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OSALLISTU SRS:N KEVÄTKILPAILUUN JA VOIT VOITTAA

::&*å

Vastaa
ennen
15.5.

Kerro millä tutulla helsinki-
läisellä kadullå kuvamme vaunu
kulkee. Vihjeenä voimme mai-
nita, että kyseessä on kesä v.
1952, jolloin Helsingissä oli
kokeiltavana saksalainen Dii-
wagin telivaunu.

Lähetä vastauksesi suljetussa
kuoressa SRS:n osoitteeseen PL
234, 00531 Helsinki. Laita kuo-
reen merkintä "kilpailu".

Oikein vastanneiden kesken
arvotaan arvokas kiskoliikenne-
aiheinen videofi lmi, jossa

näkly myös vanhoja raitiovåu-
nuja.

Voittqiaan otamme yhtelttåi
toutokuun alussa ja seuraavassa
Rsitiossa kenomme kilpailun
ratkaisun.

HöYRVÄ HETSINOFSII
Juhani Kataiiston kaitafilmien ia valokuvien pohialta tehty

lyhytelokuva viidestä höyryveturidariasta pääkaupunkiseudulla.

KOE PASILAN VIIMEISET HOYRYT UUDELLEEN!

Uihde mukaan nostalgiselle matkalls 1960]uvun jälkipuo'
liskolle seuraamaan höyryvelureita årkiaskareissaan Hel
singisså. Verraile kånssani entisiä nälrymiä nykyisiinl
Låhdemme Helsingin rautalieasemålta Ukko-Pekan lai
Riston vetåmillå Torjalan postijunilla. Seuraamms niiden
nousua Eläintaöån mäessä ja Pssllan kalliona näemme
kuuluisan Kuu lan Pekan numeron 1 005 vanhalla asemal-
la, Ympåislöå tuskin uskoo samaksi, mihio sitä nyt ver-

Palku! eli Pr 1r olivat ttrypillisiå helsinkilåisiå vetureita.
Paikun mukana käymme sekå Vallilassa enä Kauppaloril-
la. Molemmista paikoista ovat kiskol jo purclut.
Tk 3r oval myös kuuluneet helsinkiläise€n maisemaån.

VH S-videokasetti, keslo 33 minuuttia. OVH 150,- mk.
Mvvnti: Bautatiemuseo (914) 26 22 45,

Museoräutatieyhdistys/Roivdinen (90) 872 8628

Pikku-Jumbo velåå sorajunia keskudaan ja lyöskenleloo
vålkois€n laatikkoåuran kanssa Pasilan ratapihalla. Auran
ohinaessa veturltallin, nåemme iokaisesta piipusla nous€-
van savun. S€ oli höYryaikaa sel

Erlkoisuutsna hwåsl€lemh€ Pasilan viimeisen Ksnan. Se
oft työsk€nne lr Hslsingisså arna 1920_luvulla saåkka,
Karjaallå silå käyteniin enäå kahden kuukauden aian
ennen lopullista poislamrsla liikenleestä,

Eivåt vain höyrwelu t ol€ monneel, myös maisemat oval
råvsin muununeel, Otoksel on kuvattu vuosina 1967-
1ti7o. Juuri ennen kuin såhköistys mullrsfi koko helsrnki'
låisån raulatiemais6mån.
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PL 234
sF{0531 HELSINKI

FAITIO ISSN 035G5440 15. vuosikorla

Toiminlsi J. Fauhala
(90) 707 2e57 0)
(90) 8ru 5$6 (k)

Uurisroimitus: A.Hellmd
(90) 321 066 {k)

Kustantaja suomen Railioliesourå ry

Painopaikka MM'Yhtiör oy, Helsjnki, 1992

llmestyy kolmaali vuodesa

OEmmo jatflvasf vaslaan iulkåiståvaki
tad(oilenuja anjkkel€ila ja kwia. Avusirks€t
pyydeiäån låholtånåån po6tiosoit€66€n-
me rai niisrå voi sopia toimitussihl€€dn
kånsså. Uudsluonlois€t åvustuks€t voi il
mojrEa myös sljolaan uulisloidiliåjalle.

Lehti jaetaan mal.slttomana iåsonlehlenå

Ooopydghl Suomen Railiolieseura ry 19o2

AiFåissmmin ilmestyneitå BAlTlOla on vielå
saaravana. Tåydennå nyt kok@lmiaBi.

1978: 1,4
1979:3
1990: I
1981: 1, 2,3, 4
19A2: 1,2
1984:3,4
1985: 3
1986:2,3,4
1987: 1,2,3
19A8r 1,2,3,4
1990:2,3
1991: 2,3

Tilaut€€t SRS:n poslisiirlolilin Låultai hintå

:
&

54 4&3

KOP Hk-Aler€anlennkåtu
10316G1003977

SUOI',{EN FAITIOTIESEUBA ry

Peruslet! 16, 1.1972

puh€€niohiaia TåunoJ0haniLaPpi
k (90) 565 134s

vdapuh@niohtaia l6mo Loppånon
sihreeri Juhana Nordlund

k (90) 879 4994
rahasronhoirajå P€itiLsinomät{
ad(lslonhoitaja ArroHollman
iässn Arioksa
varajåsen Joma Fauhala

Arkistoa koskovar riedusrelol ja tainausasi-
al hoilaa å*islonhoitaja, puhslin illåisin
(90) 321 066. Ad{siolu€ttelo on ilmoslynyt
viimeksl 1. 1. 1986

Kansikuva:
Linjan 2 rcini nuuflui 2. 1. 1992
Katajanokan teminaalin uudelle
tudalle. Esittelyajossa olivat vau-
nut 157, 320 ja 2 pysähtyneenä
uudelle päålepysäkille, josta on
vaivaton vaihtoyhteys Ruotsiin ia
Saksaan liikennöiviin laulloihin.
Kuva J. Rauhala,30. 12. 1991

, r,ltå:
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Jorma Rauhala
HELSINKIÄ SILLOIN KUN SRS SYNTYI

.f.

Suomen Rårtiotieseu€ täytti viime tammituussa
20 r.uotta. Milt?i Helsingin raitiovaunuliikenne
näyttikäiin 20 wolta sitlen? Nivelvaunuja ei
vielä ollut ja silloin uusimmat 12 vuottå vanhat
vaunut olivat ne, jotka nyt ovat vanhimmat.
Tiinäåin taasen vanhimmat nivelvaunut ovat jo
1? urotta vanhoja.

SRS:n syntyDäaikana vanhimmat'liikenne-
kä).tössä olleet vaunut olivat 1920-luvun puolivä-
listä eli låihentelivät 50 v'uoden ikäå. Normaå-
lissa ruuhka-ajan ulkopuolisessa liikenteessä
l"uorot sjettiin tietysti nykyaikai6illa 1950-luvun
telivaunuilla (paitsi linjan I "arkut"), mutta Lun
ruuhka-aika koitti, kaupungin liikennekuva
muuttur ratkaisevasti.
1920-30-40-50 -lukujen pikkuiset, hitaat, kolise-
vat, rakastettavat ja maiDiot kaksiakseliset
vsunut valtasivat silloin kadut. Keskustan auto-
rouhkat olivat silloinkin mahtavat, koska liiken-
nejärjest€lyt olivat nykyistä huomattavasti on-
nettomampia, ei ollut juu kaan jouJ*oliikenne-
kaistoja eikä liikennevalojåkaan ollut kuin jois-
sain lrarvoissa paikoissa. Kaksiakselisten 30-40
krL/h vauhti ei poikennut muun liikenteen ryh
mistii.

Seurasvilla silrrilla vilkaisemme wosien 19?2
ja 19?3 ruuhkaliikenteeseen, viimeiseen arkaan
ennen nivelvaunuj€n tuloa js kaikkia liik€nteen-
rrtmiä kiihdlttäviä toimia. Tällaiseen kaupunki-
kuvaan kaksikymmentii vuotta sitten perustet
tiin SRS.
Kuvat J.Råuhala 1972-?3.

I
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sxlr! !åttlovaullt O1.09-19?2

seuraavacbå heiieroa ne raltlmuu! (el mle€suja), Jot*a kort6tetlEt
Dilk:n Hel6rnqrn kåLuJä sils ry:n penet ,sd årkoihtn. r(ut4 h@åLte olt
;uulmFiå hi@ an@'in kutn nvkvåb. rb!8åårra t556i rehdes6! 6 xuvia
jo 'd;; ;joiuå" oldi6la Eu!16ta ädrlltlk4re6så,

r2

t3l

t37
I33
139
t42

153
15?

160
16t
162

1959 20000
2TAO

1924 113?5

1923- t2.460
t929 r?035

tg.fl 15000 16
195?5 41

19500 40

r94r 15915 2?

1945 15000 1A
195?5 41

- 3!5 55 350

- 315 55 350

69

13

13

6 7 I 9loll 12 13
14250 2300 3600 1300 6400 630 54 1350

t0200 2050 3550 2t0o - 315 55 350

10200 2050 3300 2200 - 315 41 340

| 2 3 4 5 6 ? S 910 r1 t2 13

301-330 fiärta 1954- 19300 29 13500 23oO 3600 1330 6400 600 50 1640
sr!6iiberq !955 2t300 69

331-3?5 l?alEt 1955- 199?6 29 14250 23OO 3600 ISOO 54OO 6sO 50 1640
Tanperlå 1956 27475 69

501-530 Kaia 1953 133{0 28 13500 2300 32OO t6OO 6400 560streoDelg 21740 33

651'654 NoldEggor 1924- 6000 13 102Q0 2060 3265 25OO - ?50
1925 t2950 47

571-ff2r rSFå 1923- 3000 l3 t0?00 2100 3275 2500 - 750634-539, 1930 13100 49
692,

702-?05 iHX 1939 7000 13 10200 2100 3235 2600 - ?50tlo 11300 45
112 t9rt0

123

?30,73I r€iplo 1945 0000 l3 10200 2roo 3235 2600 - ?50142 1946 13025 43
145,741
750,753
?55i?59
16t,753 1944
164

?65 R&lå 19,1? g@O 13 lO2AA 21AO 321a 2600 - ?50

39 760

39 t50

lt5-l€0

r3l-136

133
r92
t93

201
242

204,2O5

207-2t2

zLA

223.226

Itl5-Hl9 }ltlif t924- 114%
1925 16450

1923- 12461)
1929 !?035

r25oo 2100 3135 1500 6000 660 35 350

lo2oo 2too 3600 2250 - 315 55 350
1909 9500/13025 3?O0 - 813 22 550

10200 2050 3300 2200 - 315 41 340

?a50 2060 2200 - 3r5 55 350

H3,..H19 työilottortEslja h20-324,n26 lEljå€uuja H2s ajojobdon tå!t€stu6-
Equ. Ifl,E2 ht@Eaula {tledot vuod€ftå 1931)

lo2oo 2lo0 3600 2250 - 315 55 850

ro200 2100 3600 2250 - 3r5 55 350

lt1
ta1950 15000 ta

195?5 41

1950- 15000 13
l95r 195?5 4r

2 = crrtBtajå, 3 = tlttr<ittarusl, I = tettop6tno/battopållo
s = iBrwpåtl<rrojå/setffi pal*i{oja,6 r pttlus' ? = leve/6' 3 = *Dt*d6,
9 - akserivåIl, lo = Erirårt, rr = pvö.:in harkaiElj., 12 = @ttori!€ho kv,
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HELSINKI 16.1.1992 KLO 16.00
Jorma Rauhala ia Arto Hellman

Helsinein raitioliikenteesså on

ränä -kevåtkautena jokaisena

arkipäivän ruuhkatuntina Peräti
vhdeksiinklrmmentä vaunus me'

nossa ja tulossa vieden kaupun-
kilaisia saasteettomasu ia jou-

tuisasti kotiin, Uiihin tåi harras-
tulsiin.

Kå&sikymmentä nrotta sitten

- 16. 1. 19?2 - Perustettiin
Seuramma Silloin oli kYlläkin
sunnuntsr ja liikenne hiljaisim'
millaan, mutta mitåi se olikaan
SRS:n 20. s]'ntymåPäivänä Kii-
vimme katsomassa 16. 1. 1992

våunutilanteen eri halleissa ja
linioilla. Otimme tårkasteluaian-
koildaksi vilkkaan iltåPinvä-
ruuhkån heiken kelo 16.00 ia
hahmotimme kartslle sen kellon-
lyömän liikennetilanteen vau-

nuineen.

Liikeflteessä oli 82lsta nivel_

vaunusta ?5 ja 29 neliakseli
sesta vaunusta 15' Yhteenså
siis 90 raitiovaunua ahkerasti
liikkee'llä matkustajia Palvel-
len.

Viereisellä sil'l.r'lla on luet
telo kunkin linjan vaunustosta
sekä halleissa seisseistä vau_

nursta, Seuraavalla aukeamal-
la on karttaesitYksenå 16.1'92
linialiikenne eli vaunutumerot
ov;t sillä kohtaa missä ne

aikataulujen mukaån Pitivät
olla. Tuona iltap?iivänä ei ollut
mitään kummempia liikenne_
häiriöitä, joten vaunut olivat
oikeastikin siellä mis6ä pitikin.
Vieresså on vertailun Mroksi

kahdenkymmenen vuoden
tskainen karttå samasta al_

heestå, tällä kertaa luoronu_
meroin esitettYnå.

I

I

I

'j
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16 -1-1992 KELLO 16.00

Nämä vaunut oLivat Iiikenteessä:
r -nelkki osoittaa vuoron, josså suuonitermah nukåan olisi pitånyt olrä

neliakseliDen noottolivaunu, nutta nivelvåunujen hyvån saatavuuden
johdosta ei oåin ol1ut.

RAlTlOVÄUNUT

l7
219
324
5!2
68

101 13
ta2 9
103 26
104 2l
105 90*

linjå 2

121
930

l0 25

linjå 38

11 53
12 107
13 tt2
1,4 65
15 54
16 61
17 1r0
18 91
19 a2
20 63

linia 3T

21 1A

25 50
26 103
27 108
28 33
29 52
30 45
3l 106

linia 4

34 99
35 66
36 62
37 91
3a 95
39 95
40 3S
41 39
42 35
43 19

134 104
13? r01
138 69
142 86

linjå 6

53 46
54 5a
55 ?0
56 48
57 58
58 sl
59 a?

153 44
154 105*
155 42

!iniå 7A

64 56
55 3?
66 9A

165 92
166 75

Linja 78

74 34
75 40
76 6l
71 89

r74 31
175 93

Liriå a

81 5?
82 85
83 109
a4 72
85 59
a6 82

132 38
183 43
la4 100
185 tll
Linja 10

91 A4
92 73

94 36
95 49
96 74

193 64
194 r02

Nämä vaunut o-Livat halleis s a:

TööLöN HALLISSÄ sEIsoIvAT SEURAÄVAT VAUNUT!

Vanbat 4-akseliset noottorivaunut 5, 6, ll, 20 ja 23.
Vanha 6-aksetinen noottorivaunu 47.

(OSKELAN HALLlSSÄ SEISOIVÄT SEURAAVAT VAUNUT:

vänhat 4-akseliset noottorivaunut l, 2, 4, lO, 14, 15, 22 ja 2A.
Hinausväunu H-2 -
Robet-tukeniskone 1766.
Kaupunkj"liikennenuseon kolne Iumiauraa ja
Ronlsilppua vaunuista 29 ja 338 ratapihan

yksi lumivaunu.

VÄLLILAN HALLISSA SEISOMT SEURÄAVAT VAUNUT!

Korjaamoissa ja naalaamossa olivat työn alla vanha 4-akselinen
vaun'r 3 ja 6-akseliset vaunut 33, 41, 50, 76 ja 8r sekå hiona-
vaunu 2119 ja harjavaunu 2121. Vaunu 80 oli såilytyshallissa talon
alnoana liikennekelpoisena vaununa varaIla.
Hörjavaunut 2120, 2122 , 2123, 2124 .ja 2126 olivat låhtövatmiina
lunisateen varalta.
Eoerco-tukemiskone 1767.
Hinausvaunu H-1.
Tirausliikennevaunut 135, 157, 320, 332+505 ja 362.(oulutusvaunut 337, 339 ja 352lII.
Käupunkiliikennemuseon vaunut ikåjårjestyksessä ll, 582. H-4,
19,615,243. 165,9I, 139,684,719, 181. 169,76I,313 ia 331+521.

t1RAtTtO l-1992
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allev iivat ut
numerot ovat
4 -akselis ia

HELSINGIN RAITIOVAUNUT

16 -l.Lgg2 KLO 16.00

vaunujen
vanhoj a

vaunuja.

lo
a9
luz
lre

!l cr

tl
tof,v

J
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HE],SINGIN RÄITIOVÄUNUT

VUORONUI"IEROIN,

ÄRKILIIKENNE TAMMIKUUSSÄ 19 72

KELLO 16.00

tinjojen 38, 3T ja I
perävaunut ovat 2-aks.,
kåikki 100-lukuiset vuorot
ovat 2-aks., linja 9 vakio-
vuolot ovat 4 -aks. Asea / 1941

{$rtti' r55
Itl

Linja

1

1A

3B

3T

4
4S

4s /5
5

5 /10 s
6
7(A)
7(B)
8

Vuorot
THrt{t

103+pv,13?+pv,153+pv, llt
155+pv,197+pv
1- 5 , 132 +pv, 13 8+pv, 14 o+pv,
1? 9 +pv. 18 9+pv
1l , 12 . 13 +pv- 16 +pv, 17 , 18+pv,
1,9 ,20 ,II2+pv ,)-13+pv, 164+pv
23-28 ,29+pv ,30-32 ,
I22+pv-I24+pv
35+pv-42+pv,195+pv
Yfimåäråinen I, 128+pv,
196+pv
13 6 +pv
44-50,145+DV
187+pv ' l(
53+pv-62+pv,156+pv
64-64
'7r-75

!6
lttl

96

tel

8r.$s
|n:{t

t9

9
10

7 9,80 , B 1+pv- 83 +pv,
101+pv, 104+pv, 143+pv, 167+pv,
178+pv
86-89,135+pv,185+pv
9 2 +pv-9 9+ pv , 191+pv, 192 +pv

10S 139+pv,141+pv,146+pv
KT 125+pv( menossa linjalle

161+pv( menossa linj aIIe
HaIIeissa vielå olevat vuorot
125 16.01, 137 16.17, 139 16.

RAlTlo 1-1992

4S),142+pv(menossa finjalle 4S),
10s)
1åhtöaikoineen:

20, 141- 16.08. 155 16.03

13
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=ö tlåanantai perlåntai l.l0.l99l luklen

3 flATLISTÄ LIilJATLE: IIflJALTA HALLIIil:

T(t(tLö

flÄtLISTA utiJALtt:

klo

5.25
5.30
5.33
5.{5
5.47
5.{8

5.56
5.59
6.00
6.03
7.05
7.20
7.42
8.13
8.18
9-08

klo

6.42
6.48
6.55
6.57
6.58
7.03
'1.t2
9.02
9.31

10.01
10.08
l0.u
10.35
11.04

lauantai 1.10.1991 lutien

I INJALIA HALLI II:

5.25
5.30
5.36
5.44

5.46
5.48

5.56

6.00

6.08
6.12
6.20
6-30
6.42

6.45
7.00
7.05

7.06
7.12
7.13
7.18

7.33
14.07
t4.29
14.35
14.36
I't.40
14.49
14.54
15.06
t5.lt
t5.24

8.59
9.13
9.14
9.15
9.22
9,25

9,31
9.53

10.07
17.39
t7.49
18.02

18.05
18.09
t8.13

18.20
t4.22
18.23
18.38
19.51
20.19
20,59
2r.17
2t.29
?t.59
23.11
23.15
23.20
21.23
23.21
8.24
23.34

23.38
23.41

reittivuoro linja reiLti

a6

182
36
93
{I
83
95
37
94
9l

la4
134
t85
85

193
183
194
137
\42
96

138
84
43
a?
39
92
8l

138
193
t84
tq2
194
134
185
137
ra2
183

15.45
16.23
16.25
20.19
?0.59
21.11
22.01
23.11
23.15
23.?0
23.23
23.21
23.24
23.32
23.34
23.36
23-4i

reitti
640
692
640
6A2
682
692
642
692
686
696
692
646
682
642
692
640
686

8 68t
4 641
8 68t
4 641

l0 691
4 639
8 681
l0 695
4 641
10 69t
l0 695
8 68t
4 639
I 681
I 68t
l0 695
8 581
10 691
4 641
4 639

l0 691
4 641
8 681
4 639
I 685
4 641

l0 691
I 681
4 64t
t0 695
I 685
4 641

10 695
4 641
I 585
4 641
8 685
I 685

13t { 6{0
t82 I 684
t85 I 686
193 t0 696
183 I 68il
142 4 642
194 l0 696
t84 8 6a{
137 4 642
l3a 4 642
t38 4 640
39 4 640

t83 I 586
t85 I 682
t42 it 640
137 4 64?
184 8 686
193 l0 592
134 { 6t0
ra2 8 682
l9l l0 692
36 4 640
92 10 692
8l 8 682
85 8 6A2
96 l0 69?
42 4 640
{l 4 5t2
93 10 692
a2 a 586
9t l0 596
94 t0 69?
83 8 686
86 8 642
95 l0 692
37 4 64?
43 4 640
8{ 8 686

reitti
681
641
681
6{r
691
681
695
641
591
695
681
695
681
639
685
639
691

858
124
828
t04
94 l0
838
9l l0
41 4
96 l0
93 l0
858
92 l0
81 8
37{
848
364
95 10

36
9?
42
8l
85
96
40
93
a2
9l
9{
83
86
37
95
4l
84

8l
85
96
{0
93
a2
9t
94
83
85
37
95
{l
84

IO

8
8

l0
4

10
I

10
10
a
8
4

t0

I

Sunnuntai 1.10.I991 lukien

vuoro linja reitti vuoro linla reittiklo

?0.19
20.59
2t.11
?2.0r
23.11
23.15
23.20
23.2?
23.27
8.24
23.3?
?3.34
23.36
23-41

86
93
40
a2
96
94
85
83
41
37
9l

84
8l

8 68t
l0 69I
4 6al
I 681
l0 695
10 691
8 681
I 585
4 639
4 639
l0 695
l0 691
I 681
8 6gt

I 682
I 6a2
10 692
4 642

10 692
8 646
10 696
10 692
8 686
8 682
4 642

l0 692
4 640
I 686

1.1.1992 alkaen kåytösså olevrt hallireitit ovåt piirroksina tåsså RAITI0n
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5.32
5.33
5.36

s.38

5.40
a.42

5.43
5.44
5.45
5.46

5.47
5.48

5-50
5.52

5.53
5.55

5.56
5.58
6.02

6.03

6.I0
6.tz
6. t3

6.17
6.23

26
55

175
I7

l0l v
'15

ll
30
53

103 v
2A
55
66
77
lv

t8
64
l3
23
38

56
154 v
174
166
102 v
t5
24
57

I53
58
10v

104 v
59

107 v

633
62r
67t
651
6lt
623
661
613
611
62t
671
605
601
6t3
663
633
621
607
635
633
6
601
601
621
661
603
651
61\
501
503
661
651
605
61\
607
601
651

5.36

5.40
5. {1
5.4?

5.45
5.46
5.47

5.48
5.51

5.52

5.54

5.59

5.Ol

6.41
6.44
6.45

6.46
6. t8
6.50
6.54
6.55

6.58

7.00
7.05
7.07

501
6ll
663
651

651
6?1
66I
611
63I
651
631
601
6tI
621
623
671
651
621
611
601
6ll
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luoro linlä rejtt i klo vuoro linja
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lauantal 1.1.1992 alkåen

623
613
603
663
673
6
621
623
653
601
671
513
603
651
6ll
62\
663
635
631
653
671
62I

klo vuoro lilja

I lA 60s
3T 623
7A 561
78 671
38 613
lA 601
78 673
38 6ll
3T 62I
6 653
1Ä 605
3T 623
6 651
7Ä 66I
19 67\
I ta 601
38 613
7A 663
38 611
3T 621
4 635
z 607
6 651
6 653
18 67\
7A 661
I lÄ 601
38 6il
3T 621
6 651
I 1A 601
2 601
6 65t
6 651
? 601
la 601
6 651
2 601

6.34 155
6.35 22
6.36 74
6.{0 54
6.43 14

29
6-45 155
6.46 ?O
6.54 16
6.55 25
6.57 76

105 v
6.58 2 ,t

7.00 L2
7.05 67
7.06 34
7.08 27
7.09 I v

40
7.10 35
7.1r 19
7.19 4 v
7.29 5 v
7 -32 31

r4.ll 166
14.16 l0Z v
14.18 155
14.20 175
14.23 101 v
14.?5 104 v
t4.32 t65
14.34 153
14.37 105 v
14.11 r74
14.45 107 v
15.00 103 v
15.02 154 v

6.02 3
6.02 20
6.04 65
6.05 54

6_17 55
7.08 29
7.20 64
74t ll
7.51 39
8.16 56
8,19 34
8.27 ?
8.34 t2
8.36 24
8.38 3l

76
8.55 59
8.56 27
8.5i 14
9.05 6
9.17 18

7.09 35
7.\1 55
7.27 56
9.13 29
9.22 l7
9.29 57
9.37 74
9.44 25
9.59 54

10.01 27
10.07 39
I0. t0 l5
10.11 65
10.18 30
10.30 13
10.32 t9

4 635
6 651
6 651
3T 62t
38 6ll
6 651
78 671
3T 621
6 651
3T 621
4 631
38 6ll
7A 66t
31 621
38 613
38 6ll

3
7B
6
3B
3T

38
3B
3T
7B
IA
llA
3B

3T
2
4
4
3B
tlArla
3T

6
78
rlA
llA
6
IA
7S
2
1tA
5

26 3T
13 38
4l

66 7A
75 7B
t7 3822 3r30 3T
576
tl

77 78
t5 38
5l

536
t9 3823 3r
67 1A
354
384
586
14 7B
25 3T

61 7A
18 38
20 38
77 78
75 7B
?2 3I
26 3l
344
384
596
64 7A
586
76 18u3831 3T
56 7A

I
38

6

6
3T

38
4
6

I
3B
3T
3I
7B
6
3I
3B
I
38

sunnuntai 1.9.I99I a1kåen

vuoro linja re itt i

663
613
61t
673
671
623
6?T
635
631
551
663
653
67t
5ll
6?r
663

v - neliakselinen vaunu (nrot l-30); liikenteessä vajn na_Pe
ilnan herkintåä = nive'lvaunu
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linJå reitti
7B 67?
la 506
tA 602
la 606
1A 605
6 552
7A 552
7B 672
4 638
I la 604

7A 662
2 608r 502
I 50?
31 622
6 552
38 612
I 602
31 622
lA 502
I 602
I lA 604
6 552
38 612
l lA 604
I 602
78 674
I 602
r tA 602
5 654
2 608
6 65?
38 612
2 608
7A 562
31 622
2 604
7B 574
I la 60?
2 508
2 608
7A 662
6 652

llnlö r€itti
28 3T 622
12 38 6t2
3 v IIA 602
I v llA 602

55 6 652
14 38 612
e4 3T 522
5 v ltA 602

67 1A 66?
l8 38 6l?
67 1A 662
2 \ llA 502

2t 31 622
ll 38 612
71 18 672
4 v lrA 502

31 3T 622
5 v llA 602

54 6 654
59 6 652
55 7A 662
15 38 512
55 6 654
66 7A 662
14 78 674
75 7B 612
57 6 554
64 7A 562
58 6 654
76 tB 672
26 3T 622
17 38 612
2? 3l 622
13 38 6l?
30 3T 6?2
?5 3T 622
20 38 614
l9 38 512
29 3T 624
35 { 632
34 4 634
{0 4 636
39 { 636
38 4 612

la

la

'lå

1a

mp

9.00 175
9.05 103 v
9.06 104 v
9-r2 105 v
9.19 l0l v
9.20 154 v

166
9.21 r74
9.24 155
9.26 102 v
9.36 153
9.41 165
9.42 107 v
15.19 I
15.t6 4

16.14 23
16.17 53
15.49 14
17.10 2
17.15 24
l7.tg 105 v
t7.25 3
11.27 103 v
17.30 153

t2
17.33 l0{ v
t7.39 5

\7.41 174
17.48 6

17.49 102 v
17.55 155
17.58 l0 v

154 v
t8.01 16
18.0s 107 v
18.07 165
18.09 23
18.t2 7 |
18.17 l7s
18.18 l0l v
18.19 8 v
18.25 9 v

166
18,28 53

pva klo

[p 18.33
F 18.34
4 19.47
ap 20,?5

20.54
rp ?0.58
@ ?l. ol
np 21.03
ls 21.08

21.09
D0 2l.l I
m 21.18' 2t-22

2t.?s
21.24

np 21.32
2t.42

w 2l.47
21.16
23.18

23,21
23.25
23.30
23.33
23.35
23.35
?3.42
23.{6
23.47
23.50
0.19
0.20
1.43

1.54
1.56
1.58
2.02
2.06
2.07

tp 2.08
ls

2.15

m - nåanantaista PerJantaihln

ilmai oerkintÄå pvä-sarakleessa = jokå påivä/vö fr ii$if *::il Jillill *iilii"$iffi;illllri}lililli'
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ALKUVUODEN AIKATAULU-UUTISET
J. Oksanen

Eipä mennlt viimeisinkään vuo-
denvaihde läpi muutoksitta rar-
tioliikenteesså. Ja kun vielä
muutotset lisäsivät raidepituut-
ta. niin mikäs sen mukavampi
alku uudelle vuodelle. Pettymyk-
seenkin on tosin aihetta: eivät
tuoneet Katajanokan t€rminaa-
lin uudet kiskot mitiiän eksoot-
tjstå - linjan 2 eteläinen pääte-
pysäkki vain siirtyi uuteen paik-
kaan.

Sääntönä on tåihän a6ti ollut,
että linjat 1ja 2 ovat toisiinsa
niin nivoutuneet, että jommalla
kummalla linjalla tehty muutos
vaikuttaa myös toisella. Sään-
nosta er porkellu tallakaan ker-
taa. Linjalle 2 tarvittiin uusi
vuoro, lisääntyihän linjan pi-
tuus. Prosenteissa laskettuna
voitaneen puhua suorastaan
huikeasta lisäyksest?i, vaikka
itse mtaa tulikin vain muutama
sata met ä. Nyklsen tarkan
markan aikoina ja viikkoina,
jolloin ei yltäkään uutislähetys-
tä voi kDvitella ilman sanaa
"lama", lomma hoidettiin muut-
tamatta luorojen kokonåismää-
råä. Luovuttavana osåpuolena
oli linja 1-114, jonka vuoro 106
sai väistyä. Se, että linjån 1A
lähtömäärä Perämiehenkadulta
väheni vain kahdella ja K:ipyläs-
tä kolmella sekä linjan 1 Kaup-
patorilta vain kahdella jå K;ipy-
låstä yhdellä våikka yksi !.Lroro

onkin pois, johtuu kienosajan
muutoksesta. 1A:n kierroksen
kesto lyleni keskimäärin 2-3
minuuttia ja peruslinjan l jopa 4
minuuttia.

Myös viime talvena näille
linjoille aiheutettu l'uorovälien
epätasarsuus aåmulta on pois-
tettu. Nlt 1A:t lähtevät jälleen
Kiipylästä peräjälkeen ksikki ja
kun vaihto linjalle 1 tapahtuu
ovat kaikki 1A:t menneet. Vii-
meiset K?ipylästii aamulla lähte-
vät kolme lA:n vaunua ovat
ruuhkåvuoroja, jotka ajavat
halliin Perämiehenkadulta. Aa-
mun viimeinen 1A (!'uoro 6)
låhtee Perämiehenkadulta klo
8.31 ja on Kauppatodlla 8.39.

FAtTtO 1-1992

Ensimmäinen linjan 1 låihtö
Kauppatorilta (r'uoro 1) on 8.49,
sitten (v. 2) 8.58 jne. eli lähdöt
liitt].vät toisiinsa oikeaoppiseD
nätisti ilmsn alimittaisia tai
ylipitkiä välejä. Muitakin aika-
taulutoimittajån esteettisfii sil-
mää tlydyttäviä to{auksia on
aikataulustoon tehty. Ykköslin-
jån arki-illan ja lauantai-iltapåii-
viin ruorcvälit ovat enemmän
kuin tusyttiineet siitä asti kun
vuonnå 1979 alussa linjalle teh-
tiin radikasleja supistuksia. Ne-
hän ovåt olleet 15-15-15-10. Nlt
vuorovälit vaihtelevat vain 10..12
rajoissa ja kun siirrltiiän 15
minuutin väleihin viimeisellä
tunnilla arki-iltoina niin sitten
myös siirrytään ja kaikki l.uo-
rovälit ovat samanlaisia. Lau-
antåina on viimeisellä tunnilla
vielä toivomisen varaa. Kåup-
patorilta lähdöt 15.30 jälkeen
tapahtuvat seuraavin välein: 15-
15-12-10-15-15-10.

Arki-illan korjaukseen vai-
kuttaå yhden vuorcn työpäivän
jatkaminen ylden kierroksen

Kakkosella huristelee nyt
neljä vakiovuoroa ja yksi
ruuhkaruoro. Se uusi vekiovuoro
on 10. Muuten on liikennöintiai-
ka lälestulkoon ssma kuin en-
nen vuodenvaihdetta. Linjaa siis
ajetaan edelleen maanantaista
perjantaihin noin klo 6.20-17.40.
Pident]'nyt kierrosaiks våatii sen
yhden uud€n vuoron, jotta lähtö-
jen määrä ei muuttuisi råtkaise-
vasti. Ja totta: kun vanhalla
reitillä oli kummastakin påiästä
80 liihtöä on niitil nyt 81.

Olin kuitankin ajatellut, ettii
uusi mtåosuus hyödynnettåiisiin
påremmin. Tarkoitus on kaiketi
palvella Ruotsinlaivojen matkus-
tajia. Viking Line 4aa kylä
myös viikonvaihteessa, tiedoksi
HKL:lle. Eikö olisi ollut helppo
järjeståiå esimerkiksi sunnun-
taisin klo 10-11 välillå aloitta-
ville vuoroille jokin låihtö IGtå-
janokan terminaalista klo I jål-
keen ja siirtäå sitten vaunut
omalle linjalleen. Vaståavasti

lsuantaisin klo 16-1? aikaan
lopettåville uroroille yksi'l(eik-
ka' Xat4janokalle påiviin päåt-
t€eksi. Selitys: kalliita l.uofoja,
sunnuntåitunteja ja kuLa tsrvit-
see linjaa 2, sillä laivamatkus-
tåjat p,rkivät rautatieasemalle,
linja-autoasemalle ja ylipååtiijin
keskustaan eikä mihinkään
Hakaniemeen tsi Diakonissalai-
takselle, missä ei mitäån tapah-
du. Totta. Mutta mitpnkå olisi
vaikkapa liqja ,1A lGtåjanokan
terminaali - Munkkiniemi tai
linja 5 Kåtajanokan terminaali -

Hallireit€istä olen puhunut
puhumastå päästyåinikin. Ja yhä
juttua piisaa. Kåtåjanokan uu-
den raiteeD myötä rakennettiin
vaihteet Snellmaninkadulta
Aleksant€riflkadulle itjiiinpåiin.
Onkin muuten ihan mukavan
niiköinen rykelmä 4utåa. Lisiik-
sihåin siinä Lohdåssa on vånhås-
taan paikka, missä kolme kis-
kouraa kulkee saman pisteen
kauttå. Linja 2 haUir€itit 607 ja
608 kä''ttävät tätå uutta yhteyt-
tii Hakaniemen ja Katajalokan
välillä. Mutta voi! Linjalla 4 on
hallireitti 638 (uroro 155, Kstå-
jånokaltå klo 8,54 ma-pe), jonka
s€litys on: Kåtajarokka -... -
Kauppatori - ... - Snellmaninka-
tu - Liisankatu - jne. Koskelaan,
Kuinkahan ftoni kuljettaja to-
dells ajaa ohjeen mukaan Kaup-
pato n kautta ja mitå tulee
sakkoa, jos oikåisee uusists
vaihteista suoraan Snellmanin-
kaduUe?
Linjalla 8 on luotu myös uusi
hallireitti. Ensinniikin Salmi-
saaren ja aöölön väliset reitit
683 ja 684 on muutettu nume-
roiksi 685 jå 686. Se uusi reitti
on 684 Paavalin kirkko - Stu-
renhatu - Lfintinen Brahenkatu -
Urheilutålo, mistå reitti jatkuu
yhteneviiisenä Sömäist€n kautta
kulkevan 682:n kans6a. Taas
heräå kysymyksiä. Onko halli-
reitin 684 alkupiste todella Paå-
valin kirkoD silmukassa jå jos,
niin miksi qietåan Sturenkstua?
Jos Iiihkj halliin tapahtuu Stu-
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Ienkatu 49 pysäkiltå kå)4nättä
Paavalin kirkon silmukassa niin
rniksi Töölöön iuloaika on enti-
nen? Eikö olisi luonnollista, ettå
Sturenkatua kuljetaan, jotta voi-
daan päästii lenkissä olevan
vuorovaunun ohi ja aikaisemmin
halliin? Vaståtkaa, jos iiedätte.

l{allireittej ä on sitten RAITI-
On V90 peukaloitu jo sen ver-
Ian, että niistä tehty piirros
julkaistaan uudelleen tiissä nu-

Kaluston puolella on taas
saavutettu uusi håamuraja: ni-
velvaunuists on suunnit€lmsn
mukaan yhtiiaikaa liikenteessä
?3 kåppaletta. Prcsenit€ina 89
%. Hyväl 'IästA lehdeståi voiErme
toisaalta lukea, ett?i kä,t?innössä
on ollut jopa 75 kappaletå sa-
manaikaisesti ajosse- Neliakse-
listen määrä on vastsavasti pie-
nempi. Våihenee niiden kirjavah-
vuuskini Joulupäivänä näin vau-
nun 29 pieninå palasina Koske-
lan romuraiteella. Samasss ka-
6assa oli myös vaunun 338 jä-
mät. Kuka sanoikaåni "Kuvatkaa
tiinäån siui, mitä huomenna ett€
enää voi".

Pait6i aikataululehdille
merkittyjå raitiotiei-uorcja ol€n
kuullut, ettii RÄITIOr uutistoi
mitt4ja tietåå pårist! UFO-vuo-
rosts. Nåmä qielevat ilman pa-
pereita jollain linjalla johonkin
aikaån jonain piiivånä. Ilmeises-
ti uutistoimittaja haluaa, ettå
hiin€nkin pslstållaan oli6i jotåin
asiaa, kun ei ole asiåsta aikatåu-
lutoimittajale hiiskunut. Ehkä
voimme lukea asiastå lisåå niilui
riveiltå.
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LAHDEN RAITIOTIE- JA
Hannu Kivilå

Lahden kaupungin sisäinen
joukkoliikenne on hoidettu 1920-
lululta liihtien yksityisten omi-
stamilla linja-aut illa. Sitå en-
nen liikennetarpeista huolehti-
vat lähinnä hevosajurit, joita oli
kaupungissa parhaimmillaan
seitsemisenkymmentil. Vuonna
1906 ilmestyi katukuvaan en-
simmåinen auto (kauppias Juho
Simolinin N.AG.) js vuonna
1911 ajoi "tolpalle" ensimmäin€n
moottoroitu pi$si,

Kaupunkioikeudet 1, 11. 1905
saatuaan Lahdessa oli a6ukkaita
nelisentuhatts, naåpurikuntiiD
kuuluvst esikaupungit mukaan-
lukien kuutisentuhatta. Väli-
matkåt olivat taajama-alueella
ver€ten lyhyitii, etiiisimpäänkin
esikaupunkialueen mökkiryh-
mittymään oli matkaa t rilta
ehkä kolmisen kilometriä.
Vaikka pika-ajurit tt?dytiivät-
kin sen ajan liikennetsrpeet
kohtalaisen hyvin, syDtyi kau-
pungin liikemiesten keskuudesss
ajatus rakentss Lahteen raiti
otie.

Paikalinen sanomalehti kir-
joitti vuonna 190?: "Kaupungis-
samme toimeliaisuus ja liike-
elämÄ on nykyåiin va$in vilkas-
ta. Uusia suunnitelmia tehdään
ja yleinen on halu edistää nouse-
vaa kaupunkiamme, Tämä on
kaikki, kuten ollakin pitää. Näin
kaupunkimme kehittJry ja vau-
rastuu yhteisillä ponnistuksilla.
Vieraspaikkåkuntalainen, joka
matkuståa kaupunkimme läpi
rautatieasemalta Vesrjärven sa-
tamaan saapi, ellei håin ole tilai-
suudesss junaa käyttämään,
jotenkin huonon käsityksen hy-
vä6tii kaupungistsmme ajaes-
saan tuon matkan hevosella. Tie
on melkein aina huonossa lun-
nossa, silloinkin kun ei ole niitå
kåtutijitä, jotka tämän kesåin
ovat liikettä vaikeuttaneet. Liike
on suuri, kesä-aikana usein ta-
vato kin. Kysymys raitiotie- tai
automobiililiikenteestä tälle
välille ei ole täm?inkään I'uoksi
turhaan noussut. Mutta tätä
liikennettä taritsevat matkaili
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LIIKENNELAITOSSUUNNITELMAT

joiden lisiiksi myös paikkakun-
nan liikemiehet, joilla on tava-
raliikettii tällä välillä. Liikemie-
hemme tuntevat tawitsevånsa
liike-elämän kehittyessä tällaists
kulkulaitosta. Kauppiaat ja teh-
tsiljjat voisivat suuresti vähen-
tåå hevosliikettå, jos yhteistoi-
ninnan kautta saisivat raitiotie-
tai automobiililiikenteen käyftiD-

Raitiotietii suunniteltiinkin
lähinnå sen {roksi, ettii kaupun-
kiin oltiin perustamassa samaan
ailaan kunnallista siihkölaitosta.
Mutts jo tuolloin huomattiir
kuitenkin se tosiseikka, että
autornobiili pääsee vapaammin
liikkumaan eikä ole sidottu €i-
teisiin.

Kaupungin liikemiehet piti-
vät a6ian johdosta kokouksen,
jossa tuli esille låihinnä tavamlii-
kenteen hoito rautatiea6eman ja

satåmån välillä. Ilmeisesti \aR:n
hoitamaån liikennöintiin ei oltu
b.ytyviiisie Tlillöin ehdot€tfin
myös satsman 6iirtåmistii liiken-
teellisesti edullisempaan paik-
kaan, kuin myös rautatreaseman
ratspihan uudelleenjårjestämis-
tii.

Rsitiotiehanke lopultå kui-
tenkin raukesi, niirftuin voidaan
arvstal<in nåin pienen kaupun-
gin kohdalla, liihinnå varojen
puutteegeen. HenkilöliikeDnettii
välittivät rautatieaseman ja
Vesijärven satamar vålillä siten
edelleenkin muotamat piiivittlii-
set paikallisjunat, jotka olivat
yht€ydessä Kouvolan - Riihi-
mäen rsdan juniin, sekä pika"
aju t, jotka jårjestivät v. 1908
alkåen piiiwstyksen yöjuia var-
ten, Myös laivat Päijånteelle js
Heinolaan låhtivät joidenkin
vuosien ajan vasta puolenyön
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jälkeen! Mainittakoon myös ettå
tuolloinen satamaan johtanut
huonokuntoinen maantie oli yksi
Lahden varsinaisista häpeäpil-
kuista.

Råitiotielysymys nousi eräis-
sä piireissä uudelleen esille v.
1916, jolloin "Råutatieaseman -Sataman" -linjan lisåiksi kaa-
vailtiin rcittiä myös kolmen
kilomet n pååihiin Jalkarun-
tsan, jossa oli mm. runsaasti
huvilå-asutusta. Autoliikenne oli
kuitenkin jo vilkastunut siinä
määdn, ettei kysymyståi enåä
pohdittu sen laajemmalti, puhu-
mattakaan että se olisi ollut
esillä kaupungin hallintoelimis-
sä.

Sisäinen liikenne Lahdessa ja
lähiympäristössä oli siis edel-
leenkin pääasiassa hevossiurien
varassa, vaikkakin jo 19101u-
vulta alkaen alkoi katukuvassa

yrittäjien myötä. Vuonna 1929
Hämeen lääninhallitus myönsi
asikkalalaiselle Sipi Niemiselle
luvan autoliikenteen harjoittå-
miseen kolmella esikaupunki-
linjalla jå saman vuoden kesä-
kuussa mainostivat "åuton omis-
tajat" sanomalehdessä Reo-bus-
silla åjettavia reittejä Kauppat ri

- Jalkaranta ja Kåuppatori -Ilarjunalustå.
Vuonna 1932 aloittivat lii-

kennöinnin Alarik Iahtimiiki ja
Väinö Peltonen, joiden hoitoon
koko esikaupunkiliikenne muuta-
man \uoden kuluessa keskittyi.
Linjåt läItivät v. 1934 Kauppato-
rilta Niemeen, Möysään, Lau-
neelle, Hennalaan, Kukkilaan -
Isosåareen, Kiiryäseen ja Jalka-
rantaan. Vuoroja oli joka
suuntaan säännöllisesti viihin-
tään kerran tunnissa, partsi Iso-
såareen, jonne ajettiin aluksi

lupia muutamille uusi e linjoille
(mm. Vesijärven satama, Kil'rs-
tijnmiiki, Metsolankatu ja Loti-
lantie), mutta liikennettå ei eh-
ditty paljoakaan laajentaå ennen
talvisodan syttj'rnistä.

Sodan jaloista muutti rr1o-
den 1940 aikana Viipuristå ja
muualta Ksrjalan kannakselta
Lahteen useita yrityksiä, näiden
joukossa mm. bussifirmat Koi-
viston Auto Oy ja Torkkelin
Liikenne Oy, joista viimemaini-
tulla oli tarkoitus jädestliä kau-
pungin sisänen liikenne täysin
uudelleen. Yhtiö anoikin vielå
saman vuoden aikana påiksllis-
linjoja Laune - Kauppatori- Vås-
teds, Hennala - Kauppatoi -
Möysä sekä Kauppatod - Kärpä-
nen ja JalkaEnta, IGupungin-
hallitus puolsi ånomusts, muttå
päätti ettei entisiltä liikenteen-
harjoittajiltå poisteta liikennöin-

nätyä myös henki-
lövuokra-autoia.

Ensimmäinen
linja-auto alkoi
liikennöidä keväällä
1923, jolloin Vilho
Laurilan ostamå 14
hengen Ford asetet-
tiin kolmen kilo-
metdn pituiselle
reitille Kauppatori -
Möysä (Jårvenpää).
Kaupunkireitin
lisåksi bussi ajoi
kerran päivässä
myös kietroksen
Lahti - Härkålå -Urajärvi - Vesi-
vehmaa - Lahti ja
hieman myöhem-
min aloitettiin lii-
kennöidä Launeen
esikaupunkialu-
eelle. Varsinaista
aikataulua ei Lah-
den ensimmäisellä
linjå-autolla ollut,
våan päätepisteissä
odot€ltiin niin ka]r- Lahden toistaiseksi ainut niliovaunu on ollut tämä entinen turkulainen numerc 46, joka oli lasten

!lt.- .- . -'e'

wp

an, että auto täyttyi
vähintään puolil-
leen. Tämä liikenne
päättl jo muuts-

le ikk ik enl ä ä Ta nssi mä essä.
Kuva J. Bauhala, 23. 11. 1974

man vuoden Pääs&i, mutta jo
1920-luvun loppuun Dennes6ä
se käynnistl uudelleen uusien

22

vain muutama vuoro piiivässä.
1930-luvun jälkipuoliskolla lii-
kennöitsijät anoivat maistraatilta

tioikeutta, vaan'jtujestetään
heidän ja Torkkelin Liikenne
Oy:n autoliikenne oikeuden- ja
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tarkoituksenmukaisesti sekä
luvat päättl'viksi ssmanaikåi-
sesti"- Yhtiö aloittikin liiken'
nöinnin, mutta huomattavasti
rohkeaå suunnitelmaa vasti_
mattomammin, mikä luonno'l'
lisesti joltui soclan aiheuttamas-
te kalusto- ja taruikepulasta.
Entisiä Viipurin katureita näh-
tiin ainoastaan linjalla Laune -
Västerås sekå myöhemmin 1940-

lurun lopulla lähilinjalla Lahti

- Paimela - Noitålå.
Jatkosodan EytYttYä 1941

Lehtimäki ja Peltonen tarjosivat
kaupungin ostettaviksi heidän
kymmentä linja-autoaan ja
maishaatin myönt?imiä liiken-
neoikeuksia. Tämä tarjous kui
tenkin hylättiin insinöödosaston
lausunnon perusteella.

Seuraavana luonna em. Iii_
kennöitsijöiden lupia jstlettiin
kahdella vuodella, vaikka he
nlivat anoneet niit?i viideksi
!.uodeksi. Ilmeisesti io tiillöin
nousivat ensimmiiise kerrån
esiin ajatukset paikallisliiken-
teen uudelleenjärjestelyistä kun'
nallisen liikennelaitoksen poljal_
tå

Vaikks 'lupia jatkettiinkin, ei
liikenteenhoito sujunut olosuh-
teista johtuen kovinkaan kehut_
tavåsti. Esim. Alarik Lehtimäen
taikki bussit jouturvat Puolus-
tuslartoksen käyttijön ja ainakin
Möysän suunnan yhteydet olivat
keske)'tyksissä us€ita kuukausia
kesåstii 1941 lähtien.

Vuonna 1943 kaupungin såih-

kölautakunta sai kehotuksen
tutkia mahdollisuuksia holley-
bussiliikenteen toteuttamiseen
kunnallisena Fityksenä. Asis
pantiin lautumaan ja kolme
vuotta myöhemmin aloitti toi_

mintansa edtyinen sähkölauta_
kunnan asettama trolleybussitoi-
mikunta. Siihen kuuluivat mm.
kaupunginjohtajat Olavi Kajala
ja Reino Vomanen ja se tutki
useita edlaisia vaihtoehioja aina
akkumulåattodautoista lähtien.
Lopulta päädyttiin johdinautolii-
kenteeseen, jota dieselbussit
täydentäisivät.

Trolleybussitoimikunta Piti
uroden 1946 aikana kuusi ko-
kousta ja teki kolme tutustumis_

RArlo 1-1992

matkåa. Ensimmiiinen matka
tehtiin Tampereelle, jossa såihkö-
laitoksen johtaja insinööri Simola
selosti kaupungin liikennesuun_
nit€lmia. Ohjelmassa oli myös
kävnti Valtion Lentokonetehtaås_
sa tutustumassa johdinautojen
valmistusta koskeviin suunnitel_
miin. Toinen matka järjestettiin
1\rkholmaan ja kolmas Hel6in-
kiin, joissa molemmissa tutustu_
miskohteena oli liikennelaitos
vaunuhal'leineen ja korjåamoi-

Trolleybussitoimikunta eh-
dotti l'uoden lopulla, ettii kau-
punki ottaisi sisiiis€n joulkolii-
kent€en jäiestet*ivi&seen, eluk-
si dieselautoilla ja sopivan ajan
tullen johdinautoilla. Se ehdotti,
€ttii ensi tilassa olisi hankittava
10 kpl nallakä'ttöisiä Renault -
dieselbusseja, 6illä "tarvittåvat
Ranskan frsngit todenniiköisesti
olisi nyt saatavissa, mlrtta mYö_

hemmin se lienee vaikeata ellei
måhdotontåkin". Toimikunnslle
oli Kansanhuoltoministeriön
auto-osastolla ja lisenssitoimi_
kunnassa käydyissä neuvotte_
luissa selvinnl't, ettå ulkomaisen
valuutan Puutteesta johtuen
ainoastaan ranskalaisille autoille
voitiin ssada tuontilupa.

Lahdessa oli tuolloin noin
4O.Oo0 asulasta jå liikennetår-
peeksi laskettiin Piiivåä kohti
noin 29.000 yksinketaista mat-
kaa. (Asukasta kohden vuodessa
siis n 2?0 matkaa.)

Laskelmat oli tehty noin 20

bussille, mutta Kansanhuolto-
ministeriön auto-osastolla oltiin
sitii mieltä, ettå kaupungille
voitaisiin ajatella korkeintaan
kjmmenen auton tuontiluvan
myöntiimistä. Trolleybussitoimi-
kuntå ehdotti edelleen, ettii kau-
pungin liikennelaitos olisi perus_

tettava vuoden 194? alusta, jol-
loin siihen olisi palkattava toimi-
tusjoltaja ja kanslisti. Liikenteen
alettua olisi henkilökuntas lisät-
tävä palkkaamalla sinne kaksi
toimistovirkailijaa, 24 kuljetta-
jåa, 24 ralastajaa ja kaldeksan
htroltohenkilöä. Mutts.. Kaikki
nämä suunnitelmat käYtiin läPi
kaupunginhallituksessa, mutta

vsltuusto poi6ti asian sillä ker_

tsa esityslistalta.
Seuraavana vuonna (194?)

tarjouiui Helsingin liikennelai-
toksen johtåjuuden juud jättii-
nJrt DI Håns Sahlberg laatimasn
Uiydellisen suunnitelnan "Ioh-
alen kaupungin Påikallisliilen-
teen aloittåmiseksi ja hoitami
seksi kunnallisena laitoksena'.

Kaupunginhallitus Päätti-
kin antaa tehtävän Sahlbergille
ja seuraåvana vuonna suunnitel-
maa tarkaståmaan ja låBsuntoa
antsmaan valittiin oma kuusijä_
seninen toimikuntånss.

Myös Sahlbergin suunnitel-
massa ehilotettiin johdinaut -
liikenteen aloittamists. Hän jopa

vilautti nitiovaunujen käyttiiön-
ottomahalollisuutta "siinä vai-
heesss kun Lahden asukasluku
alkaa låihestyä ?0.000"! Suunni-
telmassa €sitettiin edelleen om_

nibusaseman rakentamista
Kåuppatorin itiiiselte puolelle.

Täåltå piti aluksi lähteå pliivit-
tiiin noin 680 varmuåi mYöhem'
min jopa 1500 tai enemmän.

Trolleybussitoimikunnan
viimeisten kokoust€n Pö!'tåkir_
joistå ei selviä, minkiilaisia es-

t€itä oli tällä kertåå kaikkien
näiden suunnitelmien toteuttå'
misen tiellå. Ilmeisesti oli kui'
t€nkin jälleen kysymys ralasta
ja liikenneolojen ratkai6eminen
jäi lopulta paikallisten liiken'
nöitsijöiden hadeille,

Kaupunki laajeni 1940-lu-

vulla melkoisesti Varsinkin run_

sååjl siirtolaisväestön vaikutuh-
sesta väLiuku kasvoi iikillisesti
ia uusia asuinalueita nolrsi kes-
'kustån ulkopuolelle. Yksitisillä
liikent€enharjoittqiilla oli sotien
jälkeen vielä Pitkään vsikeuksia
Dysyä kehityksessä mukana
polttoaine- ja tawikePulan !uok-
si. Uusia aktiivisia )'rittåjiä on-

neksi löyti ja tilanne alkoi
v?ilftellen }elDottua. Olipa lupi-
en hakemisesså vålillä ankaraa
kilpailuakin.

Vuonns 1944 sai ViiPuristå
kotiutunut Onni T\rovinen luvat
Okeroist€n ja Möysiin linjoille ja
muutamaa vuotta mYöhemmin
aloittivat liikennöinnin mm. Viii'
nö Eloranta (Västerås, MetsäPel-



to), Hugo Lemmetty 0Grinkalli-
o, myöhemmin Larrne) ja Niilo
Raukola (Klirpänen, Kilpitiinen).

1g4oluvun lopulla kaupun-
hiliikenne oli kuuden €d yrittii-
iän hoidettavana, mikä ei välttä-
"*sr.ri nllot liikentren selkewtä
ja yhtenäis$ttä siatellen Pams
mahdollinen tilanne. Liikenteen
sekal.uutta lisäsi myös kauppa-
torin epåmäådinen "bussikaru_
selli"; jokainen liikennöitsjjä oli
såånut ottaa ja jätuiä mstkus_
tåiansa siinä missä tilaa on ollut
tai mika paikka on Parbarten
mie yttånjt. Liqjojen Päätea-
semaa eivåt ilmaisseet minkään_
laiset kilvet, Puhumattakaan
siitii ett?i aikatauluja olisi ase-

tettu opastamaan sutoja käYttä-
vää vleisöä.

Trolleybussihankkeet hau_
dattiin siis Yä]fn äänin, mutta
vuoflna 1950 alkoi fikennöitsi-
jöiden jo piternpäiin suunnittele-
ma yht€istyö Lehtimäen, Pel'
tosen, Tuovisen ja Elorannan
peru6taessa kaupunkiliikent€e-
seen keskittwiin Lahden Liiken-
De Oy:rL Yhtiö otti hoitoonsa
tåikki perustajiensa esikaupun_
kilinjat ja sen käyttijön tuli heti
1? linja-autoa, joistå 12 oli vaki'
naises6a katutikeDteesså seitse-
mållä eri reiti ä. Aleksanterin-
katu tuli 1. 11. sloitetun liiken-
teen keskuspaikaksi, vaihtopysä-
kit sijoitettiin molemmin Puolin
katua kauppatorin kohdalle.

Nyt sisiiin€n joukkoliikenne
selkeytyi olennaisella tavalla;
linjat ja aut t sarvat numero_
tunnukset ja aikataulut järjes-
tettiin Dahdollisimman tasa-
välisiksi ja helPosti muistetta-
viksi.

Lahden Liikenne Oy:n li4jasto
ei kattanut aivan koko kauPun-

omissa nimissään ns liihilinjoil-
la: I2htimäki Nastolan suun-
tsan, Peltonen Hiekkanummeen,
Tuolenen mm. Vesalaan ja Ori_

mattilaan 6ekä Elorsnta Paime-
laan.

Bussiliikennettå kehitettiin
ja laåjennettiin tårpeen mukaan
tå6fii eteenkin Påin Yksitist€n
Fitysten toimesta. Lahden Lii
kenne Oy sai kilPailij oikseen
1950lui'uls mm. Ylåtuvan lii-
kenne Oy:n, Salpausselän Lii_
kenne Oy:n ja Martti ninnan
Lahden Linjat Oy:n. 1960luvulla
tuli mukaan IGivistan Auto, joka
avasi ensimmäiset Paikallislin-
jansa ostettuaan SalPausseliin
Liikenteen lisiiksi myö6 llugo
Lemmebm autot ja 'linjaluvat.

Kunnallisen liikennelaitok-
sen Peruståmista on suunniteltu
myöhemrninkin Lahteen, viimek-
si våkavamrnin 1970luvulla,
jolloin se olisi tullut huolehti-
maan liihinnä kaupungin rajojen
sisäpuolella o'levien haja-asutu6-
alueiden liikennetarpeistå.

Raitioteitåikäiin ei ole täYsin
unohdettu; viimeksi sellainen o'li

esillä muutama vuosi sitt€n n3.
Ankkurin-alueen asemakaavakil_
pailun voittaneesss ehdotukses-
sa. Siinä mta kulki muutåman
kilometrin mittaisena Vesijärven
rantamia satamasta Nieaeen
suuntaan.

LAr.Dtir !ru^-aui..rrrr r.r. r!!r db. (lttsoooo)

It

kialuetta, sillä esim. KÅsakka_ r bd
måkeen, Kilpiäisiin, Savisten-
kulmalle, Kerinkallioon ja laaian
Launeen alueen tiettyihin osiin
jattoivat liikennöintiäiin Niilo
Raukola, Paavo Nieminen, Matti
Rinta ja Hugo leftmetty Yhteen-
sä 4- 5 autolla. KYseiset
linjåt numeroitiin vuoden 1958
ålustå.

Lahden Liikenne OY:n Perus-
tajat jatkoivat liikennöintiä
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HELSINKILÄISTÄ RaITIOIE-CLÄMÄÄ 1g3O.LUVUN PUOLIVAIHEILTA
VUOSIKYMMENEN LOPPUUN
Toivo Niskanen
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Linian 5A moottoivaunu 174 ia perävaunu 41 Maiankadulla 19301uvulla.
Kuva T. Niskasen kokoelma

Lähes puolivuosisatainen kehi-
tys oli laajentånut Helsingin
raitiotieverkon vuoteen 1935
mennessä siihen laajuute€n, mi-
kä se tänäkin päivänä on. fie-
tenkin muutoksiåkin on, mutta
jos tuon ajan jå *imän päivän
linjakarttoja vedaillaan keske-
näån, ovat ne hämmästlttävän
såmankaltaisia. Liikkuva kalus-
to on sen sijaan ymmärrettävästi
kyllä täysin uudistunut. Katuku-
vassa raitiovaunu oli tuohon
aikaan taasen paljon näkyvåmpi
kuin nykyään, johtuen autoj€n
vähälukuisuudesta ja raitiovsu-
nujen tiheämmistä r-uoroista.
Vuoroväli oli keskikaupunki-
linjoilla keskimäärin viisi mi-
nuuttia.
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Vuonna 1935 liikennöitiin kol-
mellatoista raitiolinjal'la:

1 Vihreä
Arabia - Telakkal€tu
Silmukka Hämeentien ja Inti-
ankadun kulmassa (kut€n ny-
kyisinkin) - Hämeentie - Haka-
niemi - Siltasaå&nkatu - Unio-
ninkatu - Liisånkatu - Snellma-
ninkatu - Aleksanteinkatu -
Unioninkatu - Pohjoinen Espla-
naadikatu - Eteläiantå - Etalå-
rantatie - Tehtaankatu - Perå-
miebenkatu - Punimiehenkatu
(päätepysäkki Telakkakadun
kulmassa) - Telakkakstu - Teh-
taankatu -... Et€läranta - Poh-
joinen Esplanaadikatu - Unio-

ninkatu - Alekssnt€rinkatu -
Snellmaninkatu -... Arabia.

3 Keltainen
Kallio - EiIa rengaslinja
Porvoonkatu (taukopaikka) -
Viipunnkatu - Nordenskiöldin-
katu - Turuntie - Heikinkatu -
Aleksanterinkatu - Unioninkatu -
Pohjoinen Esplanaadikatu -

Etelärantå - Etelärantatie -
Te]rtaånkahr - Låivuiinkatu -
Fredrikinkatu - 160 Roobedin-
katu - Erottajankatu - Heikin-
katu - Kåivokatu - Rsutatientori
(liinsireuna aseman \neressä) -
vilhonkatu - Kaisaniemenkatu -
Unioninkatu - Siltasaarenkatu -
Podhaninkatu - Viides linja -
Kåarlenkatu - Helsinginkatu -



Läntinen Brahenkatu - Porvoon-
katu ja päinvastaiseen suun-
taan. Linjatunnus sama kum-
påankin suuntaan.

4 Sininen
Töölön tulli - Hietalahti
Silmukka Munkkiniemenkadur
ja Turuntien kulmassa - Turun-
tie - Heikinkatu - Bulevardi -
Hietalåhdenkatu - Kalevankatu
(päätepysiikki Ruoholahdenran-
nan kulmassa) - Ruoholahden-
ranta - Hietålahdenranta - Bule-
vardi -... Töölön tulli.

5A Keltainen - Valkoinen
Kåtajanokka - Etu-Töölö
Kataj anokankatu - Luotsikatu -
Kanavakatu - Päävartiontod -
Pohjoinen Esplanaadikatu -
Unioninkatu - Aleksanterinkatu
- Heikinkatu - Arkadiankatu -
Nervandednkatu - Cygnaeuk-
senkatu - Museokatu - Rune-
berginkåtu - Arkådiankatu -
Heikinkatu -... Kanavakatu -
Kruunuruorenkatu - Ksuppiaan-
katu - Katajanokankatu.

5B Keltainen - Valkoinen
l{åuppatorr - uturloolo
Pohjoinen Esplanaadikatu -
Kåtariinånkatu - Aleksanterin-
katu - Heikinkatu - Arkadianka-
tu - Runeberyinkatu - Museoka-
tu - Turuntie - Heikinkatu -

Aleksanterinkatu - Unioninkatu
- Pohjoinen Esplanåadikatu.

6 Punainen
Lapinlahdenkatu - Hermanni
Silmukka Ma an sairaalan
ede6sä olevalla aukiolla - La-
pinlahdenkatu - Eerikinkatu -
Annankatu - Kålevankatu -

Heikinkatu - Kåivokåtu - Rauta-
tientori (länsireuna aseman
vieresså) - Vilhonkatu - Kaisa-
niemenkatu - Unioninkatu -
Siltassarenkatu - Hämeentie -

Silmukks Hämeentien länsipuo-
lella jonkin matkaa Paavalin
kirkon kohdalta pohjoiseen -
Hämeentie -... Lapinlahdenkatu.

7 Punainen - Valkoinen
Diakonissalaitos - Kiruryi
Ensi linja - Castieninkatu - Toi-
nen linja - Siltåsaarenkatu -

Unioninkahr - Kai såniemenkatu -
Vilhonkåtu - Råutatientori (låinsi-

reuna aseman vieresså) - Kaivo-
katu - Heikinkatu - Erottajanka-
tu - Yrjönkatu - Korkeavuorenks-
tu - Tarkkampujankåtu - Kåsar-
minkatu - Punanotkonkatu -
Yrjönkatu -... Toinen linja - Alp-
pikatu - Ensi linja.

8 Sininen - Valkoinen
Ruoholalti - vallila
Silmukka Msrian sairåalan et€-
läpuoleisella aukealla - Kålmisto-
katu - Mechelininkatu - Calo-
niuksenkatu - Runeberginkatu -
Twuntie - Miintymåen itäpuolit-
se Töölönlalden rantaa seuraten
rautati$illan alitse Helsinginka-
dulle - Liintinen Brahenkatu -
Sturenkatu - Hämeentie - Eurun-
tie (päät€py6äkki) - Kångasalan-
tie - Sturcnkatu -... edelleen
Ruoholahden silmukkaan.

10 Valkoinen
Kulkutautisaimala - Pssilankatu
- Pasilantori

B Valkoinen
Kauppatod - Kulosaari
Pohjoinen Esplanaatlikatu - I(a-
tariinankatu - Snellmåninkatu -
Liisankatu - Unioninkatu - Silta-
saarenkatu - Hämeentie - Pääs-
kylänkatB - Vallilan-Sömiiisten
satamaradan alitus Sömiiist€n
Råntatien kohdalls - Lautatar-
hankåtu - öbysäliöiden itäpuolit-
se Kulosaaren sillalle - Herttua-
niemen Valtstie - Brändöntie
Lars Sonckin tienristeykseen
(päätepysäkki) ja takaisin Briin-
döntie -... Snellmaninkatu - Alek-
santerinkatu - Unioninkatu -
Poljoinen E6planaadinkatu.
Linjån tunnus muutettiin vuonna
1935 KB:ksi.

H Sininen - Keltainen
Erottaja - Haaga
Ercttaja - HeikiDkatu - Ttruntie
- Ruskeasuolta omaa pengertå
pitkin rantaradan alikulkusillan
lähelle ja samaa tietå takaisin.

K Punai en - Vihreä
Kauppatori Kiipylä
Pohjois Esplanaadikatu - Katarii-
nankatu - Snellmaninkatu -

Liisankatu - Unioninkatu - Siltå-
saarenkatu - Po{haninkatu -
Viides linja - Xåarlenkatu -
Låintinen Brahenkatu - Shren-
kstu - Måikelåinkstu - Pohjolan-
katu - silmukka Arabiankadun
kulmasss (påät€pysåikki) - Pohjo-
lankatu -.,. Snellmarfnkatu -
Aleksanterinkatu - Unioninkatu
- Pöoinen Esplanaådikstu.

M Punainen - xeltain€n
Erottsja - Mukkiniemi
Erottaja - Heikinkatu - Turuntie
- Tilkan eteläpuolelta liint€en
Pikku Huopalahden reunamaa
seuraten Munkkiniemen sillall€
- Iso Puistotie - Lasjalaldentie -
Linnantie - El!'vikintie - Lahdel-
la - Munkkiniemen silts - Tilkka
- Tuiuntie - Heikintie - Erottaja.
(Reittimuutos v. 1934: - Turuntie
- Munkkiniemenkåtu - Paciuk-
senkatu - Munkkiniemen 6ilta -).

R€ittikatujen joukossa oli eriiil?i
outoja nimiä, jotka ovst nykyisin
seuraavanlarsia:
Etelårantatie = Laivasillankatu,
Tuuntie ja Heikinkatu = Man-
nerheimintie, Munkkiniemenka-
tu = Tbkholmankatu, Kalmist -
katu = Mechelininkatuu yhdis-
t€tty, Arabiankatu = Kullewon-
katu, Iso Puistotie =
Munkkiniemen Puistotie, Lin-
nantie = Hollantilaisentie, Elwi-
kintie = Saunalahdentie, Lahd€l-
la = Råmsåynrånta.

Kolmisen vuotta linjasto
pysyi tålaisenå. Kiskojen uus-
imisen yht€ydesså linjoja siirret-
tiin sie å täällä jonkin verran.
Suu n muutos oli Rautatien-
torin miteiden siido t rin poh-
jois- ja liinsilaidalta va6taavasti
todn itä- ja etelälaidalle vuonna
1937. Uusia linjoja kyllä suunni-
teltiin, mutta raitiotiet katsot-
tiin tuohon aikaan viiist''våiksi
liikennemuodoksi. Linja- ja joh-
dinautot olivat sen qjan muotia.
Vestå vuoalen 1939 elo-syyskuun
vaihteessa padn Yiikon sisällä
tapshtui joukko muutoksia.
Elokuun lopulla jatkettiir nelo-
sen linjaa Munkkiniemenkatua
ja Paciuksenkahrå pitkin nyh/i-
sen Meilahdentien fisteykseen,
Samaan arkaan annettiin Haa-
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gan linjalle numerotunnus I ja
sitä lyhennettiin Ruskeasuolle,
jonne rakennettiin käänuisil-
mukka. Haagan yksirait€ista
loppuosaa liikennöitiin ealelleen
tunruks€lla E. Viitosen linjoilla
oli suuria muutoksis. 5A siirret_
tiin pois Espalta ja Presidentin
Linnan edestä. Linja Katåjano-
ka'lle kulki nyt, kuten täniikin
päivånä, Aleksia pitkin Madan-
kadulle ja Päävartionto lle
yhtyen Kanavakadulla entiseen
rataan. Samalla pudotettiin
linjatunnuksesta A tårpeettoma-
nå pois, koskå liikennöinti lin-
jalla 5B lopetettiin samaan ai-
kaan. Sryskuun loppupuolella
avattiin myös uu6i kahkoslinja,
jokå tuli korjaåmaan siihen asti
puuttuneen suoran yhteyden
Töölön ja Kellion väliltä.

2 Vihreä - Valkoinen
Hakaniemi - Etu-Töölö
Toinen linja - Hämeentie - Silta-
saarenkatu - Unioninkatu -
Kåisaniemenkatu - Vilhonkatu _

Mikonkatu - Kåivokatu - Heikin-
katu - Arkadiankatu - Ruaeber-
ginkatu - Museokstu - Twuntie
- lteikinkatu - Kaivokatu - Mi-
konkatu - vilhonkatu - Kåisanie-
menkatu - Unioninkatu - Silta-
såarenkatu - Toinen linja.

Kulosåaren linja oli jo touko-
kuussa 1935 muutettu Kulosaa-
ren runsaån 15 vuotta vanhan
puusillan huonokuntoisuuden ja
nykyåikaistamisen huumassa
bussilinjaksi. Toisen måailman-
sodan s,.tyttyä Suomessa ryhdYf.
tiin våmutumaan Pahimman
varalle. Vaikeasti saatsvia nes-
temäsiå polttoaineita ja auton-
renkaita säännösteltiin. Kulo-
sååren bussilinjakin palasi tässä
tilanteessa 11.9.1939 jälleen
raitiolinjaksi KB. Onneksi ei
oltu ehditty poistaa kiskojå
linjalta.

S}?skuussa Kiipylän linjaa
muokattiin uuteen uskoon. Lin-
jasta tuli K;ipylä - Senaatintori.
Reitti Kiipylästä tultaessa: ...

Snellmaninkatu - Aleksanterin_
katu - Heikinkatu - Kaivokatu -
Mikonkatu - Vilhonkatu - Ksisa-
niemenkatu - Unioninkatu -.
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Kiipylå ja joks toinen vuoro pärn-
vastarseen suuntaan. Linjanimi_
ke "Senaatint ri" herätti tåvalli-
sen kan6an keskuudessa ihme-
tyst?i, jopa ntukästYst?i, sillä
nimityshän oli tsaårin aikaistå
j ååinnettii. Vuosikausia oli puhut
tu Suu{orista ja Suurkirkost!.
Vimllisesti tori oli edelleen Se-
naatintori ja kirkko Nikolain-
kirkko (nykJrinen Tuomiokirkko).

Liikentee6een oli käytettii-
vissä 161 moottorivaunua ja
lähes 2OO perävaunua. Kalustoa
oli r.uosilta 1900-1930, siis nuo-

mmatkin olivat käsit€ltåiviinä
ajankohtana jo viiden lrroden
takaisia, muttå siistejä ja h,'vin
huollettuja.

Moottonvaunuja oli:
6? vanhempaa AsEA-vaunua, ns.
pikkuuotsalaisia (numerot 46-
112), joilla hoidettiin linjojen 4
(v. 1935-36), 58, 7, 9, 10, H js M
liikenne. Haagan ja Munkkinie-
men linjoilla o)ivat sarjan uusim_
mat varmut (nrct 97-112). Kun
uusi linja 2 aloitti sJryskuussa
1939 olivat tiimåin sarjan vaunut
sen kalustona. Vara- ja lisävau_
nuina oli niiitä mui'llakin linjoil-

20 umpinaista amerikkalaista
BrilYcE-vaunua (nrot 151-1?0),
jotka olivat ajankohdan slku-
puoletla linjalla 6 ja ajankohdan
lopulla linjalla K sen Senaåiin-
tori-aikana. Linjalla 8 jenkit
olivat koko ajankohdan. Satun-
naisesti niitä tavattiin myös
ykkösellä.
30 umpinaista saksalaists NDW-
vaunua (nrot 1?1-180 ja 181-
200). En6immäseen kymmeneen
ei voitu liittiiå umpinaisia perä-
vaunuja painei'lmajårjestelmän
puuttuessa ovien avaamiseksi.
Vaunut olivat linjan 4 ja sittam-
min linjan 5A ja myöhemmin 5
kalustoå. Muut 20 vaunua esiin_
tyivät alussa linjoills 1 ja It ja
kauden loppupuolella linjoilla 1
ja M. Munkkiniemeen doivat
nrot 181-190 ja 196.
42 umpinaista ruotsalaista
AsEA-vaunua (nrot 121-150 ja
401"412). Vaunut olivat linjar 3

vakiokalustoa ja aika ajoin niitä
esiintyi linjoilla 4, 5A' 6 ja K

Kulosaareen nåmå liikennöivåt
liikenteen alettua uudelleen
sr?skuussa 1939.
2 neliakselista ASEA-våunua,
ns. Kulosaaren Jumboa (nroi 1
ja 2). Närnå komeat ruBkeat
tåmmipaneloidut Helsingin
ainoat telivaunoi hoitivat Kulo-
saaren toukokuulle 1935, joloin
linja siiftyi busseille. Sen jäl-
keen Jumboja kåytettiin låhinnä
Kåpyliin ruuhkaliikent€essii.

Perävaunuja olivat:
10 avosiltaista ASEÄn 'koiran-
koppia' (nrot 1-10). Nåmå ilmes-
tyiväi uudelle kskkosen linjall€,
oliusan vsrastoituna useamman
vuoden sian.
12 perävaunuiksi muutettua
saksalaista Helsingin ensim-
mtiistå Kummer-moottorivaunua
(f-rot 22-26 js 28-34). Vaunuia
käytettiin pikkuruotsalaisten
liit€vsunuina linjoilla 4 ja 7.
1 peråvaunu, jossa oli Kummer_
vaulun alusta ja Pikkuruotsalsi_
sen kori, numerona 27. Tåtti
kåytettiin NDw-vaunqien 17l-
180 perävaununa linjoilla 4 ja
54"
10 perävaunuiksi muutettua
vanhimpaa pikkuruotsalairta.
Kiilttö kutcn ede[ä linjoi'lls 4 ja
5A
39 pikkuruotsalaist mpistä avo-
siltåista perävaunuå (nrot 251-
289). Vaunustå oli kaksi erilais-
tå t )"piä, matatalle ja korkeal-
Ie slustalle rakernetut. Linjat 4,

58, 6, 8, 9, H ja M olivat näidm
kä,'tujaluetta.
20 umpinaista NDw-peråvaunua
(nrot 301-320). Niiitå esiintYi
linjoila 1, 6 ja K.
30 edellisen kaltaista, mutts
ASEAn valmiståmaa (nrot 321-
350). Nämä olivai liDjan 3 Perä-
vsunukalustoå, qioittåin myös
linjoils 1, 4, 5A' 6, Kjs M.
10 umpinaista saksalsista LIIW-
vsumra (nrot 351-360). Nåmä
olivat tarkast€lukauden arnoat
uushankinnat. Vaunut olivat
raitioteiden ensimmiliset Yksi_
suuntavaunut. Vuoden 1939

aikana saapuneet vaunut sijoi-
tettiin ns. Kallion kolmoselle
(nykyinen 38) js myös MunkLi
niemen linjalle.



Kesäisin useilla linjoilla käy-
t€ttiin liitevaunuina suosittuja
avovaunuja, joita oli kahta t,']T-
piä, lyhyitå ja pitkiå (numerot
sadasta 201-245, ålkupäiin kym-
menkunta numetoa lyhyttå ja
loput pitkäii tyyppiä).
Linjoilla 10, H (Ruskeasuo-Ilaå-
ga) ja KB ei käytetw liit€vaunu-
ja lainkaån. Vuosina 1935-36
Iinjat ?, H ja M olivat ilman
perävaunuja. Vuosikymmenen
loppua kohden matkustajamää-
rien kasvaessa tuli myös näille
linjoille liitevaunut, ensiksi
Munkkiniemen linjalle. Kahdek-
sikolla oli alkupuolells käsiteltä-
vää ajanjaksoa liitevaunut vain
aåmuisin ja iltapiiiviin ruuh-
kaliikenteessä.

Ylidäåräiset vaunut olivat
ilmiö, jota nykyiiän ei tavata.
Ylimääråisiä vaunuja asetettiin
liikenteeseen ruuhkahuippuja
tasaamaan. Ne otettiin vapaana
olevists vaunuistå, eikå niitä
useinkaan ehditty uudestaan
kilvittåmäån. Siten esim. kah-
deksikolla saattoi tsvsta kuuto-
sen punfilpisiå js -lyhtyisiä
vauruja. Edessä olevan linjan
numerokilven ylä- tai alapuolelle
oli Ylimääriiinen Ext€ -lisiikilpi.
Joskus esiintyi pelkästiiän Yli-
mäiiräinen Extra. TällaisteD
vaunujen pååmäärän saattoi
todeta ainoastaan tskaoven vie-
ressä olevasta kilvestä.

Raitiotieyhtiöllå oli kaluston
siijlltykseen kaksi vaunuhallia.
Hallien ratapihavaunuina eli
"hallipåsseinå" oli muutama
Helsingin vanhiEmists Kum-
mer-moottorivauluista, tosin
harmaiksi työvaunuiksi muu-
tettuina. Töölön halliin oli sijoi-
tettu linjojen 3, 4, 54,i5, 58, ?, 9,
10, H js M kalustot. Vallilassa
oli linjat 1, 2, 6, 8, Kja B/KB.

Harja- ja aumusvaunut sekä
kiskojen hiomavaunut olivat
silloin vielå tuntemattomia. Lu-
men poistoon kä,'t€ttiin auroja,
jotka kiinnitettiin moottorivau-
nuihin työnnettiiviksi, Normaa-
listi tåhän auraustehtävään
käJ'tettiifl varavaunujå, mutta
näki niitå silloin tällöin vloio-
vaunuihinkin liitetyn. Auran
kä)tt?ijä istui auran päällä il-

2A

Inan minkäåinlaista säiin suojaa
nostelemassa auran t€riä ja har-
joja vaiht€itten ja muitten estait-
ten yli. Siis varsin tuulinen työ-
paikka- Råit€itten hiontåan kiiy-
tettiin mooitorivaunun hinaamaa
hiontålsitettå.

Kadonnut nä}ymå on myö6
se, kun kaksi naisihmisfii margsii
tasatahtia työntjien edellään
pitkiiä rautetånkoa kiskon uras-
sa, toinen toisen kiskon urasss.
Nykyäiin nämä naiset ovat 8ås-
neet väistyä motorisoidun menet
teb'n tielui.

Kokonaisuualessaan tämä
ajanjalGo 1935-1939 oli rauhal-
lista kehitysvaihetta. Suuret
kas!'un vuodet ja sitä seurånnut
lama olivst t€kanapäin. Elettiin
suurt€n odotusten aikaa, eikå
osattu arvatakksan, mi*i tule-
man pitiiä. 1940- ja 1950-luvut
toivat sitt€n vaihtelurikkaåmpia
r.uosia Helsingin raitioteille.

'/1.''*"i.
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PÄÄTEPYSÄKKI - LIIKENNEUUTISIA
koonnut Arto Hellman

Tapahtumia

Rautatiehistoriallinen seura
järjestiiä lauåntaina 9.5.1992
kiskoautoajelun Helsingin sata-
maradoille. Lähtö Helsingin
asemalta noin klo 10.30 ja paluu
noin klo 15-16 väliuä. Ajelumak-
su on noin 50 mk, maksetaan
junassa. Lättiihattu käy Merisa-
tamassa, Jätkäsaaressa, (ehkii
Vallilassa), Sömäisissä ja He -
toniemessä. SRS:n jåsenet toivo-
tetaan mukaan tälle mielenkiin-
toiselle kaupunkiliikennerctkel-
le, jonka useåt rataosat on jo
päätetty låkkauttaa.

Råitiolinjat

28.11.91
(Havaintopiiivå) Vaihde 603
Kaisaniemenkadulla on poistettu
ja raide kääntly uillä kadulla
Vuorikadun suuntaan, josta
Vilhonkadun listeyksesså tekee
90 asteen mutkan vastakkaisen
suunnan raiteen viereen. Muu-
tokset liitt)'vät Kaisaniemen
metroasemån rakentåmiseen.

11.91
Kåtajånokan terminaalin Isdan
kiskotus on valmis. Ajojohto
puuttuu vielä kokonaan.

Uudet såhkökäåntöissl varhiBot:

nro sijajnri suoråio vadoik-aio
621 Kruunwuorcnkatu

251 Salmisåen pååtssilnul€n lulovajhde

Raitiolinj oilts löytyy jälleer HK-
l.uom (ehkä ollut enrenkin?).
Joks tapauksessa 2. 72, l99L -
27. 3. 1992 liikennöitiin "huurre-
ajo-HK-vuoroa ilman numeroa
arkiåikataulujen voimassaolopäi-
vinä. Kalusto sarjoistå 1-15, 16 ..,
30.

Aikstsulu:
KIr 4.S5 - SÖ 4.43 - URH - TÖ
4.53 - PHL 5.05 - Tri',tÖ 5.20 -
RT 5.28 - m 5.33 - SÖ 5.40 - ICI
5.50
Aikataulun huomautus: jos Ru-
hasta TÖ-tulijoita, niin ilmoitug
LOK:n kauttå spåra-HK:lle (eli
ko. vuorolle). Vuoro on tarpeen
siksi, että matka Ruhastå Töö-
löön on vaatinut neljå vaihtoa eri
HK-vuoroihin. "Huurreajo" on
sik6i, ettii tietyilä keleillä ja
lämpötiloilla sjojohtoon muoalos-
tuu huur.etta, joka lanniståa
nivelvaunun miltei heti, mutta
"laihian nivelet" eli vaunut 1

...30 kulkevat siloinkin hwin.
Tällä ajolla puhdistetaan huur-
teet pois.

Koskelan hallimiehet ajavat ma-
pe raitiovuoroa Y1A, jona ei ole

v$sinaistå srkataulua, vaån
låhtit- ja tuloajat hallissa: KH
7.30-ST.HT.I(l-PMK.KH
8.40.

Töölön hsllimiehet ajavat ma-pe
raitiovuoros Y4, jolla ei ole
myöskiiåin Yarsinarsta aikatau-
lua: TH ?.20 - TK - LP - KTN -
MKN - TH 9.00.

26.tt.9L
Kouluvaunu 1? repi ajolangan
MICn siuraiteella langån löy-
syyden lrroksi. Vifoiiinkin vau-
rioitui ja l'uoro 75 työnsi vaunun
TÖ:iin n. 45 min kuluttua vauri-
osta. Linja ?B 4ioi håiriön qjan
poikkeusreittiå ...SÖ - (URH) -
Rtru - TK. Ehkä tämän tspauk-
sen seuraukaena tuli u:ään
yksipolvinen virroitin.

30.12.91
Kåtåjanokan uuden lådan vihki-
åisel Vaunut 15?, 320 ja 2 ajoi-
vat letkassa KH - Töölö - Haka-
niemi - Linjst - uusi 2:n linja -
KIR - uusi 2:n linja - Linjat -
Hakaniemi - Töölö - KH. Vaunu-
jen keulil'la "kultainen" kulka-
Yihko ja ikkmoissa linjan muu-
toks€sta hertovat t€ippaukset "2
Kåtåjanoka e 2. 1. 92".

31.12.91
Liikennöitiin linjaa 2 viimeisen
kerrån reittiä Linjat - Kauppato-
ri.
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2.t.92
Alettiin linjan 2 'liikennöinti

reitillä Katajanokka (t€rminasli)
- Linjat. Ensimmäisenä KTR:stå
lähti k'lo 6.20 vaunu 27 vuorossa
?. Muut vaunui sinä aamrma
olivat 15 v 8, 16 v 9, 14 v 10 ja
25 v 107.
Uudella rataosuude'lla on varn
kaksi pysiikkiä,'Mastokatu'
KruDnul'uorenkadulla ja Påä-
tepysäkki "Kåtåj anokan termi-
naali" "Mastokadulla". Linjan 2
reittimuut ksen vuoksi Perustet_
tiin uusi pysiikki "Katariinan-
katu" Aleksanterinkådulle Kata-
janokalle mentäessä. PYsåkkiä
kä)ttåä myös linja 4.

Uudella rataosuudella on silmu-
kassa kahdessa risteyksessä
kolmiladppuiset raitiotien varci-
tusvalot ilman tåsonsteysmerk-
I(ejä (yht. 4 vilkkua). Vaunun
käåntyessä Mastokailultå Kruu-
nuvuor€nkaalulle, se joutuu
ohittamaan liikennemer}in, joka
on selvästi "kielletw åiosuuntå".
Raitiotien silmukån sisäiin jäå
entinen Katsianokan lautatiea-
sema tavarasuojineen. Kumula_
tiivisessa mielessä raiiiotie ds_

t€ilee täällå siis useiden purettu-
jen rautatieraiteidlen kans6a.

Erädsså aiemmassa numerossa
tiedu6teltiin Saunalahdentien ja
Hollantilai6entien kaarteessa
olevi€n ajojohtokoskettimien
ta*oitustå. Jos koskettimien
alueella vaunun nopeus nousee
yli 10 km.4r, katkeaa 4iojohti-
mesta virtå. Dnn€n kaarretta on

kilpi "10 km 50 m". Tällä kymp-
pitonneja maksaneella järjest€l-
mällä estetäiin maan tärisemi-
nen ja "viskin läikkymiDen
erään kadun varren talossa
asuvan rouvan lasissa". Että
sellarnen tapaus.

6. 1,92 (Havaintopäivä)
Vaihteen 237 yhteydessä ajo'
johtimen dpustinlangoilla roik-
kunut yksilamppuinen valo-
opastin on Poisså. Lienee ollut
siellä masliskuusta 1985. Vaih-
teen numeron ja nopeusmerkin
lisliksi on vielä valkopolrjainen
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keltainen V-kilpi. Yllämainitun-
lainen kilpi, mutta V muståna,
on myös vaihtee6sa 201. Vaih-
teen 221 yhteydessä on kaikkien
kolmen lisiiksi myös yksilamp-
puinen valo-opsstin (luodeltå
1981 tai 1982).

Vaihd€ 237
sijaind:Run€b€€inlåhr
suorad:Runeb€€intåtu
poild€åva: oikRuusulankatu

siainli:Mann€fi €imintio
suolaan: Mdnalh€iminto
poiK€ava: vås.TöÖl6n halli
Vaihds 201
sijainli: Mdnoft €imintis
suoEån:Mdnsfieiminlie
poikk€ava: oik.Töölön hålli

LiDjasta 4 tehdiiiin "ma[ilinja'.
Ehkä jo l'uonna 1995 tulevat nE-
tålalattiavaunut tålle linjalle.
vuosina 1993-94 aiotåsn linjan
ilmettä kohottåa ja nopeuttaa
matkaa. Pysåikeille tulee uudet
ranskalaiset pysäkkikatokset.
Matalalåttiavaunut taNitsevat
25-30 cm korkesmmat laiturit.
Pysäkeil'le tul€e informaatiotåu_
lut kedomaån mm. aeuraåvasta
vaununtulostå. Rv-karståi erct€-
tåan (vihdoinkin) reunfiveYk-
sil'lå ja ttukeimmät liikennevalot
saavat rv-liikennetui nopeuttåvai
ilmaisimet.

Metrolinja

Raitiossa 3-1991 oli vastauksia
meholiikennekysymyksiin. Tässå
on lisäå vastauksia, jotks on Poi-
mittu vanhoista Raitioista.

Ensimmäisenä Piiiviinä 1.6.82

ajetiiin 4-vaunuisilla junilla,
2.6.82 ajettiin 2-vaunuisilla, mut.
ta 3.6.82 alkåen oli joka toisessa
vuorossa iltsruuhkasss neljä
vaunua. Myöhemmin lomakau-
alen alettua 4ettiin 2-vaunuisilla
junilla.

Maaliskuun alusts 1983 on junis-
sa sunnuntaisin kuusi vaunua
noin klo 11 - 23.

29,11.-1.12.83 (tarkkaa Piiivä-
määrää ei tiedossa)

Viimeinen vaunu on suljettuna
suunnassa IK - KP klo 19 jäl-
keen. KyseessÄ on kokeilu, jolla
on tårkoitus vähentåå ilkivaltaa.

Enne[ vlrotts 1984 kolmea Yk_
sikköä (6-vaunus) on kåYtatty
ma - pe 5.30 - n. 9.00jå n. 14.30
- n. 19.20 sekå su n. 11.00 -
23.00, 2.1.84 jälkeen iltsruuh-
kassa n. 14.35 - 1?.40.

12.2.84 alkaen junissa sunnun_
taisin VAIN neljå vaunua.

16.6.84 jålkeen lauantsisin on
havaiitu o-vaunuisia junia, kos_

ka matkustqiat eivät mshdu
lyhyempiin; vuorcväli 10 min.

16.4.85 on aivan uutta, ettii
ruuhkqiunat kulkevat mYös
iltapiiivän tungosliikentesså.
Juna 11 liiht€e KP:sta klo 16.17
ja juna 12 klo 16.27. I<åmPPiin
qietaan thjäne

Edellämainitut havainnot on
ke$tty Ysnhoista nåidoistå. Jos
löydätte epätarkkuuksis tai
voitte muuten antaa lisätietoja,
niin ketokaå.

19. ja 20.11.1991 jiirjestettiin
Kampin metrcaseman II_!ai-
t€ella onnettomuusharjoiiukseL
Näiden tårkoituksena oU har_
jarnnuttas erityisesti poliisia js
jårjestyksenvalvojia pelastuslai-
toksen ohella allejäåintitåpauk-
sissa. Kuvitellussa onnettomuu_
dessa "uhrf' oli jåiåinyt junan alle
hieman Kampin tulolsituristå
käånuiraiteistolle piiin. Pelastus-
'laitos kiristi junan nostoon käY-
tettåvät tuDkit nostovalmiuteel,
vaikkei junaa trostettukaan.
Hårjoituksis6a kä)'tettiin lisäksi
ensi kertåa joka tunneliasemal
le sjjoitettus kiskoilla kulkevaa
lavettia, jolla Yoidaan siirtäå
pelastuskalustoa sekii uhreja,

Onnettomuushadoituksei voitiin
pitiiå muutå liikennettji hiiilitse-
måttå, koska Kåtrrpin aseman
tulonide ei ole liikenteen käY-
tösså kääntöraiteistotöiden
vuoksi. Harjoitusttn jälkipuin-
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nissa paljastur pelastustoimen
miehinen maailma, Toisena
harjoituspåiivänä oli liikenteestä
vastaavana henkilönä (Liikenne
1) paikalla metron arnoa nåis-
puolinen liikenteenohjaaja.
Pelastustoimen johto ihmetieli
pitkåän (Liikenne 1) puuttumis-
ta ennenkuin se tqiusi henkilön
olevan nsispuolinen.

13.12.1991 noir klo 9.30 kävi
ensimmåiinen metrojunavaunu-
pari (149) Kampin uusitulla
tääntöraiteistollå, Koska vir-
takiskoa ei oltu vielä asen-
nettu, tehtiin matka Tka:n vet?i-
mänå erityiskltkimen svulla.
Kiiiinnölle mentiin Kåmpin tulo-
laitu sta entisen lyhyen - nykyi-
sen läpiajettavan väliraiteen
kauttå pitkälle käännölle ja
sieltå uutts ratsa pitkin yli
uuden maanalarsen metrosillan
Kampin lähttjlaitu in.

Maanalainen silta mahdollis-
taa liikennöinnin IGmpin kään-
töraiteelts yli Kåmpista Ruoho-
lshteen menevåin rarteen, Metro-
rata on Liinnitetty siltaan
suoraan ilman pölkkyjä ns. KöI-
nin munien avulla.

Äjon tarkoituksena oli tar-
kistaå, että rata oli kohdallaan
ulottumiensa puolesta ja olihan
se. Tosin paljastui, €ttä Ruoho-
lahdesta Kåmppiin tulevan
raiteen sa!.uoven karmit olivat
1/2 meLrlä liian lähellä rataa.
Alihankkija-rakentaja sai raken-
taa myöhemmin karmit oikeaan
paikkaan.

Uudella kääntöraideosul]-
dellå oli lisäksi havsittåvissa
pieni uloLe Töölön metlomdan
mahdollista liittymäå vårten lou-

'hittuna. Sillalla ratå oli lisåiksi
kallistettu, jotta Tiiölön suun-
nastakin voitaisiin tulla asemal-
le päin 70 krn/h nopeude'lla.

Turvalaitetoimittajan toimitus-
våikeuksien vuoksi voidaan
Kampin kääntörait€isto ottaa
liikenteen kä)'ttöön 16.8.1992
talviaikataulujenja sa4ojen
myötä. Alunperin oli tarkoitus
aloittaa kååintömit€iston käyt-
täminen 1.1.1992 alkaen. Syk-
s]f,n asti siis liikennöidåän ny-
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kyisellä liikennöintipeiaattellå,
jolloiD viiden minuutin vuorovå-
lin liikent€en sikana juns liihtee
lähes välittömästi sen saa!'l.rttua
suoraan låihtiilaiturists.Muil-
tå osin Kampin käåntörait€isto
oli helmikuussa 1992 liihes val-
mis virtgkiskoineen ja Eruine
laitteineen. Vain vsihteenkåånti-
laitteet turvajiirjestelmineen
puuttuivat.

Ruoholahden rutaosan kiskotus-
työt alkoivat helmikuussa 1992.
Radan pohjasepelöintiä on jo
tehty ja radan pölkkyjen asennus
alkoi 15. 2. 1992. Pohjatöiden
valmistuttua aloitti VR alihenk-
kijana osuuden kiskotustyöi.
]ryöt t€hdäån kåyttiien pitkiä
esilämmit€ttyjä kiskoelementtejä
Oopa 150 m pitkiä) VR:n omilla
koneilla ja miehistiillii Tåmä
tåpahtuu ensi kerran metron
historiassa ja Bitii 6aat€tasn
kä,'ttiiå myös Vuossår€n ratao-
san kiskotuksessa.

VR:n apua alihankkij ana Yar-
joståa kuitenkin pelko Hertto-
niemen sataEaradan purkami-
sestå. Pihlajamäen låhellå oleva
kallioleikkaug on kaåvoitu$ot
kufl ansiosts täyttijuhan ala
uudisråkentemisen tiellä jå tål-
löin lata menisi poikki.

Hr.vien suhdanteiden ansiosta
Ruoholahden aseman lippuhalli
ja laitudtilat uhkaavat valmistua
jo kesåiksi 1992. Tällöin asema
odottarsi valmiina lähes ruoden
pävåt ennen liikenteen aloitta-
nista. Vaikka kiskothin tulevat
paikalleen hyvisså qioin, ei lii
kennettii voida aloittåa ilman
tuwalaitteitå, joitå ei saads
etuajåsså.

Muutokset rsvistelevat myös
HKL:ää. Metroliikenne- ja !a-
kennusosasto yhdistyivät 1.2.
1992 uudeksi metro- ja raken-
nuso6astoksi, jonka osastopäälli-
köksi tuli runsaasti metrokoke-
musta omåava rakennusosaston
osastopllållikkö Aårne Halonen.
Yhdistiiminen on luont€eltaan
tilapåiinen ja sen aikana on

tsrkoitus yhdistiiå toisiasn tuke-
via toimintoja ja kåIsia turhaå.

Kaieåniemen puoliYalmis ssema
toimi juien kååntdpaikkana
psrin tunnin ajan uuden Yuo-
den aattona Rautatientorin
a6emalla rattuneen sar.upom-
miattentsåtin aiksno- Junia ei
voitu sjas Hakaniemeå pideo-
målle, jonne matkustdat jätat-
tiin ja ot€itiin uudet. Vain kul-
jetteiat kåvivåt täiintåmässä
junat Kaisåniemessä.

L1.L2,9L
(Havåintopäivä) Metroa raken-
netåan tsås idässfin, Itiikes-
kuksen mehohaaråutuman beto-
nitunnetn rakentsminen on
menosss- Kaivanto ulottuu Kehå
I:n reunaan. Vuosaaren radån
rake[tamisen aloittamisesta €i
vielå ole t€hty pååtistii. Kys€i-
nen radanpåtkä kuitankin ra-
kennetåan, jotta alue €i olisi
ikuise6ti rskennustyömaans,
Kåuppakeikuksen lasjennusta
on rakennettu jo vuosia ja Yielå-
kin menee urod€n verran ennen-
kuin se on valois.

1.t.12.91
Låuantåin alkuiltåpäivti Näytti
siltå kuin kaikki junat olisivat
sjaneet Mellundåkeen asti.

15.12.91
Sunnuntsi ja kaupat auki. Ju-
nissa kuu6i vawua srnalin
puolenpåiivän aikaan.

22.r2.9t
Ssmat sanat kuin äsken.

24.L2.9L
Lauantsiaikatsulut mutta n€li-
vaunuiset junat heti aamusts.

27,12.91
Lauantåiaikataulut mutts "sa-
muruuhkassa" kuusivaunuiset
junat.

Aloitettiin kiskotustyöt Kampin -
Ruoholahden vålillå. Kiskot
ajetåån Tka-vetoisina tåYa$iu-
nina varikoltå Kamppiin, juni6sa



on noin !'risi kiskoilla kuor"mat-
tua Rsrlshipin avovaunua.

Autolinjat

r.11.91
Linja 97N muuttui. Linjan uusi
nimi on Råutatientod - Mellun-
miiki - Iänsimåki. Linja on
HKL:n ainoa seutulinja ja siinä
tietysti käJ't€tiiiin 6eutuliiken-
teen tunnustå. Uusi reiitiosuus:
- LiinsimåeDtie - Maratontie -
Rajakyliintie - Keihästie - Länsi-
mäentie -.
Muutos tapahtui jälleen niin
salaisesti kuin vain mahdo'lli sta.
(Helsingin Sanomissa tsisi kyllä
olla slyskuun alkupuolella asiaa
koskeva uutinen.) Pysiikeille
ilmaantuneet uudet 97N:n aika-
taulut paljastivat kuitenkin
tämiin uudistuksen. Samanai-
kaisesti muuttur myös linjan 97
aikataulu. Viimeinen liihtö IIC
sta klo 23.1? jlii pois ja tilalle
tulivat lähdöt 23,07 b 23.37.
Parin päiviin kuluttua muutok-
sesta tulivst pysäkeille uudet
1.11. påivätyt linjsn 97 aikatau-
lut. Ensimmåinen arkatauluver-
sio oli sellainen, jossa 9?:n aika-
taulu oli 16.9. tilanteen mukai-
nenja 9?N tietysti 1.11. piiivätty
(såmalla paperilla). Vielå yiikon
kuluttua muutoksesta jaettiin
Rautstientorin mlyDti- ja neu-
vontåtoimistossa tiitä viheellis-
tii ensimmäiståi vetsiota. Pals-
tanpitiitlin tiedustellessa mikä
on totuus viimeisisfii låhalöistii,
todettiin sieltä, ettå toivottavasti
tiimä heidän jakamansa arka-
taulu ei anna virhee'llistii tietna.
Puhelinneuvontå tåasen tiesi
ssian oikean laidan. Ei kai ole
turhempaå paperia kuin van-
hentunut aikataulu (paiki histo-
rioitsijåll€).

Linjan 7? HKL:n l'uoro 672 nou-
taa perjantsfuin Hietaniemen
hautåusmaan työntekijåt. Lfitlj
kilvittii HMI 15.05 Rautatient -
rille.

31,12.91
HKL:n tilauslinjå 12 Eteläså-
tama (Silja Line) - Råutatiease-
ma lopetettiin.

1.1.92
Älettiin jälleen nå)'t*iii ftatka-
lippu m€tron liitt'ntälinjoilla
kuljetteja e pyytåmåttii. Herh
toniemen ja Itiikeskuksen ter-
minaaleissa saa bussiin kurten-
kin nousta vaikka kuljettåja ei
olisi paikallaan. Kuljettaja (voi)
tårkastaa liput ennen låhtöå.

Vuorolla 284 on yleisöarkatåu-
luun merkitsemäiiin liihtö linjalla
50 Sompasaslests klo 20.33.
Viimeinen merkitty liihtithiin on
klo 19.00.

Vuoro 569 låihtee RU:ltå jå ajaa
Salmisaaeen, josta låihtee linjan
21V kilvin Tallberginkadulta klo
15.05 Asema-aukiolle.

Vuoro 36?N) linjalta 64 låht€e
"päivälevolta" Koskelasts klo
13.28. Vuoro poimii ltå-Pskilasn
mennessåån ruotsinkieli sen sla-
asteen oppilaat "paloasemsn
pysåikiltii" klo 13.30.

Vuorc 396 linjalta 77 lähtee
Koskelastå 15.30 ja Råutåtien-
torille mennessäÄn kieftåiå Kos-
kelan raitiovaunuhallin vastapåii-
vään maanantsists torstaihin ja
låht€e rv-korjaamolta 15.32.

28.1.92
Linjan 50 reitti muuttui Her-
mannissa. Uusi reittiosuus Som-
pasaaresta: - VaBstokatu - Van-
ha tslvitie - ryöpajankatu - Sör-
näistenkatu - Lautåtarhankatu -.

Uusi reitti Sompasaareen: - Lau-
tatarhankatu - TYnnFintekijåin-
katu - IVöpqiankatu - Varastoka-
tu -.

22.2.92
HKL:n tilauslinja 11 HerttonieDi
(M) - Kulosaåri (M) - Mustikka-
maa (Korkeasaari) liikennöinti
aloitettiin jälleen. Linjaå liiken-
nöidiiiin 30 min Yålein alkaen klo
10.02. Hiihto'lomaviikolla I lii-
kennöitiin joka päivä ja ser jål-
keen la-su. Matkustaminen lin-
jalla on ilmaista. Herttoniemen
lähtijlåituri on ?, jotå käyttiivät
linjat 11, ?9 ja ?9V. Normaalin
pysiikkikilven lisåiksi on iso mai-
noskilpi. Linjaa liikennöidäiin

huhtikuun loppuun. 22.2. liJian
ajoi vuoro 495 (LoK-l'uoro)

T\rrun uuhsis: Syksylä lope-
trttu kiertolinja 30 on ot€ttu
yleisön vaatimuksesta uudelleen
Liilttöön 7.1.92. Linja ajaå lau-
tatieaseman kautta. Linjalla on
Yain yksi auto ja vuoroväli puoli
tuniia. Kiertolinja 3 jatkaa ly-
hyttii kiertoa eikå Läy asemalla.

Kalusto

HKL:n nivelbussin kylkeen Mä-
keliinkadulla törmåinn''t våunu
29 meni romuksi. Syyksi on
mainittu rungon våänbrminen.
Ennen vanhaan oikaisfin våän-
t}.neitii vaunun nmkoja, esim.
vaunu 27 ainakin kolmeen eri
ottreseen. Dhkäpä tosiasiallinen
romutusslry onkin 8e, ettei vau-
nua haluttu enäå kodatå. Sen
siiaan kolhittu niv€lbussi meni
korjattavoksi, vaikka hilkulla
oli. Bussi jouduttiin hinåamaan
poliisisaattueessa, koska se vei
kshalen kåistan verrån tilas.

11.91
Linnanmäen joulukamevaalien
aikaan oli kolmoslinjalla pDna-
harmaita nivelvauruja korist€l-
tuna "pororatikoiksi" sarvet
katolla oipputangon tilalla),
silmät ja nenå (t€ipattuna) keu-
lassa ja leveåt kylkimainostår-
rat. Porovawuja olivat 80, 84,
85, 88, 90, 91, 94, 96, 98, 100,
102 ja 103.

30.11.91
R.aitiovaunut 29 ja 338 ovat
palasina Koskelasså.

11.91
Liikenne Oy on saånut neljä
Volvo Bl0R/Lahti 400 bur6ia.
Niissä on automaattivaihteisto
ja ovijärjestys 2-2-1. Autot ovat
"puoliEatalia" eli €tu- ja ke6ki-
ovilla on yksi askelma.

Saaren Auto nro 1 on yhtiön
toinen 1-2-1 ovijärjestyksellä. On
myös automaatlivaihteisto.

22.11.91
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scania matålalåttiabussi oli
koeajossa linjalla 47 j4...

23.11.91
...linjalla 51.

Sirolan Uikenteen ja Hakunilan
Liikenteen uudet bussit ovat
Vantaan Liikenteen väreissä.
Sirolan autojen numerointi on
400-sarjaa.

Espoon Autoll€ oD tullut neljä
Volvo BlolWWiima 202 -bussia.
Tavallisuudesta poiketen autois-
sa on ZF-automaattivaihteisto ja
niiden etuylitys ja akseliväli
ovat tavallista lyhyemmät. Ovi-
jäiestys on 1-1-1.

27.rt.gl
Linjoilla 4? ja 51 ollut Scania-
matalalattiabussi oli HKL:llä
varustettavana. Äutoon laitettiin
mm. mihopuhelin. Auto on HKL
9201 Scania Nl13/Wiima 202-
221. Toistaiseksi se on Scan-
Auton marnosbussi eikä se ole
HKL:n väreissä eikä numercis-
sa. Rekisteri on JBA-831. Autos-
ss on DSC 11 27 hapettavalla
katalysaattolilla, vålijäähdytyk-
sellä ja såihköisellä polttoaineen
ruiskutuksella varustettu moot'
tori. Jos moottorissa vielä kåy-
t€täåin City-dieseliä, se alittåa
r.uodelle 1996 kaavaillut euroop-
palaiset päästönormit Autossa
on kolmiportarnen Voith D863
vaihteisto.

Metsälän Linjan nro 15 (rek. nro
JBA-963) on samanlainen kuin
edellä mainittu, mutta ilman
katålysaattoria. Sen akseliväli
on 6,3 m kun "HKL 9201:ssä" or
6 m akseliväli. Metsäläliiisessä
on Scanian oma 2-vaiht€iflen
automaattivaihteisto. Lisåksi
maininnan anoista ovat "isot
ovilasit" ja "pysåhtlx/-kello he-
lähtää". 9.12. päivätyssä linjan
69 sikataulussa on merkitty
matalalattiabussin låihdöt.

2.12.91
"HKt 9201' linjålla 23V
toss 242. Tåmä r'uoro
aamuneljästä yökaht€en.
konloppuna ajetaan vielå
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yöDlinjs, jolloin auto ei ehdi hui-
lia tallissa ollenka.an. Tankåta
tåytyy kuit€nkir, si ä yksi msta-
lalattian hsittspuoli on iilanpuu-
t€ ja siitåi seurauksena tånkin
pienuus.

Matålalattiabussien kulun ta-
saamiseksi siirrettiin 9201 jo
parin påiviin kuluttu! vuoroon
243.

Ennen joulukuun puoltaväliä tuli
HKL 9202 -matalalstiiabussi
linjalle 32 vuoroon 253. Äut! on
ainakin vuoden vanha vuokrattu
MÄN, rek.nro DFJ-800. Autossa
on nelivaihieinen Voith-auto-
maattivaihteisto.

Tammelunihn Liikent€ellä on
nåhty MB-matalalsttiabussi
OFV-889 liqjalla 23V ilman omie-
tajan merkintijjä.

TAKL:n uudet matalalattisbussit
603 ja 604 ovat börppinså pi6im-
mät akselivåliltåän eli 6,5 metri-
ä. Autoissa on 41 istumaparkkaå.
HKL:n vastaavasss on 34. Moot
t ssa on välijäiödytys, Dutta ei
kataly6aattoria. Takapyörät ovat
o6ittåin sivoseinän taksna piilos-
sa.

On kuulunut huhuja, ettå HKL
etsisi Kulosaåren Jumboja tosi-
ta*oituksella Riiykån tåkanet.
sist?i. Tässä yhteydessä soPii
mainita, ettii uroden 1975 Resii-
nassa nro 31 SnS:n palstalla
kirjoitettiin: Ilahduttava uutinen
on HKL:n suunnit€lma palauttaa
toinen Kulo6aaren jumboista

4okuntoon. Korit ovat säillateet
h]'vin. Siihkölaitt€ei ja moottorit
sekä t€lit on tsrkoitus hankkis
vanhoists Munkkiniemen teli-
vaunui6tå. Suunnitalmia jumbo-
jen entisöimis€ksi on ollut aikai-
semminkin, mutta ne ovat kilpis-
tyneet liian korkeisiin hintapyyn-
titihin.
Nyt on kulunut 17 vuotta tåstå
jutustå eivätk?i ssiat ainakaån
ole tulleet helpommiksi toteuttaa.

Keppivalmetti nro 29 ei näyt-
tiin''t päällisin puolin hirveän
pahasti vaurioituneelta, vaik-

kakin oli rdusu tiirmännyt ni-
velbusgiin. Vaunun runko oli
kuit€nkin viiiintynlt eitå kor-
jåuata enäd tåmiinlaiselle Yau-
nulle katsottu siheelliseksi.
Romutus'lupa tuli ja vauru pil-
kottiin neliäiin osaån viikolla 46
yhdessä VTS:iin 338 k.nssa.
Viimemainittu pantiin vain
kaht€en osasn. 4.12. molempien
jätt€et makssivat vielä Kl{:ssa.

16.12.91 (havaintopåiivä)
Vaunussa 17 yksipolvivirroitin.

L.L.92
Oli olemassa vielä beuraåvat
l/TS:t:
331 (ksupungin museovaunu),
332,33?,339, H2 (ent 341), H1
(ent. 344), 352 (ent. 356) ja 362.

Yllämainituista oli 33?: å kun-
nia olla viimeinen koupallisessa
liikent€essii ollut rarjanss edus-
taja. Se oli myös viimeinen vau-
nu, jossa oli rahsstqia, Nämå
molemmat merkkitapåhtumat
olivai 29. 6. 1987. Vaunu oli
tietysti liqialla 1 vuorossa 1.

Oranssiharmsat nivelvaunut
ovat nyti ?1, 72, 75, a0, 82, a4-
94,96-103.

Yksipolvisia Yiroittimia neli-
alselisissa jo: 16-18, 20-22, 26-
28.
Vaunusarjaån 1-15 ei tråitå
laitets, koska varrnut ovat kiik-
keriå.

Vaunu 33 ssi ensimmiiisenä
nivelenä 1.000,000 ajokilometriä
tåyteen.

Harjavaunut ovat saåneet lisåå
våriä. Ikkunoiden yläpuolinen
åeinii kaitoo[ asti on keltsinen,
samoin ikkunoiden alapuolinen
osa listaan saakka. Koko keula
on otsaa myöten keltsineq etu_
kulmissa musta vinoruidoitus.
Suolansirotuslaatlkko pe!ässli on
myös keltainen, Vaunussq 2120
on laåtikon sijastå suolaliuo86öi-
liö, joka on muovinvalkea.qiaa

vii-
läpi-
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poistetaan hiomalaitteisto ja
tilalle laitetåan painevesi-t€rås-
harjalaitteet, joilla on tarkoitus
poistss kiskonpinnalta esim.
Iehtikelin aikainen mössö. Vau-
nun pitäsi tulla takaisin Suo-
meen loppukesållå js sitt€n ehkä
nåihdiiän mikä vaunun nimiws
vimllisesti on, hiomavaunutekstit
siitä on ainakin silloin poissa.

16.1.92
Vaunuun 2119 on VH:n korjaa-
molla työn alla uusi keula (van-
han mallin mukarnen toki). Se oli
tömännlt syksyllä Helsinginka-
dulla nivelvaunuun ja tirvännj't
noldransa.

Tammelundin Liikenne on ssa-
nut myös iruden korkealattiabus-
sin nro 22. Kori Wiima 202, ovet
2-2-1, rck.nro OFV-992. Jonkin
aikaa myös vanha 22 oli ajossa
såmanåikaisesti, muttå tunnuk-
set oli poistettu.

Tammikuun puolivälissä tuli
linjalle 52 toinen matalalatti-
abussi.

2t.1.92
Aåmulla vaunu 352 mat-
kasi Vallilan hallista Kos-
kelaån. Kwtiliiisiä ei ollut
eikä mitään kilvitystå.
Toiwottavasti ei ollut vii-
meinen matka.

27.1.92
Vaunu 112 ruuhkaiuoros-
sa li4jalla 14.

Viikoilla 4ja 5 neliakseli-
sia vaunuja linjoilla 3B,
3't, 4,74 7B ja 8, joilla
niitji ei pitiiisi olla.

20.2.92
Mehon vaunuparille 143-
144 tuli 1.000.000 ajokilo-
metriä tiiyteen. Samårnen
vaunupari oli ftuuten
siinä juhlajunassa, joka
ajettiin 2.8.82 metron
virallisena svausjunana.
Juhlqjuna oli tuolloin 141-
142+143-L44+739-140.
Vanhimmat vaunuparit
ovat tånä vuonna jo 15

Yuotta vanhoja. Ns. nokkajunst
101-106 sjoivst koeradalla jo
vuonna 1977 vaikka valmiste-
jankilvissä on vuosiluku 1979!
Töölöntodn vaihteessa 15.2.90
kaåtunut vaunu 43 palasi lii-
kent€eseen Yiikolls 4. Romu-
tuskin oli kuulemmå ollut liihel-
lä, muttå sitii korjattiin kuit€n-
kin aina muun työn antaessa
myöten. Jotkut kuljettajat pitji-
vät vaunua nlttemmin kiikkerä-
nä ja hont€lona ajettevana.
Helmikuun puoliväIin aikaan se

o'li kai ihan vakiona linjalla 6.

Muuta

2.t2.91
TuKL otti kiiyttijön Buscom Oy:n
rahastusjårjestelmän linjoilla 2
ja 50. Se perustuu tietokoneoh-
jattuun matkalippuun eli etji-
korttiin. Ko*ti on käytiissä aluk-
si kuukausilippuna ja maksaa
20 markkaa ylimääräistä
(=pantti). E*ikodti on pankki
kortin kokoinen ja sen sisällä on
mikropiiri ja kuparilanka. Kort-
tia ei tarvitse vetää minkään
lukulaitteen läpi vaan lukulaite

Ez

Harjavaunu 2124 Vallilassa uus'
issa keftaisissa väreissä, iolka
eivät ky äkään erolu muslavalko-
kuvassa. Vaunu on nuuten kel-
tainen, mufta katto, ikkunanvälil ja
kylkilislan alaosa ovat entisen haF
naaL Edessä haian yläpuolella
näkyy puskin, jolla voidaan Wn-
tää linja a eleen uupunut rciti-
ovaunu pois tieltä. Nivelvaunu
siiiyy harjavaunun työntänä ke-
vyesli eteenpäin. Kunnon kytkinlä
ei haian takia voida käytlää.
Kuva J. Rauhala, 16. 1. 1992

Jonain yönä kolmen aikaan oli
jokin taksiåuto (raulallisesti
nopeusrajoituksia noudattaen
niinkuin taksit yleensäkin) tör-
männyt harjavaunun kylkeen ja
pul€nnut sen edessään kauas
kiskoilta. Tämän tåpauksen
jälkeen ha{avaunuhenkilökunta
päätti tehdä våunut paremmin
havaittaviksi ylläkerrotuin kel-
tamaalauksin.

Loppiaisen jälkeen on hioma-
vaunu 2118 lähtenrt Ruotsiin
Gödtepo in. Gijteborgs Spår-
vägarin korjauspåjalla vaunusta
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rekistefii kortin vaikka lompa-
kosta matkustajan ohikulkiessa.
Korttiin voidaan ohjelmoida
matkoja kåppaleittain tai mha-
summiå. Lukulaite hlväks]f,
kortin piippauksella ja vihreällä
valolla. Keltainen valo kertoo,
ettå loppu on låihellä ja punai-
nen, ettei kortti ole voimassa.
Korttien tiedot rekisteröit,'vät
lukulaitteeseen, josta ne myö-
hemmin puretaan vå kkolait'
teistoon. Järjestelmä antaa mat-
kustajatilaston ilman eri lasken-
taa. T\rKL:n järjestelmä mal(saa
500.000 mk, josta liikenne-
ministe ö maksaa 300.000
mk.

Vallilan rciteet 1 ja 2 on va-
Gttu ataosan kaluslolle eli
mm. harjavaunuille. Vasem-
malla seisovassa 2120:ssa
on peÅssä suolavesisäiliö,
kun muissa vaunuissa on
eilaisia rckeisen suolan
sitotuslaalikoita.
Kuva J. Rauhala, 16. 1.

1992

Oulun kaupunkiliikentees-
sä järjestelmå otettiin
käyttöön L.rodenvaihteessa
ja Seinäjoen kaupunkilii-
kenteessä helmikuussa.
Norjan Lillehammer on
myös tilannut järjestel-
män.

Valtio myönsi Oy Ttanste-
ch Ltdlle apua 3,4 Mmk
hankkeisiin, joilla luodaan
uutta tuotantoa. Tarkoitus
on mm. kehittiiä pohjoisiin
oloihin sopiva raitiovaunu!

HKL:n raitiovaunukuljettaja-
kurssi !,/91, joka alLoi 11.11. 91,
oli ensimmäinen, joka ei kåyh
tänyt pikku-Valmetteja muuhun
kuin hä$ijarrutuskokeisiin Kos-
kelassa 3.12. Ajokoulutus aloi-
tettiin suoraan vaunuilla 1...30.
Kurssin viidestä oppilaasta kui-
tenkin yksi sai ajaa reilut kolme
tuntia våunulla 362 ma åskuun
26. päivänä. Kurssin oppilaat
åloittivat matkustajien kuljetuh-
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sen 18.12. linjoilla 1, 14 2,4,6
ja 8. Linja a 4 ajettiin nivelvau-
nuilla ja muilla liqjoilla vaunuil-
la 1...30. Nämä kouluvaunut
ajoivat i'uorovaunujen välissä
ilman ].uoronumeroå js aikatau-
lua 30.12 .91 asti.

Joulun ja uudenvuod€n aikaan
säästettiin ja hankaloitettrin seu-
tumatkustu6ta erilaisilla aika-
tåulukät'tännöillä.

23.12, :s 27.12. \aR ajoi ma-pe -
tauluilla, muut lauantaitåuluilla.

Oopperan edestä klo 11 ja qioi
Kallionkolmosen reittiå pari
tuntia. Vaunussa balettitånssijat
liikehtivät Joutsenlammen tah-
dittamsna. Vaunun katolla oli
useita hjrvålååtuisia lisåikovåiiå-
nisiä, joistå miell,'ttiivät 6äveleet
kantautuvat nautinnollisesti
pitkin katuvieriö.

Jo viime vuonna HKLin Rus-
keasuon varikon vuononumero-
kilvisså alkoi näkyå myös kidai-
mia. P=ulkopaikka js aakkosten
alkupään kirjaimet ke*ovat

25.12. ITV ei kai ajånut
kaan, kut€n €i Espoo eikå
taakaan.
30.12. ja 31.12. HKL ja 1lR ma-pe
sekä muut lauantain mukaan.
HKL:n läpiyönlinjat ajettiin myös
26.12. (to) ja 31.12. (ti).

Joulunejan liikenne noudatti
samoja kuvioita kuin ennenkin.
Kåtsokaa vanhoistå Råitioistå.

13.1.92
Kånsallisbaletin 70 ?o-vuotuis-
juhliin liittyen liihti vaunu 362

(e6im A) si såsiiilytyspsikan.
Kiiain on siis psikoitustlkninen
lisätiet .

Varhassa uusitåån vuoronume-
roita ja uusissa kilvissä on vuo-
roparin molemrtrst vuoronumerot
kilven samalla puolen (entistii
pienempinå taki). Myös muissa
uusissa kilvlssä on såna nume-

lain-
Van-
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RAITIOVAU.
NU- JA LII.
KENNEMU-
SEON RA-
KENTAMI-
NEN ALKOI.
Hankkeelle
ånnettiin ra-
kennuslupa
13.11. 91.
HKL:n lauta-
kunta päätti
asiasta 27.11.
ja työn sai teh-
däkseen tar-
jouspyyntöjen
perusteella Ra-
kennustuote
Oy. 1Yö mak-
saa 9-10 Mmk
ja sen pi&iisi
valmistua wo-
den 1992 lop-
puun mennessä. Juhlallis€t
avajåiset ovat Helsinki_päivänä
12.6- 1993.

Tarkoituksena on selvittiiä uu-
denaikaisen j ärj est€lmän soveltu-
vuus. se ei saa hidastsa liiken-
nöintiä, mieluumminkin nopeut

taa. KÄ]ttiijien mielipidet-
tiikin kysltiiiin, Kokeilun
hoitåa YTV ja se maksaa
1,2 Mmk. Uusia laitteita
kokeillaan l'uosi, jonka jäl-
keen ne poistetaan. IGkei
lulinjoilla on sekä ulrdel
että vanhat rahastuslait
teet samånaikaisesti kåy-
tössä. Uutta lipputlyppiä
kåytetään muilla kuin
kokeilulinjoi a näyttölippu-
na, johon merkitään tarral-

'- la lipun kelpoisuus.

Kokeiltavana on ko'lme
toimikorttia / älykorttia:

HKL:n linjallå 91 kokeil-
laan työntökorttia^ontak-
tillista toimikorttia. I&rtti
työnnetäåin lukulaitteeseen
ja åänimerkki ilmoittaa

kortin olevan voimassa, Kuusi
autoa varust€tåån nåiillä låit-
teilla. Matkustajia on linjalla
4?00/ wk ja lippuja hankitean
1500.

HKL:n linjalla 92 kokeillaan
väläyskorttiå,/etäluettavaa toi
mikottia (hohhoijaa näitii nimi-
ä). Kortti ojennetaan 1-20 cm:n
Däähän lukulaitteesta. Neljä

outoa varustetaan nåi ä laitt€il-
la. Matkustajia on linjalla
3200/vrk ja lippuja hankitåan
1100.

Seutulinjoilla 360, 361 ja
362 kokeillaån liihilukukorttia/
låhiluettåyse toimikorttia. Kort-
tiå käyt€tåiån lukualustalla eli
laitetaan lukulaitt€en pinnalle.
Myös tjissä lipun Lelpoisuus
ilmaiståan åiiinimerkillä. Kym-
menkuntå autoa saa nämä lari-
t€et Matkustajia on liDjoilla
2500/wk ja lippuja hankitaan
400.

Kåikki kortit ovst tariffrn
mukaisia 30 pävän lippoja.
Lipun voimassaoloarka voitaisiin
kuit€nkin ladata lyhyemmiiksi
kin esim. matkustajan kesälo-
man vuoksi.

Espoon invatakseissa ko-
keillaan kontaktillistå toimikort-
tia, jonka lukulaite on k,'tketty
tåksamittsdin. Iörttiin on la-
dattu rahaa, josta tåLsamittåri
ottsa tåksan mukaisen määråin.

HKLin Almexien sanotåan
vetäviin viimeisiäåin. Lipunlei-
mauslaiit€ist on 20 irlottå van-
haa eikä käytijsså olevaa mallia
enäå ole saaävana. Uusi rahas-
tuslaitteisto on senkin l'uoksi
edessä oleva hankintå.

Älykorttien kåyttöönotto
ssattas muuttaa koko tak6ajär-
jest€lmän. Helsingissä saattaa

Museohatli vielä siihen aikaan, kun seh nimioli "Uusi ko4aamo". Vaunu 182 on py*imässä
hoitoon.
Kuva J. Rauhala. 21. 5. 1973

Töölön Gitiovaunumuseon savupiippu.
Pebltaakohan luo pulut pois paskornasta
halin kato e.
Kuva J. Bauhala 7. 10. 1973

14.3.92
Turun Rsitiotieseura on penrs-
tettu Tuiun Sanomien tiedon
mukaan. Seuran tavoitteena on
saada Turkuun kuusi 'liewtpi_
karaitiolinjaa".

Uusien mhastuslaitteiden kokei-
lu alkaa pääkaupunkiseudun
bussiliikenteessä huhtikuussa.
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jokainen matka tulla maksulli-
sek6i nykyisten aikalippujen
sijaan. Måtjrat voidåan hinnoi-
tella eri hintaisiksi riippuen
matkustusajåsta. Työmatka-
aikana ja hiljaisempåna påiivä-
ja ilta-aiksna, sekå viikonvaih-
teissa voisi olla eri haksut.
tllkomailla poDastetaan hinnat
usein siten, että ruuhka-aikoina
on kalliimpaa ja hiljaisempana
åikana huokeampaa. Tåmä oh-jaa niitä käyttiijiä, joiden ei
tarvitse tunkea ruuhkaan, käyt-
tåmään hiljaisempåa aikaa.
Järjest€lmä jakaa samålla lii-
kennelritysten kåluston kä\,+töä
tasaisemmaksi. Älykortt;ihin
voidaan ohjelmoids aikaa, mat-
kojå, rahaa, alennuksia,...

Liityntäpysåiköintikokeilo alkaa
Malmilla kevåällä. yhdestå
pysäköintitalosta varataan 80
paikkaa kokeilulle. Pvsäköint;-
maksu on t8 mk. Maimin ase-
man lipputoimistosta 6aa Dvsä-
köintilipun kakso;skappafå a
kaksi Helsingin kertalippua,
jolloin pysäköinnin hinnsksi iää
2 mk. Kokeilu kesrää vuode;ja
maksaa opastimineen 2S-0OO
mk,

Itåkeskuksessa on ollut ]ii-
tyntäpysäköintimahdollisuus
katetuissa tiloissa pian 10 \,.uot-
ta, eikä pysäköinti vieläkään
måksa mitään. Lähimmät oårk-
kipaikat ovat niin lähellä ase-
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man laitureitå kuin vain on mah-
dollista.

24.2.92
Juopunut mies anasti linjan 6
raitiovsunun Arabiasta n.klo
22.35. Kuliettqia oli poistunut
taryeilleen. Miehen onnistui daa
vaunu Käpyläån saakka pohjo-
lankatu 19:n kohdslle, josts polii-
6i.löysi pysiii tyneen vaunun ja
ohJaåmoon sammuneen miehen.
Vastaavanlai6ta ei ole tapshtu-
nut nelj,inneslrlosisatåan.

2.3.52
Helsingin kantakaupungin alu-
eella siirryttiin l thes kokonai-
suodessasn 40 hr/h kattonopeu-
t€en. Råitiot€iden ja linja-autoj€n
aikatauluihin hidastsftinen ei
vaikuttanut,

UlkoDrailta

Viime syksyllå tåytti SVR 60
vuotta. Straetisvågnar Reyua_
vikur liikennöi ?5 bussilla 20
linjaa, joiden linjapituus on gg5
km. Bussimerkit: 52 Volvoa, 20
Scaniaa ja 3 Mer6ua.

Malmön museoraitiolinjaa on
jatkettu ja se on nj.t jo noin 2,5
km Ditkä.

Tsekkilästå Tatra T?Bb-Iaiti-
ovauDua on kokeiltu Oslossa tg
kk ja se on siellä sykslöm 1992

asti. Vaunu on uutta mallia
oleva korkealattiainen t€livaunu-

Oslossa kokeiltavana ollut Ta-
tran vaunu sekÄ Bremenin raiti-
oteille toimitettu MAN GHIV
Kiepe -matålalsttiavaunu vierai-
livat kesåkuussa Tbkholman
uudella keskustsn raitioliqialla
nro ?, Tiimä uusi liqja Norr-
malmstorgiltå Djurg6rdeniio on
3,3 km pitkå ja sen uimiinhetki-
nen vaunukalusto kdsittiiå kuusi
entistii gööteporilaista Mustsn-
gia ja niilin neljå perävaunus,
yhden malmöltiisen Mustangiju-
nan ja vanhoja tulöolmalai6ia
vaunuja 2 my + 3 pv. Oslosta on
lainassa yksi Hökå-t€livaunu,
6illä Tukholmast€ on tiillå heL
kellå siellå korjattåvana yksi
Gitöteporin Mustångi. t iihin ja
edullisin raitiovaunukorjasmo
on nimittåiin Oslossa. Mikäli
Tukholmassa tarvitåan äkisti
lisåiå vaunujs, niitå saadaan 24
tunnin varoajalla lisiiä Oslo6tå!

Tr.rkholrnan linja 7 liikennöi tånä
vuonna seurgåvasti:
14.3. slkaen la-su
18.5. alkaen joka pliivä
5,9. alkaen la-su
liikenne loppuu 24.10.

Tukholmaan Roslagsbaanalle
tcbdiiiin uusi ratåsilts Stocksrn-
din yli. Rata rruutetean uuteen
paikkaan ja Stocksundin pysök-
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ki lakkautetaan. Aikatauluihin
saadaan kaikkiaan 2 min nopeu-
tus. Viime vuoden huhtikuussa
otettiin kä]'ttijön Roslagsbaanan
ensimmÄinen kokonaisuudes-
saan uusi junarunko (mootto-
ri+väli+ohjausvaunu). Vuoteen
1995 mennesså toimitetaan 101
vaunua. Östran asems katetta-
neen ensi vuonna ja päälle ra'
kennettaneen 300 asunnon talot.

Tukholman tunneliradalle ra-
kennetaan luodesta 1994 alkaen
200 uutta vaunua, jotka lienevät
ålumiininvärisiä. Vuonnå 1985
päätettiin maalata kaikki metlo-
vaunut sinisiksi sitä mukaa, kun
ne tulevat korjaukseen. Tällä
vauhdilla vihreita vaunuja olisi
vielä seuraavat 15 luotta. Nyt
systeemiä on muutettu; uuden
päåtöksen mukaan junsrungot
olisivat yhdenvärisiä, joko vih-
reitii tåi sinisiå, eivätkä sekalai-
sia niin kuin rupesi olemaån.
Tästå johtuen o jouduttu maa-
laarnasn uudelleen vihreäksi
myös hiljåttain siniseksi våri-
tettyjä vaunuja.

oslon Sognsvannsbanen eli
linjaa 13 on alettu muuttaa
tunneliradan standardeihin.
Liikenne uudistetussa muodos-
såan alkaa vuoden 1993 alussa.
Muut Hollmenkollenin ratojen
linjat eli 14, 15 ja 16 jäävät
toistaiseksi entisilleen. Liiken-
teeseen tul€e v. 1993 ensimm:ii-
set 12 hybridivaunua eli sellai-
set, jotka kulkevat metrcn vir-
takiskon tai ajolangan antåman
virran voimin.

Trondheimin kolmeen raitiovau-
nurn on asennettu kåhviauto-
måatit.

Tällä kertåa palstan alustajat
olivat Miklo Alameri, Antero
Alku, A.ri Elenius, Tom Heino,
Juhana Nordlund, Ari Oksa,
Jorma Rauhala, Sakari l{-Salo ja
Risto Vormala.

Takakansi:
Linjan 10 rciltiä iatkefliin
Kuva J. Rauhala,28. 12.

3A

Raitiovaunu- ia liikennemuseon Gkennustyömaata.
Ylemmä'sä kuvassa Giteen 2 ia alemmassa
eiteen '4" maisemia tä|tä talvefta.
Kuva J. Rauhala, 16. 1.1992
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=o Helsingin, Espoon, Kaunlaislen ia
Vantaan sisåiset llput 1.1.1992

LOO Kodlippu,akui*t

a,50 Kånalpp!.låF€r

,o.OO 10 må*an llppu,lalsr

60.00 kdlulai$l.elålclåi-
d ia vdmtsål

Kgn6etulippu, läp*l 7 ' 16 v

10 marko ssululippq, åikuier

1O ndk n $utunpp!, åpsql 7 - 16v

ro nåltai *utu]io4, srilvBrvhdå

-anraar.isill.

10 markd lippu. lapsår 7 - 16 v

30 påivån lipp!, låps.r 7 ' 16 v

Tampereen llput
1.1.1992

VR:n matkallpul

lleblnkl-Ellhlmåll
He13lnki-Var|åånloskl
Helslnkl-Klrttonumml

Päåkaupunkiseudun seutuliPul

23,00

30 påvån sqduip!!. aikuisal

30 Dåivån $utullp9u, låp6.i 7' 16 v

30 r*ltån $utulipPu. o'iMåryhnä

Månåiliasutulippu. akqhål

M€tkailij6åutulippu, l.p!.I 7 _ 16 v

H€rslnkikorni, hp5€l7 ' r6v

yhrhnå vyöhtkr4nå
kåndoraqthyrkdånå 135,04

kormnåwolrykl€ånå 130.00

nslrållåvyohyrd*nå 23.00
Yrldå rå q6hykrerlå 233,00
klod.rhlyöhykr€elrå 33,00

vhd.nå wöhykr.slrå 130 0o
iåh&rråwr,hvH@nå 3to.oo
k l onavhhykl(enå 13o,oo

n€riårå wöhvk€å rå s20,00
vfld€nåwöhykl(*E 630,00
kold.llawöhykkå€llå 6S5,00

uhirrliEntå€n 46illä H€låinki_
Fiihimård. H.bi.ki'vdEnk6ki ia
H6bink -Krkkonuini ko.otus on
k shmååi.2.6 % fi€ rlbd 4,3 %
16 30 påvån lipd r,2 % Ed€llisn
k rm xFu|.n hiibia koolatt'n

Kaukoliikod€ån k6kimåtä.€.
matkalippuj€n hinbi€n kobM on

2.4 %, Ärr. 1co km:n da!6jm m.'
no- ja mmpåluulipplF. hi'noia €i

{!t

(o
(o
N

Turun liput

Jåtl6yhby.liptu. lapol 7 ' 16 v
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