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RAITIoTIEHISTORIALLISIA TÄHDENVÄLEJÄ
Toivo Niskanen
Seuramme tunnettu raitiotiehis-

toriallisten arkistojen tutkija ja
pitkän linjan harraståja Toivo
Niskanen on koonnut seuraavaan eräitä historiallisesti merkittäviä kuljettajien toimintaohjeitå. Jo jonkid aikaa on Niskasen tutkimusten seurauksena
tiedetly, etui i.uodestå 1908,
raitiotieverkoston kaksiraiteiståmistyön aloittamisesta låhtien,
on silloin liikenteesså olleissa
Kummer-vaunuissa ollut kahdet
virroittimeL Vanhan yksiraiteisen liikenteen aikana käyt€ttiin tankovirroitintå, jonka päässä oli pyörivä rulla eli "tdssa".
Uudet kaksiråiteisen verkoston
myötä saadut ASEÄ-vaunut
taasen käyttivät lyyran mallista
sankavirroitintå. IGko ajojohdinjärjestelmä piti näinollen muuttaå, koska tankovirroitinradoilla
våihteiden kohdallå oli eräånlaiset ilmajohtovaihteet. Lyyran

käyttö ei edelyttänlt uilaista.
Muutostyöi etenivät linja linjålta ja siksi oli joidenkin vuosien

aikana pystyttävä liikennöimään
sekajårjestelmässä. Kummereiden katoille asennettiin vanhan
virroittimen lisäksi uudet ljryrat.
Uusituilla ajojohdoilla ei voinut
ajaa vanhalla tankovirroittimen
rullalla, koska vaibteiden kohdalla ei ollut ilmajohtovaihdetta.
Jos "trissalla" olisi ajettu, olisi
seurauksena ollut virroitintangon suistuminen langaltaan ja
kenties ajojohdon ja kannatinlankojen katkeaminen.
Valokuvia tiiltii lyhyeksi jääneeltä Kummereiden kahden
virroittimen kaudelta on htrvin
vähZin olemassa. Tähån asti on
vastå muutåma sellainen saatu

jäljitet8ä, eivåtkä nekään ole
dittåvän selkeitii virtoittimien

Päiväkäsky nro ??,

29. 8. 1908

Vahingon välttiimiseksi ei tnssaa
saa kåytuiä uuden johdon kanssa, våan on vaunu pysäytettävä
hyvissä doin virDittimen vaihtamistå varten.

Päivåkäsky

nro 102, 15.

10.

1908

Sattuneiden vahinkojen runsaslukuisuuden vuoksi veihdettaessa trissaa sankavifioittimeen tai
päinvastoin, käskeuiän konduktöörejä täten suurempaan varovaisuuteen ja huolellisuuteen.

kemisesta Rautatientorin kauttå. (Tåssä linjåh'istorioitsijoille
mielenkiintoinen tieto, liikennöintikatkos johtuu kaksimit€istamistöisui.)
Nro 99, 14. 10. 1908

Maistraatrn miiädysten mukaisesti iulee valaistuna olevan
takavalon olla punaisella låsilla
varustettu, mikä tåiten noudatettavaksi ilmoitetaan.
Nro 103, 18. 10. 1908
Koska kaikkia pysåkkejä ei ole

kilpien puutteessa merkitty,
ilmoitetaan kuljettåjille tiedoksi
noudatettåvaksi, että alla-

Seuraavassa

joitakin muitå mielenkiintoisia määräyksiä tuolta

ja

åjålte:

pysäkeiksi.

Nro 12, 3. 3. 1908

Söörnäist€n linja:Lintulåhdenkå-

tu, Andstenin kaakelitehdas

Kuljettajia kehotetaan huomaa-

maan oikea låhtöaika

mainitut paikst on laskettava

pää-

teasemalta. Drikoisesti on tullut
valituksia vaunujen viivyttelystå

Hietålahden påätepisteessä,

minkä laroksi yleisö joutuu odottelemaan tarpeettomåsti Albertinkadun vaihteella. Vaunut
eivät saa ajaa Hietalahden påiätepisteessä kulman taakse, vaan
on pysähdyttjtvä aiemmin, niin
etui kuljettaja voi nähdå Bulevardikadun suoEan edessäån.

Kåikukådun luona), 5. Linja,
Sirkuskatu (= Paasivuorenkatu),
Postikontiori (= Helsinki 1?
Snellmaninkadulla eli silloinen
Helsingin posti).

Hietålahti - Kåtåjanokka linjå:

Älbertinkatu, Mikaelinkatu
ennen käännettä.

Päivåkäskyt on käännetty ruotsistå-

Nro 69, 2.8. 1908
Katolisen kirkon luona on konduktöörien avattava myös vasen
siltaveråijä, sekä taas suljettava
se vaunun lähtiessä liikkeelle.
Nro 70, 6. 8. 1908

Konduktöörejä kielletään 4amasta vaunua trissalla uutta
ilmajohtoa pitkin, koska se on
rikkonut ilm4oldon.
FATT|O 3-1992

Koska nyt ei voida liikennöidä
Elisabetin- (= Liisan-) ja Niko-

lainkatua (= Snellmaninkatua)
pitkin, tulee konduktijörien ilmoittaa yleisölle liikenteen kul'

(=

Mikonkatu), Yliopistonkulma

puolesta julkaistavaksi.

Päiväkåsky nm ?6, 29.8. 1908

(=

Ll-Yo

lrrljj

VIISIKYMMENLUVUN SINISIÄ BUSSEJA
Jukka Hannikainen

ja nyt on vuo- kaksi urosikymmenen loppupuolen isoa
autosarjaå, jotka elivät linjaSarjamme jatkuu

rossa päätösosa

autoille tyypillisesti

lyhyen,

mutta toiminnallisen elämän.
Aikåisemmat artikkelit on julkaistu Raition numemissa 2, 3,

4,1988, r,2,3 -

1990

ja 1-

1991.

Volvo B-63508/Vahet
vm. 1957 - 1958, nrc1347 - 374

nro
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
353
3s9
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374

rek.nro kåynöön

ono

Poistertu

lilkenleåslå

8P,550 5 7.57 30.5.68
8P,553 I 7.57 11.6.68

BP-552 21.8.57 20.5.69
BP-549 23.8.57 20.5.69

551 29.8.57
568 2.9.57
596 6.9.57
BP-614 10.9.57
BP 647 16.9.57

29.10.68
21.3.68
1.11.67
27.1.67
30.5.68

BP-682

20.5.6S

BP
BP
BP

BP

10

9.57

779 25.9.57

29.10.68

Bp 7A0 2E S57 20 569

BP-862 5.10.57 20.5.69

BP-88r
BP

924

57

7.10
10.10

57

1.11.67

t0 9.65

BP-982 14.10.57 20.569
BR-27 17.10.57 23.11 67
BS-835 4.3 5a 1.11.67
BS
BS
BS

836

735a

$A

17

837 t4 3.58

3.56

BS-839 24.3.58

20.5.69
7.10.68
30.5.67
20.5.69
20.5.69
20.5.69

BS 840 31.3.58
BIJ 812
BU 813 14
16.3.65

8.4.5S

458

8U,814 24.4.58 20.5.69
BIJ
BU

815 30.4.58

1.11.67

816 12.5.5A

11.6.68

Palkkåluk!: slumapa kkoja 21, seisomaRengaskoko etu+laka: 11.00 x

20'

Tärnä oli €nsimmåinen erå Volvo

B 635 -alustoja, joka HKLlle
hankittiin, lukuunottamatta
muutamaa aiemmin esiteltyä
autoa. Kyseinen alustat)f,/ppi oli
hlwin suosittu liikennöitsijöitten
keskuudessa sekä Suomessa että
Ruotsissa. Käyttökokemukset
olivat ilmeisen hlwiä voimakkaan mootto n (150 hv, myöh.

165 hv) kanssa. Niinpä HKL

hankki myös nåitä alustoja, jotka
kodtettiin Vå1met Oyllä Tampe'
reella. Myös korit olivat ilmeisen
hyvää rakennetta, sillä valmistettiinhan tuohon aikaan suuri
osa koreista Tampereel)a. Sisustuks€ltaan våritys oli entuudeståån tuttu; seinät olivat puujäljitelmää (vaalean ruskea IKI levy),
istuimet punaista begamoid-muovia, otetangot beigen väristä
muoyipinnoitetta, sisäkatto kerman värinen, låmmityslaitteet
ym kuljettåjånosastosså kermanväristä jå konesuojus ruskeånpunåinen peltikoppa. Ulkovä tykseltään bussit olivat normaaleja
eli tumma HKL-sininen, hopeånvärisellä rajdalla ja katolla. Kåttojen päädyt olivat siniset. Ainoan poikkeuksen alkuperäiseen
teki 1960lur.ulla auto 355, jonka
katto maalattiin harmaålla vädllä muuten kokonaan, paitsi ettå

etupääty

oli jätetty

siniseksi.

Oikeastaan muita ulkoisia muutoksia ei tähän sadåan tehty,
paitsi takaljnjakjlven sii o vlhäältä laatikosta alas ikkunoiden
alapuolelle.
Käyttöalueeksi saialle muodostui esikaupunkiliikenne kaikille
kolmelle suunnalle jå joissakin
vuoroissa Lauttasaareenkin jo
1960luvun alussa.
Sijoitusvarikkona oli påäosin
Koskela, jotkut yksilöt oli siioitettu Ruhåan v. 1961 - 65.
Jostain slystä sa{an kåyttöikä
jäi keskimääräistä lyhyemmäksi.

Lyhin käyttöikä oli autoilla 361
ja 371, vain 8 vuotta. Esimerkiksi Lumiahon Liikenne Jalasiär,
ve)lä käytti saman tyypin alustaa
(vm. 1956) Boxerin korilla pitkälle 1980luvulle åsti.
Jos joku tietäå vastauksen tai
slyn lyhyeen kåyttöikään, ottai
sin tiedon ilomielin vaståan

Scanla.Vabls B . 7159 V/Wiima,
vm. 1958, nrot 375 - 404

nro

rek.nro kåyttö6n-

Po sleltu

liikenreecrå

375
376

BV-162 r3.9.58

22.11.71

BV 163 13 9.53

31.1.68;ldrmäsi

377 BV-164 13.9.58
378 8V,165 16.9.58
379 8V,166 16.9.5S
380 BV 551 16.9.58
381 8V,550 17.9.58
382 BV 549 26.9.5A
383 BV 548 26I59
384 8V,547 1.10.58
385 BV 546 1.10.5S
386 BV 545 3.10.5a
387 BV 543 4.10.58
388 BV-542 8.10 58
389 8V,541 10.10.58
390 BV 540 14.10.58
391 BV-539 16.10.58
392 BV-538 18.10.58
303 BV-544 22.10.58
394 BV-579 24.10.58
395 8V.580 28.10.58
396 4r,375 30.10.58

14.6.7?
22.11.71
22.11.71

3S7 At-382 5.11
398 41387 8.1i

22.11.71

58

58

399 4t394 12.11 58
400 At-577 24.11.5a
401 A!604 18.11.58
402 41618 21.1159
403 A1624 25.11.58
404 Al6gt 28.11 58

22.1171
2211.71
't4.6.72

2? 11.71
2211.72
2211.71

2211.72

2211

71

22.1171
22.11.72
22 t1.72
22.

i.71

14672
14.6.72
22.11.71

22.1171

22.1172
't4.6.72
2211.71
146.72

221172
14 672
22.11.71
2S 10.68

Paikkal!ku: istunapaikkoja 21, sesoma
Rengaskoko etu+raka: 11.00 x 20 "

Tämä Scania'Vabis -sarja han

kittiin

samanlaisella Wiima-ko-

rilla kuin Sisu-sarjakin

238 263.

mikä on myös aiemmin esjtelty
tällä palstållå. Sisustus oli nlyös
vastaava kuin Sisulla. Drotuk
sena oli moottorjkoppa, joka Sisussa oli keltåinen jå Scaniassa
taas alumjinjpellillä vuorattu.
Päällin€n Scanian kopassa oli
punaruskeaa korkkimattoa.

Ulkoväritys oli alunperin
HKL:n tummansininen hopean,

vädsellä raidalla ja katolla.
Katon päädyt olivat siniset.
1960-luvun alusta joidenkin
autojen katot maalattiin koko
naan vaaleån harrnaiksi (mn.

nrot 3?5, 380, 387, 388 ja 393).
Vuodesta 1968 alkaen saivåt
autot 381, 382, 383, 392 ja 400
uudenmalliset harmaat numerot
ja noin v. 1969 lähtien maalattiin bussit 377, 401j4 402 uudelleen vaåleansinisiksi hårmåalla
yläo6alla (ikkunoiden alareunåsta ylöspäin). Bussin 403 katto
maalattiin vielå v. 19?0 - 71
kokonaån harmaaksi,

Liikennealueeksi

näille

bus-

seille muodostui koko HKL:n

Pajamäki, 82S Roihuvuoren teollisuusalue - Rautatientofi, 645
Oulunkylä - Rautatientori. Sijoitusvarikkona oli pääasiassa Kos'
kela ja v. 1961 jälkeen joitakin
yksilöiui oli Rubassakin. Myös

Varhassa autot majsilivat

v.
1968 kesåaikana. Dsim. auto 3?6

oli silloin nimikkovuorcssa linjalla 89 R€posalmen uimarannalle,
jolloin allekirjoittånutkin päåsi
sillå matkuståmåan.

Näiden bussien

v.

hylkäyksen

19?2 håvisivät vii-

liikennekenttä keskustålinjoista

myötä

pääasiassa pohjoisiin esikaupun-

bussit liikenteestä ja tiihän päättyy myös tämä artikkelisaiam-

esikaupunkilinjoihin. Äluksi
niitii aset€ttiin vakiovuoroihin
keihin, mutta 1960lur.un loppupuolella ne ajoivat mm. linjoilla
81 Herttoniemi (Siilitie) - Påjamäki, myöhemmin 80 Siilitie Råutåtientori, 95 Vartiokylå Råutatientori, 50 Sömäinen -

meisetkin 1950luvun siniset

Seuraavassa numerosså pyrim-

me aloittamaan uuden

sarjan,
joka kåsittelee 1960luvun sinisiä
busseja.

Raikas kylpy
Viisikyrnmenluvun aikana linia-aulo1 eivät mahtuneet ylittämäån He-

vossalmen siltaa Sanlahaminaan,
vaan kuljettajat joutuival kåiäntärnään sillan pielessä. Kun liekin oli
kapea, ej kääntäminen ollut helppoa. Eräs kuliettaja ryhtyi kääntä-

mään päåstettyään ensin matkustaiat pois autostaan. Jostain syystä
kääntö epäonnistui ja linja-auto
suistui etuperin ranlatörmää pitkin
alas mereen. Auto menipystyasentoon niin syvälle, että ainoastaan takaosan katto jäi näkyviin.

ja rahastaja selvisivät
ulos autosta ja uivat rantaan,
Työtoverit kysyivät kLrljettaiaita jälkeenpåin, mitä hän teki auton pysähtyessä mereen.
Vedin käsijarrun päälle ja lähdin
pois, kulieftaia vaslasi.
Pelastusiiiiden aikana todettiin auton pysähtyneen päin suurta kiveä.
Tåmänjälkeen aikaan saatiin kiäntöpaikalle puomi estämään tämän
laaluisia onnettomuuksia
Kuljettaja

-

Sininen bussi 362 Lduttssaaressa li\ialla 24A, Kuvo: B. Ahlnds 1960-Iuvun alu$a
FAIT|O 3 1992

HELSINGIN BUSSILINJOJA
Perlti Leinomäki

ja

LINJA 41

LINi'AT

3. L. 47 - 29. 8. 54
Rautåtientori ... Porvoontie Yg4igLylÅ (Solbacka, nYkYinen
Viikingintien steys)

31. 8. 59 : 31. 8. 61

25. 8. 48 - v. 49 -ålku

Viikin kauttå

41A,/S

LINJA 43

41S
(Sör-

Rautåtientori llgll]lkX]Å
näisten Råntatietä)
Huom: "S" tarkoittåa yleensä
Sömåisten Råntåtietii
-

LINJA 4TN

kintie - Myllärintie - UyllJlglq
(fl uttumyllyntie,&Iyllärintie)
(yksityinen liikennöi) (paluu
Siilitien kautta)
13. 5. 64

2. s. 62

Råutatientori - Puotila - Mellunmäki

Viikin kautta

2. 1. 61 - 31. 8. 64
Råutatientori ... Itäinen moottoritie - He*toniementie - Vii-

Jatkettu Myllypurontien ja Karistiimentien kulmaan

30. 8. 54

jatkettu Mellun\vlään (Naula-

18. 1. 64

1. 9. 64

kalUontien risteys)

Puotinharjun kautta

26. &, 57
... Hämeentie - VilhonvuoBnka-

Rautatientod - Puotinbafu Puotila - yggigbsdu

HKL; Råutatientori ... Poruoontie - Turunlinnantie - Myllymeståfintie - Myllypurcntie - UyLly:
pglg (Myllypadontie / Orpaan

1. 5. 64

tu...

1

1.61
nimenmuutos: Mellunmäki
1. 9.

porras)

r166

1. 1. 66
Numeromuutos: 95 N

Numeromuutos 92:

LINJA 42

LINJA 44

28. 11. 60
Råutatientori ... Poruoontie Rantaka anontie - Rusthollarintie - lggtLllq (Rusthollarintie 6:n
aukio)

Rautåtientori ... Porvoontie - Turunlinnantie - Vånbanlinnantie
&qLjlhgliq (Kuusistonlinnantien ja Arhotien vå)issä)

6r

Sörnäisten rantatietii
18. 1. 64

Puotjnharjun kauttå (ei ruuhkaaikana)
1. 5. 64

Rautåtientori - Puotinharju Va*iohariu (päätepysäkki kuten
414)

23. 6. 61
... Porvoontie - Meripellontie Rusthollarintie - Puotila (Rust-

hollarintie

/

1. 1. 66
Numerumuutos: 90

Rantakartånontie)

1. 2. 65

21. L2. 63

Puotinharjun kautta myös ruuh"
ka-aikana

Jatkettu Kuutsalontien dsteyk-

1. r. 66

numeromuutos: 95

1. 1. 66
Numeromuutos:91

LINJA 414

LIN.IA 42X

30. 8. 54 - 31. 1. 65

18. 11.63
Håkaniemeståi ruuhkalinja

Rautatientoii - yg!!!ghl!! (Leppäsåarentien risteys, nykyään

1. 9. 63

Sippolantie)

1 1.61
nimenmuutos:

Yglligbglig
@AHII.9'HAIAIA

75 nEr
FAtTlo 3-1992

Linjan 42 Volvo / Helko -bussi 66
vuodelta 1953.
Kokoelma: P: Leinomiki
I-injan 4l Scania-Vabis
-hussi 483.

/

rfi

Helko

Kokoelma: P. trinomäki
Scania-Vabis / Wiima -bussi 404
Unioninkadulla 3.
1961.
Kokoelma: P. Leinomäki

l.

nil

FrNNr.nNo 75 JAHRE

RAIT|O
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KAUPUNKIEN JOUKKOLIIKENTEEN TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ
Juhana Nordlund

Ajan kuluessa melkein kaikki asiat muuituvat. vielä viime vuosisadalla lihasvoima oli
taväIisin voimanlähde kaupunkiliikenteessä. Vain joissakin suurimmissa kaupungeissa
alkoivat yleistyä hoyry- ja säblökäyttöiset kulkuneuvot. Polttomoottori löi itsensä läpi
vash 65män vuosisadån ålussa. Polttomoottodn kehittely oli toki alkanut jo h)'visså ajoin
1g00-luvulla. Harmi kyllä suurin osa liikenteen aiheuttamrsta Jnipädstöhaitoista on peräisin juud polttomoottodsta, vaikkakin ko. voimanlähde kehittyy aina vain parempaotr
suunta-an. T;ki sähkövoimakin saastuttaa omalla tavallaan, etenkin kun on kysynys fossiilisia polttoaineita käyttävistä voimalaitoksista. Tosin ydinvoimalaitosten päästöt eivät
kohilistu suoraan katutasolle pilaamaan hengitysilmaa. sähktivoiman 1äpimurto muun
kuin joukko- ja kiskoliikenteen osalta ei voine tapahtua ennen kuin akkuteollisuus kykenee kehittamåan sellaisen "patterin", joka mahdotlistaa esim. sähköautolle saman suo'ituskyvyn ja toimintasäteeMataus kuin mitä vastaavassa polttomoottorikåyttöisessä ajoneuvossa on (tankkausta kohti).

Sekä bussivåylä- että

light rail

-

systeemit ovat tulevaisuuden
joukkoliikennejärjestelmiä. Ne
raskaan raideliikenteen
t?iydentiijiä.
Kun larrastetaan tehoråkentamista, raskås raideliikenne tulee
vähintiiän yhtä edulliseksi rakennettuå neliömetriä kohti.
Raskaån kiskoliikenteen vastustajilla on toisinaån ollut ikåvä
tapa tuijottaa vain åbsoluuttisia
hintoja ja vääristellä siten tosjeivät

o1e

kilpailijoitå vaan

asioita. Pitää löytäå kansant!loudellisesti mielekkäin vaihtoehto!
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RUUHKAT N?\RKÄSTYMÄVÄT

Liikenteen ongelmia on tietysti

muitakin kuin

ympäristövahin-

got. Dräs keskeinen pulma on
ruuhkautuminen. Kun liian suuri

määrä liian pieniå yksiköitä

(esim. henkilöautojå) tunkeutuu
yhtaikaakapåsiteetiltaan rajalliselle väylälle, liikenne puuroutuu. Kun on kysymys åhtaasia
kaupunkirakenteesta, lisäkapasiteettiå ej ole viisasta hankkia vain katlrja levittämällä ja

suu a eritasoliittymiä råken
telemalla, vaan joudutaan kehit-

tämriän julkjsta liikennettä.
Joukkoliikennettä tarvitaan
myös siksi, että joka toinen suo
malainen on ajokortiton.

JOUKKOLIIKENNE HOUKUT'
TELEVAMMAKSI

Joukkoliikenteen kehittäminen
ei saa olla vain yksilöllisen lii
kenteen hankåloittamista €rilai

sin maksuin ja rajoituksin. Toki
esim. pysåköintjpaikkoja råjoit-

tamalla voidaan tehdä

yksi_

tyisautoilu epämiellyttäväksi jr
kalliiksi. mutta sellainen ei kuuRATTO
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lu sivistysvaltion tapoihin. Joukkoliik€nteen suosiminen pitää
tehdä rakentavassa hengessä.
Tuote nimeltä'joukkoliikenne"
tulee kehittää sellaiseksi, että
ihmiset haluavat vapaaehtoisesti
käyttää sitä. Sit?i pitää markkinoida nopeana, helppona ia
ympåristöystävällisenä unohta-

matta liikenneturvallisuutta.
Joukkoliikenteen pitää tuntua
asiakkaasta henkilöauton käyttöä miellyttåvämmältä. Tässä
kohtaa joukkoliikennepalvelujen
tarjoajilla on valtava työsarka
edessään. Oiva osoitus tästä on
henkilöautojen åina våin kasvava suosio (ei sotketå låmaa tähän).

ERILAISIA LIIKDNNEMUOTO,
JA ERI TEHTÄVIIN
Kaupunkiliikenteessä tavallisim,
mat joukkoliikennevålineet ovåt
junåt, metrot, ligbt railit, raitiotiet sekä linja-autot. Kåikki
måinitut poikkeavat toisistaån
kapåsiteetiltaan, joustavuudelt:ran, ympäristöominåisuuksiltåån ja ti€tenkin kustannuksiltaån. On selvää, että niillä jokai,
sella on omat tehtävänsä, vain
hawoin voidaan korvata toinen
toisella.
MATKANOPEUS SUUREKSI

Keskeisimpiä palvelutasotekijöitä on nopeus. Joukkoliikenteen
tulisi voida käytt?iä rnahdo)lisimman usein omia ajoudaan.

Kiskoliikenteen tåvoin myös
bussiliikenne voidaan ohjata
omille väylilleen. On jopa tapauksia, joissa bussi- jå kiskolii-

kenne käyttävät osittåin samoja
ajouda (Essen). Tämä on tåloudellinen tapa parantaa joukkoliikenteen kapasit€ettiå, kes-

kinopeutta, säännöllislyttii ja
varmuutta. Perinteiset joukkoliikennekaistat ovat tietenkin vielä
halvempia, mutta todella tehottomia.
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MAANKÅYTÖN SUUNNITTELU
VAIKUTTAA KYS1AITÄÄN
Kysyntä määrää ta{onnan myits
joukkolijkenteessä. Kysyntään
voidaan tietenkin våikuttåa monellå €ri tåvalla, joista tässåkin
on joitakin esimerkkejä vi]ahtanut. Eräs hyvin keskeinen asia
on måankäytön suunnittelu. Kun

hanastetaan tehorakentamista,
tarutaan kapasiteetiltaan suuria
jä{estelmiä. Haja-asutusalueilla
joudutaan tyytymään pienem,
piin. Niin kauan kun maankäyttöpolitiikka on hämärän peitosså,
on epätarkoituksenmukaista
kinastella, mikä liikennemuoto
on sopivin. Tietenkin jos jonkin
suuren järjestelmän perustamisinvestoinnit on jo tehty, on vähintäänkin kohtuul)ista, että ko.
järjestelmää suosivaå maankäyt-

töpolitiikkaa tullaan harrastamaan mahdollisuuksien mukaan.

Liikennevirrat määräävät tår-

vittavan kapasiteetin.

Selvite-

tåån, montako matkuståjaa menee tietysså korridorissa yhteen
suuntaan huipputunnin aikana.
Lukuarvon huippu on se, joka
kiinnostaa. Raskaan raideliikenteen edustajana m€trc voi yltää
jopa awoon 70.000 matkustajaa
tunnissa. Toisaalta metroa ei
kannata rakentaa, jos huippukuormitus jää alle awon 7.000
matkustajaa tunnissa. Light
Iailin kapasiteetti on usein 4.000
- ?.000 matkustajaa./tunti, mutta
erikoiståpauksissa voidaan saavuttaa årvo 20.000 matkustajaa/

tunti. Bussirata-

(bussiväyläJ
järjestelmiin välityskylTksi aruioidaan jopa 10.000 matkustaiaa
tunnissa. Pe nteisen "bussit
kadulla' -systeemin kåpåsiteetti
on luonnollisesti paljon alhaisempi. Såma koskee antiikkistå katuråtikkaa, jonka yksi sovellus
on Helsingissäkin kåytösså. Van'
hanaikainen voi silti olla hyvä,
niinkuin He)singin tapar.rs osoittaaKulkuneuvon lopullinen valinta
tietylle alueelle on ennenaikaistå,
jos ei ole olemassa täyttåi
vårmuuttå kyseisen alueen
maankäyttöpolitiikåsta. Usein
kuulee väitettävän, että se ja se

liikennemuoto ei sov; sinne jå
sinne, sillå ko. alue on jo valmiiksi rakennettu- Asia ei sit,
tenkään ole aivan näin. Mikään
yhdyskunta ei ole välttämättä
koskaan kokonaan valmis. Mo,
niin näennäisesti vålmiisiin
kaupunginosiin voidaan toisi,
naan rakentaa vielä paljon lisää
(esim. Pohjois-Haagan jå Kannelmäen asemaseudut 1970,
luvul)a). On kokonaan toinen
juttu, syntyykö tuollaisen tehorakentamisen seurauksena viihtyisiä alueita.

KAIKKIA LIIKENNEMUOTOJA
TULEE KEHITTÄÄ
Kaiken edelläolevan pemsteella
voidaan todetå, ettå ainakin
suu mmissa kaupungeissamme
on perusteitå joukkoliikenteen

kehittåmiselle. Kysymykseen
tulevat kaikki liikennemuodot.
Bussiväylä- ja light rail -systeemit ovat hlrvin vårteenotettavia
vaihtoehtoja, kysyntää niitä
tehokkaammille järjestelrnille
rjittää korkeintåan pääkaupunkiseuduila, sielläkin vain ani-

harvoilla suunnilla. AsiakaslähtöislTs, taloudellisuus, tebokkuus ja ympäristöystävällis)rys
ovat avaintekijöitä. Mielenkiintoista harrastettavaa pitäisi
piisata tulevaisuudessa kaiken
järjen mukaan sekä kumi- että
t€riispyöråifanejlle.

Tätä tehdessäni olen käytLänyt
lähteinä mm. seuruavia:

- Helsingin
kausiliite nro

Sanomajn kuu
8, 20. 4. 1991:

Joukkoliikenne håviää autolle
- Paikallisliikenne 1991: David
Beilinson: Lisht rail
- Paikallisliikenne Tiedote 4/91:
Raidemiehen näkemyksiä 1990luvun joukkoUikenteestä
- Svenskå Omnibustidningen
1211990: Varftir inte bussbanor ?
" Martti Tiuri: Maapallon nrah'
dollisuudet
- Tlrulilasilehdessä Antti Talvi
tie -sarjan lukuisat osat

UUSI SCANIA-HISTORIIKKI

Björn-Eric Lindh: Scania fordonshistoria 1891 - f99f
Vaikka Scanian satavuotisjuhla-

vuonna 1991 ilmestyi useita
erittäin tasokkaita juhlåkirjoja
(kirjoista kerrottu Raitiossa
3/1991: Capitotien jå Metropolien jäljillä 2.oså), on kevåållä

1992 julkaistu jälleen uusi, sarjaa oivallisesti täydentjivä historiikki.
Kyseinen teos poikkeaa asioiden esittåmistavaltaan jossain
mäådn muista jullakirjoista.
Luonnollisesti ensin k€rrotaan
Ruotsin elinkeinoelämän råken'
nemuutoksesta viim€ vuosisådal'
la Coilla) ja uudenlåisistå kuljetustarpeista. Yksi kuljetusvälineitå valmistava tehdås päätettiin rakentaa silloiseen Södertelgeen (nykyinen Södertälje). Tämä alunperin Butåtievaunuteh taaksi tårkoitettu laitos tunnettiin kirjainyhdistelmällä Vabis =
VaSnfabriks Aktiebolaget i Sö-

dertelge). Mydhemmin Malmössä
alettiin tehdä Scania-m erkki siå

(latinaa ja tarkoittaa Skoonea)
autoja, rnootto - ja polkupyödä
yms. Näiden teollisuuslaitosten

fuusion tuloksena syntyneen
kuorma- ja linjå-autotehtaan
histodån jokaiselle \4rosikymmenellc omistetåån oma lukunsa.

Tällä kertaå yksittäisille valo-

kuville e; anneta yht?i paljon
tilaa kuin aiksisemmin, mutta
pienikokoisia kuvia on sååtu
mahtumaan subteellisen paljon.
Kuvat ovat tarkkojå, teknisesti
kaikin puolin onnistuneita ja
vielåpä mielenkiintoisia! Esimerkiksi Metropoleista ja Capitoleista on paljon sellaisia kuvia, joita
allekirjoittånut ei ole aiemmin
nähnyt.

Kirjan tekijå on nimenomaan
kulkuneuvohistorian ihminen,
hän kuuluu mm. lukuisiin harrastajayhteisöihin. Niinpä kirjan
sisältö kiinnostaa erinomaisen
kovasti juuri harrastajia, ei ehkä
niinkään liikennöjtsijöitä tai
autokåuppiaita. Teksti käsittää
melko lailla ltosilukuja ja teknisiä numerctietoja, mutta liiallisilta pikkutarkkuuksilta vältytään kokonaan. Jokaisen vuosik)'rnmenen åjonelrvotuotanto on
tiivistetty vielä erikseen pieniin

numerotiedot ole missäån mie'
minkään

lessä ristiriidassa
kanssa,

Suomalaisia kaupunkiliikenne

harrastajiå kiehtovasta matalalattiå-Scåniasta ei teoksessa
kerrota sanallakaan, ej liioin
kuvilla. Ehkåpä l25-vuotis ...
Vaikkei histodikin tarkoituksenå varsinaisesti ole huumo n
viljely, yksi kuva sai all€kirjojttaneen suupielet hym1ryn: Sca'

)
)

nia-hinu perässään Volvo F88 rekka. Tlypillistä ruotsalaista

leikkimieltä!
Tämä ki{a on taas njitä, jotka
kuuluvat ehdottomasti kaikkien
kulkuneuvohanastajien hyl)yyn.
Mm. C-, CR-, BR', CN- ja N-rna)leista löytly valtavasti sellaista
tietoa, mitä ei ole juuri rnissäån
muuallå kerrcttu. Kirjaa myy
dään Ruotsissa åinakin alan
museoissa noin 300 kruunun
hinnalla.

Juhana Nordlund

taulukoihin. Moottoritwpit on
koottu samalla tavoin yhteen.
Taånnoin huomautin aiempien
kirjojen ylimalkaisuudesta, mutta nyt sekin åsia on jäiestyksessä: kaikki tilastot on selkeåsti ja
täsmällisesti esitetty eivätkä

t
)

FrNr.nHor 75 rHs

Scania-Vahis B62VE /
Helko vuosimallia 1954.
Kuva: M. Hellstdn
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PÄÄTEPYSÄKKI . LIIKENNEUUTISIA
Koonnut Arto Hellman

RÄITIOLINJAT

älykäs ohje aiheutti mittavia
myöhästymisiä aikatauluista.

1?. 8.

KåIden kuukauden totaalisen

seisokin jälkeen ilmestyi jälleen
liikenteeseen neliakselisiakin

ollut ratatöiden luoksi erinäisiå poikkeusElo-syyskuussa on

Sirolan Liikenteen lentokenttälinjoilla kullee nykyään joskus
Sirolan Liikenteen bussejakin,
useimmitenhan nyt kyljessä
lukee Vantåan Liikenne.

reittejä lähinnä

vaunuja.

yövaunuilla
puolenyön jälkeen. Samalla on
ollut 'linjå-autoja tunnuksin 3X ja

25.8.

4X

Linjan 13, Asema-aukio - Katajanokka, aikataulut muuttuivat

21.9.

laivojen liikennöinnin muutosten
vuoksi.

TööIön hsllissa

oli aamulla liian

vähän våunuja, joten Koskelasta
vietiin kiireeltä pari neliakselista Töölöön. Ennen seitsemää
nekin olivat jo ajossa.
Håkåniemessä pysähdytti kaunis näky; pedkkäin aivan tyhjä
linjan 2 nivelvaunu ja tåpötäysi
iinjan 38 neliakselinen (vnoro
20 /

nio

1).

1.9.
Kuten arvata saåttoi, oli neliakselisia vaunuja vähän joka linjalla. Ykköslinja kokonaan vuoroa 6 lukuunottåmatta, kaikki
kåkkoset, aamullå kaksi kolmosta jå yksi nelonen, kaksi kuutosen ruuhkaa, kaksi kahdeksikon
ruuhkaa ja niin edelleen. Ykkdsenkin ainoå nivel hajosi illal-

la ja työnnettiin pois, tilalle
tietysti neliakselinen.
3.9.
Kauppatolilla ajolangat alhaalla
ennen klo 13, korjaustyöt kestivät toista tuntiå. Lukuisia poikkeusreittejå ja muutsma vaunu
satimessa Aleksilla ja Kauppatorilla ilman virtaa. Ykköset kääntyivät ensin Rautstientorilla ja
noin klo 13.45 alkaen Katajanokan terminaalissa. Tämä

12

4. 9.

Iltapäivällä otettiin käyttöön

Koskelan hallin jå Kustaa Vaasån tien risteyksen liikennevalot.
Råitiovaunu tilåa valot virroittimella ajolangåssa olevasta nupista. Xiiänt)'ville autoille ei kuitenkaan ole eri valoja, vaan niiden
on käännlttävå vanhaan tapaan
väistämisvelvollisuutta noudatta-

20. 10.

kello 10 alkoivat linjat 70, ?3 ja
76 pysähtyä myös Kåisåniemen
pysäkillä.

Linja 55 on nykyään nivelbussilinjå.
23.

Manaskuussa on koko rataosuus
Hämeentien ja Kustaa Vaasan
tien nsteyksestä Ambiaan ja
takaisin urakiskoå. Viimeiset ns.
rautatie- eli Vignol-kiskot revittiin pois loka-marEskuussa.

AUTOLINJAT

STA:lla ajetaan

säännöllisesti
nivelbusseilla lauåntaisin linjoilla 40 ja 41. Linja 40 vaihtaa
tavallisen bussinsa niveleen klo
23 jälkeen ilmeisesti linja-autoasemalla, linja 41 nivel kulkee jo
noin klo 20 alkåen aina yöliikenteen loppuun asti. Tållainen
nivelbussiliikenne on jåtkunut
ainakin noin llrodestå 1986 - 8?
alkaen, myös kesäisin.

11_

- 31.

12_

väliseksi ajaksi muuttuivat
linjojen 71 ja ?1S reitit Hernepellontiellä tehtävän ti€työn
vuoksi.71 ei aja lakkautetun
Hefttoniemen mdan tasoristeyksen kautta. Linja ?1 ajaa molempiin suuntiin Pihlajamäentien
risteykseen asti Viikintietä. 71S
sen sijåån kulkee keskustan
suuntaan moottoritietä pitkin ja
Pihlqjamäkeen Viikintietä pitkin. Molemmat linjat kåyvät
mennen tullen kiertämässä
Pihlajistossa.

Kuliettaia katsokoon ensin
läkäs vanha rouva suositteli kuljet'
lajille neuvolsi sekä malkuslajien
lurvallisuuden ParanlamlseKsl:
Eivätkö kuljeltajat voisi ennen
-håtåiarrulusla
katsoa sisäpeilislä,
että kaikki rnatkuslaiat pilävät tan'
goisla kiinni. Silloin eikukaan kaa-
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museon

METRO

KAIUSTO

3.8.

15.8.
Ratti-Kåriå eli Mustangi 320 oli
kouluvaununa klo 11 ' 13.30.
Ajoreitti VH - St - Helsinginkatu
- Sls - Tk - Hpl - Tk' Lp' Kt Eir - Yt - Rt - Ht - Brh, St - VH.
Ssmalla testattiin linjan 8 uusittu kiskotus Hesa llå ja raivat
tiin puomit ym. esteet syrjään.
Vaihteenkåäntömågneetin sijoituksesta johtuen 320 ei käännä
Metallitalon, Kåuppåtorin nollaraiteen eikä Salmisaar€n sivurai

Juhlittiin 10 vuotta

vanhaa
metroa. Filåteelinen erikoisleimaus järjestettiin 2. 8. Rautatientcrin metroasemalla. Såmåntyyppinen HKL:n oman maksuleimakoneen sivuleima on ollut
käytössä syksystä alkaen. Leiman kuva-aibeessa metron våunupari Jeijuu ilmapallomeressä,
aika erikoinen kiskoliikenteen
aihefilateliaan kuuluva leima.
Varikolla Roihupellossa jäies-

tettiin

yleisökjertoajeluita ja

teen vaihteita.

Jugend'salissa sekä Amandåssa
näytettiin metron rakentamisesta ketovia elokuvia. Metron
matkustajaliikenne sloiteitiin 1.

24.8.
Vihreä nivel 85 koeajos-.a Valli
lan kulmilla.

kustarnalla juhlajunalla.

Neliakseljsten vaunujcn jalru
takaparkkjvalot vaihdettiin vuo'
den 1992 åikåna k(ttaisesta
punalasisiksi. Såmaten niihin on
tehty takapäån sivuvilkut, jotta
autoilijat paremmin buonrioi,qivat
vaunun seisomisen laiturir lomilla
pysäkeilJä. Neliakselisirr: raunuihin on myös asennel,', li]sem

1982 rataosalla IK - Hakanjemj, 1. 7. jatkettiin linjaa
Rautatientorille ja 2. 8. tasavallan presidentti Mauno Koivisto
oli avaamasså liikenteen mat-

6.
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kokoaasaåea

lå

man puolen tausta- e)i

Per

tuspeilit, jotka eivät mahdu r
maalisti olemåan auki ulos, n
ta jotka voidaan sisältä pair

ulos- Vaunujsta 17 jå 18
puuttuivat \lelä syksyn ålussi

Ison-Valmetin sa{asså (nrot
30) vanhanlainen saksisanka
roitin oli syyskuussa enää r
nuisså 19, 23 ja 24, mujssa
massa olevissa sarjan vaunui
on yksipolviset vinoittimet. Ii

pi-Karioissa (nrct 1- 15) s
sisangat ovat välttämättöml
koska niiden telit ovat niin
vin jousitettujå, että yksipc
nen vifoitin saattaa huonok
toisellå rädållå vaunun hei
lehtiessä muljahtaa ajolan
alle såaden aikaan pahaa jäll
Keppi-Kårioitten telit perus

vat Ratti-Kadoitten sveitsi

seen SIG:n telilisenssiin ja
net muistavat vielä kuinka
vät kulkuominaisuudet niillä
Kaikki Ratti-Karioita uudeml

vaunut ovat

jousitukselt

jäykempiä, mukaanlukien
simmat nivelvaunui, joissa

saksalaisen Diiwagin lisenssillä
t€hdyt telit.
Raitiovaunuun 10? on asennettu
kesäkuussa uudenlainen ovien
ohjausprosessori, joka tadoåa
toivottsvasti parempaa matkus-

päåtepysäkkiajan vähyyden takia
nåhdään linjalla 1A oikea tunnus
vain etukilvessä ja muissa kil-

visså 1- Tai sitten on takakilvessä 1A ja vaunu ajaakin vain
l:n reitillä.

Prosessodtek-

tusturvallisuutta.
niikka tarjoaa kuljettsjalle välit-

tömåin puuttumismahdollisuu-

alen sulkeutumassa olevan oven

15. - 16. 9.

Linjalla 58 oli bussi 8948, joka
on linjan 91 vakioauto. Siinå oli

toimintaan, ovet voidaan avata
uudestsan kesken sulkeutumisen. Orien valokennon hajotessa
tåi tullessa ilkivaltåisesti peit€_
tyksi, kyseisen oven merkkivalo

AXS:n lippukone ja sivuikkun assa asiaankuuluvasti matkaliPPujen kokeilutsrra, vaikkei linja 58
kuulukaan kokeilun piiriin.

Eillöin sulkeå oven nappia Painamalla. Ovipuoliskon väkivaltaisen kiinniveuimisen satuttua,
kuljettaja voi sulkea molemmat
ovet nappia painamalla. Alku-

Sryskuussa oli Varhan käytijssä
nivelbussi. Kyseessä oli Ruhan
auto 8601, jotå käytettiin linjalla
59 vuorossa 709. Lokakuun alussa auto palasi låntiseen yksik-

alkaa vilkkua. Kuljettaja voi

lisäåvä laite, ikåänkuin kiskojarru / seisontajarru. Vaunulla ajetaan uusien laitteiden asentami-

sen joldosta yksisuunta-

vaunujen tapaan.

21.9.
Vihreäksi muuiiunut sarana 71
ilmestyi koeajolle. Vaunu 16 on
ollut jonkinlaisessa peruskorjauksessa vallilassa.
5. 10.

Vasta vihertynyt nivelvaunu 86
Vallilan råtåpihalla. Seuraavana
saa vrhreäkeltaisen värin våunu
90. Vallilassa on täysremontisså
vaunu 15.
11.10.
Puh distusvaun

u 2118 liil<keellä

Hämeentiellä

päivällå.
keulassakin

on nykyään
pölyämistä
estävå ku-

mihelrna.

Mainittakoon

vielä,

että nykyisin si!.rilla
olevat kumihelmat

olivat aluksi metalliset
veivät
paikoitellen

ja ne

katukivet
pä ne vaih-

dettiin

Puhd,istusvaunu 21 18 esittellssai Vallilln mtapihall\ 16. 9. 1992. Kolme wörivaiii teriisharjaa
o\dt pjördstön vdlissö. Kuua: J. Ravhakt

hankaluutena on esiintJmyt
vaudun nelosovien jåiåminen

seilaamaån edestakåisin tottclemattå minkäänlaisia nappeje-

Raitiovaunuihin ollaan tilaamas-

sa

automaattisen kilvitksen
piototyyppiä. Tavoiiteena on
info- ja kilvitysjärjestelmä, jolla
kuljettåja saa ohjaamosta aseiettua vaunun kaikki sisä- ja ulkokilvet samanlaisiksi. Nyh.isin
14

köön

ja

59 muuttui kokonaan

Ruhan linjaksi. Vuoden vaihteessa on tsrkoitus siirtiiä myös linja

57 kokonaan Ruhan liikennöitävåksi.
Hiomåvaunuun 2119 on asennet-

tu

painevesijärjestelmä, jolla
suihkutetaan kiskot puhtåiksi
ennen hiontaa. Tänå vuonna on
Yaunoun lisätty myös hiomakivi_
en kosketuspainetta tåruittaessa

taipuisampaan mate-

riaaliin.

suunniteltu myös imuria s).nty

vän suuren pölnilven

estämi

seksi.
13.10.

Nyt se sitten toteutui. Nousu
bussiin 8... 11 råskaan työtun_

nin jälkeen antoi ilon kuunnella
kovaäänisistä radiomainoksia ja
ylipirtei tii Radio Ettanin juontajia. Eihän se radio kovalla ollut,

BAIT|O 3-1992

mutta

tuli

kokemattomuuttaån
istuttua kovåäänisen alla.
15. 10.

Tapahtui valit€ttava työtapaturma, joka johti hallimiehen kuolemaån. Mies jäi kahden vaunun

väliin, kun toinen vaunu lähti

juttuja, että Saksan
Liittotasavallasta vuokruttaisiin
On kuulunut

vuonna 1993 koekäyttöön matalalattiavaunu. Vaunu olisi augsburgilainen MAN-vaunu. Toivotåan, että tållainen tal jokin muu
nykyaikainen matalålåttiavaunu
saataisiin Suomeen.

"itsestään" liikkeelle. Vastaavien

vahinkojen välttämiseksi as€nnetaan neliakselisiin vaunuihin
kuljettajan aition h ålyty6summeri, joka soi jos kuljettåja avaa
objaamon veräjän ajokytkimen
suunnanvaihtokahvan olematta
nollassa. Tåyskorjatussa vaunussa 16 on nyt jo sellainen "verä-

jänvartija"; se
viikolla 45.

tuli

liikenteeseen

17. 11.
Punaharmaita nivelvaunuja ovat
enääi 75, 87, 88, 89, 91, 92, 93,
94, 96, 9?, 98, 99, 100, 101, 102
jå 103 eli vain kuusitoista vaunuå. Osåsta tehtiin kuun loppupuolella ns. poroja.
Autossa HKL 8961 on uskollises-

ti

Vantron-sisälinjånumerokilkun se on linjalla 97. Muualla autossa, myös
kuljettajan paneelissa on toki
97. Kun kuljettaja våihtaå linjanumercksi 944:n on Vantronis'
sa loogisesti vain 94.
Yleensä näkemäni Vantronit
ovat kuitenkin pimeinä.
vesså 978 silloin

20. 11. - 6. 12.

Jo toinen talvi pororatikoita;
elikkä punaharmaita nivel-

Tampereen Kaupungin Liikennelåitos on saanut syksyn 1992 ku:
luessa viisi Scania N113 CLB aaLG / Wiima 2o2 måtalålattiabussia:

605

= alusvalmistenu-

FAS'462 18208?4

606 FAS-661
60? FAS-450
608 0zu-467
609 0Fu-468

tan

meto
18208?5
18208?6
18208?7
18208?8

221 CBB-709 1820702
222 cBB-693 1a20703
223 CBB-710 1820871
224 CBB-760 1820872
225 CBB,81? 1820873
Sekä TAKL:n ettii VL:n autoissa
on ympäristöystiivällinen DSC 11
27 EDC 'moottori sekä katalysaattori. TAKL:n autoissa on 2vaihteinen GÄV?83R -vaihteisto,
VL:n autoissa 3-vaihteinen GAV
6?1 (Voith D863). VL:n 221:ssä

on kokeiltu maantieperäå.
TAKL:n autojen akseliväli on 6,5
m ja VL:n 6,7 m. TAKL:n autoissa on 43 istumapaikkaa ja VL:n

joulukuun aikana. Pororatikoilla
on tietysti myös silmät, nyt ne
on teipattu tuulilasin yläkulmiin
ja punainen nappinenä on lasin
alapuolella. Vaunun kyljissä on
e koisisot jouluaiheiset mainos'
tarråt. Järjestelyistä vastaavat
Linnanmäen huvipuisto ja Lasten Xamevaalit Oy. Yksi porovaunu osal)istui 21.11. pidettyyn
joulupu}i:r kulkueeseen Aleksil-

40.

ta Manskulle.

MUI-IIA
28. 8.

Taiteiden Yöstii edellisen numeron juttuun korjattavaa ja patjon
uutta tietoå: Linjåa 2X ajettiin
kabdella vaunulla, 102 ja 110.
Reitti oli Kåuppatori - Aleksante nkatu - Mannerheimintie Kaivokatu - Kåisåniemenkatu Haka-niemi - Arenan silmukka.
Vuoronumeroita ei ollut eikä

kirjallista aikatauluå,

edessä

lisånä poikkeusreittikilpi, sisä'
kilpiä ei ollut. Vaunu 110 oli
sitäpaitsi kilvit€tty suurimmaksi
osaksi pieleen, sillä edessä o)i
kyllå 2X,. muttå sivuillå ja taka'
nå 2V.

Vantaan Liikenne Oy on såånut
lokakuun 1992 aikana liikent€e'
seen viisi Scåniå N113 CLB AALG / Carrus City L matalalattiabussia:

vaunujå, joitten lipputankoteline

on poistettu ja tilalle laitettu
sarvia markkeemava häkk)'rä,
on ollut liikenteessä marras- ja

Metsälän Linja on tilannut kaksi
matalalåttia-autoå lisäå.

Vantaan Liikenne

on saanut
/ Wiima

muutaman Volvo B10B

202

takamoottoriauton. Autot
ovat ns. puolimatalia. Jäähdyttäjä sijaitsee ovettomalla puolella
takapyörän edessä. MatalalattiaVolvo tuleekin jäykällä etuakselilla. E lljsjousjtetuissa o)i kuu'
ler.lma liikaa vikoja. Myös Scania
siirtyy jäykkiin etuakseleihin.

Vaunut. lähtivät Töijlöstä raiteeltå 10, paluu raiteille 14 (102) ja
15 (110). Kuljettajjen itseteke'
mät aikataulut LOKin o}jeiden
mukaan olivattällaiset:

Vaunu 1101
TH 1.32 - Ruusulankatu

-

Hel-

singinkåtu - Portlaninkatu Hakaniemi Ht 1.45 - Kåuppatori
Kt 2.00 - Ht 2.20 - KL 2.35 - HL
2.55 - Kt 3,15 - Ht 3.35 - Kt 3.45

-Yt-Lp-Tk-TH4.00

Vaunu 102:
TH 1.32 - Tk - Lp - Kt 1.45 - Ht
2.04 - Kt 2.15 - Ht 2.40 - Kt 2.55
- Ht 3.15 - Kt 3.30 - Ht 3.40,
Porthaninkatu - Helsinainkatu TH 3.55

Arenan silmukån vähiten käy-

tetty osuus eli miteenpätkä
Toisella linjalla on kiskotuksen
osalta huonossa kunnossa, hit'
saussaumåt ovat lohjenneet jå
si\rrsuunnån heitot melkoiset.
Linjalla 2X ei ollut jäies'
tyshäiriöitä, mutta vaunulle 102
Kaisaniemen metrotyömaalta liikenne-este; kuorma'
auto seisoi kiskoilla ja miehiä oli
montussa tutkimassa jotain.
Vaunu ja sen noin 200 mattustajaa saivåt odotella kymmeni'

löytyi

15

sen minuuttia, ennen kuin tYö_
miehet keksivät miui Piti t€hdä
Nostivat ison Puupöllin montus_
ta auton lavalle ja PoistuivaL
Kellon kilisyttiiminen, towen
soittsminen ja va6in vapaamuo_

toiset ulkokuulutukset

eivåt
nopeuttaneet auton Poistumistå
yhtiiån. Tållainen epbodi sstlui
siis klo 2.25 - 2.35.
Vuoroväli venyi Pakostakin 20
minuuttiin Aleksin tukkoisuuden sekå jstkuvan reittiselostamisen vuoksi,

Muita Taiteiden Yön kotkotuksia: Aleksille jäi Pari vaunua
jumiin vel)ovan ihmismassån
keskelle loppuillastå, joten kol-

moset ja neloset öattiin Poikkeusreiteille. Kolmoset Peråmie_
henkadutle ja neloset Kirurgille.
Jossarn välissä qiettiin SneImsninkailullakin. Aleksi avautui
noin klo 1.25 ja niin Päåsi 2X
ajamsan lasimeresse

Taiteiden Yön toimikunta sai
HKL:ltii 50.000 mkn laskun;
kaksi nivelvaunun tuulilasia,
kahden vaunun kaikki sivulasit
sekä maalaustöitii ja Yksi takaikkuna, josta heitettiin sisliiin
suojaiiemerkki tolppineen. Olisipå uualenvuoden- ja vappuöilläkin jonkinlainen järjestävä taho,
jolle voisi lähettää laskun niinä
öinä tehdyistii tuhoiiiistå. Tai
sittrn laskun voisi toimittas
kaikille 30 - 50 vuotiaille lapsellisille vanhemmille lasten kotikasvåtuksen puuttumisen johdosta.

Uusia radiolaitteita asennettiin
syksyllå Varhan autoihin. Samalla myö6 vanhoihin busseihin
tulee nyt musiikkiradio, radion
äänen saa kuljettaja halutessaan
myös matkustamoon. Kuka tahansa matkustaja voi asetuksen
mukaisesti halutessaan suljetuttaa kuljettajalla radion, jos ei
halua kuunnella esim. Rådio Ykköstå. Asennustyön arkana saat_
toi myös kokopäivåvuortoissa nåkyä tilapiiisesti Sisu-pusseja.

Designin voitto jädestå: Miksi'
köhän esimerkiksi bussiPvsäkin
nimikilvessä on "Malm. hautaus_
maa" eike "Malmin hautausmaa".
Tiedåmme, ettii pysäkin nimikilves6å tek6tin tiiytyy slkaa 6amaltå tåsolta kuin sen alla olevien

linjakilpien tekstin. Kolmesosa
nimiliuskasta jåiö uillä tavoin
Whjäksi. Eikö iärki voisi voittåa
js riviä aloittåa yhui merkkiå
aikaisemmin, etenkin kun nimiliuskan alla ei ole linjånumeroi_
tå. Jos pitiiä Mentää, niin eris-

nimien mielivaltainen lyhentämi_
nen ei liene kovin jårkeväå, lYh ennettiiköön silloin mieluummin
vaikka "håutausrnaa" "hau_
tausm.:ksi". PS 1: Aiemmin
pysäkkikilvessä ollut Viikimäki
on jo aikaa ollut Viikinmäki, ja
hyvä niin. PS 2: Puotila ei ole
ruotsiksi Bodby Gfud. Katsotåånpa lukeeko tiitå Palstaa kukean
kilvistii vaståava, ettii koska se
sitten kodatåan.

Jos eite löydä perille Helsingin,
Espoon tahi Vaniaan aikataulukirjojen ja linjakarttojen avulla,
joita on saatavanå Helsingissä
HKL:n palvelupisteis*i ja Espoosta sekä Vantaalts R_kios_
keista, kaupunkitoimistoista,
joukkoliikennetoimistojen palvelupisteistii ja rautatieasemilta,
voitte soittaa Liikenneneuvonnan
numeroon 10 10 111. Se kertoo
aikataulut js rcitit. Teståtkaapa

jollakin kimurantillå

kysymyk-

sellä!

STÄ-konserniin kuuluvat Suomen Turistiauto Oy ja tYt?iryhtiöt
Pääkaupunkiseudun Linjaliikenne Oy ja Suomen Tilausauto STA
Oy. Linja-autojen lukumåärä v.
1992 on 181 kpl ja henkilökuntaa
on 410.
15. 9.

aloitettiin lippulajitutkimus, joka
päättyi lokakuun loppuun mennessä. Tutkimuksen åvulla selvi_
teitiin kunkin YTV-kunnan
osuus seuilullisen joukkoliikenteen kustannuksistå ja kerättiin
tietoja jor*koliikenteen kehittii-

misestå linjastosuunnittelua
varten. Matkustajalaskijat liik-

16

kuivat vaunurssa ja

pyysivät

nähdä käytetyn lipun.
3- 10.

Kaupunkiliikennetapahtuma
Itåikeskuksessa

jå koko

Pääkau-

punkiseudulla vietettåvä kaupunkiliikennekamppanja. Kaksi

maikustsjaa sai måtkustaa
yhden lipulla; esimerkiksi lastenlipulla menevå voi ottaa
mukaan aikuisen ilmaiseksi.

Tarjous oli voimassa koko liiken'
n öintivuorokauden paitsi seuraa'
våna yönå klo 2.45 låihteneissä
yolahdorssa.
9. - 10. 11.

Pohjolankadulla olleet pintåvaihteet poistettiin Yön aikana.
Pintåvaihteessa saa nopeus olla
enintään 5 km-/h eli ns. kävelyvauhtia.

Vuoden 1993 aikana pitiiisi ra_
kennettåman vaihdeyhteys men_
nentullen Liisankadulta Kåisaniemenkadulle Råutstientorin
suuntåan.
Ensi kesänä avauiuva kaupunkiliikennemuseo on konservoinut
ensimmäisen vaununså. KYseessä on Kummer -perävaunu 582,

joka on ollui

kaupungtnmuseon

konservaattorin työmaana viime
aikoina. Vaunu on konservoitu
sellaiseksi kuin se oli 1950iuvun alussa joutuessaan vanhuuden lepoon.

Kummer sai tilåuksen 18. l1
1898 ja valmisti tämän våunun
sähkömoottodvaunuksi nro

2

v.

1900, pedvaunuksi nro 34 se
alennettiin jo v. 1923. HKL antoi
viimeisimmän numeron v. 1945.
Olisipa ollut hienoa, jos Kummer
olisi saanut alkuperäiset värinsä, koristeelliset maalauksensa,
lakatut penkkinsä, verhot ikkunoihinsa, trolleytangon katol'
lensa yms., mutta nyt se on todellakin konservoitu sellaiseksi
millainen se oli kuuttakymmentä urotta käydessään kuluneena,
kolhuisena ja loppuunåjettuna.
Helsingissä on kuitenkin tehty
raitiotiehisto aå, sillä meillä on
nyi todennåköisesti maailman
ainoå konseruoitu laitiovaunu.
RAiTtO 3-1992

Linjan 6 ruuhkar.rorot ovåt ol'
leet neliakselisia
(paiisi vuoro 155
aamuisin, jolloin
se ajåa ljnjalla
4).

Bussilinja

8X

ajoi kesällä rai-

tiotiekiskoja
myöten

Meche-

lininkadun lisäksi myös Hel'
singi nkadull a,
Run eberginka'
dulla ja ltäme'
renkådullå.

1. 1. 93
Iinjan 4

nut

alkaen
yövau-

Töölöön ja

3B / 3T yIä vain
Iioskelassa.

1. 1. 93 alkaen
linjaltå 6 vähen'
netåän yk si
Puhdistusvaunu 2l 18 Vallilan ratapihalla uudessa "mekossaan"
Kuva: J. Rauhala 16.9. 1992

vakiovuoro,
mutta ruuhkåvuoroja on neljä.

Hakaniemen
KORJAUSTA EDELLISEEN

I,EI{TEEN

Raitiovaunua ei todellakaan
lueta ajoneuvoksi, mutta Tieliikennelain 47. lur,rrn mukaan

raitiovaununkuljettajan on soveltuvin osin noudatettava ajo'
neuvon kuljettajia koskevia
määräyksiä. Kielto- ja mjoitusmerkeistä 11 kpl ei nimenomaån
koske Eitiovaunujå, mutta esim.
kielletyn ajosuunnan merkki ja
kärkikolmio koskevat periaatleessa myös raitiovaunuja puhumattakaan varoitusmerke;stä.
Ddellisessä numerossa sanottiin
linjan 8 palanneen 1. 10. 1992
Koskelan lallin linjaksi, jota ei
sitten kuitenkåån tåpahtunutkåån. Lokakuun alku oli suunni'
teltu \,llosien 1992 - 93 linjavaa

lien

voimaanastu-

misajankohdaksj. Henkilökunnan runsaahkon poikkinajmisen
FÄlT O 3-1S92

vuoksi mujhin yksiköihin (mm.
autoliikenteeseen), linjavaali€n
voimaanastumisajankohta siirrettiin autoyksiköiden kansså
samaan ajankohtaan. Autoyksi
köt taas viivästyivät linjavaaleissaan liikennöintitietojen vii'

15

km./h nopeusrajoitus on a)unpen säädetty jålankulkijoiden
poukkoilun takia, mutta seu'
rauksena on tietenkin, että melu
alakertaankin vähenee.

västyttyä.

SEI]RAN IruTISIA

Linja 8 jåä toistaiseksi Töölön
va kon linjaksi. Linjån 4 yövaunuvuorot sii yvät Töö1ön
vuoroiksi 1. 1. 1993 ja linjat 3B/

Syyskokous 21. 11. 1992 pid€ttiin tuvantäyt€isen osallistujajoukon kanssa HKL:n pääkontto'

3T jåävåt Koskelan vuoroiksi.

Linjojen 1 / 14, 2 ja 10 tauotus
jatkuu yhä eli 30. 9. jälkeenkjn.

Tåiteiden yösså 2x:llä ajaneet
vaunut olivatkin numerot 102 ja
110.

Uusia kuljettajia ei otettu tänä
vucnna, mutta alkuvuodesta

1993 sitten kylla.

Syyskuun
1992
mitiovaunukuljettaalussa
jia oli 334.

ssa. Kokouksessa valittiin

vuodelle 1993 johtokuntå, jonka
kokoonpano on seuraavanlainen:
Puheenjohtaja JoImå Rauhala,
varapuheeniohtaja Ismo Leppä
nen, sihteeri Juhana Nordlund,
råhastonhoitaja Krister Engberg,
arkistonhoitaja Toivo Niskanen,
jäsen Ari Okså ja varajäsen TaunoJuhani Lappi.
Vuoden 1993 jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 100 markkaa. Tämän postin mukana såat

uuden jäsenkortjn

maksuosi-

neen. Murstaihan mYös, että
jäsenkortilla saåt eräitä efikoi_
sia etujakin; våPast mstkai
I\rkholman ja MalmköPingin ja
eråillä muillakin poltjoismaisilla
museolaitioteillä.

Kiiuimme nyt luottamustoimis_
tåån jättliltyneitli monivuotisia

johtokunnanjäseniå lahsstonhoi'
t3iå Pedti L€inomäkeå jå arkistonhoitaja Arto Hellmania työstiiän, jolka he ovat Seuran hYväksi tehneet. Pertti tulee kirjoittamåan edelleenkin lehtemme palstoilla mm. linjshistoriikkeja Helsingin bussilinjoista ja
Arto puolestaan toimittaa vanhaan tapåan uutispalstaa "Påä_
tepysäkkiif'. Avustdat voivat

toimiitsa aineistonsa

suoraan

osoitteella: Arto Hellmån, Vår_
tiokyläntie .i0, 00950 Helsinki
tåi helistiimällä iltaisin (90) 321
066.

Syyskokouksessa järjestettiin
diakuvakilpailu eurooppalaisten
nitiotiekaupunkien tuntemuk-

sesta. Msailmsnmatkaaja-

jäsenemme Markku Nummelinin

(kaukaisimmat raitiotieDaikat,
missåi hån on käynyt, ovat Kii-

nassa ja JapånisBs) kokoama
maanosamme viidenkYmmenen
eli raitiotiejärjestalmän kuvakisan voitti Ismo Leppåinen, joka
tunnisti 35 oikeaa kaupunkia!
Euroopassa on todella paljon
raitioiiepaikkakuntia (eikå
Markku ole vielä edes ksikissa
mahdollisissa paikossa kåynyt).
Kilpailun palkint na luvattiin
voittåjalle arvokas yllätyspalkinto eli kunniamaininta seuraavåssa Raitiossa, joten onnea
Ismolle!

Kevätkokouksen 1992 Dö]tiikirpålautumatta
siht€erille. Herrat silloiset pöytiikirjantårkastajat, putsatkåapa
työpöytjinne ja Palauttåkaapa
pö]tfirjat tuota pikaa!

jat ovat v;elä

Helsingin kaupunginmuseon
alaisen Liikenne- ja raitiovaunumuseon sekä SeuBn
yht€istyösui

kuultiin

sJrysko-

kouksessa aluståvasti, ettå neut8

votte)ut toimintåtåvoista sekä
SRS:n panostuksista museon
käynnistsmisvaiheessa

on

koitus selvittäå vuoden

-,rP"

tår_

HE!slt{Kl

ffi#"liff"
i
lrat r..r rirl

1993

alkupuolella. Samalla tulevat
esille mahdollisuudet osallistoa
museon toimintåan vapaaehtoi
sen jäsenten hoitaman organisaåtion a!'ulla. Näistii seikoista

Y

-

rersircrons

kuullaan varmasti lisää kevätkokouksessa 13. 2. 1993 klo 13.00.
Tule paikalle kuulemaan uudet
kuulumiset-

HELSINKI

METRO
1392

:

KTITSU KEVÄTKO.
KOTIKSEEN 13.2.

19A2

-

HELStNGFoflS

1993
Suomen Raitiotieseum ry:n sääntömäåräinen kevåtkokous Pide-

tään lauåntåina helmikuon

13.

,$vw

päivåinå alkaen klo 13.00. Kokous

pidetiiån Hxf,:n pääkontto n

neuvottelutiloi ssa Toinen Linja ?.
(Koska ulko-ovea ei voi pitåå
varhoimattå auki, tulksa Paikålle hyvissä ajoin eli viimeistiiiin
klo 13.00.) Sååntltmiiäräisten
asioiden lisäksi nåemme kuvaesityksiå. Erikoisohjelmana on Mikko Alameren diaesitys Turun raitiovaunuists alkaen vuodelta
196?. Tervetuloa joukolla kokoukseen ja låitå päivåmätuä jo
nlt ylös kalenteriisi, sillä postimaksujen sääståmiseksi emme
lähetli enää uuttå kutsua!

Päilkauptnkiset tun yhtei+
lyö v al lu u sku n n alI a YW I I ä
on uusi lifkemerkki-

"Udteidcn rakentnin€n
yhtå viinr r.tkar.u
ruuhkiin kuin io. potilG
valitt å llår<årille

d

i. låälåti ehdottr.
sur€nnet:.np. n€nåä"

PJV|TEPYSÄKIN TOIMITUS:
Arto Hellman, Vartiokylåntie 40,

v:fubj.rwdo.u

diga

00950 Helsinki.

Avustukset tulivat fiillå kertaa
seuEaviltå, joille kiitokset: Tom
Heino, Tauno-Juhani Lappi,
Juhana Nordlund, Kimmo Nylander, A Oksa, Jorma Rauhala,
Kåri Saarinen, Sakari IC Salo ja
Ensio Virta.
I{uomasitko, ettii jotåin jäi puuttumaan. Sen voi vielä kotjata
seuraavassa numerossa. PAAIEPYS]IKKI toimitetaan yksinomaan toimitukselle lähetettyjen
uutrsten. havaintojen ja avustusten perusteella.

FrNHNorr.75 ^nfros
MlTto

3,1992

KUVIA VI IPURI N RAITIOTEILTÄ
Yl innä vaunuhenk i 1ökuntaa, keskellä radanrakentajia (oikeal
k iskoilla kulkeva työkone) ja al inna korjaamoväkeä.
Kokoe lna: J. Rauhala

RA|T O

3 1992

la jokin
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