplln.drLeelta 2. (un,4erlunräkeen aleräan I0 rin vårein on Lu-
roraiteenå råide 2. MeE.o"rkdLauruissa on KP - ItM suun.d r ja cse.nillä tånån suunnan 1ålilri oo nlo 1)
xytken.öi..å natntLseEattoeå! valtkol1elåhdör rapahruvat hawåinröjenesir na-pe wuo!o 9 €ååpuL KarpisLä iro2o.39 Iråkeskukseen .rise€rre l josra €e vleddån vaier.:an iarxascur<-
6en råIxeen trv:IIe, tur6aikå ro-a6-

Esinelkki vuoron 1 vuoloaikätäulusla kun pääteasela o! vuoto!! IK

09.r5.00 09.2r.00 09.25.30 09.34.40 09.35.00 09.44.50 09.4S.40
09.56,00 r0.00.30 r0.09.40 rO.10.00 10.19.50 !0.24.00 10.29.40

10.35.00 r0.41.00 r0.45.30 r0.5a.40 10.55.00 1r.04,50 11.o3.40
11.r6.00 j.€

tla kitre (änpi.sahan johtuu råkennuEt6istå. (iileen vuok6l kulj€ttaja

Esise.kki vuoron 4 ålkataulusla kun vuolovätl otr ro Rinuuttial
M lX lrN t{P
20.45.00 20.51.00 20.55.30 2r.04.40 2r.r0.00 21.19.50 2r.24.00 21.29-44
2r,35.00 21.41.0O 2t.45.30 2r.54.4A 22.OO.OO 22.09-50 22-14.00 22.19.44
22.25.04 jne 3
fty! e'ore xdbpj6så <ri.etrå Jå kurlet!ära vathtur våin q
aina ra *atxrrr, runrrra. I

luu.r*åån ålå nuaerolHrj6sLYkse..ä lå EtIIoin kun jokc o
Loisen lundn påä!ecsenr od r{, vå!htLu vuo!ojen keskinå1nen lårles-
uys koko å)an, Esioe!\ki vuorojen riihcö.årlesEyk€esrä
tti,n suunri.n åLXåen kro o5.3r:
r,3,5.1.g,4.r,6,3.a,5,2.7,9,4.r.6,3t5,5,2,1,L|,9,4.1, E
lå årka€n kro 09.01:
2,4.9,b,1,A,3,2,1,9,4,r,6,3,A,1,2,4,9,6,LA,3,2,1,9,4, J-
Jårk1trEäisessä esiDerkissä jok" toinen lunå r.ihree IK:std jå edeIIt- ;
ses6ä talkkt paltsi rl.
l{yik€dnät: f
patkxå v lulo vp tåhtij .r
mr 3 03.35 3 JårEåå I vp pohj.käåntö.ålreerre, joRa jdL- p

2E
3 OS.40 3 kycketåån pohj.kaanrör"'.*tt" -.*." *,""-:

2os..5på!l]n(vuoro€ca3)=.vP.JåeLaanidhde(E.
kabden vp:n junaksi, lolstå rätrtinen latkaa
vuolona 3 Jå itainen vuoronå 2 r

2 03.50 f -i:j ereI.kdsn!ö..iEeer!e. Pohj. kiäntö.år- I: 0s.55 -L..rta oieLaän z vp rvuoroista 3 jd 3/ t
9 0e.00 3 jårtää pohj.kååntölalteelle r Ypr Joka jat- @

2 09.05 kaa 14.55 vuorosGa

I oe.r0 3 jä!iää pohj.kååntörait..rl. r "p, l"r.t:"t_ G
2 09.15 kaa 14.45 vuolossa 3 (o

11 03.06 3 viedään kää.!ölaiteen kåui!å varikolre
5 03.39 3 vle.låän tur6ralt€€lta suotaan välikorle .1,

7 03.49 3 jättää käärtbraiteerro 1vp, joka jarkaa

rr{ 4 03.59 3
2

krrketåån kååntörait€åIIa otevaan vp: !i!
09.06 (wuo.)sia ?)= 4 vp. JrElian kahd€i.si 2 vp:n

lunåks!, joiEtä Iältin.r iau.åå vuolona 4
raiteelta 2 rai 3 ja iräinen vuolona 6 rå1-

IK 6 09.09 3 vledään rulolalreelta
2 09,16 vuoiotstå ? ja 4, 1ähtee !alteeltå 2



I::i:":":å :åfr ,il:li:";:i;:"?:it;åi'å' ::i:::-i:-:i'::ii;*'."
i'".."'""" ö j; r) ja eter!'Eerrr kåiinröråiteerrå

"iiiiij-ii,i'åit" 
zi aanu-jå trLaruunk'n värL€en åian'

I
rx 3 14,39

MM 9 15.05

MX ! 15.15

MH 2 17.55

2
2

3

3

2
3

2
3

2
3

2
3

luodåån varik.rta rålteerle 2,latkäa

ja jarkaa natkusiåJajuna-
14.39 na irDa.
14.56 hodaan va!ikorta ralteelle 3

kyrketåår r vp pohj.kääntö.atteelrä
r4.45 (vroiostå r klo 09.r0)

vånha vuoro a {katBo Ix 14,39). PohJ.
14.55 kååntö!aiteerla kytketåän 1 vp (v!o-

.osta 9 klo 09.00) ja latkåå vuo!6n. ?

vledåån pohj. r.ään!öralieerre ja vp:T
t!!oitetaån totsiElaaD
ponj.kåHntöråiteeLIå kyLkeL;in r vp

vertaa yI1å
r5.05

vtedåån pohj. käänttiratteell€ .ja i!!oi-
r5.10 tetaan tol6t.tåån. oie1.kååntölalteeltå

otetäan 3 vp (vuolo8ta 2 klo 03.50)
pohl.kååntö!äite€r1a kytketåån I vF

r5,rs (vuolosta e)

Y€liaa yllä
15.20

Jåttåå I vp pohj. kååntö!äiteelle

kytxetää. pohJ. kåärtö!aireelIå olevaa!
17.50 vp:tin (vuorösu.3)= 4 vp. J.etåån kåh-

deksi kåhoen vp:n jLnåkEi, jorstd I5nLl-
n6D jatkaå v 5 ja ltålne. v 7

inddääq-eie!-r.*iÄtöraiteerre, pohj.kåän_
töiälteerta ote€aan 2 vp (wuoloistå 3 ja
s)

.*åäntöralteelta
!1?,5? llodaan 3 vp (yuorosta ?) Ja kylketåån

6 vp:n junaksl, jo*ä rähtee Mv:lle !åi-

3 jätiåå pobj.kää4töraiteelle r vp

3 kytketää. pohj. kåånröråtteella olevåån
2 13.r5 vp:iin (vlolosta a)=a vp, jaetaån kabdek-

s! 2 vp:n junäksi, joista täntiden JaLkaå
v 4 jä itäi.en v s

jåä ruloraiteerle, pohj. kåådtdräite€Ita
r3.25 oteraån 2 rp (vuoiolEta 4 ja 6)
r3.?4 ? tåhtee !alt€etta l (vuorostä 3) rl{:e€n !åi-

2
3

2
3

3
2

3
2

3

3
6

3.

3

=o

3

-ii

tf, - 13.30

Junlen Iåntö vå!1kolla: tu10 vållkolre:
vuolo lihir vp klo vuoro !i6tå

05.05 9 aukiaj! I 19.41 4+5
05.rrlmtl19.457rK
05.21 3Mn L 23-232U]4
05.31 5rrv I 23.339 t{ll
05.41 ?Ur{ 1 23.43 I M}'
07.00 - w 5116åvp:t23.45 6 xP

2 23.53 3 MU

2
03.33 2

vuoloj.n eislMå1.€i j. vltlol.et låhdöt:

jåttää kååntdla!t€erle 1 vP

kytkeiåäD käå.töralteelra o1åvala vp' ltr
(v!o!o6ta 9)-4 vFr 1åntlnea 2 Yp latr.å.
v l, ltäi.en 2 vp tuodaån .alteel!e-2
ur{:6tå 13.24 låhrentt 3 vp (vuororla S)

2 Ja kylk€tåån.å'årra
!åire.rrä.revaan 2 vp:n l$aån (vuoloi3-
!a 9 Ja r). 5 vP:n Jun. latkåå w'1re

5 r4{ 05.45 - Kp 19.15
6 rK 03.26 - XM 23.05
7 nuM 05.55 - KP 19-25

7 UU 05.55 - lll, 0?,29
9 Ur,r 06,05 - l'{r{ 0?.39

iuodåån va!ikorta pohj,kåå!tö!alt€erre
lunaar kytketåär lvp !att6o!å 2, tlodaan
pohJ.kääatö!aiteelta
pohj..xååntölatieerra kyr.6råå. r vp

vl€dåån ra!te€rta 1 kåä!tö!ålreen kauttå

vli yrrä, kytketåån Yhteen = 4vP

, vp junå (vuorot 4 jä 5) .alteelta 2

3
2

3
2

3
s 19.3r?

4
2
2
2
2
2

,runts6å ykul v.!!upa!l (e..1,@åir€n rähsö - vlllelnei paluu):

j.X 05.25 - KP 23.10
2 rK 03.36 - KP 22.50
3 MX 05.35 - KP 23.20
4 IK 03.46 - I(P 19.05

I Mrt{ 05.25 - Io{ 07.49
3 r.{.{ 05.35 - tr{ 0t.59
5 Mr{ 05.45 - r{ 0?.19

Satkkå v tulo vP låhiö
r'r!{ - 07.11 5

Ml, 5 07.19 1

2 01.25
t,rt 1 07.29 !

2 01.35
r{r'r 9 0? . 39 I

2 01-44
w r 07.49 r

2 07 -55
ux 3 0t.59 I

2 03.05
rI{ 4 19.13 2

r( 5 19.23 2

- 4 19.36

.t



itunten rårrtö 1årlkofta

06.17
06.32
a6-42
06.52

5 r'rM

23.23 r
23.33 3
23.43 5
23-45 9

:1, .,,

TIo

3

2
2
2
2
2

Linja-Autovuorot

vrolojen en6tMåtEei Ja vtt6elset råhdöt
! Mll 06.30 - XP 22.50
3 MX 06.45 - XP 23.00
5 MM 06.55 - XP 23.10
? w 07.05 - xP 23.20
9 iti! 0?.15 - mr 23.05

(en.iboåtnen råhtö - vtt!€tnen påIuu):

20. 9. 44 ålta€n toktals€k6t loka pålvä:

HEI.SINKI _ PORKKAIA
*)t*)

6.30 8.50 U.l5 13.35 14.35 gelstnkl 10.50 13.33 16.5t 19.00
942 1222 l4AO 16.42 Kirkkonumml ås. 9.41 12.49 15.4?1.20 18.00
9.50 12.40 15.40 rö.50 Ktrktonumnl as. 9.30 12.30 15.30

8.10 10.50 13.!0 16.{0 16.50 Porkkala 830 11.30 1{.30 1?.00

HEI.SINKI _ oBBNÄs
.Iunlas. yrGt v.unuparl
1ll!{05.30-uI{03.59
3 Xr{ 06.45 - X}r 09.09
5 Mr{ 05.55 - r{r'l 09.19
7 r'l|r 0?.05 - Mr{ 09.29
I MM 07.15 - Xr 09.39

830 13.35 14.35
7.2n tt.40 t5.42

HEI.SINKI _ HII.A
8.50 Helslnkl 13.33
8.42 K:nummlas. 12.49
8.50 K:nmml as. lz30

1030 llila 11.45

*)
H€lslnkl 10.50 18.45
Klrkkonumml ås. 9.44

1?.45
15.{D 1t.50 Klrkkonmml as. 0.30

8.00 16.20 16.30 Obbnäs 8.45 1?.00
L = lauantalsln.

pålk*å v iulo vp rähtö
Itl - 03.51 5

r{t{ I 03,59 I
2 09.05

r{t{ 3 09.09 1

2 09.15
Mr{ 5 09.19 I

2 09 -23
Mlt 7 09.29 r

2 09.35
MU I 09.39 I

2 09.45

ruodaaa va!lkoltå ponJ. trååntöråltee11e
Juräan tyrk6råän I vp lalteella 2, tuo-
polrl .käårtö!åtle€rta
pohj .käåriö!ålt.et1å kytlretåån I r?

HEI.SINKI_HIRSAIA
It.l5 Helsinkl 10.55
12.20 Jolvås a;. 15.55
12.45 lorvås åÄ. 15-30
13.30 lllrsala 14.45

Vuorobia r) -merkltyf Åuorsan Hel,slngt.glä la lleblnklln, muut yhdy!-
llikentee$ä lunåan Klrktonumm€n Jå torvaksen asemitla.
Maikålippujå Uelslnglsiå lÄhi€vlln vrroroitrh, Fadoln KirkBorum-
rnen la Jorvaksen ssemllrå lähtevlin yhdysllik€nnevuoroihh myy-
ddän HelÄlngln UnJÄ-åutoasemalla klo 0--22, la artolssq. Tiedu6lelul,
puh. Helsjnkt 20 955.

t{Et"stNGlN LIKENNEPInt.

Uusi Suomi 20. 9. 19,14
Påäuutinen: Vålirauhansopimus allekirjoitettu

SEKAI,AISIA TLMOITUKSIA



HELSINGIN BUSSILINJOJA
Perlli Leinomåkl

IINJA 50

lO.lL.44-21.11.44 Sömåist€n spt4ekki - Kos-

kelantie - fåPYlä (Iaivaskål-
liontie)

22.L1.4+1g.6.45 Kaisanieiti-Kiipylä(poliisi-
kamari)

51Ä=RT-OlYmPiakYlä
(Ko6kelanti€/Kiipyliintie)

51 = IIT - Otympiakylä - Tai-
vaskallio

51 = RT - OlympiakYlä...
Kripyläntie - Pohjois-KiiPYlä
(tssodsteys €nnen Oulun_
kylän asemaa)

51 = ... Kåpylåntie - Oulun-
kytiintie - Kirkkohetantie '
Jokiniemeniie - Asematie -
Kåpyliintie ... Nimenmuutos:
Oulunkylå

51A&51N=RT-OlYm-
piakylå - Koskelantie - Van-
hakaupunki ... 514 RT -
Olympiskylä iltapäivällii
myötäpåivärin ja 51N RT -
Vanhakaupunki aarDupäi-
vällä vastapäiviiiin.

Nimenmuutos: OulunkYlii
(Veråiämåki)

Ajetaan Kåtilttopiston ksutta

51X = Hakaniementorin
ruuhkalinja

Linjanumetomuutos: 65 ja
65X

31.8.63-30.8.59

31.8.63-29.8.54

30.8.5,{-28.?.66

20.4.16-30.4.17

25.5-49-21.9.52 )

)

22.9.52-30,8.53

31.8.53

30.3.60

1.1.66

LINJÄ 61

1.6.38-31.10.38

1.11.38-30.9.39

12.6.46-30.8.53

1_11.46

Iluuilltaluilmhuliulul

Krisåniemi - IGPYIä, ruuh-
ka-aikoina

RT ... Koskelantie - In-
tiankatu - KumPula ontian_
katuÄimingsntie)

RT ... Håmeentie - Kustaa
Vgasan iie - Intisnkatu _

Ko6kelaniie _ Vanhakau-
punki (6ilta)

Lvhennettiin Koskelaan
0iunnalliskodintien risteys)

Jathettiin RT:lt{ Marian sai-
raalalle

Lir\ianumeromuutos 55 :ksi

Arabia 0ntiankatu/I{ämeen-
tie) - VsnhakluPunki (Iö-
nepajamåki)

Arabia - Malmin hautåu8-
maa

Kaisaniemi - (Koskelantie) -
Koskela (KÄpylåntie/Iaivas-
kalliontie)

Jått ettiin RT:lle r<dkivtlklos srBtuu m !:siii slk4n lEtl4letålt! lrudtar-

'd-f',il;, rr" ii;E-crr tiili,&Ddlä vnidrstd&i rsupu4rr

Sunnuntaisin ia keskiviikkoisin:
tlo r?30 vllkb Itt tlttandia
.. u.3o dstersudosts ltelitolisne! t4utt4'' piittää"" s"BhqEa or vbildD åubbslut Ru€belsllk s

i"liä'åli*å r"uo:ii*tu o!€-ts! nsttan e.Rua lirlElvksu
-rr-, iiii.-uiiaa. rdcaie" kolll on vsruLetbYa lasLsvEuå 60 _

;;;i;!t i"h;; Basnortalan ntor i. hvderrnen c'r* Hersin'
6ä on lelr rhl.lsln Errllltarå._ RulierM.ksu sDrltehsn kuo'@tl.es

.l*-*uis "n 
ttt*, ga tavaE! IiinelBj! rn maklu vas-

tåån surala hhetYsliiin,_:i"iläi-,iÅ"iiå"aitt" 
on Rh€berguk.tu s A*l s-20 r'uh

rqsar ii@" ån !åudelhva "m.6tädd 2 v@rckauden &dtreJsa
låh€lv$ålldtii luHe!.

idb;vruexlM yht€6kull€!!.ksl6u soYlttavt pu! 36393

HEI5INGIN RAITIOTIE. JA OMNIBUS OSAKEYHIIö.

28.7.56->

31.8.59-3.6.62

1.1.61

2.9.62

18.11.63

1.1.66

FA|TIO 3-1991
14

Uusi Suomi 1?. 9. 1944
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CAPITOLIEN JA METROPOLIEN JÄLJILLÄ
2. osa
Juhana Nordlund

Jutiu poikittaistakamootto sbta kaupunki-Scani-
oista jatkuu. Ensimmäsessä osassa (RAITIO 2/91)

keskit)'ttiin katu-scanioiden historiaån ja kehityk-
seen sekii siihen, udllå liikennöitsijöillå niitii on

Suomessa ollut. Tåssä osassa kåvdään låpi autojen
kod- ja vaihteistotlyppejä.

KORITYYPIT

C?5: Suomessa on ollut tiettiivåsti vain yksi
Scania-Vabis C?5 Capitol aiossa. Auto oli
koria Eyöten Scania-Vöiksen valmis-
tema. Auto oli HKLin kältii66å vuosina
1962-63.

C76: Tsmpereen kaupungin liikennelaitoksen
Capitol oli siniin6å erikoinen, ettii siinä
oli Ajokin kori. Tosin suomala*isså linjå-
autoissa on käytetry kotimaisia koreja
ansiokkaasli sellaisissakin bussit,'neis-
sä, jotka muualla ovåi olleet enimmäk_
seen originaaliversioina.

CR?6: HKL 10 ja '1{1ll' 246 oliYai originaali-
Scanioita. Onni VilLksalla on ollut
saman kåltainen CR76:ksi rckistedity
auto, jonka jotkut Scånia-a6iantuntij at
luokittelevat kuitenkin CBll0M:ksi.
Maassamme on ollut kaikkiaan kolme
CR?6its, joissa oli kotimainen kori.
HKL:lla oli Wiima flKL -mallinen auto
nro 2, Sholan Liikentcellä Ajokin korit-
tåma auto nro 39 (alu6ta 540696) ja
Velj€kset Pohjolslla Wiifta 3 -mallinen
auto (alustå 540 695). Tåsui joukosta

vain HKL 2 oli Uiysiverinen katuauto.
8R110: Satakymppien ko i ovat olleet o6åksi

kirjavaa tavaraa. HKL:n outot olivat
katu-Wiimoja, TAKL:n ja JL:n katu-Ajok-
keja ja TuKL:n katu-Autokorcja. Yk-
sityisillå (mui[akin kuir JLllä) on ollut
ed käyttijtsrkoituksissa Kutter ?:åä ja
8:aa, Lahti lo:tii, Boxer 5:tå ja Ajokki
7:ää sekä 8:aa.

BR111M: HKL:llä oli aluksi Wiima HKLB:tä,
Aulokori HKL B:tii, sitt€mmin mYös

Wiima KB-100:aa, TAKL:lla yksi Ajokki
TKL eli 05, kymmenen Delts 1:tä sekä
parisenkymmentä Ajokki 5300:aa.
TuKL:n kaikki BR111M:I ovst olleet Del-
toja (2oo-City). JL:n autoissti"ollut Ajokki
TKL:ää, Ajokki 5300:aa ja Yksi Wiima
KB-200. Scan-Autolla on lisiiksi ollut yksi
aito CR111M esittelybussi, ioks on kier-
relllt eräissä kaupungeissa vuosina
19?2-81. Väitetään, ett?i kv6einen origi-

naaliscania olisi siit€mmin palsut€ttu
Ruotsiin.

8R112: Tämfin autotyrpin edustqiat ovat melko
hajallaan ympäri Suomeå. HKL:n kaiki6-
sa ja Koskilinjojen eräissä BR112-aut is-
sa on Delts 100 City -kori. Myös lvest€n-
din linjassa vanhemmassa nivel-Scanias-
sa on Delta City -kori. Ainakin K Kit-
tiliin, Liikent€en, Norrgårdin ja Tam-
melundin Liikentaen BR112-autoissa on
Wiima K-200...201 -kori. Rovaniemen
Linjojen ja Onni Vilkkaan va6tåavissa
autoissa on Delta City S -kori. Har-
vinaisuuksia ovat löskilir$ojen Iahti 21
ja Taival GS 6eke Vanhankylän Linian
Kutter 9. TAXL 52?:n korin tYYPPi on
Äjokki 5300.

N112: Salon Liikenteen N112-autoissa on sekå
Wiima K201 että I(202'koreja. Wiima
K202:tå on lisäksi HKL:lla, TLO:lla,
Lahden Liikent€ellä, Metsälän Linjalla ja
Autolinjoilla. Westendin Linjan uudessa
niyel-Scaniassa on Ajolki 8000 -kori.
l$okki City -koreja on taa6 TAKLtla ja
Hakunilan Liikenteellä. Porin Linjoila
on erikoisia keskustslinjoille hankittda
ja varust€ltujå Aiokki Express -mallisia
koreja. TAKL:n kalustoon kuuluu myös
yk8i Kuiter CitY.

N113: Porin Linjoila js TLO:n Y. Förbomilla on

Ajokki Cityjä. Lahden Liikenteellä, Met-
6ålän Linjala sekä monells TLO:n jäsen-
ydtyksellä on 6en sijaan Wiima K202ja.
TAKL:i ja Metsälän Lir{an matalalattia-
Scanioiden korit Pohautuvat mYö8

Wiima K2o2ieen. Makkosella ja Mstka-
Autoilla on Lahti 400 -kori6ia Scånia
N113 -busseja (kummallakin yksi). Ha-
kunilan Liikenteellä on yksi katrinehol-
milaisella korilla varust€ttu CN113 CLB
(alustå 1815481).

O!'IEN SIJOTTELUSTA

Helsingin js Tampereen Capitoleissa oli vielä ovi-
järjestt6 1+2+0. 1960-luvun puolenvälin jålkeen

liikennelaitostan aBtoihin ilmestyivät parietuovet.

Yksityist€n kiinnostus tuplaetuovis kohtaan on

pysynyt selvästi vaisumPsna.
Vasl,q tlyppiin BR1l2 oli teknisesti mshdollistå

t€hdä takaovi. Aluksi rnahdollisuuttå käytettiin
h1wäksi nelko harvoin, låhinnä esittelyautoissa.
lb8o-luvulla kuit4nkin ovijärjestys 2+2+1 yleistyi
sekä julkisen ettii yksityisen sektorin autoissa.
Vasts 1990-luvun alussa lainsäådäntöå muutettiin

I
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sitrn, etui ksikistå vanhoillisimpienkin liikennöit-
sijöiden oli annettåva periksi ovrkysymyksessä.
Linja-autoissa, joissa on sekä istuma- että seisoma-
paikkoja ja joiden kokonaispaikkaluku on yli 60,
tulee olls vfiintiiåin kolme kåyttiiovea. Pariovien
puoliskot voidaan katsos erillisiksi kåyttöoviksi.

AUMMAÄTAWAIHTEIS'TOT TULryATJliÄDIiK-
SEEN

Ddellisessä osassa kerrottrin, millaisia vaihteis-
tovaihtoehtoja Scanialla oli tarjolla kuhunkin alus-
tatwppiin. Nyt tårkast€llaan, mitii meikålä6issä
buss€issa on käytetty.
HKL:n käytösså olleessa Capitolisså on tiettåvästi

ollut åutomåattivaihteisto. Vaihteisto lienee ollut
ttypiliiiåin Scania HR75. TAKL:n Capitolissa on
puol€ståan ollut Wilson-puoliautomaattivaihteisto.
HKL:n ja TAKL:n CR?6-autoissa on alun perin

ollut ZF 2HP45 -automaatit, jotka korvaitiin 19?0-
luvun alkupuoliskolla Scania HR501:llå. Scania
HR501 jiii liikennelaitosten ja JF'äskyliin Liiken-
teen yleisimmäksi Scania-automaatiksi. Kysei6tji
vaihteistaa kä)tcttiin 6ekå BR110- etui BR1l1M-
malleissa. Mainituissa alustqtrypeissä kä)'tettiin
maaasamme melko vähiin korvasvia vaihtoehtojå.
Westcndin Linja on käyttiinyt lähiliikent€essä
kå)tettyinä ostamiasn Scania BRl1o/Kutter 8
linja-autoja, joissa oli n.k. keppivaihde ja normaali
polkimella kå,'t€ttiiyä hftkin. Jyvåskyliin Liiken-
teen kolmesss tuoreimmassa BR111M:ssä oli Wil-
son-puoliautomaatit.
Kun kaupunkislustoissa oli päästy tyyppiin

BR112, oli yaihtoehtoina vaiD erilarsia automaat-
t€ja. Täkälåisissä autoissa on käyt€tty låhinnä 3-
portaista VoitNa, kuiienkin Westrndin Linjan
BR1 12Av-nivelautossa on GAv762-våihtaisto.
N112:n kohdala Voit} oli myös suositurn. Westen-

din Lir\ian niv€l-Scania poikkeaa jälleen muusta
joukostå GAv?62R-vaihteistollaan. Ake Jalon au-
tos6a @EU-988) on kaiketi 2-portainen Scånia
eAvT?2R.vsihteisto.
N113-t$?pisei autot jakaantuvat lfiinnå kåht€en

ryhmäitn. Metsälän Linjån ja TIO:n autoissa sekå
TAKL:n autossa 108 samoin kuin Hakunilan Lii-
kenteen autossa 1 on kaksivaiht€inen GAV??3R-
vaihteistD. Muissa on ensisijaisesti Voith D863.
TÄKL:n matalålattia-autoissa 603 ja 604 on il"
meisesti 2-vaihteinen intercoolermoottoriin sovit€t-
tu GÄV?83R-vaihteisto. (IAKL:N vuoden 1991
matalalattia-autojen järjestysnumerot ovat siis 603
ja 604 eikä 109 ja 110, kuten edellisesså osassa
virheellisesti ennakoitiin!)
Autmaattivaiht€istot ovat valloittaneet kau-

punkiautot varsin perusteellisesti. Nykysikaiset
automaattivaiht€istot ovat monin verroin kes-
tlivämpiä ja tåloudellisempia kuin menneiden vuo-
sik)rmmenien vastaavat. On huomionarvoinen asia,
että \1ronna 1953 esit€llyssä Scania-Vabis C50
Metrcpolisss oli automaaltivaihteisto - jo lähes 40

vuotta sitten! Capitolien sjoista lähtien Scania(-
Vabis) on myös itse valmistånut omia sutomaåt-
tivaiht€istomallejaan. Tällaiseen toimintåan liittw
luonnollisesti paljon riskejä. Niinpå joskus joudut-
tiin maksamaan kalliitåkin oppirahoja. Vanha
sananlasku sanoo osuvasti, ettii alku aina hankalÄa
..., muttå nlt nåyttää siltä, ettå Scanisn omatkin
vaihteistot kestiivät vfiintiiåin sen minkä var-
sinåist€n yaihteistotehtaiden tuotteet. Onhan hie-
noa, että hurppuluoksn moottorin jatkeena on hurp-
puluokan voimansiirtojådestelmä! Vuosikymmenien
tuot€kehittaly ei siis ole ollut turhaa.

MITEN T,iLSTÄ ETEENP]IIN?

Kuumia puhe€naiheita kaupunkibussirintåmalla
ovat matålalatiia-autoi ja ympäristiiongelmat. Scå-
niallakaan ei ole unohdettu nåiitii asioits. N113:een
saa tawittaessa edllisjousitetun etuakselin, jolloin
auto voidåan rakentåa mstålalattiaiseksi etuovrlta
keskioville. Keskiovien jälkeen tulee yksi askelma,
kun Tampereen ensimmäisesså koekappaleessa oli
vielä kaksi askelmaa. Monissa keski-eurooppalarsis-
sa matalalåttia-autoissa ei tosin o)e varsinaisia
askelmia kä)4åvällä lainkaan, muttå niissiikin
lattia nousee kaltevana kohti tåkaosaa (onhan
moottorin joisssin oltsva).
Pakokaasupäästiijå on pyritty alentamaan eri kei-

noin. On etsitty vaihtoehtoja dieselöljylle ja on
kehitetty dieselmoottorille sopivia katalysaattoreita
ja suodattimia. Vaihtoehtoisina polttoåineina on
kokeiltu mm. maakaaslla ja etsnolia. Tätå kirjoit€t-
taessa T\kholmassa on meneillåiån suurehko etsno-
libussikokeilu (yli 30 autoa). Samoin siellä on kåyn-
nissä n.k. ci8dieselkoe, jossa mm. selvitetiiän kat!-
lysaattorin soveltuvuutta dieselmoottoriin. Scånian
toistaiseksi uusin ja puhdaspäästöisin kaupunki-
bussin aheselmoottori on tyypilt?iåin DSC 11 2? EDC
+ IGt. Välijäähdytteisessä moottorissa on elektrc-
ninen ruiskutuspumpun säådin ja katalysaåttori.
Kyseinen moottori alittaa jo vuodelle 1996 suun-
nitellut påiåsttiqjoitukset.
Eräs ympåristiiolgelma on melut. Dilellisesså osa

kerrottiinkin, ettå Scanian ensimmäinen äiinieris-
tetty kaupunkibussi CRlllM esiteltiin jo vuonna
19?1. Nykyisten N113-autojen ulkoinen m€lutaso
on henkilöautojen luokkaa. Scaniaa vojdaan pitiiä
edellåikåvijänä myös ympäristiiyståvällislydessä.

1OO \IJODEN TATVAL TA(ANÄ

Scania tiiytti tånä !'uonna 100 vuotta. Pienesui
vaunut€htaasta on kasvanut raskarta moot-
toriajoneuvoja valmiståva teollisuusjåtti. Juhlan
kwnisksi on julkaistu hieno kirjasarja, jonka yksi
ose on saståvilla myös suomenkielisenä, ja muut
vieraskielisinå. Kirjat ovat ulkoasultåan ja tJylil-
t?iän todella upeita. Etenkin kuvat ovat tavattoman
nättejä.
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Kirjoissa esiint].vät eräät tilastotiedot ehkä ovat
pikkutårkan luktan mielest?i hi€man ylimalkaisia.
Tietyt tuotanto- ja lrlosilulrrt ovat jopa ristiriidassa
eräiden muiden kirjojen vaståavien tietojen kanssa.
Esimerkiksi muutamien arvostettujen ruotsalaisten
linja-autoharraståjien toimittaman "Scania helbyg-
gda bussar" -kidan tilastotjs tåulukot ovat selvästi
tårkempia ja perusteellisemman tuntuisia. Kuiten-
kaån tavallinen lukjja ei vårmasti huomaa epätäs,
mällisyyksiä, joten main;ts€mani pikku epätsrk-
kuudet eivät lainkaan häiritse juhlakirjojen hienos-
tunutta kokonaisuuttå.
Kumipyöräaiheisten kirjojen nimet ovat Scenia 1OO
år, Scania Bussparad ja Scania kautta aikojen.
Lisäksi sarjaan kuuluu Vabis-vaunukirja ja meri-
aiheinen teo6. Kirjat kuuluvat ehdottomasti kaik-
kien kulkuneuvoharrastqjien hyl\yn.
Lopuhsi lämpimät onnitt€lut loo-vuotiaalle Scani-
alle.

Artikkelin tiitti osaa toimittaessani olen kä]ttänyt
osaksi såmoja lähteitii kuin ensimmäistä osaa teh-
dessäni sekä myösi Älla våra bussar, Scania 100 är,
Scania Bussarin esitteet ja tiedotteet 1991, Scania
Bussparad sekä Scania kauttå aikoien.

S:!Llt!!-Vabi! C70/3. Tiimii autotnppi poikkesi hieman Tukholmaan menneistd CZ0/1 -Capitoleista.
C70ll:ssd oli Metropolien tauoin automaattiuaihteisto ja nestejaffut, kun t(j,.,s C70 /3:ssa oli 1f,lilsoi-vaihteis-
to ja paineilmajatut. (Kuua: Juharn Nordluid.in kohoelmat)
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PÄÄTEPYSÄKKI
Liikenneuutiset
loimlltanut Arto Hellman

Autolinjat

Linjaå 21 Ercttaja - Lauttasaa (Vattuniemi) lii-
kennöitiin viimeisen kernn.

1. 6.
Linjan 5? reitti muuttui. Linjan uu6i nimi on ltii-
keskus (M) - KÄpylä - Munkkiniemi.
Reitti IK:stå Lapinmäentielle on ennallaan. Uusi
reittiosuus: - Låpinmäentie - Huopalahdentie -
Ulvilantie - Professorintie - Laajalahdentie. Påiät€-
pysäkki on La4ialahden aul<iolla.

Kesäaikataulut:
?1V ei liikennöity 16. 6. - 15. 8.
724 ei liikennöity 24. 6. - 28. ?.
75X ei liikennöity 16. 6. - 31. ?.
865 ei liikennöity heinäkuussa
965 ei liikennöity heinäkuussa

12.8.
Talviaikataulut otettiin käyttöön linjoilla 51, 63,
63N, 6?, 69, 774, 778,775,784ja 512.
Linjan 512 kaikki vuorot qjevat nJt reittiä Pik-
kalankatu - Malrninkaari - Seppämestarintie -
Kiiskynhaltijantie - Pakilantie - Muurim€stårintie -
Kehä I -. Suorat vuorot pitkin Kehä I:tii (5128) on
jåtetty pois.

16. 8.
Talviaikatauluun siiryttiin linjoilå 17, 654 65N,
66 ja 664

30. 8.
Linjaa 56 ltlikeskus (M) - Malmi - Patola - Pitäjän-
miiki (SIL) liikennöitiin viimeisen kerran.

31- 8_

Linjåa 564 Itäkeskus (trt) - Malmi - Pohjois-Haagan
asema (SIL) liikennöitiin viim€isen kerran.

2.9,
Linjoilq 40, 41, ,13, 45, 46, 54, ?0V, 72,72A,502 ia
503 siirryttiin tålviliikentaeseen.
- Linja 43 Linjs-autoasema - Kannelmiiki - Haku-

ninmaa ja 46 Simonkenttä - Kannelmäki - Haku-
ninmaa muutettiin ruuhkalinjoiksi. Niitli liiker-
nöidään ma-pe n. klo 6-9, 15-1?.

- Liikennöinti aloitettiin linjalla 43B Linja-auto-
ssema - Kannelmåki - Hakuninmaa (SlA). Linjaa
liikennöidäär må-pe n. 8-15, l8-22,ls, n. 5-22 ja
su n. 8-22, Linja ,t3B poikkeaa 43:sta siinä, ettli
se käy mennen tullen linjan 46 påätepysiikiuä
Vakkatiellä.

- Linjaltå 54 viihennettiin liihtöjä 1-3 tunni6sa.
- Liikennöinti aloitettiin linjalla 548 Itiikeskus (M)-

Pitiijåinmåiki (SD). Linjaa liikenn0idäån ma-pe 5-
I ja 14-17. Linjalla on 1-3 lähtöä tunnissa. Se
poikkeaa lir{astå 54 seuraavasti: - Seppåmes-
tårintie (Kehå I) - Kriskynhaltijantie - Pqkilan-
tie - Muurimestårintie (Kehä I) - (54 ajaa suoraan
pitkin Kehå I:6tä).

- Liikennöinti aloitettiin seutupoikittaislinjalla 522
Itåkeskus - LeppävaaB (STA, SIL), joka korvaå
linjan 56. Linjaa liikennöidään ms-pe 5-20, vuoro-
väli noin 25-30 min. Reitti Pohjois-Haagan ase-
mallå kuten ex 564, jostå edelleen Pitiijänmäen
asemalle ja T\rruntietii Espooseen.

5.9.Liikennöinti sloitettiin seutupoikittaislinja[a
522K Itåkeskus - Leppävaara (STA" SIL), joka

korvaa linjan 564. Linjaa liikennöidäåin lsuan-
taisir 8-19, ruoroväli noin 30 min. Reitti Pitiijiin-
mäen asemslla kuten ex 56, joste edelleen T\nm-
tietä Espooseen.

16. 9,
Liikennöinti aloitettiin linjalla 868 Herttoniemi (M)
- Santahamina. Linja poikkeaa mennen tullen Gu-
niuantiellä linjan 84 päätepysäkillä ja korvaa vii-
memainitun pari viimeistii låihtiiä ma-su Herttonie-
mestä.
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Reittimuutos linjalla 94N suunnassa keskustasta
Kontulasn. Uusi reittiosuus: - Kontulantie - Kurki-
mäentie - Kurkisuontie - IGrpalotie -.

Reittimuutos linjålla 98. Uusi reittiosuus: - Vuotie -

Meri-Rastilantie - Leikosåarentie - Uut€lantie -
Porslahdentie - Vuosaårentie - Kallvikintie - Meri-
Rastilantie - Vuotie. Silmukka 4etåan toisin sa-
noen vastapåiivåän, "pÄätepy!*ikki" Leikosaarentiel-
lå Iiikosaarentie III. Samalla linja muutiui ruuh-
kålinjasta kokopåivålinjaksi (ma-su). Sitii liiken-
nöidäiin ma-pe 5.47 - 22.57,la 6.47 - 22.57 ja s!
7 .47 - 22.57.

Srys- ja lokakuun viikonloppuina liikennöi HKL
tilauslinjaa 11 Hedt niemi - Korkessaåri - Hertto-
niemi. Tilaqjana oli Korkeasaaren eliiintårha ja
matkustaa sar maksutta. Påätepysiikki metroase-
malla, laituri 7, vålipysäkki Svinhuft'udintiellä
lähellä Kulosaaren asemaa ja toinen päåtepysiikki
Mustikkamaålla.
Mikäli linja oli hyödyllinen (eliiint&halle), sitä
saat€taan liikennöidä tåås kevätkaudella.

RåitioliDJ'st

1?. 6.
Kiskotustyö Itiimerenkadulla on edeDnyt Ruoholah-
den sillan luotå Morciamenkadun paikkeille.

7.8.
Iinjå 4 on ajanut poikkeusreittiå Kruunuluorenka-
dun vaihteiden asentamisen vuoksi.

26. 8.
Kiskot paikoillaan Kruunuilrorenkadullå Lin-
nankadun ja Mastokadlm viilillå (ei "pengertii").
Kruunuvuoren- js Linnsnkadun steyLsessä vas-
tåvaihde ja steys jo paikallaån (betonoituna).
Merkeistti päätellen alkaa ratatyö Mastokadulla 28.
8. (ajoneuvojen siirtokehotus). Råia oietåån kåyt-
töön 1. 1. 92

28.8.
Itiimerenkadulla tehtiin viimeisiå qiolangan säätö-
uiitå. Kiskotus puuttuu våin uuden ja vanhan
rådan liittJrmåkohdastå sekå silmukastå. Silmukas-
ts puuttuu myös ajolanka. Jos joku ei tjitå lul<ies-
saån ole vielå käynyt Sls:6sa, mainittskoon, että
sielläkin on si\,-uraide.

1. 9.
Vanhaa Salmisaaren ratsa liikennöitiin viimeisen
kerran. Näin poistui viimeinen yksirarteinen osuus
Helsingin raitiotieverkosta sekii ainokåinen (tie-
tåäkseni) jousivaihde yksiraitaisen radan alusta,
Osuuden lopussa oli såhkökäyttöinen vaihde 251.
Kyseinen osuus ot€ttiin käyttöön 2, 3. 1943, Yk-
siraiteisen opastinjärjestelmä oli vilkulla jo päivällä

28. 8. (havainto). Oliko jo poistettu käJ.töstä vai
oliko tårpeeton aikatåulullisista syistä, en tiedä.

'Vanhan" 8:n viimeiset vaunut olivat: 109 - 112 -
105 - 10a, joka lähti viimeisen kerran Salmisaares-
tå klo 23.24. Vsunussa oli yksi ainoa matkuståjå ja
hallireitti qjettiin kokons,isuudessaan matkustsmo
pimeåinå.
Porkkalankadun eillan olevat kiskot yhdist€ttiin 3.

9. Vånhan suoran purkutyöi alkoivat jo 2. 9. mm.
jousivaihteen pilkkomisella js poistamisella.
Julkaistustå Bitiolinjakartsstå puuttuu pysåkki

Iuimerenkådun päästii. Samainen pysäkki, €li
"Ruoholahti" puuttuu myös aikatåulukirjåsen py-
säkkiluettelosts.
Linjslla 8X nä,'tti olevan 4 autoa, kaikki Ruhasta

js ilman vuoronumeros. 2. 9. oli 8X merkitty Rune-
berginksdulla linja-autopysäkkien kilpikokoelmaan,
muttå oli 3. 9. jo poistettu (autot ajoivat kaikkialla
kiskoja pitkin). Kuitenkin Salmisaaressa 8X:n py-
såkit olivat olems6sa vielå ?. f. iltapäivållä (kiiån-
tö6ilmukan yieresså jå Morsiamenkadulla).

2.-6. 9.
Linjaa 8 liikennöitiin vålillä Paavslin kirkko - Ruu-
sulankstu" Salmisaaren puolen liikenne hoidettiin
bus6eilla.

11.9.
Salmisaaren sivuraide ei ole vielä valmis. Sil-
mukassa kiskot vielä paljaana. Itiimerenkadulla on
pysäkit "Ruoholahti" ja "Morsiamenkatu'.

11.9.
Kruunuvuorenkadun ja Linnankadun risteyksessä
myötävaihtaen betlnointi käJmnissä. Kiskot edel-
leen vain Kruunuvuorenkadun päähiin. Enerco
RT20R paikala.
Aleksilla Snellmaninkadun risteyksesså vaihteet ja
risteys paikoillaan paljaana (idäst?i).

8. 10.
Linjalla 8 poikkeusreitti Cunnar Bärlundin palssan
paljastukren l.uoksi. Patsas on Paavalin kirkon
puistossa.
Kello 13.30 asti linjå 8 ajoi reittiä - Helsinginkatu -
Läntinen Brahenkatu - Sturenkatu - Hämeentie -
Helsinginkatu -. IGllo 13.30 jålkeen ajettiin såmaa
lenkkiä piiinvastaiseen suuntaan.

Kalusto

Vaunu 73 Yihreänå.

9. 5.
Veunu ?6 vihreänä.

17.5.
}lKL 9t24197,944
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27. 5.
HakunilaD Liikenne Oy V943
Poikkeava auto mon€lla tåpas kyseisen yhtiön
"laivastossa'. Alustå on Scania 113. Vaihteisto on
automaattinen ja ovijärjestys 2-2-1. Edessä ja ts-
kana keltaiset ei-isot linjanumerot.

30. 5.

'lKL 
9t27/97

14. 6.
HKL 9136/97

19.6.
Vaunu 14 havaittiin puoliltapäivin Töölössä SAKin
tilausvaununa,

3. 7. (havaintopr.rn)
Råitiovaunujen romutus jatkuu! Koskelan romurai-
teella vaunu 338 jo rcmukunnossa.

10. 7. (havaintoFan)
Nivelbussisse HKL 8711 on edlain€n "otsan" måa-
laus kuin missäåin muussa HKL:n bussissa. Miksi?
Vastaus: koemielessä maalattu kolariauto.

Yllättäen (itseni) totesin, että monessa nivelratikas-
sa on tslja vinoittimen alas vetiimiseksi. Tållaiset
erottåa helposti tåljattomista 6iitå, ettii virroit-
timeen näyttää menevän kåksi köj'ttii. Kityden pää
on kuitenkin kiinni vaunun katossa, josts se kulkee
virroiitimeen kiinnitetF juoksupyörän kautta
vaunun sisälle ohjaamoon. Tållaisella yksinker-
tåisella tåljalla saadaan tårvitteva vetovoima (teo-
riassa) puolitettua.

Heinäkuussa en enää juu nähnyt niveliä, joissa
olisi ollut ovenavauspainikkeet ulkona ovien vasem-
malla puolella. Molempien keskiovien oikealla puo-
lella (ulkona) on evauspainikkeet jo paikoillaan.
Nåissä muutetuissa vaunuissa näyttiivät takaovet-
kin avautuvan, jos sisällä B-vaunussa on painettu
muuta kuin takaoven keskitångon pysäytysnappia.
Viimemainittuåhan piti painaa erikseen, jos halusi
tekaovet sisältä auki-.

t4.7,
Nurmeksen teollisuusalueella havaittiin ex HKL
580, Scania BR111Nt/Ajokki, "linjålla 007". Äutossa
on alkuperäinen rekistednro ÄEK-580. Autoa ku-
vattiin siistiksi. Penkitkin ovat tallella.

HJrrynsalmelta lö)'tly ex HKL 522, Volvdwiima,
kai 1960luvulta. Tämä on entinen mökkiauto.

7.8.
HKL 2119 nume&itta hiomatyösså

8. 8.
HKL 2118 numeroituna hiomåtyösså.

On kuulunui juttuja, ettji HKL:n varsinkin tjimän-
!'uotiset Volvot ovat vaBin epäluotettavis. Äutoisss
on "t€knisiä hienouksia', jotka kuitcnkin ovat vika-
slttiits. Toisaåltå eivåt kuulemma pyöriinlaakerit-
kaan kestii niin kuin piuiisi. Vaihteetkin reis-
tailevst. Korjaamolta kuuluu, ettå automerkkiä
olisi syt4å vaihba. (Xaiken varalta mainittakoon,
että näitå huhuja ei ole kuultu SRS:n jäsenisbön
kuuluvilta.)

14. 8.
Vaunu 7? vihreånä.
HKL 9106 ja 07 Ko6kela6sa rekist€dkilvittii.

15. 8.
HKL 9106 linjåUs ?1S (v. 638).

22. 8.
HKL 9108 ja 09 tuotiin Koskelaan. Ne joutuivat
samsn tien linjoille 654 ja 71S.

Ruskeasuolla ovat autot HKL 9101-05, joistå 01 jg
02 ovat olleet linjoilla 21V ja 24. Autot 03-05 eivät
olleet vi€lä ajossa 23. 8. mennessä.

Äutot HKL 9101-9110 ovat Volvo Blo}Vwiima
nivelbussejå. Niistii 9106-10 on sijoitettu lGskelaan
ja 9101-05 Ruskeasuolle. Äutoa 9110 ei ollut toimi-
t€itu 23. 8. mennessä (ei nähty).

29.8.
HKL 9110/?1

Kesällä on nähty nivelbusseja esim. linjoilla 55 ja
71S, mikä ei ole kovin tåvallista.

Nyttemmin on sitten kaikki HKL:n ruoden 91 bus-
sit toimitettu. Kaksiekseliset Volvo Blolll/Wiimat
9111-9136 ovat kaikki Varhassa. Näistii aut istå
voidaan mainita seuraavia uudistuksia:
- peruutussummeri
- jarrujen kå'ttöpainesummeri
- kaikki aiemmin kuljettejan vasemmalla puolella

sijainneet lömmity6-, valo- ym. kltkimet siirretty
kojetauluun (kuten 9035)

- kuljettqjalla lantiowö (ei kai ollut jo go-mslleis-

sa, kokeiltu ainåkin jo autosss 8847)
- matkuståmon digitaalikello
- last€nvaunutilan i6tuin (ei 9111)
- keltåiset raidst oviportaisså
- matkuståmon p€ili, jolla kuljettqia nåikee taka-

naan olevålle istuimelle (näkövammaisille) tåi
6isänumerokilpeen

- 9111-9116: qjopiirturi (ei kä)tössä)
- 9111-9130: Brose-linjakilpilaite
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- 9131-9136: uudist€ttu Vånhon-kilpilait€ (tåasen
keltåinen näyttö), jossa käJ'ttöpaneelin numero-
nåJttö saman tapainen kuin Brosessa (ei en:iå
auringonvalossa sekoavaa digitåålinäyttitä)

- 9121-9136r parannettu kuljettqjan vasemman
jalan tuki. KuUettqiatilan ensiapupakkauksen
uusi sijoil,us okapeilin taakse linjakilven viereen.

- "Carrus Starnless" -tsrra (va6en etuovi)
ym. pieDempää

Brose-kilpilaittaisså on numeroiden lisåiksi kuusi
muistipaikkaå Ä-F, joista F on ohjelmoitu muståå
nä''ttöä varten, Ä =A, B = B, C = N, D = S, E = X
Tiedosssmme er ole, onko kilpirulliin myös painettu
käsin T ja V, jotka sitten käsin pyörit€ttåiisiin esiin.
Kilpilaitteen normaali ohjaus ei mahdollistr nåiden
kirjaimien käJ'ttitå. (Toukokuun loppuun 91 oli
Vsrhan autoilla 4ettavana mm. linjat 91V ja 9zI,
mutta ei yhtiiån XliDjaa.)

29.8.
I{KL 9124 såapui lK:een kilvitettynä 92X il-
tåpiiivällä. Lienee qjanut 9ZI kouluvuoron.

Tarkempaa tietoa Vantron sisälinjenumeronäytös-
tiii
Autojen 894?-8961 linjakilpivalojen virtakltkirnellä
on kolme asentoa:
0 = linjakilpivalo ja sisänåyttö pimeä
1 = [njakilpivålo ja sisänäyttii palavat
2 = linjakilpivalo pimeå, Bisånä)ttö pslaa
Se, että 6isånä,.ttö ei usein ole piiålle johtuu yleen-
så siitä, ettå kun kilpivalos ei käytetä, pidetåän
katkaisin o-asennossa kuten muissakin autoissa,
eikå 2-asennosss, jossa sisiinäytui toimisi. Kun
kuljettajat yleensä qjavat päivån mittåan useitå e;
autoja, €i sisånäJ.tön olemassaolo aina ede3 iule
mieleen. Samastå slystli on autossa 8961 lin-
janumero vain edessä, koska sivulla oleva punainen
valonäyttö on pimeå ja takåkilvestii on purettu
koko laitteisto.
MITIOssa mainittu linjanumeron kythentii sisä-
valon yhteyteen saåttåa olla mshdollistå, mutta
ylläolevat tiedot toimittånut ei ole sellaista tavan-
nut. Ko. tapauksesså on käynlt niin, ettå kuljettaja
on s,'ttttiinJri sekä sisåvalot ettå linjakilpivalon,
jolloin sisiinäFtti on tullut näl$iin.
(Se Päätepysäkin juttu, johon edellå olevassa viita-
tåan, on tietysti kytkentöjer t€kemisen osalta pals-
tånpitäjän huonoa'huumoria", mutts saatiinpa
tåasen 6en alrrlla tarkkaa tietos. -pitiijå)
Uusissa Vant$neissa (autat 9131-9136) sisåinä''ttij
t imii aina (nyt taas keltåinen) siitii riippumattå,
mis6å asennossa linjakilpivalon katkaisin on.

Äbergin Linja nro 5 on Volvo Blol\t/Lehii 400
rek.nro VFE-600. foria lukuunottamatta auto on
kuin HKL:n vastaava.

9. 9.
Linjan 1 vaunu 29 törmäsi Sofianlehdossa HKL:n
bussi 8?07 kylkeen. 23. 9. oli määrä päättåä, me-
neekö bussi ns. lunastukseen, sillä niin huonoon
jamaan se meni. Jos nriin käy, 8?0? on nuorimpana
poistettu HKL:n bussi aikoihin,

Miksi vaunu 338 pantiin romuksi? Koskå:
1. kaikki museovaunut siirrettiin kesällä Vsllilaan
js tårvittiin tilaa,
2.338:n katto luoti eikå vuotopaikkaa "löytynyt'
(lainausmerkit toimitt€jan),
3. liikennepuoli ilmoitti, ettii se ei tarvit6e niin
monta kouluvaunua.
Niinpå vaunulle annettiin romutuslups. Töölön
nuorisotalo olisi halunnut vaunun kahvilakei
Töölön hallin pihalle. Mutta kokemukseståhån tie-
dämme, ettli tjillaiset suunnitelmat ovat mahdot-
tomuuksia.

NrI -sarja on jo kokonaan keltavihreå
Viimeksi viherrettyjå NrII:sia ovat:
95 2?. 10. 90, lähtenyt VH:stå vastamaalattuna
83 19. 12. 90
16 8. 5. 91
12 14. 6. 91
Seurååvsne on vuorossa ilmeisesti 74.
Ksksiakseliset vaunut 135 ja 157 katsast€taan
kä]ttiikerhkohtsisesti KH:6sa (puhdi6tus, voit€lq
siihkölaitteiden terkastus...). Varsinaista vuosikat-
sastustå ei nÄille vaunuille ole måäråtty

HKLin v. 91 nivelbussien rekisterinumerot
9101 RFL-287
9102 RFL-308
9103 RFL-656
9104 RFL-702
9105 JAZ-898
9106 JAZ-919
9t07 JM-926
9108 JM-998
9109 JAZ-997
9110 JBÄ-136

Vårhaan tulivat v.91 kaksiakseliset autlt 9111-
9136. 600- ja 70o-sårjojen autlt ovat käytännössä
poissa käytiistå, muttå niitå säilytetåiin kaiken
varaltå. 8oo-sarjan Sisut ovat nimikkovuoroissa
(kä)tänrösså ruuhkavuoroja) ja niiden kuljettdat
saavåt Sisu-lisää!

Paikallisliikennenäyttelyssä oli mm. Scanian mats-
lalattiabussi, joks oli varustettu HKL:n tårpeisiin
(mm. HKL:n radiopuhelin). Autossa on myös kats-
lysaåttori.
Kahteen v. 88 Ruhan Scaniaan on myös asennettu
katålysååttori, mutta niistii puuttuu vålijå?ihd]'tin
ym. Niiyttely-Scaniassa on sellainen ja se tuntuu
lisäävän katålysaattorin tehoa.
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Joissakin HKL:n busseissa on polttoainetankin
korkin vieressä pieui tarra, joka kertoo, ett-ii auto
käytfiiä City-dieseliä.

STÄ on hankkinut neljä Van Hoolin korittsmaa
bussia seutuliikenteeseen.

STA:n bussien numeroitå on muut€ttu. Nrot 97-99
ovat nlt 297-299 ja 101 on 201. Huom! Aiempi 201
on poistettu ja se on aivan samanlainen kuin ny-
klnen 201 ex 101 (9. 91).

Vantåan Liikenne OylIä on kaksi "tåidebussia"
(maalaus).

Hakunilan Liikenne Oy:llä on pari Volvo 58:aa,
joissa on uudet Lahti 400 -kodt (vrt. Sircla 64).

Havaintojs vsunuists 1-30, kevätsyksy 91
- Vaunussa l ei ole suuntsvilkkuja tåkana.
- Täydellinen Compsct-kltkin takana (ainakin

ulkoisesti) on vaunuissa 14 ja 24.
- Keväållä håvaittiin yksipolvinen viroitin vau-

nuissa 18, 20, 26 js 27,:a syksyllä lisåksi vau-
nuissa 16 ja 22.

- Vaunu 29 on "väistcllyt" havainnoitsijaa yli puoli
vuotta.

14. 10.
Ruhan auto HKL 9035 jonkin aikaa linjslla 98
iltapäivåruuhkassa. Autossa oli vuorokilpi 219.

29. 10.
HKL:n Enerco-raiteentuk€miskone porhalsi aamu-
ruuhkassa omin voimin VH:sta Katsjanokalle. Iyö-
kone oli eritt?iin hauskar näköinen mitiovaunujen
keskellä. Sen nopeus o'li Diin reipas, ettii se ei häi-
dnn)'t. muuta rv-liikennettå.

Varhan Sisu-nimikot lokakuussa 91:
vuoro linjat auto
709 59 818
?18 865,965 814
7r9 865 819
736 58,584 83?
737 58 815
738 58 811
777 96, 965 817
778 83,965 816
1A0 965 812
790 96,965 836

Metroliqis

16.6.
Metro siirtyi kesåaikatåuluun.

RAtTtO 3-tS0l

ruuhka-aikoina junat vain nelivauduisia
lauantaisin liikennöidäån koko piiivä 10 min
välein
ma-pe 10 min liikenne alkaa jo klo 19
2-vaunuisis junia sunnuntaiasmujen lisäksi mil-
loin?

3.-4.8.
RåtatitideD vuoksi liikennöitiin vain vÄliai KP-IK
IK:n ja MP:n våIille asennettiin lisiiä vaihteits,
kuten lehtemme siemmissa numeroissa on kelrot-
tu. Liityntiilinjat 4ettiin normaåleja rcittejä. Lin-
joills 94 ja 97 oli lauantains 3. 8. klo 9-18 tihennet
ty liikenne, eli v[oroväli o'li 10 min normaalin 20
min sljastå.
Edellämsinitut vaiht€et ovat noin IK:n ja MP:n
puolivälisså sinoalla suonlla ja tasaisella osuudel-
la. Vaihteitå on neljä, ei risteystji, sit€n ettå Myl-
llTurostå tultsessa voisi poiketå "våärålle" raitaelle
ja palats heti tåksisin. Vaihteiden vaatimat uudet
opgstimet näJ.ttivät olevån paikallaan 24. 8. Opss-
timi6sa oli påt€mättömlysmerkki (sama kuin
\{R:n).

t2. 8.
Junat ruuhka-arkoina jiilleen kuusivaunuisia.

16- 8-
Talviaikatåulut otettiin käyttöön.

Vaunut kititnnettiin tåas elo-slryskuussa. Toimen-
pidettå aikaisti pitkä kuiva kausi (kuluminen li-
siiiintyy kuivala).

12. 8. 91
Tästä piiivåstii t€htiin "mahdoton" mahdolliseksi
metrolla! Nimittiiin ruuhkajuna 11 alkoi tsasen
liikennöidii- Juna låihtee IK:sta ma-pe klo ?.38 ja
siinä on kuljettqia kummassakin päässä, jotta se
voi låihteä Kampista välittijmästi saapumisen jål-
keen. (Xampissahan on edelleen käyuissä mstkus-
tajajunille vain raide 1.) Uutta on se, että juna
palaa matkustqiajunana, päåteas€må IK

Kåmpin-Ruoholahden ratåtiiid€n seurauksena on
Xampin ns. lyhyt kååntö purettu, eikä se tule eniiå
kiiyttitön. lGmpissa or myös tåatusti harvinainen
maanalainen ratasiltå. Kåmpin pitkältå käiinnöltii
tuleva haara (KP:n rait€elle 1) ylittåä sillalla kal-
lion sisässä Ksmpin-Ruoholahden suunnan raiteen.

14. 10.
Ratapölkkyjen ajo KP-RL tunnelin välivarastoon on
alkanut. Kiskotustyöt ovat alkaneet.

23. 10.
Viihåin ennen klo t havaittiin, että Mellunmäestii
saapuvat junat ajoivat ItiikeskulGeen raiteelle 2.
Raiteella 3 aivan laiturin "låinsipåässä" seisoi rata-
kuorma-auto. Havaintohetkellä ei näkynyi muuta



toimintåa. Tka seisoi iiänettömänä ilman henkilö-
kuntåa. Junat eivät olleet aikatåulussa. Heitto oli
t sin Yain 2 tai 3 minuuttia.

Edellisessä Raitiosss (2-1991) tiedusteltiin kahden
vaunu[ pitursten yksiköiden kä]'tkjä metron kau-
Dallisessa liikenteessä. Tässå tulee asiasn hiemån
lisävalaistustå.
Ennen 1.?.1989 ei ole varsinars€sti liikennöity
suunnitellusti kahden vaunun Dituisilla yksiköillä.
1. - 31.?.1989 liikennöitiin ensi kerran yhdellä
valrnuparilla kesån hiljaisimpana åikåna siten, että
ensimmäinen kahden vaunun pituinen juna lähti
Kontulasts klo 21.36 ja Kåmpista klo 22.00. Nåin
jatkettiin aina liikennöinnin pååttymiseen asti
kaikkina viikonpåivinÄ.
Seuraåvana Lesånä käytiintiå jstkettiin sekä

jopa laajennettiin
koskemaan pyhäaamun aikarsimpia lähtöjå. Pyhä-
aåmujen osalts käytåntö jatkui tålviliikent€essä ja
on edelleenkin kiiytiisså.
1. - 29.7.1990 liikennöitiin kahden vaunun pituisil-
la junilla ksikkina viikonpäivinä siten, eitii ensim-
måiinen yhalen vaunupa n pituinen juna liihti Mel-
lunmäestji klo 21.35 jå Kampiste klo 22.00.
1.?.1990 alkaen ovat pyhäaamun junat olleet kah-
den vaunun pituisia liikenteen alkamisestå aina klo
9.05 lähtnön Mellunmäestii ja klo 9.30 liihtitön
Kampista. Nämå lfidöt on ajettu jo neliiin vaunun
pituisina junina.
Pääsiåislauantains 30.3.1991 kokeiltiin liikennöidå
Loko påivän kahden vaunun pituiEin junin. Kokeilu
o6oitti, ett€i kåytiintiiå uusita enäå seurasvana
pääsiäsenå.
Tiinä luonna ot€ttiin lyhyiden junien liikennöinnin
piiriin myös lauantain varhaisliikenne. 1.?.1991
alLåen lauantaiaåmun junat ovat olleet kahden
vaunun pituisia liik€nteen alkamisesta sina klo 7,25
lähtijön Mellunmåestä ja klo 7.50 liihtitön IGmpista
asii. Nämå lähdöt on ajettu jo neljiin vaunun pitui-
sinajunina.
Muutoin liikennöitiin 1. - 31.7.1991 såmoin kuin
kaht€na edellisenå kesänäkin iltsliikenteen o6qlts.
Nykyisin liikennöidään kahden vaunuparin pituisin
junin lauantai- ja pyhåiaamuisin edellistan aikojen
mukaisesti.
27,6, - 2.A,$92 liikennöidäiin myöhåisiltaliikenne
edelliskesien mallin mulaisesti. Tiitii kirjoit€ttaessa
suunnitellaan myös liikent€en aloittamista arkisin
neljän vaunun pituisilla junilla 1.1.1992 alkaen.
Nykykä).tännön mukaanhan junat davst årkisin
vadkoltå ulos jo kuuden vaunun pituisina.
Lisäksi tiedust€ltiin milloin on lakattu ajamasta
sunnuntsisin kuuden vaunun pituisilla junillå. Vas-
tåus on, ettei tällaisia yksiköitä ole koskaån pyhälii-
kent€essä käyteth/kään e koispiiiviä, kuten vap-
pupäivää lukuunottamåttå.
Ruuhkavuoroista 11 ja 12 todettåkoon, ettå ne ovat
olleet kä)tössä vain aamuruuhkassa, joka on ilta-
ruuhkaa huomattavasti terävämpi. Ne on ajettu

tyhjiinä Kåmpistå varikolle syöttiiraiteiston kauttå.
1.4.1991 ne jiiivät pois käytijstii Kampin käåintörai-
t€istotiiiden takia. Kampissa on käytijssä 1.4. -
31.12.1991vain lähktraide, joten 2,5 minuutin vuoro-
våliä pidettiin liian riskialttiina liikennehäiriöille.
Lisäksi ruuhkaqrorojen ajaminen olisi vaatinut
junaan samansiksisesti kaksi kuljettqjaa, kosks
kuljett4ja ei olisi ehtinlt vaihtåa ajopäätii 2,5 mi-
nuutin åikana Kampissa.
16.4.1991 alkaen ruuhkavuoro 11 kuitenkin palau-
t€ttiin (klo 7.38 lKrste), koska junat alkoivat olla
Herttoniemessä niin tåysiä, ettaivät kaikki mah-
iuneet mukaån. Juna qjetaån kahdella kuljettdallå.
Se liihtee Kåmpista klo ?.52 takaisin lKihon matkus-
tåjdunana. Ttimå siksi, ettei pystltå eståmään uu-
sien matkust4jien sisääntuloa Kåmpissa. Matkus-
tajåmääråt eivät sitii vaadi.
Ruuhkaruoroa 11 liikennöitiin siis jälleen 16.4. -
20.6.1991 jå 12.8.1991 alkåen.
Ruohkavuoroja ei ole koskaan merkitty yleisöaiks-
tåuluihin, niinpä ne jät€t?iiin ajamattå kaluste tai
kuljettqjspulan s"attuessa. Näillä niikymin ei ruuh-
kal.uoroa 12 ole tarvetta palauitåa eniiå 1.1.1992
alkaen-
25.10.1989 - 22.1.1990 pidettiin lisäntyneen ilkival-
lan vuoksi kolmas vsunu sjosuunnsstå kstsottuna
suljettuns iltdiikent€essä kaikkina päivinä. Ensim-
måiinen suljettu vaunu oli klo 18.35 Mellunmäestii
Kamppiin ja klo 18.36 Itiik€skuksesta Ksmppiin.
Kåmpi6sa idän auuntåan menevät vaunut avattiin.
Klo 21.40 låhdöstå Mellunmäkeen alkaen pidettiin
yksi vaunu suljettuna molempiin suuntiin. Sulieitu
vaunu oli kuitcnkin eri vaunu eri suunnissa.
Kiiltlinnöstii oli kuitenkin påkko luopua, ko6ka nuo-
riso keksi, kuinka suliettuun vaunuun pystyi tun-
keutumaån. Pimeässä ja suljetussa vaunussa oli
rauhaa ja suojaå t€hdå tihutöitii. KeEan tiillåisestå
veunusta löytyi yli 20-päinen kjhryjengi.
vielä klo 14.50 låihdöståi Mellunmäe6tii arkisin
Kåmppiin: låihtiiä ei ole eikä tule.

Muuta

Turun suunnalla alkoi seutulippukokeilu syyskuun
ålussa. Mukana ovat Turku, Kaarina, Lieto ja Råi-
sio. Naantalikin saåttåa tulla mukaan. Kokeilu jat-
kuu vuoden 1992 ja jiiä sen jälkeen pysyviiksi.
Yllämainittu alue jaetaan kolmeen wöhykkeeseen ja
kuukausikorttren hinnat ovat 160 - 440 mk.
Kunnat makssvat liikennöitsijöille korvauksen mat-
kojen perusteella. Matkuståjå voi liikkua näyttiili-
pullaan valitsemallaan iyöhykkeelltryöhykkeilä
kuntåråjoista ja liikennöitsijöistä riippumattå.
Kokeilu maksaa noin 1,7 miljoonaa markkaa, josta
valtion osuus on puolet,
Kok€ilua varten on perustettu myös kuntien, liiken-
nöitsijöiden ja seutukåavaliiton yhteinen seuran-
tåryhmå. Ensi l.uonna on myös t$koitus tarki6tåa
linjast a.
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Espoo aanoi toukokuussa irti sopimukset linja-auta-
liikennöitsjjöiden kansså ja jätti sopimusten teon
YTV:n huoleksi.

Samoin T\rku sånoi irti yhteistsdffi sopimuksensa.
Ajosuor:itteeseen perustuvatkorvaukset tulevat ksu-
pungille liian ka iiksi ja halutaån tehdå uusi soPi
mu6, joks perustuisi måtkustqjamiiårään.

2.6.
AKT:n lakko ja työnantqjien työsulku seisautti Es-
poon Auton, Sirclan liikent€en ja Liikent€en koko-
naån. Muut qjoivat vuoronsa. Vårkutukset tuntuivat
3. 6. alkaen aden koitattua.

t7.-20. 6.
Raitioliikenteen 1oo-vuotisjuhlanåyttely Töölön hal-
lissa.
Esillä olivai vaunut 165, 19+243, 11 (hevo6) ja 582.
"Våliseinämåinå" olivat 331+521 ja 14. Lisåksi oli
e6illä muutåma valokuvajuliste sekå e6ittaitå ja
le}|tisiä.

25.6.
Äutaliikent€en työselkkaus päättyi kello 14.

22.8.
Råutåtientorin tarkaståjankopin seinään asennettiin
informaåtiotaulu ja se ot€ttiin kåyttiiön.
Taulu nä)ttää yhteista ffrliikenteen bussien läh-
uiqjat Rt:lta. Lähtöajan lähesryesså alksa kellonaika
vilkkua.

Kohta alkaa se kauan puuhattu informaatiokokeilu
linjalla 18. Kokeilu tuli mahdolliseksi, kun liiken-
neministeriö myönsi valtionåpua ja Helsingin kau-
punginhallitu6 måårårahen. Kwtånnuksia jaksvat
myös HKL, kaupunkisuunnitteluvirasto ja EBlii-
kenne. Projektissa on mukana myös \r'lT. Kokeilu
maksaa 4,1 miljoonaa markkaå ja jatkuu iuoden
1992 loppuun.
Busseissa oleva lartt€isto altaa HKL:lle tieto maf.
kustqjamäärisui, ajoajastå, nopeudesta, pysfi-
tymisqjoists ja aikataulujen noudsttamisesta. Kul-
jettajalle lait€ ke*oo ornan 6ijainnin suhteessa lä-
himpiin edellå ja perässä kulkeviin vuorcihin,
Kåhdeksallatoista linjan 18 pysiikillå on pysäk-
kitaulu, jostå näkyy tavanom&sten tietojen lisäksi
aika minuutteina seuraavan bussin saapumiseen,
Li6äksi 1-4 näytttjlampulla näytetliän såapuvien
bussien sijainti linjalla (edellisten pysäkkien nimi).
Lisäksi kolmella pysiikillä on painonappi, jolla mat-
kustajat voivat ilmoittåa kuljettqjalle, etui pysäkillä
on kyltiin haluavia matkustqiia. (Ehkä saanme
lisätietoja...)

2.9.
Martinlaalson radan jatke ja vantåankosken asema
ot€l,tiin käyttöön. Asema on kaikkien M-junien pää-
t€asema. Seuraava odotettavissa oleva radanraken-

nuskohde \aR:n påiåkaupunkiseudun liihiliiken-
nealueel'la on neljäs linjamide l{ki-Itl, joka lienee
vslmis ennen vuosikJ,.mmenen puoliväliä.

Moskovsssa toimii (kesä 91) ravintolaraitiovaunuyh-
tiö Anna, jonka Anjushka-vsunu (Taha T2) kulkee
reittiåän piiivittiiin klo 17-23. MatLalipun hinta on
50 kopeekkas (normasli 15 kop). Vaunu pysähtyy
reitin varrella kaikilla pysäkeillä.
Yhtiön omiBtåja on vuokrannut vaunlm liiken-
nelaitokseltå ja saånut siihen myös annis-
keluoikeudeL
Vaunu on vuokEttsvissa muina aikoins yksityi8-
tilaisuuksiin ja silloin on käytettiivissä Moskovan
koko rv-verkko.
Tuntivuokra on huikeat 15 mk. Muista hinnoists:
lasi samppsnjaa 70 p.
Yhtiö e ebiskelliiiin jo toista vaunua.

15.9.
Perint€inen raitioöussikiertoliqia 3 kulki viimeieen
kerran rautatieaseman kautt€ , Turussa '

30- 9_

Koiviston Auto Oy o6ti Oy Liikenne Ab:n, Vsntåån
Liikenne Oy Hakunilan Liikenteen, Sirolsn Liiken-
t€en ja Vari8ton Linjan. Muun entisen Liikenneyh-
tymiin omiståvat em. ostajat toistsiseksi yhdessåL

Koiviston Auto -yhtymään kuuluvat 4f iiskylån
Liikenne, Koivistan Auto ja Kuopion Liikenne. Se
harjoittåå kaukoliikennettå js paikallisliikennetti
Kuopiosså, Jyvåskylässä ja Lahdessa.
Saapa niihdå, onko Malmin suunnan linjoilla pian-
kin vanhoja l-ovisia Kåbuss€ja. Eikå Liikenne Oy:n
nykyinen kalustokaan ole kovin håäppöisui, muttå
on kuitenkin paikallisliikenteeseen tårkoit€itu8.

LIGHT RAIL AND MODERN TRAMWAY

Monet jo tunt€våt tämiin maarlman ehkå parhaim-
man raitiotieharrastajien lehden ja ainakin 17 suo-
målaiselle se jo tulee. Nyt lehden tilaaminen on
uusillekin lukljoille helppoa. Suomalaiset harra6tdat
tilatå MT:n liihimmåsså postissa tai postipankissa
malsadalla SEK 188 jäljempänä maini-
iulle postisiirtotilille. Ieht€å julkaisee englaniilainen
Light nsil Transit Association (LRTÄ), jolla on ym-
påri maailmaa lähes 4000 jäsentä. MI käsittelee
kaiken maailmån raitiotieasioitå harraståjen kan-
naltå mielenkiintoisesti. Ensi vuonna MI:n kokd"60
% nykyistå suurempi, sillä lehti tullaan julkaise-
maån Ä4-kokoisena. Lehti ilmestly kerran kuussa.
LRTÄ:i pouoismaisena tilausten kerääjänä toimii
rootsalainen sisaiyhdistyksemme Svenska Spår-
vägEsällskapet
Toimipaikoista saatsvaan kansårnväliseen postisiir-
tokorttiin merkitåån mak5un såajaksi: Svenske
Spårvägssäll6kapet, Medlemsavgifier LRTA do
Göransson, Kevinge ngen 35, Stockholm. Siir-
tokonttori on Stockholm ja tilin numerc 44 2 | 60 - 8.
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Merkitse tiedonsntoja-kohtåan "Modem Tramway

Maksanålla 188 Ruotsin kruunua (noin 125 mk)
marraskuun aikana saåt tammikuun nwneron jo
ajallaan. (Toimitusmsksu postissa ja postipankisss
on n. 15 mk.)

HS 30.10.1941
Liilalumi krduiho poi! öisin id- tail'ovåunur kulhevar. Edelleen
tioreuruilla mercen. on ehdolenu kolmcn pisroraireen

ratenramisrå niin- etå lumivau-

'lut 
voisivai niilä piiftin kutje(aa

Jo viim€ ruonna ruotri lumen lumen Kautpsrorille. tosså se
poiskninen k.duiha eriko'seD t\hienne dr5,ir ns. koleera-at.
suur'a vaikeuksia kulj.rusvålinei- raaseen . Bulevardiha oas Hietå-
den puutreetr vuoksi. Mutrå rånå lahden rånraan ryhjennenåvåksi.
vuonnå on rilannc tictysd mortå Pnkänsillån luona olisi totmas
keflaa vsikedDpi. Ajoissa onk'n kasbDarkka. pnne Disrorade ra.
scn $ot\i tnnilefl] asiaan huo- kennaftaisiin. ö'srn voirabiin tu-
m'ota Ja mirioraunulhliön lahol- men kuljetusta horraa noin vine-
ra on ksupungrnhallrruk.elle il. nä runrrnå. joren pahimm lii-
nonetlu, errä nirIo\aunurlla vo' kennertå har aåvar luntrövkliör
laisiin öisrn tult.rraa liikalunta rlmcsesl; nain saaraisrnkrn poi'.
pois ainåkin niihä kåduiha. joillå reruksi.

Piiåtepysäkkiä al'ustivat tiillä kerralla: Jorma Rau-
hala, Sakari K Salo, Kimmo Nylander, Risto Vor-
mala, Toivo Niskanen, Äri Oksa, Juhana Nordlund,
Tom Heino, Pertti Leinomliki, Jukka Hannikainen +
2lennokasta nimikirjoitustå ja vielå uarkku

KOKOUSKUTSU

Suomen Raitiotieseura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetåän lauantaina 30. 11.

1 991 kello 13.00 metrovarikon kokousliloissa.

Katsomme kokouksen jälkesn kuvia vähintäänkin Leningradin, Tallinnan ja Lissabonin
raitioteiltå. Voit ottaa mukaan myös omia kesälomaotoksiasi kiinnostavista aiheista. Paikal-

la on diaprojektori ja videolaitteet.

Kokouspaikalle mennään ltäkeskuksen asemalta metrojunalla, joten tulkaa lK:n asemalai-
rurille ajoissa ennen klo 13:a. aulgllg_[ jth!yg!: jättåkää ajokkinne lK:n ilmaisille pysåköin-

tipaikoille, sillä metrovarikolle ei pääse omalla autolla.

Tervetuloa
johtokunta

w
$

Bussinia 8X horuosi sllshuun aluasrr roiliavounut
Ru usulanhodun jo Sal'',is.lorcn Dtililld
K Dd: P. Leinomiihi, 3. 9. 91
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Perust€itu 16. 1. 1972

Johtokunta:
puheenj ohtata

varapuheenjohtajå Jorma Rauhala
siht€eri (vs.) Tom H€ino

Puhelin k: (90) 407 583

Iahastonh oitåia
arkistonhoitaja
jäsen
varajåsen

Arkisto
Arkistos koskevat iiedust€lut ja lainausasiat hoitåå
arkistonhoitåja, puhe'lin iltaisin (90) 321 066. Ar-
kistoluettelo on ilmestyn,t viimeksi 1. 1. 1986

Jäsenmalsuti 80 mk

Takakansi: Äavevaunu
Nuninenmäellä. Kuva:

E!ukansi: en iå raitiovaunu kuuluivat vreråKorminästofresact' ?::^::-:.:"::;'i^i:-:: -.;;;;; .röursen varni srui
kuului"vat vielå

iii!;ir;ltrvlt::"]:?..Ti:-"t,lil?:3i3i";,iåiTå""i!å:::l ;:'Tå;, ..";;;;-il:;;;'"i;;;': 5:i:ili:::i**::::: iåT:':i":"i:lii;.1i"':i:.::;iiiårli'ii""i.itii" 1"19:t?1i9":,..Y1?::: :?*:":ll',13åål::'il.i":"iiåiiiiiiåi".r;i-j;-sai tuorroin nvkvisen ninensä'
iåiri-..ri.,i"=t""1una Aurajoen rånnalra'
xuva: J Rauhala !-1O.1972

PL 234
SF-00531 HELSINKI

54 48-3

KOP Hki-Äleksantednkatu
103160-10039??

RAITIOTIESEURÄ ry

RAITIO ISSN 0356-5440 14. vuosikelta

Toimitus: J, Råuhala (90) ?07 2957 (t)
(90) 8?3 5836 (k)

Uutistoimitus: A Hellman (90) 321 066 (k)

Kustantaja Suomen Rartiotieseura ry

Painopaikka AAM-Yhtiöt Oy, Helsinki, 1991

Ilmestyy kolmesti luodessa.

Otåmme jatkuvasti vaståan julkaiståvaksi tårkoi_
tettuja arfikkeleita ja kuvia. Avusiukset pyydetiiiin
lähettlimäån postiosoitteeseemme tai niisui voi
sopia toimitussiht€erin kanssa. Uutisluontoiset
a].ustukset voi ilmoittåa myös suoraan uutist imit'
tajalle.

tphti jaetåan måksuttomana jäsenlehtenä

@opfight Suomen Råitiotieseura ry 1991

Äikaisemmin ilmestyneitii RAITIOita or vielä
saatåvena. Täyalennä n$ kokoelmiasi.

1978:1,4
1979:3
1980: 1
L98t. t,2,3, 4
1982: l,2
1984i 3,4
19851 3
1986t 2, g, 4
L987t 1,2, S, 4
1988: 1, 2, 3, 4
1990: 9, 3

Tilaukset SRSin postisiirtotilin kautta; hintå 10 mk
numerolta.

SUOMEN

Ismo Leppänen
Puhelin k: (90) 595 ?93

t: (90) 564 2302

Pertti Leinomäki
Arto Hellftan
Ari Oksa
Toivo Niskanen

54 hiipinässå Kotinäenkadun kolnioraiteella
J Rar.rhala 11.9.1971
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