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VIIPURIN RAITIOTIET
On ensi vuonna ilmestj'viin kir-
jån aiheena. Kirjsn kirjoittåja
Per Rickheden odottaå myös
sinun tietojasi ja avustuksiasi,
joitå voit välittiiä vaikkapå Jor-
ma Rauhalån kåuttå (puhelin
873 5836).

Kuuia Viipurista; llinnö mootlo-
rioaunu 19 Ristimiielki, h6h4llii
vaunuhallit ja honttorit 8ehti
ol haltlla nöhy mit r autotie$eman
ruitiau aunup! saikilt ii.

il
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PL 2U
SF{053I HELSINKI

54 4&3

KOP Hti-Al€ksniorinkålu
10(ti6Gl(xBezt

RAITIO ISSN 0:,5c5:l4o 15. vw{ik€rb

Tdmitus: J. Råuhålå
(90) m7 2!57 (r)
(eo) 873 5A36 (k)

Uultsbimill3: A. H€llhd
(0o) 321 0€6 (k)

Ku6tanlah Sumft Railiotis€urd ry

Painopaikla AAM-\triör oy, H6bink, 19e2

llm€åtyy kolhdri wdo36a

Otamme FlÄwasli vasbån iultaiBiavårsi
tårkoib@F anikteleih ia kuvia- Avu6n*sol
pyyd€t6n khe[årnåån po6licoitr€€s€€m-
rls bj niblå voi 8opi.r bimitrs6ihls€fi
kan66a. Uuli€llonioi€t avuEtr*s€t vd il
moilaa my03 suoraan uulicbtniltaiålb.

L€ht i*ban målGutlo|nånå jå@d€hbnå

@Copydghl Suom€n klliolkr6€ura ry l9e2

Aikab€mmin ilmGtyrpitä RAlTIOita on violå
6åatavåna Tåydennå nyt *okoolmiåsi.

't978 4
1979 3
19€O I
19€1 t, 2, 3, 4
1982 1.2
19821 3, 4
1985 3
1986 2, 3,4
1987 1, 2,3
1984 1, 2,3, 4
1990 2,3
1991 2,3
1qa2 1,2

lihuk6€t SRS:n po€biirbdlin kaurb PSP
54443, hinb 20 mk rumslla

SUOMEN RAITIOTIESEURA ry

Poru*onu 16, 1.1972

puheeniohlaja TåumJuhdiLapd
k (6'0) 565 13,€

varapuhg€ijohiaF lsmo Leppånsn
sihb€ri Juham Nordlurd

k (€ro) 879 4qo4
Eh6bnhoitaja P€rlilsiEtrlti
ad{sbnhoiriajå ArbHellmar
iåsd Ädotcå
våråiåln Jo.na Ralhala

ArLstos ko€koval t€dGblut ja lainausei-
ar hoiba aÅi6bnhoirÄF, plh€lh iftåisin
(90) 321 0€6. A*blolu€ttålo on ilm€stynyt
viim€ki 1. 1.1986

Ifonsihl/i)a:
Tuleuaisuudestu, Turun Datastop
-j utapf lriihin ohi anpaisevat
P endDlina - I uat U unaL l<ahsih rm-
menlii uuatta sittetl Kupiidalla
hohtasiuat raitiaDa ukut ja hii-
tojw1.a.t.
Kuva(montaas J, Rauhola, 31.
5. 1972

KTIISU SYYSKOKOIJKSEEN

Suomen Rsitiotie6€ura ry:n siiiintiimiiåraiinen swskokous pidetiiiin laoåntåina marra8kuun 21. påivånå tlo
19.00. Kokour pidetåiiin HKL:n päåkonttorin kokoustiloissa Toinen linja 7. I(oeka ulko-ovea ei voi pitjiii
vartioimatts auki, tulkaa paikale hyvisså 4oin. SiiånUimäeråisten asioiden lisliksi nåemme videoits ja
kuvia. Tervetuloa.

ENNAKKOT IETO KEVATKOKOUKSESTA

Kevätlokous pidetåiin 13. 2. 1993 klo 13.00 HKL:n piii&onttorin kokoustiloisss Toinen linja ?.
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KUVIA TOIVO NISKASEN KAMERASTA

Pikkut'uotsolainen ASEA-vaunu uundelta 1914. Kuvd 7gioluoun alhupuablta. HKL dntoi ttillz vaunulle
ou.onna 7945 numeron 38, EROtkl vaunu oli 45 numerca suutempi tiimiin sariaa hoMnlla eli siis 83. Sar'
ja4n tehtiin ouosi2n mittaan muutoksi&, nutta n2 efuIit Ddikuttan2et vaw.uien ta&usomaisimpiin piiftei'
Eiin- Tåmii Daunv oli uulxina 1932--38 vuDhrattuna Turkuun.

Hieman nuorempi fu. 1918) on tiimn pihhurudsolainen vaunu, iohon ASEA oli rahentanut uudzn oahoem'
mon mallisen alu.statffpin. Niiidzn uaunujen numerd oliuat HRO:lla U'111 ja vasto4uasti HKI':llit 49'66.
Kuva samoin 1950-luDun alkvpuolelta.

RAtTto 2-19e2



Suasituin vaunutllppi huumano keslipliivönå oli varmasti tiimii ilmava he&vdunu. Kuaassa dava aaunu
HKL 549 (HRO 2) oli muuten ensimmiiinen HROL ensimmöisestd hotituaisalta ruitic/",aunuvalmistajalta
tehdrski tilauhsesta. Eiztalahden Laioatelahha Ay valmi*i niiitii vaun\ia. vuonna 1919 hahsiroista happs-
letta, nunarot 232-243 (HKL 549-560). Pikkuruotso.lainen on uetiljö^ii tiissiJ Olrmpialaisten hi$jen aihaie*
sa kuuassd Forumin edustalhL

a'

l
l
t

Kuva 1950-luuulta, jossa Helsingin haikhien dikojen pisimmiin raitialir\jan Salmisoari - Vallib - Eita
uaunu on ottamosslt matkustajin Stutenhadulla. Titniinn ftisui ei hulje fhsikiinn ruitioli\ja, uaikha hylln rai-
tiavaunuja useastikin. Moottori\aunu on naailmanhvulun ja haihhiin nLo4iosiin vaunqia rahzntdnzen
amerikkdl.aisen Brill-tehtaan aalmistama, siih.hölaitteet on puoLstaon totselta tunnetulta thtöhö eenzrul
Electiailtd, um, 1920. Nunetusarja oli HRO:lla 151-170, HKL:Uti 71-90. Peraivaunuh4 tamperelninen Kai-
pia uuodclta 1945.

FlatTIo 2-1902



Tatssii pihhutuatstlaisen nuot empi "isoveli". ASEA-uaunun etupiiö on lifus alhuperiiiseseii asussaan. Vaih-
iletaan voin "aLfinko" ja linjahilpi enliÅiin liaiahilpiin jd lisiitiiiin ilmalathvt, punainzn tahovala, hiii-
hiiislsuojus ja pai pientd pistorasiaa etreiiiihiin, tliin rdunu on kuin uutena. Va.unut oaot Duasilta 1928-
1930 ja sa.ivat HRO:n numeroihsi 121-150 ja 401-412, EIAn numemt 121-162. Kuva 1950-lurulta.

i.:

Tunwlmallinen hwa 1950-luuun pualiviilistii HömeentbltiL Eelsingissit on josktj.s ollut taluiahin.
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,r.rd*
Kesiihw 1950. I{ahsi huvaa Mdnn4theiuintiz\ Kaivokddun ristqhsestit. Liikab@oolaja ei lizld otlut mis-
siinn, hzsh2lli ristelstii olevassa pöntössiiön fuiluvan liihmnepoliisit hiisintcrhhejit seLtuttiin t4rhasti.

xs;åKS
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Kahdehsikho Vallildn paiÄte sthrlukassa 1 950' Iuu un pualtvltlissii
d.en valmistama ia siinö on ADG:n moottoit ia hvuluu saNioan

tii.

Yaunu on SAT:n eli Suamen Autoted.lisuu'
163-174. Etupä.å. on muotoiltu alkuperdies-

{ i-.
t

at ',;

ERO:n uiimeinen uud.ishankinta oli tiimai neliahselisten ASEAn tzlivaun4ien satia'131''136' ionha EIa
muutti sitten numerciksi 181-186. Yaun4ia kutsuttiin jonhin aikaa nimellij "miuoonQuaunut", hosha ne oli'
uat ensimmiiiset, jotha oliDd.t mahsawet lli mil.jmnan silloista marhhaa. Tössit 1950-luuun kuv^asa uaLnus-

sa on Dield alhuperaiinen etuasa, uain "auinko" on tullut uutena hotollz

FATT|O 2 19e2
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EI{Lxr oiimei.simmitt h{,ksi.ahseli"set aaww, olioat l<aipion sadd 219-2 ouosilto 195061. Vaurlqia hutsut-
tiin o\lmistojan tudeudlikoimasta johdatusti "hassahaapeihsi", sillö l<4ipioh4n tehi mt)s niirö (sekd linja-
autonkorcja). Vaunu 219 oli tjansd ptoto, siinai sivun fulrnapelti peitti alustan h&onaan. Iluomao m!ög
sadassa håltett! tilava oviau*ha ilnaL viilitanhrn 8ehii sisiiiinvedzttt portoat ilman håöntlo4ö po as-
lautaa.

KAARLO E. KALLION LINJA.AUTOYRITYS
Kauniaislaisille tärkeä yhdysside kotipaikkakunnan ja ulkomaajlman - tässä tapauksessa pääkaupungin
- välillä olj neljån vuosikymmenen ajan Kaarlo Kallion perustamajajohtama linja.auroyhtiö. Sen punahar.
maatlinja.autoiliikennöivåttoiminnanollessalaajimmillaanviidelläreiiilläKauniaistenjaHetsinginväti å.
YksilinjoistaulottuiainaSuvelaannaapurikunnassaEspoossa.Nåinlaajaaeiliikennekuftenkaanollutyhri
ön syntyessä l930luvun alussa Silloin nimittäin vain yksi linja auto liikennöi yhde ä ainoalia reiti ä. joka
lähti silloisesta keskustasta Postitorilta. kulki pitkin Asematieiä Vanhalle Turuntielle ja edelleen päåtepis.
teeseen Helsingissä. Vuosien kuluessa ioiminta kasvoi asteittain. reitrien määrä tisåäntyija katusro käsittl
lopulta l6 linja autoa.

Onselvää.ettäniinkinpitkäänaikajakso6nkuinneljävuosikymmenrämahtuisekähyviäert;huonojaai
koja: l940luv!n varaosien ja muun polttoaineen kuin nokeavan puukaasun puutteen leimaamaa aikaa
seurasi 1950 ja l960luvulla yhtiön toiminnassa nousukausi. Tämå puolesraan vaihtuis
kymmenen aikana låskusuhdanteeksi. joka johti kannaitav!uden heikkenemiseen.

Huonontuneen tilanteen aiheuttivai usea!slyt. ensisijaisestisähköistetyn rautatieverkoston taholta syn.
rynyt kilpa ilu. Nopeat ja tiheät junavuorot rn uodosruivar erittäin vakava ksi uh karekijäksi linja.a u roi e t4 utta
myös nopeasti kasvava henkilöautokanta vähensi linja-auromalkustajien määrää siirä huoiimatta. etlä vä
estömåärä samanaikaisesti kasvoi.

Kallion linja_autoilla oli kilpailussa rautatejden kanssa silti kuitenkin mvös eräitä vatttikortteia: henkitö.
koh!aisempi palvelu. pideryt Ja pdlveluhaluisel kuliettaiar sekå arvosr-xu ovetrd ovet,e kL_eL-\ Omdn
portin ederså såauoi linja-auton pysäyttåå kädenheilaurukse a. Tåtå menetretyä eijunan kohda a voinur
soveltaa. Saattoitapahiua niinkin, että linja.auton markustaja vieriin oma e ovelte asti, mikäti häne ä oti
mukanaan iso paketti, perunasåkkitai slysmarkkinoilta juuri ostettu sLotasitakkanetikko.

Kallion perusiaessa yhtiönsä Kauniainen olivietå suhteellisen pjeni paikkakun!a, ionka asukasluku oli
noin 1 700 - kieltämättå kapea pohja palveluyritykse e Mutta prenr å puitte|ta ot eiunsak n. Otiestmer.
kiksi mahdollista, eltei kaupparan ainoa kuorma auto ehtinli aurata ieiiä, jos itmojen hartijar anieriaisuu.
dessaan olivat syökslttåneei maahan runsaasti tunta. Si oin täiyi jonkin Ka i;n busseisra kiiruhtaa
apuun. Aura kiinnitetiiin bussin iaakseja strt€n ajettj'n pitkjn Ia poikin kauppatan kiemurtetev a teitä tumen
ryöpyiesså molemmin p!olin sitä kapeaa väytäå, jonka aura pystyt raivaamaan.

Kun Kallion iinja autovhtiövuonna l9T2,viisivuotta perustajansa kuotemanjärkeen, topulrisestitakkasi
toimimasta jå kalusto myl4iin Espoon Auto e, hävisivär punaharmaar tinja.autoi katLrkuvasia. Taas kerran
l-otakin vanhasta Kauniaisisia oli menn!,t pois ja elåmä rutlut hieman ikävämmåksi kuin aika semmin.

osakeyhtiö, josta tuti kaupunkir jutkaistu 1986
10 FlAlllo 2-1992



KUULUMISIA TALLINNAN RAITIOTEILTÄ VAPULTA 1992
Markku Nummelin

Viron itsenäisiytlyä Tallinnassa
on erittiun helppo piipahtåa
vaikka påiväkäynnillii- Ksntosii-
pisluks€lla matks kesfiiii vain
1,5 tuntia eikä viisumiakaån
tårvitse hsnkkia tiillsistå pika-
matkaa vart€n etukåt€en. Ja
vain muutåman sa(l,Bn metrin
påässä satsmsstå voit noustå
tallinnalaiseen Tatrå-rsi-
tiovaunuun, joka kulkee poik-
keuks€llisilla 1067 rnmxl rarde-
leveyksisillå rsiteilla. Oheisena
joitåkin qjankohtåbtietoja Tal-
linnsn raitioteiltå.

Rataverkko
HenkilöIiikenteen raidepituus on
tiillä h€tkellä 36 km ja koko-
naisraidepituus 39 km. Pieniå
mutrtoksiå lukuunottamatta
uusia ratalinjoja ei ole rakennet-
tu yli 30 vuo-
teen. Uuteen

mä€n liihiöön
suunniteltiin
1980-luvulla
pikaraitiotietä,
jota varten
tehtiinkin jo
maanraken-
nustöitii. Las-
namäelle t€h-
tiin mm. asu-
tusalueen hal-
lcova kallioleik-
ksus, johon on
tehty pohjatyöt
raitiotielle Sit-

päätetty, etui
La6namäelle
rakennetaan-
kin tavallinen
raitiotie; ra-
kennustöiden
al o itus aj an -
kohdastå ei ole
kuitenksan
vielä mitään

Nykyi6in raitiot€illä on netä
linjaa, mikå tilånne on siiilynJrt
muuttumåttomana jo Yuosilym-
meniä. Råtojen kunto ei ole parag
rne}|dollinen. Råitiotievaihteet
ovat suurimmaksi osaksi yksikie-
li6iå.

Liikkuva kslusto
Kiilt4ttiivis6ä on tjillå hetkellå
132 matkustqjaliikent€en våu-
nua, joistå 60 on 4-alseli8ia T4-
tdivaunuja js 72 vuodesta 1981
ålkaen liikenteeseen ssåtuja ,!-
ak6elisia KT4-nivelvaunuja.
Xaikki vsunut ovat tsekkilåi8en
Tahan toimittamia. Uuain våunu
on saatu 2,5 vuottå sitten. Tä-
miin jälkeen valuuttåpula on
estiinyt uu6ien vsunqien hånlsn-
nån, sarna koskee valitettsv$ti
myös varaosia ja maåleja-

naisesta liikent€estå 1989. Nåitå
vaunr{a oli hankittu 1955 - 1968
yhtaenså 150; näistå 50 oli 2-
akseli6ia moottarivamuja, 50
perävaunuja ja 50 nivelvauqia.
På; Gotha-vaunua on yhii jäljel-
lå. Gotha-nivelvaunu nro 7 on
pårhsillaan muut€ttavans liik-
kuvaLsi kahvilakei, jotå hsluk-
ksåt Baavst Yuokrab.

Erilaisia työvaunr{s on tållä
hethellå kåytattåvisså kymmen-
kuntå. Erikoisin lienee eiojohdon
kunnossapidoesa kåytettåvå
dieeelkii;ttiiieekei muutetiu GoL
ha-vaunu. Mu6eovaunuja ovai
uude6taan råkennet u 1890-llr-
von mallin mukainen hevosrar-
tiovaunu ja ahkerasti tilau6kåy-
tiisså oleva vuosimallia 1926
edustsva, muttå 1953 uudeBtåån
Tallinnass koritettu vaunu-

Sfufia-niveljoMinauto .n4 nijenniiisess,ii vauwiss Hipdr@min hallin pitulln
Kuva: M. Nummelin, 3. 5. 1992

ti€toa. Radan vart€en rakennet-
tåisiin myös uusi rartiovaunuva-

kko. Hankkeen tot€uttamista
haittåa rahapula.

Tatran valmist{mia vaunda
on saåtu liikent€es€en vuodests
1973 slkaen sit€n, ettå viimei8et
itäsaksalaiset LO\IIA- ja Gotha-
vaunut saåtiin poistetiuå vaki-

Matkustqjaliikenteen vaunut
käyvåt kolme tuntia keståvå3BÄ
huollossa joka 15. piiivå ja 8uu-
remmassa yhden työPiiivän ke6-
tiiviisEä huollosså 15.0o0 qjokilo-
metrin vålein. Prenempi konepa-
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jakorjaus tahdälin 110.000 km:n
välein ja tiiydkoiaus ,160.000

kd:n vålein.
N€uvoatoliitossa voimasda

ollut systeemi vaafi, ettå rar_

tiovaunden tåyttöi}å oli 19

vuotta, nyt kåyttöiåksi hsketaån
våhintåiin 26 vuott&

ilohdinautot
Raitiotaiden ohells Tallinnassa
Yoi er'inomaisesti halrastaa
myös johdinautoliikennetlå toh-
dinautoliikenne alkoi Tsllinnas-
sa 1965; tållå hetLeuä liqioia on
9 ja bussqia 210. dojohtolinjoja
on ?8 kn. IGikki kåyuisBå olo-
vat autoi ovat ts€kkoslovåkia-
lai8ia Skodia. Suurin ongelma on
rengaspula, mistå syFtii 30-,{0
aut a on Beisoma6aa. AikaiaeDr-
min vaihtorenkaat on saatu
Ven{iåltn Myöslriiån uusiå joh-
dinauioja ei ole voitu hanltia
Yåhåån aikaån valuuttapulan
takis.

Bu$ien tåyttoiåLsi on aikai-
semmin larkettu 10 vuottå,
muttå Låytånnösså hyvållå huol-
lolla pååstiiiilt låhoe 20 vuodon
läyttöikåiin.

SiihLöjiirjeetelmii
SeLå raitiotie- ottii johdinautolii-
kent€ellå on yhteinen 600 V:n
såhköjårj€stelDå. Äiojohtoa on
yhteenså vqiart 118 km. Virtå
syöt€Uiån 18 cyöttitareman kaut-
t,a-

Yarikot
Raitiolinjojen pååvarikko on ke8-
kustassa Pålnu bsanteen varrel-
lå; sivuvsritko on Kopliasa kau-
pungin luotaisosass& Johdineu-
tojen påÄvarikko on Hipodroo-
Dis6a vrnhan taupungin lånbi-
puolella ja 6ivuvarikko Murtåmå-
esså kaupungin et€låpuolells-
Vanhahtåvasts konekannasta
huolimatta huollot ja korjauk8et
t€hdåån moitt€etlmasti. Matcri-
aalipulan korvilkeeksi työnteki-
jåt ovat ammattitait ilia ja hyvin
työhönså motivoituneit .

Viereisen sivun kuvat:
Mr*oro,itiouat Lu 14 hallipihal-
h. Vounu ot hilaitettl *htulin-jalb "Vobadusplala - Nama
M@nt@".
SdiliJ4edtlaur.u T-28,
Yhsihblin2r.'aihdz.
hMd M.Nvmrnelin 3.6. 1992
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Rånne, Törrönen:
lransiiXapaikka eli Rajatorppat julkaistu L99o

1

,

Linja.autoliikenne

Linja-autot alkoival liikennöidä
Rajatorpan kautta 1930-luru alussa
Hämeenkylåän ja Jupperin. Vuonna
1936 Rajatorpan kaulta kulki yh-
deksän woroa arkisin ja 13 sunnun-
taisin. Sota'aikana linja-auloliikenne
sujui kangerrellen, sillä puoluslus-
voimat oli ottanut päåosan autoista
kå)'ttöönsä. Silloin rajarorppalaiset
taittojvat monesli jalkapatikassa
matkan Piiäjänmåen asemalle ja
siit?i jonalla Helsinkiin. Sodan iäl-
keen RajatorPPaan P:i isi jonlin
aikåa myös Helsingin kåupungin

busseill&
Vuonna 1953 uusmåkeliiinen Nils

Fallström osti F ihensiin liikennöi-
vän Kaara Linja -nimisestä lin-
ja-autoyhtiöstäpuolet. KaupPa sisiilsi
Volvo ja Reo -merkkrset linja-autol
sekä liikennöintiluval Toisen Puolis_
kon yhtiöstå osrivat lår la ja Kivi-
koskr -nimiset henkilöt Muutama

wosi 1äInän kaupan jälkeen Fall_

ström perusli Friherrsin Aulo OY:n
ja roinen osapuoli Frihernin Linja
Ov:n.
; fiikennöintitoden aikana 'Nis-

se" Fallström tuti tutuki RajatorPan

ja Frihe.rsin alueen asuklaiden
kanss& vuonna 1978 hän Inyi Fri_
herrsin Auto Oy:n Kaleno Kauhå-
selle. Kauhanen panosti enernmåin
tilausåjoon ja linjaliikenne jäi rern-
palleen. Tilann€ korjaantui 1980

luvun aluss4 kun kaupungin omis-
tama Vantaal liikenne Oy osti Fri
hefisin Auto Oy:n osakeka$En.

Friherrsin Linja oyllä or ollut
useita omistajia. Vuonna 1982 tapah-
tuneen omistajavaihdoken yh-
teydesså nimi muuttui Variston Unja
q:ksi. Nylcyäiin Variston Linjan
omistaja on Sirolan Liikenne Oy,
jonka puoleshan ornistaa Suomen
suurin linja-autoyhtiö Liikenne Oy.

Vantaan Liikenne Oyin perus-
tamisen jåilkeen alkoi alueemme
kautta kulkea myös vantaan sisåisen

liikenteen linja-auto!,uoroja.

Unelmia rautatiestä

Sodan lopusså Suomi menetti Pork-
kalan alu€en ja samalla osar Hel-
sinki-Tu.ku radasra. v?ilittömiisti
tiimåo jälkeen alettiin suunnitella
Porkkalan ohitus.autatietä. Suunnit-
teilla oli ratayhtels Huopalah-
ti-Ojaktala väliue ja siten olisi kier-

retty Porl*alan alue. Råtålinja olisi
kulkenut aivan Friher.s-Rajatorppa
alu€en itäpuolitse. Friherrsissä

€hdiltiin suurmiaelman iDnoittamara
antaa eräålle paikallistielle dmeki

Vuonna 1948 Ilpolan koulun vih-
kiiiisjuhlassa johtokunnan puheen-
johtaja ko Atrtil€inen k?isitteli tätä
asiaa ja satroi: Tåmå koulu ei nyt
ole aivan keskellä kylå4 mutta tule-
vaisuudess&kunvaltamaantietuossa
koulun takanå jyrisee tåynnä autoja
ja toisella puolen mersän takåna
juna viheltåii Friher.sin asemall4
silloin on myös tiimä koulu keskellä
lcyläå..'

Porkkalan menetys ei katkaissut
Helsinki-Turku rautatieyhteyttä.
Huopalaltiojakkala rata j:ii raken-
tamattajå Rajatorpan alue jäi ilman
rautatietå ja ås€maa. Friherrsin
Asematiestä lehtiin myöhemmin
Talttakuja"

Vuonnå 1969 suundteltiin jo Mar-
tinlaakon .atåa- Silloin oli €sillä
perustaa Rajatorpan åsema aivan
Vantaan rajalle. Suunnitelmat muut-
tuivat ja Rajaiorppa jåi asemalta-

Kuka oli?

Nainen tuli kuljettaian luokse pos-
ket punoittaen.

- Tuolla takana on näyttelijä (itsen-
sä paljastaia).

- Ai niinkö, minkä niminen, kuljet-
taja kysyi.

I
t

Linialla 42 kuultua
Ruskeasuon pysåkiltä nousi nuori
rouva pitåen pientå tyttöä sylissä.
Pääsivät istumaan sivulla olevaan
etupenkkiin. Auton lähdetyä tiik,
keelle pikku tyttö kysyi äidiltään:

- Mitä iså leki sinulle illalla, kun
hän kiipesi päällesi?

- Aidin kasvot punastuivat. Titkan
pysåkillä äiti alkoi poistua etuoves-
ta, iollojn tyttö tokaisi:

- Aiti, eitämäol€ meidän pysäkki.

Ei ollut
lValkustaja kiiruhti bussijn ja kysyi:

- Onks'tää, kasi kasi.

- Ei, tåä on kasi kusi.

RAtTto 2-1902
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AIKATAULUTOIMITTAJAN SYYSMIETTEET
Jarmo Oksanen

Ldma - iuo sana job hyötlåÅ
joka puolelts silmiemE€ et€en
tai korviimme kuuluvakai - qr
nyl iskenyt otteenda rayöå arLr-
tåulutoimitt€jaån. Lama aiheut-
tåa yleenså huolta ja muhetta
tulevists påivistå, vssn etrpå
tarloita ihsn sellaista hmsn
ilmentymisDuotoa. Sns:llll ei
kuitentåån ol. Eitåån ,yytå
iftisanoa ailatåulutoimittåjaå,
ko8ka siitå aiheuhrva sååsiö
eeualle olisi 0 ok. Sen eiiaan
lama oa iekenut tiedonlulkuun.
Rautatientorin tsrlsåtuåpistees-
så eli "Bormudan kolmiosse" €i
enäå työskentcle tarkastajia, joi-
den kauttr aitataulupoeti kulLi
seurall€mBe jo rii. myös RAIII-
On aiLåtåulutaimiblseen. Muu-
toa aiheutti sen, ettå åuurin o8a
LeBän vuoroaikatåuluista jåi
Lokonaån tuleeatta. Ea siis voi
tyhjentlivilsti kertoa memeen
kesån liiLent€estå, jot€n jåte-
tåån se aihe ja siirrytåån cyk-
.yyn. Kesiin aitataulqiå Euut€n
jrhdataan, ja jos ryö ormtutuu,
niin aiheeåeen palotarn tulevai-
suudea6a.

Syksyn 1992 nitiotieaikatau-
lut olivat juuri åe[aiset, jotutå
ailataulutoiaittqia on Yain
otåisesii rååttanut uneksia:
muutokset kesåliikenten alka-
ossa sJrIjåå! laitettuihin kevåån
ailatauluihin ovåt ninimaalis€L
EIei li4iojen 1, 6 ja 10 laurntai-
fikentren ja liqjojetr 6 ja 10
sunnuntårliikenteen alkaaislel-
loaikåa oli.i siirretF 1-2 tuntia
myöhemrnåksi, ei oliei minuutin-
kaan muutosta Hlg,xl 80 rai-
iiotievuoron aikatauluissa.

Liikennöintiaitojen lupishrk-
set on toteut€ttu siia suonatårn
ottåmalla joitail lähtöjÄ pois Lo.
vuorclts, mutta kqioamatts
vrrcrcn muihin låhtöihin. Eai-
merLiksi liqjan 1 vuorolta 1 on
lauantaisin poistethr lGuppato-
rin liihdöt 6.25 ja 7.16, muttr
8.10 liihdöBtå alt en aikatåulu
on samanlainen kuin viime ke-
viiiinö. Li4ian 1 lauantåin en-
6immåi8et lfidöt ovst l(auppa-
toriltå klo ?.55 vuorclla 5 (aieE-

18

min 6.00 vuorolls 4) ja Kåpylårtå
tlo ?.59/v.3 (aielntliu 6.69/v.1).
Vartååva, qiat lit\ialL G oYat
Hietålåhde8ta Llo 8.00v.55 (ai-
emmin 6.10v.67) ja Arebiåsts tlo
?.6tv.58 (eieEBi! 6.0&v.53).
Li4jstle 10 ensiDbåinen vaunu
låhtee Kirurgilta ^yt 1-Ulv.93
(aiennin 6.0dv.91) ja Pittu-
Huopalahdests 8.00&.91 (ai€m-
nin 6.02Jv,9.0.

Sunnuntain €nsiEDåiset (sul-
keis6å jålleen tilanne lwåiillÄ -
92) linjdls 6 Hietålahd€ste llo
8.5tv.5ö (?,26rt.68) ja Arabiaetr
klo 8.5Vv.68 (?.10v.69). I(ympil-
lä 6urnuntåin ensimDåinetr
lähtö Kirurgiltå klo 8.5tv.93
(?.1trv.96) ja Prllu-Huopalah-
derts Llo 9.03/v.96 (7.0'v.9:l),

ToisaaUa tiraå leh&sså on
jultaistu parin raitiovsunuja
Fötdeen qjavrn jåsonemme lli-
hettåoä, ansiolås ja kiintoisa
kirje. Se mm. antår vsstsolsia
eråisiin aiketaulutoinittajsn
ihmettelemiin råitioliiLonteen
omihrisuul6iin, Jotsin håmåråå
silti vielå jåå- I[ysyby6 6iitå,
onlo raitioveunu Ejoneuvo vai ei
sntås aiheed taive[r a6iar. Ei
missåån tapautse68a riitå rr?Bt!,
ettå haluaiein Laiva! perustås
tirjeen lÄhettdjien jalkojen alts,
våan kummart€llaks€ni tieliiLea-
nelair laatijan tåoityatå Tielii-
tennelain 1 luvun 2ln kohrlan
12 Dukaan raitiovaunu ei olo
4oneuYo. Tätå seittaa hrlee
myö6 8e, ettå siiå ei ole Derkitty
qioneuvoEkisteriin. Mutla, ellei
6eo tårgitso nouilattås qjoneu-
yoine tarkoitottuja liikermemerk-
kejå, niin &uta armias! Miten on
erimerkiksi li4joilla ? Itii-Pasi-
Iassa olevst ldirtikolbiot? nai-
tiovamu voi siis - vsiktelin
kårkikolmio on nimenomaan
raitioliqjsn kistojen viere8så qiae
tliysin tiistå merlistå piitLåmat-
ta - sehiin on ajoneuvoliikennettå
koshava liilennemerl&i! Muitå-
kin Yastaavia kohtiå löyby, Sa-
Erom arvqn varmasti kaupungiå-
ts löytyy ainakin ylisi kohtå"
josså liikenneopastiDet (= valot)
oYat pelkhtåiin vårein tatput€-

tut, eivÄtlå nalli' S - ->. On-
neksi r&itiovaununkuuett4jatr
jotlå voisivat em. Iainkohtaaa
nojautu€D qiaa påråytuiri punai-
seata valosta låpi t4ysil veleås-
ti, Låytt ivåt tervetlå jårkeå ja
pysåhtyvät punai6iin.

Toine! leitt& johon Lirje€sså
puulur, koskee nåkemys€Ioå-
Iir.tr ts*ååt4l€|r aitåtaulde ja
liero3sikoja, ovåt kohtoene
ai!. VAITNIJN LiortoqieL Siis
jo6 e.io. liqian 1A vaunu o
ailai.edmi! lilhtelJlt uudelle
Lienokeelle 76 ainuutlia edelli-
sen låhd6n jälkeen ja nyt tekoe
sen 70 Einuuttia edelliaen jål-
keen, niin kyllå minun nåhdåt-
6€ni kierrosaika on lyhentynyt ö
minuuttia. Jos tsrtostallaan
ku[ett4iaa työrupeåmra, on voi
todeua ollr ja varmrsti onkin
niin, e$å kuljettqja qiar ssmsn
6åårän kierroksira työpiiiviinså
aitåna kuin ennen, tquot on
vain jak8otettu toisin, Mailusts-
jale kuitenlin D€rkits€€ €nit€n
se, kuinka pitlin vuorovälein
vaunut jollain linjalla lulkeval
harastqjar kiinnoståa kuintå
Eonta Yaunua li4iaL orr jne.
Krliett4alle tietenkir Eopåivån
rakenne o! tårkeå.

Muttra palatsks€ni elkuun:
tirje oli t de a paton uuöe
tietaa antåva ja uubsia lertova-
Älköain 6iis mrhdoUisesti kårl-
kiiiltå tuntuvat sanani eåtåt6
teitå tarttumasts uudelleen
kynåån, kun aihetts ilmenee!

äftr75rå+71>=>l
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RAITIOLII(EII]EEN VUOROT TÄLV]AIXATAULUSSA 1992 93
BI oheisessa luettelossa on må'nrttu raitioliikentee
ö nutyyDit, sj.Ioitushällit .iå liikpnnointroaivat ta

luettelossa on nainittu raitioliikenteen vuoronumerot, vau

E

nuryyprr, srJolrusnär r)r
1992-93, 1.9,1992 alkaen.

jjoitushällit ja liilennöjitjpäivät talviajkataulussa

Sarakkeet: A: vuoron nro, 8: kalusto {v=neliakseljnen, mout nivelvau-
iuja; netiakseljs€t liilennoiråt vain na-pe), c: sijoitushalli,
D: linJa{t), joilla vuoro liikennöi ja E: liikennöintipåivåt )(:lla
(XT = Lähtee löölöstå, palaa Tööiöön; XK = Låhtee Xoskelesta, palaa

aanantaj ' perjantai 1.9.1992 alkaen

linla reitti klo

IÄHDÖT HALTISTA TII{JATTE

linja reitti
5.32
5.33
5,36

5.38

5.40
5.42

5.43
5.44
5.45
5.46

5.41
5.48

5.50
5.52

5.53
5.55

5.56
5.58
6.02

6.03

6.10
6.12
6.13

6.17
6.?3

605
623
661
671
613
501
673
6ll
621
653
605
623
65r
661'6il
601
613
663
611
621
635
607
651
653
671
661
60I
6Ir
621
651

6.34
6.35
6.36
6,40
6.43

6.45
6. t6
6.54
6.55
6.57

6.58
7.00
7.05
7.06
7.08
7.09

633
621
671
651
6ll
623
661
613
611
621
67t
605
601
613

633
62\
607
635
633
6lI
601
601
621
661
603
651
671
601
603
661
651
505

6
26
65

175
't7

t0l
75
II
30
53

103
2A
55
66
77
I

l8
64
13
23
38

7
56

154
174
155

601
607
651
651
607
601
651
507

lla
3T

7B
38

1B
3B
3T
6

3T
6

ta
llA
3B

3B
3T

2
6
6
'tB

tta
38
3T
6
IIA
2
6
6
2

6
2

155
22
74
54
l4
29

165
2A
16

16
105

2
t2
6l
34
?7
8

40
35
t9

4
5

3t
166
102
155
t75
L0l
104
165
153
05
74
07
03
54

671
601
501
651

3
7B
6
3B
3T

38
3B
3T
7B

IIA
3B

3I
2
4
4
3B
ltA
IIA
3T

llA
6
7A
ltA
llA
6

IB
2
lta
6

t02
l5
24
51

3
9

153
5a
t0

104
59

t07

7.r0
7.11
7.19
1.29
7.32

l4. u
4.la
4.20
4.23
4.25
4.32
4.34
4.37
4.41
4.46
5-00
5.02

v = neiiakselinen vaunu (n:ot l-30)r
ilDn oerkrntaii = n ivelvåunu

ABC D T
np la su

A BC D T' np la su

I v$ I,lA )( X2 u " l,ra x )(
3 v" I,lA X X
4 v' I,lA X X
5 v' I,lA X X6 v ' l-lA x x
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59 ' 6 X. X Xxxx
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65
66
672X2X2X
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20
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I
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I
I

xxxxxxxxxXXIxxx
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83
84
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x

x
x
X
x

XXxxxxxxxxxt

9I
92
93
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l0
t0
l0
l0
l0

3TXXX3TXX3TXX3TXXX3TXXX3T X. X X3TX3TXXX3TXXX

22
23
24
25
26
27
2A
29
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31

l0t
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103
104
105
l07v"2x
134T0{X
137'4X
I38',4X142 X

344XXX
35'4XXX
36Jö4XX
37',r)(XI
3SKNTXXX
39TÖ4XIKXK
40 KII 4 XXTXT
41 Tö4 )(XX
42',4XX

I53KH6Xl54v"6x155 ' 4.5 X

165
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l82 I0 8 X
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185

6XX
6XXX
6X)()(
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(H53
54
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56
57 t0x194

iiikenteesså vain na-pe



ToÖr-ö

HALLISTA LIIIJALLE:

låuantai I.9.1992 lukien

reitti klo linja

4
t0

I
8

l0

l0
I

10
t0
8
8
4

l0
4
8

TööI-o
håånåntåi perjantai i.9.l9sZ lul ien

HAI I ISTA LINJALLT:

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

6,46
/,00
7.05

7.06
7.12
7.13
7.18

7.33
14.07
't4.29
14.35

14.40
14.49
14.54
15.06
l5.tI
t5.24

vuoro ljnja reitti klo linja rejttiIINJALTÄ HALLIIN:

5.25
5.30
5.33
5.45
5.48
5.56
6.03
7.20
7.38
1.42
7.43
7 .44
7.53
7.58
8.13
8.18
s.08

6.42
6.55
6_57
1. \2
8.44
8.49
8.59
9.0?
9.31

10,01
10.08
l0.l I
10.35

.04

1s.46
16.23
16.25
20.19
20.59
21.17
22.01
23.1t
23.15
23.20
23.23
?3-27
23.28
23.3?
23.34
23.36
23:1\

36
92
42
8l
85
96
40
93
a?
9l

reitti
640
692
640
682
642
692
642
692
686
696
692
686
682
642
692
640
686

681
641
681
641
691
639
681
695
641
691
595
681
639
681
681
691
681
691
641
639
691
641
681
639
685
641
691
681
641
695
641
685
695
641
685
641
685
685

8.59
9.13
9.14
9.15
9.?2
9.25

9.31
9.53

10_07
17 .39
l/.49
18.02

18.05
18.09
18.13

18.20
ta.??
18.23
t8.38
19.51
20.19
20.59
21.17
2L.29
?t.59
23.11
23.15
23.20
23.23
?3.27
23.28
23.34
23_35
23.38
23.41

134
)42
185
t93
183
142
194
184
137
138
138
39

ta3

642
696
684
642
642
640
640
686
642
640
642
686
692
640
642

86
42
a2
{0
83
4l
85
8t
93
3l
9l
94
92
96
84
36
95

86
40
a?
85
93
96
94
83
4t

8 681
4 641
I 681
4 641
I 68t
4 641
I 681
I 6Sl
l0 695
4 639

r0 691
l0 695
10 691
l0 695
a 685
4 639

t0 691

640
684
686
696

4
8
8

l0
8
4

l0
8

4
4

4

I
l0

I

8

8

10

I
l0

t0

94
83
86
3l
95
41
84

l0 692
4 640

10 692
I 682
8 682

l0 692
4 640
4 64?

10 692
8 686

l0 696
10 692
I 686
I 682

l0 692
4 642
4 640

86
42

182
36
93
4t
83
95
37
94
9I

184
134
185
85

193
183
194
137
r42
96

138
84
43

sunruntai 1.9.1992 lukien

reitti klo vuoro linja

l0
I
4
8
8

IO
I

l0
4

l0
4
8

I
4

l0
I

l0

I
10

I
4
I
I

185
\42
137
184
193
134
ta2
194

36
9Z
8I
85
96
42
4t
93
a2
91
94
83
86
95
31
43
84

39
92
8l
38
93
42
84
94
34
85
37
82

9l
95
84
8l

8t 8 642
85 I 6A2
96 l0 69?
40 4 642
93 l0 692
a2 a 686
9l l0 696
94 l0 692
83 I 686
86 I 642
31 4 642
95 10 692
41 4 640
a4 a 686

I 681
4 641
a 6al
I 681
l0 695
l0 691
l0 695
I 685
4 639
4 639

l0 695
l0 691
8 681
I 681

20.t9
20.59
2t.17
22.0r
23.11
23.15
23.20
?3.23
23_21
23.28
?3_32
23.34
23.36
23.4t

tIo
E



io KOSKET-.å.
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klo vljoro linJa

3T
3B

78
3B
3T

5.33 26
5.36 13
5.40 66
5.4t 75s.tz \7

22
5.45 30
5.41 77
5.48 15
5.52 t9

23
67

5.54 35
38

5.59 74
6.01 ?5
6.02 20
6.0t 65
7.08 29
7.20 6{
7.31 5

55

8.{0
8.43
8.55
9.13
9,?2
9.29
9.37
9. t4
9.59

10.01
10.07
10.10
l0.ll
10,18
10.30
t0_ 32

IIAIL I l I1AJOT

V1 ikonDäivien yidistelmå 1.9.199? lukien

pvå klo vuoro linja reitti pvå klo vuoro linja reitti

02 v llÄ 604

np la.33
np 18.38
mp 19.17
mp 20.25

?0.5{
nP ?0.58
nP 21.01
iD 21.03ts 21.08

21.09
rF 2l.ll
np 21.18

21.?2
2t.25
21.24

n9 21.31
21.42

tlp 21.17
23.t6
?3.18

23.21.
?3.?5
23.30
23.33
23.35
23.36
23.42
?3.46
23.47
23.50
0.19
0.20
Lt3

1.54
1.58
2.00
2.02
2.06
2.01

mP 2.08

2.15

r53 6 654
165 1A 662

l5 - lauantaisin ia sunnuntaisin

4
1B

7.35
7.41
1.42
1.13
7.45
7.47
7.51
7.54
7.59
8.16
8.19
4.27
8.3{
q.36
8.38

8.55
8.56
8.57
9.05
9.17

66
74
55

5
174

6

38 61t
3T 621
7A 661
4 635

reitti
651
653
651
62t
6lI
55t
611
621
65t
62t
63t
6ll
661
62t
613
6

np 9.00
olp 9.05
np 9.06
nP 9.12
rP 9.19
i'p 9..20

np 9.21
np 9.24
mp 9.26
mp 9.36
np 9.41
iq 9.42
la ls.r9
lä 15.46
la 16.l{
la 16.U
l. 15.49
la 17.10
lå U.15
np 17.18
lö 17.25
np 17.27
nP 17.30
la
ry 17.33
la U.39
nP 11.47
la U.{8
np 17.49
aD 17.55
oP 17.58

2A 3T 6?2
12 38 6\2
3 v llA 602
I v llA 602

56 6 652
lf 38 512
24 tr 62?
5 v llA 602

67 7A 662
18 38 6t?
61 7A 662
2 v tIA 602

27 31 622
ll 38 612
77 lB 612
4 t llA 602

31 3T 622
5 v llA 602

54 6 654
59 6 652
65 7A 66?
15 38 612
55 6 65{
66 7A 662
74 78 674
15 7B 67?
57 6 654
64 7A 662
s8 5 654
76 18 612
25 31 622
17 38 6I?
22 31 6?2
13 38 612
30 3T 622
25 3T 622
t9 38 5I?
20 38 614
29 3T 624
35 4 63?
34 4 634
40 4 636
39 4 635
38 4 632

58 6 65t
lt 38 6lt
3t601

51 6 653
11603

53 6 651
39 4 631
41601

5t 6 651
56 6 65t
34 4 631
21601

t2 38 6lt
2+ 31 6?l
31 3T 623'16 7B 671
59 6 651
27 31 62r
14 38 6ll
61501

la 38 611

3T
7B
38

I,I]OöT I]ATLISIA LII{JÄLTT

Lauantal 1.9.1992 alkaen

r€itti klo vrJoro linJ.

623
613
663
673
6ll
62t
623
611
613

75 70 672
03 v lA 606
04 v lA 602
05 v lA 606
0l v lA 606
54v 6 652

3T

31 62t38 6lt

107 v 2 608
11602
4. I 602

23 3T 6?2
53 6 652
t4 38 612
2t60?

24 3T 622
105 v lA 602

31602
103 v 1lA 60{t53 5 652

1A 662
lB 672
{ 638 '

I 602JB 614| 602

6 654

7A 662
6 65?

I 603
6 653

631
67t

663
62t
661

663
513
611
613
67r
623
62t
635
63t
663
671
6ll
62t
663
635
653

Sunnuntal 1.9.199? ålkaen 12 18 612
104 v llÄ 604

6.41
6.44
6.45

6.46
6.48
6.50
6.54
6.55

6.58
7.00
7.05
7.07
7.09
a.2a

38
3B
7B
7A
3T
3T
4

7B
3B
3T

4
6

58
56
59
29
17
5t
14
25
5t
?7
39
l5
65
30
l3
l9

6
6
6
3I
3B
6
7S
3T
6
3T
4
3B

3T
3B
3B

t55

165
-23

175

166
53

67
l8
20
77
75
??
26
34
38
64
75
l1
3l
66
35
55

102 v llA 60?

np 18.05

lov 2 608
154 v 6 652
16 38 6t?

107 v 2 608
np 18.01

nP 18.07
np 18.09

7A 662
31 622

7v 2 608iD 18.12
np l8- 17
nP l8.la
np 18.19

18 614
l0l v 1lA 602

8v 2 608
9! 2 604ip 18.?5

np 18.28

np - m.nantaista Derjantaihjn

ilmn nertiitåå pvå-sa..kteessa = joka påivå/y6



PÄÄTEPYSÄKKI - LIIKENNEUUTISIA
koonnut Arto Hellman

LIGITT RÄIL & MG
DERNTRAMWAY

Monet jo t$t€vat tjimiin
maailman ehkå pårhåimman

raitiotieharrsstqiien lehden ja
åinakin 18 suomålaiselle s€
jo tulee. Nyt on lehden Ulsa-
minen uusillekin lukijoille
helppoa. Suomalais€t harras-
t4jat voivat tilstå LRMI:n
låhimmåsså postissa tai
PoEtipanki6sa måksamslla g
19,50 posiisiirtotilille 350
3054. Irhteä julkais€e eng-
lantilainen Light Råil Tian6it
Association (LRTA), jolla on
ympäri maåilmaå yli 40OO
jäsentji. LRMT kiisittalee kåi-
ken maarlman raitiotieågioitå
harra6tajan kannalts nielen-
kiintoisesti. Lehti on A,t-ko-
koinen, osittåin nelivårinen
ja ilmesiJT joka kuuksusi.

Postipsnkista tai posiistå
såatavaan kanssinväliseen
postisiirtohorttiin merkitiiiin
maksun saajaksi:

Arthur J. Weise (Mem-
bemhip secretåry, LRTA), 6
Hermitsge Woods Crescent,
St. John's, Woking, Surrey
OU21 lUE, Enland

Merkitse tiedonantoja -
lohtaan: Modern lYamway
1993.

Maksamalla 19,50 Englsn-
nin puntaå marraskuun eil€-
na, ssåt tammikuun nume-
ron jo ajallaan. Postii ja PSP
ottåvat lisåiksi 35 mk t imi-
tuspalkkion.

ISVÄTKI,PAILU BAT.
KAISTU

naitiosss 1-1992 kysyttiin millä
kadulla v, 1952 kuvåttu sskså-

&t r.

BA|TIO 2-190222



lainen koevaunu kulkoe. Oikea
va8tåus on Viid€s liDjs, taustålla
ovat Kårhupuiston puuL Diiwa-
gin våonu on lidala I{M (Mi-
konlatu - Kåpylä). Ifuvan oli
ottånut Toivo Nigkaneo kesiillä
1952.

Kilpailun voitti Ensio Vitå,
joka voitti hienon Juhani IGta-
jiBton Laitåfilmien ja valokuvien
polddts tehdyn videoelokuvan
"Höyryå Helsingi6så". Onnea
voitlrja e !

VAI\TIIOJA i'TIITU;'A

Siihkörata Hall$ saarela sahan
ja vasts perustetun tåif'åttit€h-
taan välillå on jo joulukuun dan
(= joulukuu 1896) olut kö)nnis-
så ja hyvin !{yttååkin Båhkö
Luljettavan vounda ede.tslai-
8in. Ratå li€ne€ ensiDmåinen
laatuåån Suomesså. Siihkövoima
såadsån radan ylåpuolella tul-
kevasta johdo8tå. (Suomen Teol-
li6uuslehti, numero 2 / 1897)

Kiertoraitiotio Helsinkiin.
Herrst Ä Ramsay, J. Talbery ja
M. Hallberg ovat sååneet luvan
rakentaa tånne såhtöraitiotien,
joka tulisi kulkemaån seuaavia
katuja pitkin; nimittåin Mkon-,
Vilhelmin-, Vuori-, Puutarhs-,
Unionin-, Elissbetin- jå Pöjois-
nånt!tratuja pitkin, kauppstorin
poikki E.-Esplsnsatikadulle s€kä
sitt€ pitkin mainittua katua
Bulevardinkadulle ja pitlin Yr-
jön-, Råtå- ja Punavuorenkafuja
Tokantori e ja sieltå pitkin Hie-
talahder Båtåmaa Hietalahden-
kaduue sekä pitlin srnottua
katua Ruoholahden ja Lspinlah-
den katujen kautta l{åmpin
torille. Tiiåltå pitkin Kansakou-
lu-, Annan-, Simonin- ja Ksivo-
kahrja pitldn rautatientorille.
Raitiotietii varten tårvittåYat
såhkövoiman Biirtolaitokset
sijoitettai6iin Kåtajanokalle
kortteliin n:o 160. Raitiotietå
tekeDåän on kysJrmyk6e8så
kakei ulkomaalaista toiminimeä,
nimittiiin "Actien Gese Bchaft
Elecktricitetswerke O. L Kua-
mer & C:o" ja toiminimi "Fek
Singer & C:o'. (Suomen Teolli-
suuslehtinrol/1899)

ftAlllo 2-1902

Såhkömitiotien hanle f(y$&
toekella" I(vaymya fyröskooken
sivuitse rakennettåvestå raitio-
tiestå, jolla eåhkövoimalla ku[e-
tattåisiin matkuståvaisis ja tavs-
roitå ksnnaksen yli Kyrö8jiirvel-
le, on yhå virei & Viime auvena
tutlittiin tienlinjs koneellis€eti,
S€n johdostå t4hv tust&nuslas-
ku ei vielä ole valmistunul Sen
verran kurt€nkin Yoialssn sånoe,
ettå rakennuskustånnuls€t 8åa-
taisiin suodt€tuikii verratlåin
helpoua, jontr tåhden yrif8
luultavasti tulisi kannattåmaan,
aiihen suureen liikk€eseen nåh-
den, joka tiimiin kautts tåy ILås-
listcn pit$ån pohioisosaån, Yil-
jakkalagn ja Parkanoon Siumn
asemalt€. (Suomen Teollisuus-
lehti, nro ,l / 1901)

KALUSf,O

Hiomavaunu 2118 hrotiin tåksi-
sin Göt boryista eloLuussa. Ciite-
borgr Spårviigar AB:lla vaunuun
asennettiin t€rtuharjalaitteisto,
joks on tårkoit€thr lehtikelin
torjuntåan. GS:llå on ollut va$
taava laitteist, muutamia vuosia.
Siellå re on ssennethr erilliseen
työnnettåvåån t€liin. Nor.köpin-
gin raitioteillå on &yös vartaa-
vsnlainen t€li. l{okemuks€t ovåt
olleet myöntaiBiä molemEisra
LaupunBpisdå.

2118:stå on poistcthr vesisiiili-
öt ja hioEåkiveL Vaunun pydrielr
viilissä on peråkkÄin yhdessii
yksikösså kolBe pyörivåå te-
riishaiåa kummantin kiskon
kohdalla ja etummaisen pyörån
edesså on yksi harja kumma]la-
kin puolella. Harjalaitteet ovat
hydnulikäytt6iset je voimanlåih-
t€enå on 82 kw:n Valdei dies€l-
moottori.

Vaunun Bönopeua on 10 - 20
ks/h ja sillå 4etaånlin yöllå tai
hiljaisen liikent€en aikana. IJI-
konaisia muutoksia ovst patsut
tumihelmsi lavetin Lohdalla
pölyämisen vuoksi. Pakoputki
äånenvaioentimella Latoneyrjål-
lå vaunun keskelld sekii polttoai-
neentäyttiiputki ylhåållå si-
Yuseinållä. Vaunun muutostyö
Dak6oi noin 600.000 mk.

Ilmeiåesii tåhån vellnuutr
liitlyen o! Vallilan ratapihalle
rait€en 1 vierren tuotu poltto-
sinesåilid tåytlölaitteineen. Vau-
null€ €tsitåån hj.viö niniehdo-
tuLsia, koata hiomavaunu-ni i-
tys ei enåå ole tårkoihrsta vas-
tåava.

Espoon Sepånlylåsså, St€n-
sinmåen varrella oleven Smodr-
by daghemin pihalla on yhå
hJrväkuntaisena (alustain€en)
såilynyt ASEAn Emtiorivaunu
HXL 129 Yuodelta 1928.

T\rusulan Lirkonhylåsså Ko-
luntien päåå6å oikealla olevas6a
rantapusitosga oD yhå jålje å
vanha AsEA-perävaunun HNL
626:Ir koritr kehitto Yuodelta
1920.

NAITIOIJNJAT

1. 1. 1992
Linjoiue 1, 1A jå 2 liikennetspd-
muutos, jols vaitutti osaltaa!
linjojen aikatauluihin. Liikenne-
tåpamuutos 1. 1.J0. 9., jona
aiLana ko. li jojen påiitepysåt-
kiqiat o! puolitettu. Egim. l/14
entisen 8 min s{aata vaunu
sei6oo Kåpylåsså vain 4 mh, eli
veunut ovat tehotkaammarsa
kåytitsså eivåtlä pysåtillå rei.o-
Eåss& Tiimå on vaikuttrnut
entiåen 1:6en vuorovålin 15-1t
15-1G jne saaaiseksi tå8atuem-
makai ja tiheåramåkai 10'12 min
våleiksi. Pååttårillå 8ååstetty
aika ka6atååtr ja annetåan kul-
jettq'alle yhtåaittaisena tahvi-
tsuLona vaihtopaikalls. EsiE.
sikaisempi qio oli 5 kierrosta +
ruokatunti + 3 kierrosta + to-
tih, auutoksen jålLeen 2 kier-
rortå + kahvipaussi + 2,5 kier-
rostå + ruokatunti + 3 kierrosta
+ kotiin. Jos taukokokeilun
palaute on positiivistå, on tår-
koibrs tBhdiit siitå pysyv{ ja
lisätå sen kåytutå muille linjoil-
le.

16. 3.
3()/?B iltsruuhkå6sa
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6. 6.

18. 5.

13. ,{.

Linjaå 4 4ettiin tårtå Påivibtå
elksen noin kolme viikkoa reit_
tiå Ktn - Kuu ntatitiden vuoksi.
Bus6iliriaå ,t)( 4ettiin Tölön
tulli - Mkn.

11.1. u9l7l.

Huhtikuussa oli kiskonvsihto
meneillåiin Måkelenkadulla Må-
keliinrint€eltii keskustaan påin.

11.6.
Linjat 38 ja 3f Poikkeusreitillä
putkitijiden vuoksi. Reitti ' Nor-
denskiöldinkatu - Ip - St - Brh -
ja påinvastoin.

15.6. klo 15.30: Lt0/2lT , 941218'

61219, 20l2ll.o.

Linjaa 8 ei liikennöity 1,7. - 15.8.

ooppetatalon rakelrtomiseen
liitfiien Helsinginkadun muu-
tosujiden takis- Bussilinia 8X
korvasi liikent€en. Linjalts 8
Biiå6tyneet nivelvaunut siioit€t
tiin kåtkoks€n qiåksi linioille
UlA ia 2.

16.8.
Råitioli4ia 3x ajoi Yt - Eir - Kl -
Yt ja Yt - Kt - Eir - Yt lGivopuis-
ton kånsaqiuhlan vuoksi

27.8.
Taiteiden yössä liikennöi 2X noin
1.30 - 3.,16 Ht - I& - YoP - Rt -
HL Vaunuina 104 ja tlinen 3a-

msnlarnen. Taiteiden yö aiheutti
myö6 poikkeEreittajå Aleksin
olle6sa iuto6s& Yksi Lolmonon
juuttui våkiioukloon js siitå
t€htiin tuhotaidetta mm haktaa-
malla ikkurat si6ådn. Li4ia 't
siirrettiin kåånFmåån Kirurgills
ja 38Ä qioi myös poikleu$eitte-
jå.

1. 9.
Pohjolankadun raiatyömaalla
otatiiin kåytutön pintavaiht€et,
jotka mahdollistivai yhdenrsi-
t4enqjon ja Uiiden tpon Påivå8-
aikåan.

IYön tuottåvuuden kehittåminen
HKL:[å on johtårut siihen, eif,å
nivelvaunqja pyritåiin pitåmåiin
mahdollisimman iehokkaasti
lir{all& Tiimiin vuoksi ebimerkik-
6i linjoi[a 1 ja 1A on kevåån
aikana nlkynyt nivelvaunuja
todella runsaabti, vaiLLa PaPe_
reisså närtii linjoja qietå.n "lai-
hialaieila'. Nivelvaunuien tahok-
kaån kiiytö! vuoksi niiui ei reiso-
t€tå varavaunuina halleisss, mis-
tii johtuen nivelvaunun nklou_
tuesåa esimerkiksi linjoi[a ?A/B
saåttsa vuoro saada "laihialsi-
sen" tilalle, kunnes vapautuu

nivelvormu eaim. ruuhkavuoro!_
ta. Esimerkiksi 6. 5. 3B:llå vuoro
11 4ettiin Lolmen kierroks€n
4an "laihialaige a', ?.6. vaatåå-
vasti 3T:llå tchtiin samoin.

Liikenteen ohjauskeskus LOK
situtyy nåiIå !åkFdn l4sipalat
sista Tariilön halin yhteyt€€n 1

4. 93, sasålla kuUettqiien so.i-
aattilat siittlMit l4ripalatsirt{
Töölöitn. 1,6.93 ålLaen lasipa-
latsin våihdot linjoilla 4 ja 10

siirgrät Sallinkadun Pyeåkille,
lisiiksi 6inne tulevat siirtymiiiin
1. 10. 93 linjojen 3B js ?B vaih-
dot.

1. 10.
Linja 8 palasi Koskelsn hallin
linjaki,

Heinåkuun RfYl(-kokous Me.-
sukeskuksessa sotli linjojen
7AlB liilennöintili Pasilass&
Tiistå johiuen lidat 38Ä snrtYi-
våt heiniiLuuksi jatkuvakierto-
linjoiksi, jotta lirliat 7AlB voivat
liikennöidÄ tåwittåessa Poit-
keusreittinså viivytykBettå
Elåintarhan, Porvoontadun,
Helsinginkadun ja I<rllvin taut
ta. AJantåsauspydåkki oli Hesa-
ri[a lidan 8 pysiili t ei]å ]ari
haitånnut, kun ei Lulkenut'

Linj& 6 siirtj'y alustavasti 1, 1.

93 jatkuvåkiortolinjåkri ja nÄin
ollen kuUettdien taukoPai}ka
siirfy Arabiasta Hokaniemeen
(vft ?Ä/B). Uijålt8 6 såadåån
pois yksi vakio- ja yksi ruuhka-
vuoro eli linjalle 1 gaadarn liååå
niveliå.

Aluståvasti 1. 1. 93 liihtien lir}jo-
jen 38Ä ja 4 yövsunut sijoita-
tåsn Töölön halliin.

Linjat 3B/f tullaan ehLå siir-
tåmiiiin 1. 10. 93 jatLuvakierto-
linjoiksi ja 3Bn kuljettqiien
voihtopysiikiksi tulee Sallinkatu-
3T:n ' vaihtopaikka 6äilyy Hr-
kåniemes6å.

Linjalla 10 on ollut tåuotuako-
keilu syksyetå 1991 alkaen eli
ruuhkavuoroista daatiin Yksi
pois vuorovölien kår8imättå

13/3T illalls.

Vsunu 3 juuri maalaamo8ta
tulleena linjalla V1A takana Yli
puolen vuoden remonttj.

31. 5.
Poitkeusreiitejå klo 11.30 -

1,1.30 naist€n tymPin vuoksi.
Lir\iai 3T ja 6 käåntyivåt Kirur-
gilla, bus8i 3X hoiti ajamattå
jiiåneen osuuden. Linja 38 kåain-
tyi Kstqi€nokaua 0Gn).

1. 6.
Vaunun 91 oiqia a ?A) keskiteli
putosi kiskoltå Måkeliinkadun ja
Sturenkadun risteykseåsä samu-
ruuhkan aikaan. Teli todella
putosi, toska ratåtiiiden vuoksi
Ligkot olivat paljoåna. Liikennöi-
aåån kyettiin Måhelänkadulta
Sturelkadulle Brh-suuniaan,
Sturenkadulta Pvl-suunnasts
Miikeliinkadule ja Sturetketuå
Brh-suunnasta. ?B:tå 4ettiin Vi-
kautta. Jotkin yLkös€t Kiipylåiin
kåviYåt Vallilan suunnaasa
kiiiintymåssii ja jatloivat Kiipy-
lliiin. Sjömanin suurin nosturi-
auto oli tilåttu paikalle ja no3t -
töitä varten piti ajojohdon kån-
natuslankoja poistas, jolloin
raitiohikenne tiet€nkin lopPui
kokonasn 9.30 aikåån.

4. 6.
Iis€näi6ryden 75-vuoti6Paraati
Senaåtintorilla. Linja l qioi - Rt
- Pnk, linja 2 - Rt - Kir, Li4ia
3T käåntyi Pmk ja li4ia 4 {oi
Hie.
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Tauotuksella on myös 6aatu
piiiviin entinen 10-12- jne Bi-
nuuun \ruorovåli kutist€ttua 9
minuuttiin (edelleen 6 vuorca,
mutts vaunut ei sei6o Pikku'
huopalahdeasa Yaån rjelevst
matkustqjia kuljettsmå8sa.

SAK:n mielenilmauslakon
aikåna 9.4. vaunut ajettiin hal-
leihin klo 13 mennesså aeuråa-
vasti: Töölöön linjat 4, 8 js 10;
Koslelsan linjai 3B/f, 6 js 74./B;
Vsllilaan qjoivst linjåt 1 ja 2!
Vaunut lfitivät tåkaisin liiken-
t€eseen alkaen klo 15.30.

misså Munkkiniemen piiå$il
Eriiånå toisena kertåna Kuusi-
tielle liikenniiitiin kolme tuntie
ja bussilinja 4X qjoi Munk-
kiniem€en.

Katajanokan laivaterminsalin
eteen ilmestyi huhtikuun aikåna
ksksi talppå! opssiu8viittoineen,
jotka ohjaavat matkustqjat lin-
joile 2, 4 ja 13 s€kii tilausbu6si-
en ettii kiertoajelubussin suun-
tssn. Niiköhavsintojen muksån
linjan 2 kiiyttit Katqianokelle on
ilahduttavasti kswanut.

JGsain aiemDasåå Rsitio38a
ihmet€ltiin sitå, onko .aiuovau-
nu ajoneuYo vai ei. nåitiovaunu
ei ole sjoneuvo (fieliikennelfi,
1. luku, 2. pykiilå, 12. moment
ti), joien 8€n ei tsrvit€€ noudat
tås 4oneuvoille osoit€ttqis lii-
kennemerkkejå. Nåiin ollen esim.
linjat 1, 1A ja 3B daavat kåån-
tyå Helsinginkadultå bntiselle
Bråhenkadulle.

1. 1. 92 piiivåtsså 8Txl 6i€ht-
seeing-esitteessti oli monia vir-
heitii. Liqia 2 kulki edelleen
reittikartessa Kauppatorille,

hot€Ii Ob'mpi-
aån Dåå8i eiit-
teen mukaen
linjalla 18,
hotelli Annaan
linjalla 19 jo
Kåpylään
Pårk-hotelliin
linjalla 169.
Painos meni
uusiksi.

Råitiossa kum-
masteltiin
taannoin myö8
rv-liikennevslo-
jen yht€ydesså
olevaa pientå
valonuppia,
I9sei6en valon
palaesds deto-
kone on huomi-
oinui liihebty-
vån vaunun.
"Tilattavien"
valojen yh-
teydesså va-
loauppi ilmoit-
taa kuljett4jal-

le, etä vslon tilaus on huomioi-
tu ja vålo vaihiuu teuresva$å
mahdolliresso vaihees6a Yalo-
jårjestelmäå. Valot tilataån
esim. yarhteenkiiåntiimagneetilla
(Mannerheimintie - Runeber-
ginkatu linjåt 3 B ja 3 T), 40-
langasaa olevalla tunnistim€lla
(FYedrikinkatu - Bul€vardi
linje 38) tai siirtåmållå vaunu
kiEkojen vålisså olevan tunnisti-
men påiille (Satamtkatu -Kanavakatu linja 4).

SAKD toinitltapiiivönii 9. 4. Vallila\ hallh ratapihalla seisobat li\Nen 1 ia 2 vaunul.
KuDa: Tom Eeinn

Saunalahdentier - Hollånti-
laisentien ristayk6esså olevs
virranr4oitin ei ota toimiokseen
(tarkoitus selvitatty Raitiossa 1-
1992). Jos vaunu laukaisee vit-
ran pois dolangasta, 8en pitjiisi
palsutua automaattisesti noin
15 sekunnin kuluttua. Aina se ei
ole palautunut, eikä virtåa ole
såatu py6ymiiiin edes mekaani-
sin tempurn. Mainitt€koon vain,
ettii 16. 5. virrat olivat poissa
klo 8.15-9.15 ja linja 4 qjoi Kln -
Kuu sekå kaksi vaunuå oli ju-

RAtTtO 2-1902

Hakaniemen pysäkkialueellå
olevs nopeusrqjoitus 15 km/h
johtuu siitii, ettå alspuolella
olevissa HIg,:n hloissa ei melu-
tåso nousisi liikaa.

Vaunussa ?tl on ollut jo yli vuo-
den koekäytössä ohjaamosta
kåsinsiiådettiivå oikeenpuoleinen
sirupeili.

Vaunusså 108 Lokeillaan kul-
jettåjan tuolia, jo86a on kädensi-
jat
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KuUettdien "kengånnumerc" -
asiaan lisätårkerlnus: E8imer-
kiksi aikåtåulun P320Al kettoo,
ettå ko. iuorossa daa aamulla
perusjårjestelmån kuljettåja 320
aamuvuororr ensimmäisesså
työrupeamåsså ts. ennen ruoks-
tuntia. A2 tårkoittåa nrokatun-
nin jålkeistii työrupeamaå. P-
kirjaimen lisiiksi on }åytös6ä A-
ja R-kirjaimet, mitlå tårkoittå-
vat årki ja ruuhkqjfiestalmån
kuljettqjia. Perudårjestelmåån
kuuluvat ryhDät 1, 3 ja 5, ruuh-
kqjårjest€lmiiiin ryhDå ? ja arki-
järjestelmiiiin ryhmåt 8 ja 9.

Selvitystii Yaihtpen 221 (Man-
nerheimintie - Sibeliuksenkatu)
toiminnsstå: Tåmä vsihde on ns.
tuwavaihde, johon on rakennet-
tu "varmistin", joka piuiii huolen
riitå, ettii vaihde on aina suo-
raan eli halliin qjavan vaunun
jölkeen Eeuraåva vaunu antåa
impulssin ejolangsssa olevaan
kelkkaån ja vaihde köåntyy
automaattisesti auoffån. Jos
halutarn Liiiintyä halleille, on
sjettsva erittjiin hiljaa kelkan
yli. Kun virroitin on ylittiin,'t
kelkan, niin noin metrin piiåsså
on vaihieerkååntömagneetii
kåiiintöreleen pii.iillä ja vaihteen
ssa kii:intlmÄlin. Taksns sjavsn
vaunun on huomioitåYa, ett€i aja
liian låihelle kåiånbrvåå Yaunua
je Liiiinnå vaihdettå sen alla. Jo6
ttimä syst€emi kåånnetåån pois
päåltå €sim.'bulseerauksen"
vuoksi (toinen Yaunu työntäi
toista), alkaå yaihteen yläpuolel-
la kannatinlangassa oleYa vålo-
opa6tin vilkuttaa S-valoa.

Hallireitistii 6&: koska HKL:n
periaatteen mukaan linjslla
olevan vaunun pitåii qjsa pååte-
pysåikille asti ennen halliin liih-
Uiå ja vaninkin koska Stuenka-
dulla Paåvalin kirkon puistossa
oleva pysiikki Il-suunnassa on
poistattu pari vuottå sitt4n ja
matkust4jat pitåisi jåttåå jo
Hämeentiellå, niin holureitti
alkåa todeuakin Paavalin kirkon
silmukasta. Hsuireittiå 68,1 qja-
va ruuhkavuoro ohiitåa Sömiiis-
tan kauttå kulLeYan vatiol'uo-
ron ja ehtii Töölön halliin aika-
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tåulun puiiteissa. Aiemmin va-
kioYuomn Deråsså qjsva halli-
vaunu oli auttåmattå myöhiiss4
nyt tilanne on koaaantunut,
minkå vuoksi sisiiiindoaikå! ei
ole muutettu,

Linja 2 liikernöi läpi Lesån hei-
niikuNså ETYKistii johtuen.

Maåliekuussa lii}luneet kou-
luvåunut (mm. 35rII ja 362)
olivat korjasmoporulån koulu-
tuksesså. He qjoivat its€lleen ns.
siirtoluvan.

Uusia kuljettajiå ot€itåneen
vasts marraskuussa ja silloinkin
vain HKL:n omis uudelleensijoi-
t€ttavia.

Neliakselisia vaunuja ei ole ollut
aikoihin lauantåisin 4ossa. Kui-
t€nkin 16. 5. ja 23. 5. oli ykkö-
sellä vaunu 15 korist€liuna mai-
no8tamaan Kåpylön kylåiuhlia,
jotka pidettiin 23. 5. Sama våunu
oli arkipiiivinå myöa kaklosella
maino6teippeineen.

DnsimDåiiset nivelet katkosella
10. 6. Sitii ennen piiåperiaåta oli
vain vaunuja 1-30. EtimerLiksi
11. 6. oli ?fig, 8i/82, 9/41 ja 1d60;
L2. 6. oli 7 /97 , AIa, gl ja 1U94.
Seuraava viikko oli jålleen "sa-
tunnåinen", 13. 6. oli kakei nivel-
tå, 1,1. 6. kolme niveltå jne, joka
päivä ko. viikolla oli viihintåiin
yksi "laihialainen" mukana. Yk-
kösellä ei niitä juuri nekynyt
yksittjiisui ruuhkår'uoron vau-
nunvaihtoa lukuunottamatts.
Kuitenkin 12. 6. vaunu 15 oli
ykkö6ellä, samoinkuin lauan-
tsina 13. 6. vuorosss 5.

Vuorcssa 155 on (kesäkuu66a
ainakin) jatkuvåsti,t-akselinen.

UusiDpia viherrettyjå niveliå
ovat 82 ja &. Sitten on iuorossa
85.

Impulesilla ajolangastå tilatbvst
rv-fikenneYalot on agenneitu
Runeb€rginkådur - Arkadianka-
dun ja Mechelininkadun - Ca-
loniuksenkadun ristayksiin mo-
lempiin suunfin.

Kesäkuussa ilmestJri nivelt€n
lipputankoihin vihreitli ja keltai-
sia Hlc-viircjå, hienoa!

AUTOLINJAT

s. 4.
Päåkaupunkilinjat nro 1 linjalla
522.

1. 7.-14. 8. liikenröitiin liqjaa
8X Sslmisaari - VåIila. R€itti
kuten raitioliqjauå 8, pait6i
Vallilan påiåtepysåkki Kiiskinka-
dulla. Kiekoilla qjoa oli vain
Mechelininkadulla.

21. 7.
Ruhan 8835 LOKin auto jontin
aikåå linjaUa 92.

Kesåliikenne alkoi 1. 6. js piiåi-
tyi 13.9.

15. 6.-16. 8. harvennetut vuoro-
vålit arkisin li.joi a 15, 18, 23V,
32, 50, 55, 55Ä, 59 ja 64. Uqjaa
71V ei liikennöity ollenkaan.
Heinåkuusa ei liikennöity linjo-
ja 6,1S, 86S ja 965 (aloittivat
3.8.)
Linjaa 554 liikennöitiin myög
arkisin llo 8-19.
Linja 868 korvasi linjat 84 ja 86
ma-pe 5.30-6.12 i^ 20.32-23,32,
lauåntsisin klo 6.3G9.02 ja
18.50-23.32 6ekå sunnuntåisin
klo 7.L2-9.42 ia, l8.ao-23.32.
Linjojen 03N ja 04N .eitit ja
eikataulut muuttuivat.
Lidojen 1?, 21V, 52, 65A1 664!
714 ja 778 sJryBliikenne alkoi jo
1?.8.
Linjan 784 koululaisvuoroja ei
dettu koululornsn aikåna, eikå
linjaå 92T.
Linjoila 70, 73, 76 jå ?7S supis-
tattu kesåliikenne 15.6,-31,?,
Linjoja 724 js ?5X ei liikennöity
t.1.-3L.7.
Linjoilla 63 ja ?0V supistattu
kesåliikeme 1.7.-31.7.

19. 6.
Juhannussåttona linja 1? lopetti
noin klo 17 ja linjaa 2,l liilen-
nöitiin noin 1-30 asti.
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20. 6. aloitcttiin liikerme klo
11.30, Dyös metrolla js raitio-
t4illä.

1,r. 9.
Syysliikenne aiemmin mainittu-
ja poikkeuksia lukuunottamatt€-
Ilmeisedti tiillöin katosi linjatun-
nur 23V ja 23:n reitti muuttui
sellais€kgi kuin entisellä 23v:llå
oli. Linjåa 23 liikenniiitlåiin klo
23:een, joDka jålkeen jstkåa uusi
linjahrnnu! 23N ja tÄmån reitti
on kut€n 23ila ennen 14.9.

METRO

L1.j^20, 4. asennettiin Mus-
tanpuron vaihtaioiil låmmitys-
lsitteet (IKn ja MP:n välillå).
17.4. liikennöitiin auunnasba Ici[
- IK etelåistii raidettå, kåytistå
poissa MP:n raide 2 ja IKn
raide 3. 90.4. IK - IC{ fikennöi-
tiin pohjoista raid€tts ja IIln
r&ide 1 8ekä MP:n raide 1 olivai
poissa LåJrtöstå. Ksmpista tule-
vat junat kåJrttivÄt IK:s6a rai-
detta 2, josta pohjoista raidetta
eilelleen KN: aan.

5.--€. 6.
Ratstititii Sörniiisten ja Hakanie-
men välillii Pöjoinen raide ja
mainittujen as€Dien kåkkosrai-
taet poisda tiiytiistii. 6.6. 4ettiin
kokopåivå 10 min vuomvåloin.
Junat o-vaunuisia Llo 8.30-
19.00. Yksiraiteinen osuus Kala-
satamån vaihteilta Ha-

16. 6. Ke8åliikenne.
IK:sta KPjin jo klo 19.01 alkaen
10 min liikelrne.
Lsuantaisin l0 min vuoroväli IK
- I(P koko Dåiyån,
Ruuhkavuoroa 11 ei liikennöidii
16. 6.-7. 8.
Junat kaksivaunuisia kuten
talvellakin la klo ?.15:e€n ja 8u
klo 8.55 esti MM:sfli sekå la klo
?.,10:een ja su klo 9.20 asii Ie:
8t€"
18. 6. asti olivat junat 6-vaunui-
8ia ruuhka-aikoina.
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26. 6.-2. 8. joka påivt junat lak-
sivflrnuisia sllåen tlo 21.36
(MM) ja 22.00 (xP).
22.-25. 6. ia 3.-9. 8. junat neli-
vÄrnuisia koko påivb paitsi la
ja su aamulla.
10. 8. slkaen ruuhka-aikqna
junat 6-vaunuisia.

16. 8. Talviait4tåuluL
IK - NP vuorovälit 6 min klo
6.11-20.31 ma-pe,
NP - IK vuorovåIit 6 min Llo
6.30-20.50 må-pe.
IK - XP vuorovålit 6 min klo
8.21-19.11Is"
Ie - IK vuorovålit 6 min Llo
8.,10-19.30 la.
IK - MM vuoiovålit huten viiDe
tålv€na.
Uusittu kd.ilnUtraiteirto otettii!
IC:s8e Låyttöön, 5 min liike!-
t€esså (slkaen 17. 8.) saapuvat
junat raiteelle 2, josta tååntörai-
teen kauttå råiteene 1- 10 bin
liikent€esså junrt saapuYat rai-
t€elle 1.
Myös MM:sså junet seepuvÅt 10
min liihentaessä .siteelle 2 kut€n
ennenkin.
Junat kuusivaunuisia ma-pe
nruhla-sikoina ja nelivaunuisia
Duun ajan.
Inuantaisin junÅt t*rivaunui-
sia MM:stå klo ?.15 aeti ja I@:
6ta Llo ?.40 asti, muun dan
nelivaunutui.c
Sunnuntaisin junst ovst kaksi-
vaunuisia MM:stii tlo 9.00 asti js
KP:stå tlo 9.20 asti, murn 4an
nelivaunuisi&

En Yaivåa lukijaa viimevuotiseen
tapaån k,'tkemöilä" Dutta 8e
lienee kerrottåva, ettå niitå ta-
pahtuu nJrt myös I(åmpisss-

IICstå ma-pe raitreltr 2 lähtevå
o-varmuin€n ruuhkrjuna 11 ei
koskaan palaa, sillö 8e jåtrtåån
päiyåk6i KP:n väliraitaelle. Taan-
noisella SRS:n kåvelFetlellå
olleet mui8tåvat tåmån rait€en
räainnin. Vuorosta 11 tulee sit-
tan tlo 1,t.56 vuom 10 ja vaohan
vuoron 10 toinen vaunupari liit€-
tåån vuoroon I klo 14.55-15.00 js
toinen vuomon 6 klo 15.00-15-05.

18.-21. 9.
Viikonlopun aitana t€htiin jåI.
leen koko kslustolle kolDiolåån-
Ui. Vaunuthar kåånnetÄån oil-
loin tjillöin, jotta ne kuluisivat
tassis€sti. Icrrottskoon nJrt
niille, jotta eivåt ole pdrre€t
merkille, eliå lailki vaunupsrit
ovat aina 6amoin påin, Paitsi
tietysti 8ilå aikån4 jolloin niitå
juuri kåånnetiåtr. Muistaåkroni
ennen yllåmaidttus tå.6nöå
parittoDat vaunut ouvat koule
kohti liintt3"

20. 10.
Eusimmiiinen oilra Detrojuna
Låvi nuoholahdessa testaåDåss!
psftkojen toimivuutta jd sitå"
ett€i auk€sn tilan ulottuman si-
såiiin ole rakennehr mitåån lrit-
tcit& EnsiDmåinen juna oli
vaunupari 101+102, jotå veti
ratåkuorma-auto 1. Krmpin -Ruoholahd$ Yålihån on työnea
ja 6ik6i viraton.

MI'UTA

L. 1.
Liqiån 18 inforEsatiojårjest€lmå
otettiin toelåyttltdn.

Vaunu 16 osållistui kori.t4lhrna
puu-I{åpylån kyl$uhliin huhti-
kuuma.

22.6.-4.8.
Malninkartanon asema rulieöu-
ne korjauitåiden vuotsi. Jota
toineo M-jum tåånfi Katllel-
mäesså, Va!*åant6kelle ae&
neet junat jouhrivat riyuutia-
moån Malminkartånon aaernan
rullaama a.

ITV on tilarmut Geniaap Oy:ltå
kolae joutkoliikentee[ aikatåu-
luautomåattia hit*åan 360.000
rnk. Asennustitihin yms vara-
tsan 50.000 Dk- Infoautoaåatti
vastsa kysymykseen, lrlitan
matLust4o påIisee kåupuntilii-
Lent€€llå joståin paitartå johon-
tin tois€en p'iLL'rrr. Autoeaa-
tista saa marlålla håluaDan6a
aitataulun ja reitin paperille
tulortettuna. Mulan! ovat tail-
ki kauD-nliliiLenteen vålineeL



Automsatit tulevat Helsingin ja
Pasilan asemille selå linja-auto-
aselnalle.

HXl,:n radiopuheliqiärjestcl-
må uusitsån tåysin. Uudet låit-
t€et tul€vat kaikkiin liikennevå-
lineisiin, paitsi metroon, iossa on
oma jårjestelmiinsii Asennuk8et
aloitetaån ensiDaåi8enå iuiisen
ykrikön autoihin. Jfiestelmå
koostuu mm. HPY:n AutoNet-
verkostå, Philipåin radiopuhelin-
laitt€estå sekå Graplen ATK-
ohjelmarta. Uudessa systeemissä
vähennetåän puhekontåkteja
liikenteenohjauskeskuksen ja
aut nkuljettqian välillå. Sen
sijasn pelat€an lsitteen t€ksti-
ruudun avull& Kuliett€jålle on
kÄytitssiiiir useits valmiits tila-
tietoviestcjå kut€n tiiJrnnö-ilmoi-
tuB, myöhåssii/tåkaibin aikatåu-
lu.sa -ilDoitus jne. Nåmii siis
tlpahtuvat normealisti ilmån
puheyht€ytui. filatietoviestillä
kuljettqja voi myös ilmoittaa
haluavsnsa puheyhtBytui. Sa-
msnaikaiset yhtpyspyynnöt tule-
vat IOKin näyttöön knt8utyypin
mukaisesss tjirkeFjårjestykses-
sil Tiis6å jårjestyksesså tårkas-
tds sitten ottåa yht€yksiä. Kun
tarkastajalla puoleotaan on
asiaå autoon, on LOKilla kiiJrtiis-
siiiin datsviestit. Datavi$tinå
voirlaan kuljettajan näyttii.uu-
tuun läheitåå mm. soittopJryntii
iai esiD. tieto poilkeusrcitistji
Myös puheyht€ys on tarvitta*ss
tieienkin dahdollinen, Laitteis-
ton avulla seuratsån myös hal-
lhb/halliin -4oa kuljettqiien
t€hdesså radiolla fittymiJsi-
siiiinajo -ilmoituksen. Uuden
jfiest€lmän myöUi uusittåvan
kuulufusvahvistimen avulla
voiilåsn bussin musiikkirudio
sasda kuulumaan myös matkus-
tamon kaiuttimbta. Laitt€isto
on jo asennettu Itiikeelukseen,
jo6tå tulee Töölön ohella'piiälok-
ki". Usåksi tulee Luusi muuta
ohjau6keskusts. Nykinen LaBi-
pslstsin i8o LOK j,iå poi8 kiiy-
tö8tå. Heiniakuussa oli uusi
radiopuhelin kåytiisså jo sutossa
8?20. t€ita oli myös asennettu jo
autoon 812. Alkusyksy'lii piuiiei
kaikki Varhan autot olla varua-

tettuna, jonka jålteen alkevat
aaennuk8et Koskelan autaihin.
Koko jårje8tDlmiin on tarkoitus
olla valmiina rsitiovaunuja tdy6-
ten Yuoden 1993 loppuun men-
nessä.

Turulsa on ainfin kesiillå
ollut mielefiintoinen aatunnefu-
t€n matl(ustqiien houluttelukam-
panja; Da.anåntåi8tå perjantsihin
Llo 10 - 1,1 on T\II<Lxr js TI,on
autoihin pitiissyt aikuinen pelkåil-
lä lsst€nlipun hinnalla.

30. 9.
nåutåtieliikenne Oulunkyliin -Hertt niemen radaltå loppui.

1. 1. 93
VR:n lähiliikenne laqienee KirL-
konummelta Karjaalle. Siuntio
kuuluu ryöhykkeisiin D ja E,
Inkoo wöhykkeeseen F ja I<Arjaa
uuteen Gwyöhykkeeseen. Samal-
la ålkaa såhköjunaliikenne Ki*-
konumrden ja Karjasn vålilå,
eriiåt Helsingin ja Nirkkonum-
men vålin S-, U- ja Ljunatjotl€-
vat niiin reittiåån. Junaliikennet-
tii korvanneet linja-autovuorot
lopetetåan.

XI'LOSAAREN JI'MBO EEI-
SINBIIN
nitykåBtå on tartoitus hrods
toinen siellå ke8åmökkitarpeina
1950-luyulta Bråtka o ut Bråndö
Spårvägs ABn t€limoottorivaunu
(ASEA 191?/1919).

Kesämökki on ollut aetsähal-
litukeen vuokratontilla ja vuok-
ra-aika päättyy ensi teviiiinåL
Mikåli HKL ei hakisi tiitii åii-
rimmäisen arvotastå Yaunua
tåkåisin, se iultaisiin paloittale-
masn paikån piiållå. ToivoDme
pelaghrsopematiolle menestystå
ja toivottåvasti vaunun alle saa-
daån jostain sopivat talit.

KALUSTO

Liihilinjat Oy:n nro 3 on MÄN-
Datalalsttiabussi relcnro TFJ-
800. Auto on Vantåan si6åise6sö
liikenteessil Se on sama auto,
joka mainitaan Raitiossa 1-1992
HKL 9202:nå rck.nm:lle DFJ-

800; oikea rek.nb on eiie TFJ-
800.

3192
Havaittiin, ettå raitiovaunu$e 1
on neljåt suuntåvilkut.

Neliåkrelirtan vsunqien t ka-
valon alle nÄLyy låtkiist,'n pieni
heijasiin ja keltainen jarmvalo
on muutettu punaiseksi.

Seiteemiin Sieu.iWiinaa III(L:ltli
monnee Tsllinnån liikennelei-
takselle. Autojen Dukåna Denee
varsodia ja lenkåita niin påljon
kuin mukaan mahtuu. Kohde-
paikkskunnaltå on ollut hefi-
löstitä opettalema66a ajami6ta
sehä koiaustå-

TalliDnan liikennelaitos halu-
taan Duksan pohjoismaiaiin
rattimeståruuslilpailuihin. Edel-
lisisså Lisoissa oli mukana pai-
kallinen delegaatio, joka sai
myiie koLeilla pöjoismaist€n
piiiikaupunkien bueseja"

Raitiosse 1-1992 sivulla 33 msi-
nitun Met!ålån Liqian nro 15:n
akeelivåli on 6,3 m EB. yhtiö on
såånut myös toisen saoånlais€n
nro 7, rekJrro XFM-966. Autod6a
16 on såhkökåJrttöinen 'lnvasil-
t3", butta ei enåå auto38a 7.
Siinö se on kåsin osiin veivaita-
va. 1. 6. 92 peivåttyln liqian 69
aikatauluun on merlitty bhden
aatalalattia-åuton låhdöL Sei.-
ka lienee kuitankin ollut qjossa
jo maaliekuueta.

Vantåsn Liikenne 6sa tånä
vuonna viisi Volvo B10B -bu!8ia
varustattuna katalysaattorilla jå
vålijååihdytykseUå. Neljå on
puolimatalaa, muttå yksi Sc!-
nia-tJryppinen Volvo-Yålmiste
Iaylandin etuakselila. Autojen
åkbeliYåli on 6,7 m. Nåi8tå au-
toistå tulee ehkå kaksi Helsingin
linjalle 67.

Saåren Auton enaimmäinen
todellinen taupunkibusri on nro
,1 Volvo / Wiima K202 ovijårje.-
tyksellå 221. Aut ssa on kuiten-
Lin tupla-dovalot setå torteat
selkiinojat.
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Tampereelle tulee lisåii viisi
matålaå Scaniaå varugtettuna
kstålysåaitorilla.

Saimaan Liikent€ellä Lappeen-
rannassa on Scania Lahti 401 -
lorilla. Yhtiöllå on myös entiset
STA 1?2 ja 174.

Äutolinjoiua Lappeenrannasra
on entinen STA 175 niveltuup-
parimersu.

Hslunilan Liikenne nro 51 on
måalsttu Vantaån våreihin ja
saånut numeron 261.

Liikenne Oy on Baanut uusia
Volvoja nrot ?8, 80 - 82 ja 86.
Ilakunilan Liikenne on saanut
vfisi såmanlaistå Vånt rn vå-
reissii, vailika olivatkin tilatJu jo
ennen o[tistqian vaihalosta: nrot
295 - 299.

Vanhakylån Linja nro 3 on Scå-
nia L113 Lshti 401 -korills"
Oviiårjestys on 120. Lahti 401
on våhän aatalampi kuin EsUi
400.

Espoon Auto on 8åanut lisåÄ 11
VolYo B10M / Wiilaa 202 -bu&
;iå-

10. 8.
Raitiovaunu 332 oli qj68o Lee
kustå8sa kyUissåån'lau&t!i-
illan huumaa" -DainostårraL
Matkust4iiia vaihdettiin Ksuppa-
torila.

HNL on o8tånut STAIIå autot
AMP-106
N,P-202
AMB.2O9
AMB.210
A\1K-212
AMK.214
AMN-698 entinen nro 98

Nämå autot toimitattiin ke8ä-
kuussa edelleen Tallinnaan Vi-
roon. Alunperir piti toimittå.a
HIg,:n autoja, autta ouomalai-
nen Si8u ei tiillå kertåå kelvan-
nut heimoveljille.

9192
Scania matalalattiabussi IIBL
9201 ja HIg,n våreisså lir\ialla
23.

Sykdyllå Xoiviston Auto Oy -
konsemiin kuuluvan Liikenne
Oy:n uusimpia buås€ja on alethr
maalatr Koiviston Auton paiLål-
lisbussivåreihin (sininen - val-
koinen). Dnsimaiiitre! auto oli
tieitiivåsti 83. Vanhiepien auto-
jen viirejå ei muutetå. Liikenne
Oy:n uueiin busseihin ei enåå
tcipata kylkimainolsi& Lo6ta
niistå ei toimituqiohtdan Dieles-
tii saada riittåvåsti tuloja ja ne
rumentavat autojen ulkoasuå.

Punaharmaite nivelvsunqia otr
vielå sen verran jåUeUö, ettå
tulevan joulun aikana on mai-
nost4iilla tårkoih$ viime vuoti-
gen mallin mutlrn laittsa kul-
kuun ns. Pororatikoita sarvineen
påivineen. Lintsi on Dyös suki.

Avu8tukset tulivat tållä kertaa
Beuraaviltå, kiitoks€t:

Mil(ko Attil8, Ton Heino, Ilari
I(oakikallio, Toivo Niskrnen,
Juhana Nordlund, Niraoo Ny-
lander, Ari Okså, JorEå Rauha-
la, Satåri Salo, Taimo Tuomi j.
Saksri Virtånen.

106
202
209
210
2L2
2L4
294

Tilstri 6, .r0. U42.

Raltiolier jrtkrminen
Srlmismresr,
Kii €hlölro.eluh prcltr!

Kutån jo åikåisemminkin on leh-
deåsämme ftainitt! on Helsindr
Rlllroteyhliö pryråtryr sååda ;a-
kenlaå raitiorielinian Ruoholah-
d.sta Salmisaåred .itkin Leutrå-

Kiirtehtölåuråku a kåsiateli
kysJrny$å naanaDråisesså istun'
mssaån ja pliåtti puoft ålomus-
ra sit€n, eträ päätesilmulkå muu.
terraisiitr våhdr ldhenndksi kåu-
putrkia, koskr yhriön ehdotuks€n
nnkasn silmukka tulhi osittåin
såhkölåitosta vårten våIatule
tortille. Råitiotieråiben lårtoi
tuksem on yhdiståä Salmhaaien
tehdasalue, josrå sijåit!€vd mm.
Alkon varåsto- jå toinjsroraleD-
rus sekd Suomen Kååoelitehdas,
kaupunsiD rai orieverlosroon ja
samalla Dalvellå Lauksaarer lii-
lretrnetlö', joka viime vuosioa on
yhå kaswrut ja jolå Dykyls€n
kumirengaå. ja voiteluöljla puut-
reer woksi €i voidå rtfdlltää
omnibmsiliike eclå.

Liik€nrc Sålnismrestå *åu-
punkiin jfiest€tåisiin siten, euå
Iitrjåtr rro 8:r våunut iatkaisival
måikaa Salmisaarello ssti suorå-
raiseD liikenneyhteyden åikaan-
saamiseksi Töölön kåutrå Vålli-
laån, mis!å suurir oså Salmisåå-
rella lyttsketrt€levistä työlåisisiå

illl
FrNreNo 75 Ån

50 vuotta sitten
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Oulun paikallisliikennekalsaus
Koskiliniat Oy
Petri P. Pentikäinen

83 kåupunkibussia
10 tilausqjoautoa
180 kuljett4jaå
30 huoltoh€nkilöå
15 t imihenkilöä
28 linjaå
750 pysåikkiä
523 000 matkustsjaå vuonna
1989

N all i karin Ede n- t unnz lmiin
maalottu Sconia /.{iohhi -
hzthubussi ohittaa Otto Kar-
hin pxihillii sei*van Kii-
ninginlinj al4isen laht i 3 0 I
VolDon. Linja I Maintrlii ,
Kiiminki alhaa oII.a jo lnhi-
e llei pertiti pdikalli.sliihenn2t -
tii. Sen pituue on nain 25 hm.

1,

Lahtektisia go-hafisia autnja
on l(oskili4ioilla ktmmenen.
Kuuan 91 ualmistui joulu-
huwsa 1982, e4sinmdisenii
huudesta Volu osta. Loput
neljd ooot Scania-tuupparei-
ta, hun seuraavan sivun kes-
himmiiLsen kuud 94.

Laden Autohori on Koshilin'
jojen houiv olmistqi a. Uusinta
Iahti 300 -hdlust@ liihhuu
mm. kolmosliniallL K asso
hoskili4jalainzn B 10M nume-
to 36.

Onpa Ouluun ehslntt muu-
tama lietolt inenhin hori.
Littjalla 17 ovat liikenteessti
Scania 112 (niitit aiDan en-
simmöisia) ja udrsin sahso-
Ioi.sen ilmeiseksi siswtettu )
hieno Merced.es-Benz. Oulussa
pidctiinn melho hrvin kiinni
r e h is te r it un nu k se n muhai se s -
t a numeroin nista. N iinp ii
ndrnd Deltat oudt l@gisesti 16
ja 32.
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Lahtehisia uusimmista oanhimpiin. yTdhuwn
homea ja hiiltdua Scania 113 on Ldhti 100 .halustad,
heshella uuodpn /985 Scdnto Il2 ja alinnd jo uan-
halta bululaisitt&i ndJttöua Volao. Suurin osa
Koshilinjojen busseista on varustettu sdhhöisill(i
IinjahilpiLoittei a.

Kuuat: PPP 6.10.1990




