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RAITIOLIIKEN NEMUSEO AVATTIIN
leksti Eeva Muslonen

kwat Jan Ahnco
Vallilassa avaniin HKL:n
mus€o
Museolle löytyi MHoin paikka

v. !966 Vallilan raitiovaunuhallien
yhteyd€gå, mi$ä saatiin kåyfiöön
kaksi huonelta- Vallilan museoon

oli koottu e6ineitä hevosraitiovaunuien aikaisisla ratsrpiiskoista,
kituistä ja vi*apwuisia enbisiin
työkaluihinia koneisiin. Ensimmåinen hevosraitiovaunu ia sähköraitiolaunu olival e6illä Vallilan vaunuhallin sivuraiteilla, misså oli

::
dE

us€ita muilahn ajokunoisia museoraitirvaunuia. Museolla oli
nyds k ,/a-arHo.
Museo avaltiin yleisölle v. 1967.

lGvijä olivd

påråasiassa koululaisryhmiä. Mus€on isånå voidaan
pitåå työnjohtaia Birger Enbomia,
joka alkoi systemaattis€sti kedtå
vanhaa tavaraa ia toimi akliivisesti
museon perustamiseksija s€n ensimmäisenä'intendenttinä' oman
loimensa ohella.

Raitioliikonnomus€o on
puolon wosisadan työn tulos

Hebingin raitioliikennemuseota on puuhattu yli puoli vuosisalaa.

Museo€sinoitä aleltiin varsinåisesti kefåtä jo 1930lwulla, iolloin
Raitiotie ja Omnibus Oy:n toimitrlsiohtraian sihtoeri neiti Roos al'
koi koota vanhaa perimäieloa iå
esineistöä, ennenkaikkeå erihisia

virkame*kejå. Sota-aikana esineistö oli kateissa, mutla rauhan
tultua esineet vähitellen löWivät.

Henhlii6lö musoohankk€ån
alulhp€niia
Vänhoiefl tyokalujen, koneiden, laitteiden ia muiden esineiden keråilyå iatkoi liikeon€laitoksella iouldo tnnold@ita varild<o-

miehiä, joiden rnielesså jo luolloin
kangast€li aiatus museon Perusta_

mise6ta. Museoesiteillä ei ollut
varsinaisia säivtyslilola, vaan niitä
Fuduuiin pitåmåän lyöhuoneissa,
kellareissa ia vinleisså. Vanhat
raitiovaunut aietliin uadkkoien perimmåisille sivuraiteille. Laitokselh iäriesl€tliin myös vänhan tavaran ke€yksiä, iolloin saatiin runsaasti esineisiöä. Henkilölonta oli
kauna aikojen PanntJt kåYtödä
poislettuja tava.oila sivuun sen silaan eltä olisi lähetlånyt niitä rG
mr.nenavaksi tai myYfiiin. Li€ksi
196olwun alusia låhtien vadkoil'

laoiialenu kunnostaa nhoia råiliovaunuia museota vanen.

llusootoimikunta otti
vgtovastuun

Museon myölä perust€ttiin
HKLåän museotoimikrda v.
1966 k€hittämäån mus€otoimintaa. Toimikunnan tehtåvånä oli
kanunaa esin€istÖä ia såilyttåä se
asianmukais€sti. Ensimmäiseksi
oli iä4esiettåvå ia koitistoitava siihen rnennesså koottu aineisto. Al
kuwosien esineistön mååråstå ei
ole tietoa rntftä v. 1 976 museoloimil(rnmn p6ytäki4a kenoo esineitå olev"an yli tuhat, railiovaunuia ia
autola yhleenså 17 sekä valolcJvja
noin 4000. Liikennehitoksen museo oli idkwasliyhteydesså kaupunginrnuseoon, josta saaliin
asiantuntia€pua. Esimerkiksi
vanhat raitiovaund edisöiliin kaupunginmuseon valvonnassa. vallilan museo ehti loimia viisitoisä
vuotta eli vrroleen 1982, kun sen
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toiminta lopetettiin, sillä tiht larvittiin muuhun kåytlöön. Esin€€l pakattiin kaupunginmuseon ohieiden
mukaan
siirettiin HKL:n varikoille varasloon, Paketokjut museovaund jåivåt Vallilaan.

ir

oli

kokoelmaan nus€oloimikunnan hskelmien mukaän kertlmyt
lo 5344 esinettä. Vanhoia raitio-

oven sijoitlaminen Töölönkadun

s€en ja odoteniin vain määdrahoia rakennustöiden abinami-

teenså pinta-alaa on noin 1700
m'. Ulkoa halli on maalattu vuoden 19@ väreihin. Bakennukseg
sa FEäs€e pyöräuolilh kaikkiin tiloihin; myös ylåLkenan parvelle
hissillä. Museossa on mm. säilytysolosuhteftlen tielokonevalvon-

vaunuia kunnostetliin konsen/aallorin opastuksella HKL:n varikoilh. T66lön hallin koriaus- ja sisustussuunnitelmat saatiin pii6tök-

seen. Rakennuksen muodonmuu-

Tiiölön hallieta h€ålreiltu io 30
vuonå

tos nuseoksi vaati perusteellista
suunniltelua, jonka hoiti A*liitehtuuriloimisto Beng[ Lundsten Ky

köä. Huoftattavin muutos on pääpuolelle. Sisällä taas on uutta painsadan neliömetrin parveke. Yh-

kiinteåsså yhteistyössa käupunJo 196olwulla oli museon rakent4illa haaveena saad,a tilat

T6ö,ön vanhasta railiovaunuhallis1a. Se on v. 1900 valmislunut
aikansa tyypillinen hallirakennus,
joka edustaa ns. kertaus*yyliä. Rakennuks€n on suunnitelld arkkitehti Waldemar Aspelin.

ginmuseon ja HK!:n kanssa. l(au-

punginhallhus hwåksyi perusia&issuunnitelman v. 1987, rnutta
rakenlaminen voitiin aloinaa investointiveron vuoksi vasla neljå
vuotta myöhemmin.

Tööl6n hallin koriåuksen suunnilteluavarten liikennelaitoksella p+
tusteltiin ensimrnåinen työryhmå

v. 1978. Jo tälldin oli arkkilehti

Bengl Lundsten mukana tekemäs-

så alusta\raa tila- ja kalustosuunnitelmaa.
Kaupunginhallitus kehotti v. 1 979

liikennelaitosla varaamaan Töö
lön hallin museokäyttöön. Vielå
kolme vuotta aiernmin kortteli kaa-

voitetiiin asumoalueeksi ja raitiovaunuhalli oli purkulistalh. Aan
miftaan vanhaa abniin atuostaä ia
rakennukset måänåtiin suojehh-

viksi. Muuttoa Tööloon lykåniin
Töölön ia Vallihn hallien koriausten vuoksi. Uutena tavoitteena oli
v. 1 987, joka sekään ei toteutunut.

Mus€orakonnus valmistui 1992

Avaamin€n piikiltyi rahan
puutte€ssa

Museoakennuksen ko4aamiRakennussuunnitelfiat
odonivat toteuttamista
Vaikka museo on ollut Buususen unessa viimeiset kymmenen
vuotta, on taustalh lapahtumn
paljon. lGupunginmuseon ia liikennelaitoksen yhteistyö tiivistyi
entiseståån 1g8Gluvulla, iolloio liikennelaitokelle palkattiin asiantunlija luetteloimaan museotavaroita ia lekemåån näyttelysuunnitelmaa. Vuosit<ymrn€nen lopulla

BAITIO

3'

1993

nen aloileftiin ioulukuussa 1992.
Päåurakoit€ilana oli Rakenmrsluote Oy. Projektia phti rakennutlaiapaällikkö Markku Jokinen lii-

kennelaitokseha. Railioliikennemuseon rak€nnlrs valmistui i)ulukuussa 1 992. Flakennuskustannukset olivat runsaat 10.000.000
ma kaa- Liså- ja muutostöhå tehliin vain runsaat puolet ennakoidusta, sillä varsinkin hallin puinen
runko osoiltautui oletettua parempikuntoiseksi. Koriauksessa on
pyritty maMollisimman låhelle rakennuksen älkuperäistä ulkonä-

Vaikka rakennus valnistui, ei
nåynelyä voilu rakentaa eikå museota avala, sillå kaupungin kassasla ei niåin lama-aikana löytyM
mä.årahoia nuseon kuluihin ja
henkilökunnan palkkaatuiseon.
Nyt nårnå vaikeud€t on kuitenkin
voitettu ja rhuseo avattiin yleisölle
22. 10. 1993. Tåhån päivåän asti
oval museon kokelmat olleel
HKL:n omistuksessa ja suudmrnaksi osaksi my6s säilytykses.sä.
Laitos on mlros rnaksanut kaikki
museon loiminlaan lirqwåt lcl+
tannuksel, mm. railiovaunujen ja

Påäsyfi aksut musooon ovst
seutåavanlaisåt:

Museosså esillå oleva ka!q9!q
muiden esineid€n kunnoslamisen

No 11i Scandia,

sekä luelteloinnin. Ivluseon avaa-

Hewsvaunu

misen yhleydelså kokoelmät luovutettiin Helsingin kaupunginmu-

Randers, Tanska, 1890.

seolle. laupunginmuseo vaslaa
museon kustannuksista ensi vuo_
den alusta. Museo€kennus on
vielä HKL:n hallinnossa, mutta lar-

koituksena on luovuttaa se kiinteistöviraston hallintaa ensi vuo_
den alusta. Museoloimikunta iatkaa edelleen linkkinä kauPunginmuseon ja liikennelailoksen vålillå
sekå museoesineiden kedäiänä-

Peråvaut, nro 582, entinen moot.

torivaunu: Kummer, Dresd€n,
Saksa. 9Oo / 1 923 (Peråvaunuk'1

s0.

Moonoivaunu n.o 19;
Vesterås, Ruorsi,

I 91

ASEA,

1.

Petåvamu t'to 24s, Hiealahti'
Helsinki, 1919.

nttoivaunu n@'16, Btill / GE'
Philadelphia, Pennsylvania, USA'

-

Aiklliset 10 mk,

- Helsingin kaupungin työntehjät
sekå elåkelåiset 7 mk ja
- alle 1 I vuoiiaat sekä HKL:n henklökuma ilmaiseksiSRS tieduslelee Parhaillaan iåsenilleen huojennusta pääsymaksui-Tieduslelkaa
lipun_

mus€on
hin.
minkähiseen
myynnislå
Päåtök-

seen Helsingin

kaupunginmu-

seossa on asian suhteen päästy ja
pitåkää sen tåhden iås€nkodtinne

l,,t

mukananne.

'1920

Aukioloaiat ovat toislaiseksi:

Mooftoivaunu nto 91]' NWF/AEG
(uudetleen kodleltu KaiPior, Brc'
men, Saksa,1923 / 1952
Johdinado nto 605; Valnet / BTH '

keskiviikosta sunnuntaihin
klo 1l - 17.
Museon postiosoite: Eino Leinon
katu 3, 00250 Helsinki
puhelinnumero: (90) 169 3576.

Tampere,1949.

HKL:n deponoima dieselbussi nro
260; Sisu./ Wi;ta, Helsinki, 1958

Museolh on varastoituna vielå
kuusi rnoottori- ia viisi p€dvaunua
sekå yksi johdinado.

_--_x:_
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RIIHIMAEN RAITIOTIET
teksli Jorma Rauhah

Riihimåkeen kaavailtiin vuoden 1922 syyskuussa asemakaavaehdotqksen mukaan kaksiliniaista raitiotietä,Suunnitelman teki viipurin silloinen asemakaavaarkkitehti Otto-livari llleurman, ioka oli kotikaupungissaan tietenkin io tottunut
olemaan tekemisisså raitiotieliikenteen kanssa.
7249 asuld€an Riihimäen taäiavåkinen yhdyskunia Hausjä.ven
kunnassa oli vuonm 1922 saanut
kauppahoikeudet ia paikkakunmlla oli py*imys kasvaa oikeabi
kaupungiksi, lossa tulisi asrrnaan
lopulta peråti 4O.OO0 henkeå. Silloin Riihimäen sisäinen paikallisliikenne lulisi tarkoituksenmukaisinmin hoidetuksi kahdellä raitic
li€linjalh. As€rnakaa\raeldotuksen mukaan linjat olisivat olleet
etupäässrå yksiraiteisia ja varusteftuina useilla pysåkkien yhteydosrå olevilla kohtausraiteilla.
Eräållå puistokadulh olisi näiden
lisäksi dm kaksobraide. Rådan
iläpuo'inen kaupunginosa o,i tarkoitus varata pientalovahaiseksi

asuntoalueeksi påinr/ästoin kuin
rniksi se 1970-lwun aikana vih-

doin €kennettiin.

Vaunuhellion

paikkaa ei oltu määritelty eikä ase-

makaavasta käy ilmi myoskåän
miten puheenaolleita lGhta linjaa
olisi liikennöity. Karttaå tutkimalh
voidaan niminåin kJvitelh useila
erihisiavaihtoehtoia linioien sijoittelulle. Kapearaiteista (600 mm)
Riihinåen - Lopen Fautalielå on
kaavassa siiretty rnelkoisssti sii-

tä, mikä sen sijaidi

silloise.ssa

kalppahssa oli. oIto - L Meurman
ei voinljt trwåksyå sitä, eltä Lopon
pikkuium olisi puksutellu keskellå
uusia hienoja avenyitå kalpungin
halld.

Nylqään Riihimåessä on asukkaita noin 26.000. Raitiovaunuja ei
Håmeese€n siis saatu, vaikka pe-

åti kolme hämäläispaikkakudaa
onkn niitä e.i aikoina suunnittellut;
Tampere, Lahli ia Riihimåh. Lahden Eit-roti€suunnilelmistia olernme kedoneel Raitio€sa 1-l992.)
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Alkup€äinen asemakaavapiirro€ on esillå Riihimåen Kaupunginmuseossa, Ollednkat! 3 (parin
minuutin matka asemalta entiseen

råtainsinöörin laloon vuodelta
1858), avoinnå sunnuntaisin ja
keskiviikkobin klo 1 2-1 8. Esillå on
rnyös jonkn venan raulatieaiheista esineistöä, ollaanhan maamme
ensimmåisellä risieysås€malla.

t-

il
9t

sl

SINISIÄ BUSSEJA HAAPAMAEN

nöYnYveruRlPulsrooN

Teksti ja kwat

llmo Lehtonen

hartas'
Viime kevåånå ryhdyttiin kolmen tamperelaisen ia yh'rPn helsinkiläisen
kohtaloita'
bussien
TAKL:lta poistettuien sinisten
i"i.i
toir""t"
'ii;;;;i;i;;

"ituittataan
pååasiallisena kohteena olivat "sarviiaakol" eli iohdinautot

(TAKL 100-202)' Tutkimus on edistvnvt
iiÄil r+sl ia vanhimmat dieselautot
on ehkä noin 30 % teillå tietymättömillå' trollikoita

iai"in ny"in. oie"elautoista

sen siiaan ei ole löytynyt kuin muutama raato'
SelvittelyMin sivutuotteena on
muutamia mielenhintobia adoia
ostettu taheen. Haapamäen HoYrweiuriguislo oy on ystävållisesli
änhnut lwan tuoda autot alueelleen ia tuld,/aisuudessa ne lienevät osa Puiston moniPuolistamtssuunnilelmaa. Haapamåellä ovat
seuräåvat bussit.

TKL 7 Wtmetin vttonrta 1914,
AEC:n alusta e valmistama ioh'
dhlinia-duto, sährelaitteet Btilsh

Thomson-Hougon Co. Autoon on
ko tla uslen Y hteYd esså va ihd en u
kumitiiviste5et pyoteäkulmarset

i!<kutat. Busti on huotDssa kJn'
nossa, mutta PunnNia osia on
hankir mm. autoista 25 ia 29-

TKL 107 MAN / Aiotdd 1%4. Auto

Rtului kolnen vuosina 1969U
hankitun sekhisen koebussin
saiaan. Bussi on oln l@eaioissa
n;ös HKLIå. Auto on tåYderinen
B ntiin Tam4ercefa aiaftPlla
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TKL 112 AEC tugal Matk I /
Udmd lUg- Nto 112 kwlui 12

AEC:n safaan, jonka toimintaansa aloitellft liikennelaftos flasi
vuotlnat 1949. Autossa oh Lontootbussialudan (Rege nt) innakl<aisnalli ja sen teknisiin eikoislnJrs,iin kJuluu mn. pahteilnaohjattu e-sivalintavaihteigo- Auton
l@i on tåWluniinircn. Eme koinaili sai mercvän ull<om@tonsa
wol$i Tampercella lempininen
"spot1". Afio on alk!-eenäisasui nen
ja teknises'i lal<onainen, nutta sisustukeltaan vajaa

TKL 1tt4 AEC Rogal Ma* Itl

/

Aiok$ 1959. Alusblhan peiaattee$a safiEnlainen auto kuin
112. Koi on kuitenkin tåysin eribirEn h jolah sen eilaisuudesta
kett@ lenpinimikh "lotja'. Ano
on mah&llinen

vataMElrde.

TKL 1tt6 Scania-Uabis BF6IV
1 99t, uu&lteokotiffi u AjokilIa 1%!t- Ano on sisustukseftaan
puettu ja hankittu hyväkuntoisen
mootbinsa vuoksi.

TKL 173 AEC Regal itårk lll

/

Valanet 1957. Arrton koria on muutettu Ajokilh (lai TKLIIä) ia auto on

viimeksi toiminut liikkwana työmaakoppina. Auto purettianeen
varaosiksi.
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HKL:N HENKILÖ-, PAKETTI-, KUORMA"

TILAUSAJO- SEKÄ ERIKOISAJONEUVOT
1.1.1993
1g

15oO BKI-500,

Scaria, kuorma-auto, 1988

1501AFt4ri,
Yorvo, lakaisuauto, 1990

1sor cAl-l21,
Opel, farnarbdo, 1990
r50il BHA-soS.
Scari?, tlo€tolava-auto, 1 987
r

505 AEK-598.

Sis4 nostoh\ra-auto,
t506AVR€68,

1

975

Yorr@, uranpuhdisiusauto, 1985

1507 BFA-S7o. MercdesBenz,
kuorma-auto, 1981/1989
1so9 BBT-287.
yo^/o, kuormaauto, 1981/1 986
l51o CM-534, Mercedes'Benz,
oelaslusauto, 1 989;
bmistaia Palohilos tunnus H355
r51t JBA-215,
Scar,å, kuorna_ado, 1991
rst3 BFM-g@.
Ford, pakettiado, 1990
l5r4 BJE-800,
Yorv4 kuorma-ado, 1988
r515 BNA-515.
Ford, vaihtgenkodausauto, 1989
15 t 6 JAJ-895.
Yorkswage4 pakettiauto, 1 990

t5tTAGF-236,
Sls4 nostolava-auto, 1992
15t8 BLX€24,
Ford, paketlhuto,'1989
1519 AXH-841 , Yolk$agen,
vaihleenpuhdistusauto,

1

985

15m GAT-970,
Opel, fannadauto, l99l
1522YAL-817.
Ford, huoltoado, '1992

1523BEO-122,

Fod, paketlhulo,1987
1525 FAN-513,
Ford, pak€tbuo, 1992
'1526 BCE-347, futetEdesBenz'
kuonna-auto, 1 986
1527 BMO-21 8,

Nissar, farmariauto, 1989
1528 BMO-219,
Nrlssa4 tannadado, 1989

1529 ,i{E-167, Vokswagen'
paketthuto, 1 985

1561 RFX-890,

AFf-776, Volkwagen,

Saab, henkibauto, 1991

hilsåusaulo, 1990
't5:t1 BKC-565,
7o]@, pakeniauto, 1988
1532 BMS373,
Fcd, pakeniaulo, 1989
1534 BKU-154,
Nissan, erikoisauto, 1988

1562 BER€89, IrercedesBeE,
vaihleenpuhdistusaulo, 1 987
r 56:' BEJ-563,
Ford, pysåKiauto, 1987

1564 BHH-251, Merced$-Ben4
raha-auro,1987
1565 BHO382,
torloh, maastohenkilöauto, 1 987
'I 566 BJP-463,
Nissa4 henkiloado, 1988
1 568 BMO-324,
edkoisaulo, 1 989

1595 BCT€52,

Toyoa laflEidano,1gg7
1536 LFZ-953,
Ford, fatrnarbuto,

1 992
BME-126,
t5ir7
Io)rola, pak€ttiauto, 1 989
1s38 BFJ-254,
Iorl@, p,/såkkjauto, l 991
't5:t9 NE-193,
Ctrevroref, erikoisado, 1 980

'I

569 BNL-1 21 ,
^ri*rar,
fo'@E, pakeniauto, 1 989
15f0 8AT-658,

N,b6an henkilöauto, 1986
15'5 BNL-243,

AIB-841.
Io]rora, erikoisado, 1983

15i10

Io,rora, paketliado,
580 GAH-808.

1541 KGA-125,
@el henhlöauto, 1992
1542 OFV-9,{3, Fotd,
vaitfi €enplMistusauto'

rtgt

1

989

1

fole6, Fkettiano, 1990
r 5s1 YAL-899.
1

Ford, lavapakeltiado, 1992

991

rs&t FFS-191.

RFM-956,

Mazda, c€ikdnj€llro, 1952

Ford, lavapakettiåno, 1 991
1544 HFO353,

henkibado, 1991
1545 ATR451, Mercdes8enz"
Oper,

pakettiauto. 1 984
15,15 KGA-252,
@el henkilöauto, 1992
1547 APX-311,
Ioyora, pienoisbussi. 1982
1 549 NBH-49. M,tsubishi

589 AVK-607.
,t azda, henKlöaulo, 1985
1 5SO UFK-765,
Fiat, pienoisbt6si, 1991/92
1591 LFJ-969,
@e/, henkilöauto, 1990
1

r593TFl-761,

Ford, henkilöauto, '1990
1506 BBE-362, Vo 6wagen,

kaarieenrasva$åno, 1986
1550 BGE-917,
Fod, pakettiauto, 1992
1551t BJR429,
Niesat, maadohenkilöauto'

r58A BJV-202,
Iqrora, pakeJtiauto, 1988

vaihleenpuhdistusauto,
1 597 BNB-241 ,
1

988

ss/t BAM-928,
Ioyota, pakeflbdo, 1986
I s55 VFT-553.
Fotd, henkilöado, |992
1556
Sisu, krrotnE_auto, 1993
15t NFS-46, lsuz4

1

1

986

Nissat, farmaaiaulo, 1 989
1 ssa BIO(497, Yollslt6ge4
pienoisbus€i, 1988

maa€lohenkilöado, 1992 leasing
1558 BMN-ss8,
Iorola, pakettiauto, 1 989
f S'SS glt4-e59, Mercedes'Benz,

pak€ttiado, 1 986
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Rakennusosaston työkon€€t ie
työmåavaunut 1.1.199O:

t701 4934J,

1780 AR-052,

2101

Yalt'a, traktorikaivuri, 1980

Stnimberg, hilsauskone, 1 975
AR-042,
Derz, hiisausgenermoott.

2-aks. pesu\raunu, 1975

1703 90$.KAG,

17Et

2103

Janes, kaiwrikuormaaja, 1991
"t707 375-AJ,
ilassey- Feryuson, tra|d'on, 1 9AO

2-aks. ruokailwaunu, 1 973
1784
2-aks. pesu,/aunu, 1 973

2-aks. peswaunu, '1975

t7t2

1785

17131&UAK,

-aks. ruokailuvaunu, 1 971
1786
1 -aks. ruokailuvaunu, 1966

179i2 572-AH,

tla$ey-

Fe rg

uson, tta|don,

1

97 7

995-AK,
Jarres, traklori, t983
Yarmet, kaivurikuonnaäja,'1988

1791

lokcno, tiehdylä, 1 968

1

2-aks. ft|okailwaunu, 1976
2105
2-aks. pesuvaunu, 1976
2106

2€ks. ruokailwaunu, 19Z/
2107
2-aks. peswaunu, 1977

-al€. työrnaavaunu, 1 g77
1792

1727
Lol<orp,liehdrydä,1972

2-aks. ruokailwaunu, 1 975

?10r

1

17ft

2102

2t08

Yolro, pyönåkuornaaja, 1984

akE. qEmaavaunu,
1793
1 -aks. työmaavaufiu,

1732 564-AJ,

1qx)

2110

t73il41SAL

2-aks. pesuvaunu, 1971
1816 358-AJ,

2111

Yolo, pyöåktonnaaja,'1985

K.rbota, i.aktori, 1979

1734 756-AJ,
Vo lvo, W i)td}J.'0rnaaia,
1735 427-AL,

1821

1

1723A49-AK,

Yotrro,

ploråkuormaaja, 1982

1

1

Yolvro,

171,a 575-AL,

1&15

pyöäkuormaala, 1 986
1737 4s7-AL.
Yolr/o, pyödkuonnaaja, 1 986

Llo nda,

1

lloda, 2-Wötältakloti,
1826

1751
1

1

1

1

97

97 4

978

-aks. työmaa\raunu, 1 978
-aks. työmaåyaunu,

1 -aks. työmaavåunu,
2113
kuivakåymålå, 1971

2ll8

1

979

1

979

(ex

* 1) ScNitlinglAEc,

19A2

(et * 2, Scnii rli aglAE G,
hiofiråvaunu (KGkel6), 1955
2119

198:]

1&t7 165-AL,
lårha, pyöråkuo.rnaala, 1 985

I

1

hiomavaunu (Ko€ksL), 195it

Håblratc, pesuautomaatli,

197 6

H o lnan -Tam t@k, kom$.v.,

979

2-Wöåltano n, 1 SA2

Yollo, pyöråkuormaala, 1 987
990

-aks. työmaayaunu,

2715
vakrurni-wc, 1979

1739 309-OAS,
Yotuq pyöråkuormaaja,

1750
B rcmwEd4 komq NaunJ,

1

210€

B tunviade, maabl]6kone,

9A2

1@3
Ioro, imuri,1980
1524

1

9/7

lAD

21m (ex f Hm)
hadavrunu (Korl(e!r), 1 961

Pal/ag hilsauskone, 1987

1752

't&rt

2121 (ex #

Holman-Tamtuck, konpt.v, l97I
1753
Ho Iman-Tam t@ k, komq.v, 1 97 O

Pa,lraq hilsauskone, 1987

hå.iavaunu (Vallilå), 1962

'r74

H2l)

1Ag:2

Pal/as, hitsauskone, 1 988

21?2.(.x# H?,)

1833

hariavaunu (Vallilå), 1962

Holna4 kompressorivaunu, 1976

Patas, hitsauskone, 1 988

1765

1SO0 PA-7335,

2123 (ex

Höyrw eswi,

1-aksåuton penåvaunu, 1 975

hadavaunu (Vallilå), 1962

pedvaunu,1980
tgGt

2124

hÖyry nkehitin,

1

9A2

1766 FNL-873,

Fo!€, lrinimå 1.4, tuksmiskone
(Kosk€ls),198:,
17St

ilt r*iro,

Enerco RT2lrR,

tukeniskone (Koskelå),

19OO

1*2

(.x * H24,
hariavaunu (Kosk lr), 1965

kaap€livaunu, 1980
2126 (ex

Drho, henkilonostin, 1983

hatiavauru (Vallil.), 1968

t9o5
Fodicrui6ku,painepesulain.,
1912 PAJ-13,

1

987

I-aks. auton p€nåvaunu, 1986

Stninbelg, hibauskone, 1952

2100
2-aks. ruokailuvaunu,

{# 2) Srrbst Bcarir O11,
ratåkuormadfio (mefio), 1973

213X)

(8) VB Kuopb / Sct''b
DSll, ratakuonia.åuro (molro),
2151

1

975

1980

3'

1993

* H26)

tso4

1773 AR-M6,

FAtTtO

* H23)

Muiden kuin rakennusosaston

/

scania
(metro)'
Dsl1, ratakuotma-outo
2192 (#11

VR KooPio

1981

2135

(* 1061,0)

ICM lrukki, 1 986
1815

17(X 988-AH,
Ualnet, :':anon, 1978
1@1 382-uAM,
ICM trukki, 1984

Hk-tavsrsv6unu (metro)' 19m

1802

21361# 106924)

1803
Ioyoia, trukki, 1986

Hk-räva6veunu (metro), 1980

IcM

Wayne,Lukki,197Q
1817

WaWe ltukk| 1973
1819

Iernant lakaisukone, 1974

trukki, 1 973

1820
Toyob, m)kk, 197 4

1A:n
TCM trukki, 1988

1804
Ama,ise, siirtotrukki

2i37 (# 368)

Mas-s€Polivåunu (metro), 197l
213S

(* 390)

MagsePolivaunu (merro).

192

2'l 40 Markinen Ene.co E1a0,DH'

hariakon€ (motro), 1980

gsoo'
2141 llankinen Erl€,tco

linko-hariakone (metto), 19O2

Eno'co
2142 Mankinen (motro)'
RTGOEU tukemiskone
1984

1813

1828

1805

Mitsubtsl,,:, trukki, I S85

Ama,i9e, siirbtrukki

2001 A-127,

1805
'1981
toyota, trukkj,
1807

BMC, lakaisukone,

,1984

1809

Ioyota, lrukki, 1986
't809 666-AK,
ICM haarukkarrukki, 1 988
1A10 768-A8,
ToYota, ln'J!Ji, 1962
1611

FCM lakaisukone,
1812

1

98

Hl {6x # 3il4) vat nerffanPellal
Stråmberg, himusvaunu (vallila),19S5

H2 (ex # 341) ValmotlfanPellal
s:J.i'|,bery, hinausvaunu (Kos-

1991

Iernal'|. lakaisukone'

keltalsel koekilvet
2(x'2 A-181,
keltaiset koehlvet
2003 A-346,
keliaiset koekituet

1

kela), 1986

,;t;;,1*:.i'i

r',-s,.narlnonhiomavaun'ttuailanatapihalk'Vasenmalla]ehtikelienpuhdistusvaunul<sjmuuteftuvaunu
1 1 e
ä' å' Å äiiiiäi" ix "waisemPi Nskon tahkoamgLaunu 2
Kwa: Pefti Leinomäki 26 81993'
RA'T|O
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HELSINGIN BUSSILINJOJA
teksti Pertti Leinomåki
kuvat kirioinalan kokoelft ista

LINJA 264
1.11.1954 - 12.6.1955

Erellaia - elåiåmåki, sldrnbeF

gi

LINJA 25

1011 1945- 15.5.1S46
Erotlaja... Lautlasaari (yöliikenne)

ie (ennen sillaa)

2S.8.1955 - 26.8.1956

Ruskeasuo - Pitäiånmåki (Konalantien risteys)

muulettu linjaksi 23.
1.11-1946 - 14.2.1951

Arkådiamukio

-

LINJA26N

Pitäiånmäki -

Kaareh (i/alminkaari)

LAan 26 Scania-Vabis 87563 /
Helko u 1963 HKL 14 Ytiönkdun

15.2.1951 - 21.9.1952
Eroltaia - lcareh

pååterysåkilä. Kwa: Bo Ahlnås.
31.8.1953 - 28.8.1955
Erottaia - Pitäjånmäki
Malminkartano

- Konala -

29.8.1955 - 13.4. t958
Ruskeasuo - Konala

29.8,1955 - 13.4.1958
Ruskeasuo - Malminkanano, (runkolinjan syöttölinja)

14.4.1958 -30.8.1959

Ydönkatu - Konala
31.8.1959 - 31.8.1960
... Pajamäen l€utta ...

14.4.1958 - 31.8.1365
Yriönkatu - Malminkanano

1.9.196t - 31.9,t965
Erotlaia - Konala
't.9. - 31.12.1965
Bauialientori - Kqlah

LINJA2T
22.9.1952 - 30.8.1953
EIgBaja.,. Nunnijärventie - @!e:
!a (ajenu Malminkartanoon asti)

I 1S53 pääepysäkki NunniiäNentiellä

31

7.4.1963 ... Lapinmäentie - Vihdintie - Vanha Nurnijärventie (Vihdintie) ...

7.4.1963 ... iatkettu Riihipellontielle (Ostos'
keskus)

29.8.1955 - 13.4.1958
Ruskeasuo - Kaarela

1.9. - 31.12.!965
1.S. - 31.12.1965
Simonkenttä - Malminkarlano

Simonkenttå - KqDab

14.4.1958 - 31.12.1965
Erottah - Kaarela

1.1.1966
1.1.'1966

1.1.1966
Numeromuutos: 45

Numeromuulos: 39

LINJA25P

LINJA 26K

. - 15.6.1952
AdadEDauSls - PiEiålEåE/ Nur-

22.9.1952 - 30.8.1953
Erottaia - Pilåjänmåki - Kaarela

Numeromuutos:46

mijä en maantien risteys (nylqinen Vihdinlie)
" = ainakin io wonna 1948.

(Vanhan Håmeenhyläntien

Linjan 27 'Suihku-Volvo' 222 Volvo 86560&5700 / Helko u 1956
NurmijåNentie å. Enän sa4an
autot olivat er6ihmäbet HKL:n
adot, jtissa oli nrllalinlanveL Kulietkhahastul<sen tunnuksena on
kwastakin ehkä ercttwa oanssiaita, jok kulkee vaunun Wpåi

risteys)

ikkuno iden alapuo I e !la.

LINJA 26
22.9.1952 - 28.8.1955

Erottaiå

RAIT|O

-

3.

Phåiånmäki

1993

-

Konala

11

LINJA 274
29.8.1955 - 1.9.1957
Ruskeasuo - Etelå-Kaarela (Kaarelantio / Kiiokalliodie)

LINJA 27N
2.9.1962 - 31.8-1965
Frottah - Etslå-Kaarela
1.9. - 31.12.1965
Baualicnlgri - Kannelmäki -

Ksl:

reia
LINJA 28
31.8.1953 - 28.8.1955

Rauleliefiori - lGivokatu - Manneiieimiitie - Koroistentie - Mannefteimintie - Nuiiamiesternie Huovintie - llkantie - Pobigis]le
ga (Eliel Saarisentie / llkantie)

x.xi(
Jarkettu Aino Acld6n tielä PohFis-

Haagan aukiolls.
29.8. - 31.12.1955
Ruskeasuo - Pohiois-Haaoa

'L1.1966

Linjan 28

Numeomuulo€:42

Wiiflra

LINJA 28R

144.1958 -

31.8.1953 - 28.8.1955

Badelientod ..,

Kooisle

ie - Kb-

kor ie - EDbs]adic (Kiskortie

/

Tenholantie)
I 0-1 'l . r

958 - 27.1 .19s9

Elltlaja ,.. Nuilamiesrente - Nurmilårventie - Kaarehntie - EldA
l(aareb (Vanhaislentien auho)

28.1.1959 - 31.12.1960
... Vanhaistenlie - lGnnenie (vastapäivään) - Vanhaistentie - Kaa-

aela ie...
1.1.1961 Nirnenmuutos:

KannehåK

/

afio

508 Volvo 863508
1961 Effisså halbifb
keuåttelve a 1963.

u

LINJA 29

l:

ftiookalu - Bulevardi- Annanka-

Kansakoulukatu - Runeberginlctu - Topeliuksenkatu - Mannerheimintie.-.
ll: ... Runeberginkatu - Kansakoulukatu - Annankätu - lGlevankatu -

tu

-

Yriönkalu
29.8.1955 - 26.8.1956

Ruskeasuo

-

Manne leimintie

Lapjnmäentie - ViMintie (Vihdirnie / Kaupintie)

'

!!a4!ia

27.8.1956 Jarkettu lasrlmå@r (Kaupintie
/ Laudnmäenlie)

1.1.1961 imenmulnoc:
- Lassih
N

!4hakLkk@uis@

24.10.1962l:... Annankatu - lGmpinkatu - Runeberginkatu...
7.4.1963Pitäjänmåen kauna (Pilåiånmäen-

tie- Kaupi ie)
1.9.1965 PååteDvsåkki Simonkentällä

1.1.1966
Numeromunos: 38

Linjan

E

29 anon 702

LeYhnd

/ wiina u

1962 posee'
nai'
l<attol<ad
halleilla.
EusRNa

LRTC 1/1

noksi66a silloiseen kulft uuiin kuu'
luneet 'Yes Sit - Boston Long' nu'

pakkamainoket.
12
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NORRKOPINGIN RAITIOVAUNUT
SAILYNEVAT
leksli Markku Nummelin
kwa Jonm Rautbla

ffig

Nonköpingigsä Fuotsissa on
käyty viime aikoina kivasta kes
kustelua raitiotieverkon tulevaisuudesta. Koska selviä på6töksiä
ei ole tehty, kunnossapito on iätet-

ry vain vähämänömiä löitä lu'
kuunonamatta tekemåttå. Nyt vihdoin tekninen hdakunta on päättänyt (åånin 5-4) ohdottaa kunnanhallitukselle raitioteiden n|odernl
soinlia. Alustavien tietojen mu-

kaan lokaloun aikana tehtäbiin
hallituksessa lopullinen pååto6 j.a
modemisointi pääsisi alkuun ensi
vuonna.

Muutama vuosi silten railaotietå
oli ta*oitus ialkaa Navestadiin, ia
lisää kalusloa tili hanldda '10 vau-

nua Hanl*eesia kuitenkin luovutFAtTtO 3" t 993

tiin. Nyt liniasto pysynee ennal-

l,loff frp hg in ku n nalisten ti kelai -

laan, mutta olemassa olevat 23
vuonna 196G67 hankittua M67vaunua modemisoidaan. Lisäksi
15:s€ kilometdslä kaksoisraidetta
noin kuusi kilomet iå on uusittava
seuraavien kolmen vuoden aikam. Tämån jålkeenkin on phn
vaihdettava 4 km kiskotusta. Tällä

tosten M67 -noottoivaund (ASJ
ASEA) ouat numetusaiassa 131 155. Kwanu 19.9. 1975.

hetkellä monet radassa olevat kiskot ovat 1 g4Glwdtb lähtien olleet
paikoillaan. Paikoitellen pyöråt
kulkeval laipoilhan, eivåtkå larkoil€lu$i pyöånkehillään. Useal
vaihteel ovat loppuunkuluneet.
Mlos alojohtoa uusftaan ia rata-

verkolle rakennetaan kaadebiin
siiatymäkaaret matl(Jslusmukawuden pa€ntamiseksi ja nopeuden nostamis€ksi. Mainittäkoon,
että Helsingissål€ån ei railiot€illä

/

ole vielå siirtymåkaaria, vaan erisäteiset korikaaret lGadeissa.

Vaikka råitkteilå nyl modemisoidaan, uulta kalustoa ei hankita.
lGupunkilaisten toilomat rnatalalaniavaunut iååvät ioistaiseksi
vain unelmiksi. Modemisoitavien
vanhojen vaunujen lisaäntyvåksi
kåyttöiäksi hskelaan våhintäån 12

vuotta eli noin linia-auton elinikå.
Modemisoinnin hifla on vain kym-

menesos,l r.rJsi6n vaunulen hinnasta. vasta 12 vuoden iålkeen
saatolaan hankkia uush vaunuja.
13

PIENTÄ HISTORIALLISTA
koonneet Toivo Niskanen lå

Jorma Rauhah

Lokakrun

8.

paivänä 1908

ol€ttiin kåyttöön kaMenhiset raitior,/aunujen seisahduspaikat; nimittäin "as€mat", joilh vaunut pysåtrtyivåt aina ia 'pyså|d", ioilh

pysahdytliin

vain

larvittaessa.

Vuote€n 1908 saal*a vaunut

PY-

såhtyivåt venaten v€paamuotoise$i sopMsså paikoissa kuten kadunkulmissä ja taryeenmukaan
muuallakin. Vuonna 1951 hld(aulettiin 'asernat' alentamalla ne pysäkeiksi. samalla oreniin käyttöön

nykyis€nmalliset raiiovaunupysåk*ien keltamuslal hlvet, ioissa
mielikwittoellinen, mutta kuitenkin
hyvin todellis€n oloinen telivaunu
(saruilyhtyineen ia audnkoineen)
on kwattuna. P)6äkkikilpi, ios mikå, on osoitus siitå miten hinorial
linen, yli 40 wotta \ranhä, yksi-

tyiskohta voi yhå edelleeo olla
elinvoimainen. Toivotaan me*ille
vielå paljon kåynövuosia.

tlallilan hallissa l<ol<ei aan uuden
pysäkkinetuin Nototyywiä 1 5.9.
1950. Uaunln RNa on ndl@ yksinketbistettu, k'Mlä on "harBlato' ja koko kilpikehiklo on kiilamaisqt mallinen.

ja 6 vanhan tyyppinen
Wgåkkinpi Ua ilan ha in låheisyydesä 195hlwun alusgå. \4eLinjojen

1

rcen on jo pystytetty
kin

udq

pysä-

WI!ås.

Ennenvanhaan erteltiin Helsingissåkin raitiotielinlat toisislaan
linjaiunnuslen lisåksi myos liniaväreillä. Liniakilvissä oli joko yhtä
tai kähta eri våriå osoinarnassa
sanokaamrne vaiklGpa lukuiaidottomille mikä linla oli kulloinkin l(yse€sså. Pirneän aikaan vaunun
yläkulmissa paloivat n5. sarvilyhdyt ja niislä niåh io kauas minkå
linian vaunu on låhestymåsså.
SaMlyhdyisså olleet värilasit olivat vihreå, puminen, sininen, kellainen la maiironvalkea. sårvilyhdyt kåännettiin nåyltåmåän oikeaa
linjavåiå vaunun sisållä olleella
valintapyörällå.
14
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Tånään all@a liikenne Kulosaaren linlalla Sörnäisten niemelle

(Nro 184 / 24.9.1910)

Kuljeltaib kehoitetaan

ala-

maan vabvaisestija hi[aa, varsin-

kin vaunun tullessa KaivopuistosEtelåisen
Esplanaadiledun ia Läntisen Rantakadun (rrylqisen Etelärannan)
kulman, Phon on rakennettu laula-aitia uudisrakennustyömaan
kohdalle.
(N'o 206/ 13.10.1910)

tä päin, ohittiaessaan

Ko€ka on ilmennyl, että mooltorivaunun konduldööri on kåånlänyl esille "TåynM" -kilven, vaiklG
perävaunussa oli lilaa, niin kåsketåån kondul(öö.iä larld(aän valvomaan, ettei kysetsiä kilpeå käännetä nälqvillo ennenkuin molemmat vaunut ovalläynnä.
(Nro 214 / 15.10.'1910)

Tanunnan leviämisen ehkäiseminen tulilold<oa sairastavan lap-

sen matkusletlua

'Kesää syksyn keske å. Etelä-

anta$a oli eilen ivi
nahnuh Eitiotien avo-

HRO:N PÄNÄKÄSKYJÄ:

satafiran

kauniil<si
naisia peÅvaunuja,

itita on Tarc-

tilattu li/nnenq bwletta, alkujaan Helsingh orynpialikemeiä vatten. NäisfÄ vaunuiga,
joka ovat käfatyjå, nufta kunnogdtuka vatsin uuden näköisiä,
saapui viine keväånå pd kapqlena.'

ksta

VarovaisuustnäåråYl.senä

käsketåån kulj€ttajia lisäksi huomioimaan vaunujen koMatessa
toisensa, enä silloin on aina våhennettävå vautnh, varsinkin ios
toinen vaunuisla on iuuri pysähty-

r'yl Pysäkille.
(Nrc 68

/

1

6.4.1 91 0)

(Helsingin Sarrohat 28.9. 1 939)

raitiovaunulh

Marian sairaalaan.
KonduKöörillä on, kun havaitaän,
että vaunussa on saiBs lapsi malkalla kyseiseen sairaalaan, oikeus
oltaa seMlle, onko lapsen sairaus
ehkå tulirokkoa. Jos näin on, vaunu on iåtettåvä Låpinlahden påäteasemalle ja konduktöörin on vålnömäsli puhelimitse ilmofienava
tåstå kontloriin, mislä liihel€tåån
sairaanhoitaia puhdislamaan vaunua lysoolilla.
(Nrc 220l25.10.1910)

Koska poliisiviranomaisten taholta on valitettu, eflä kdietaiat
ilhlla halliin ajaessaan ylittåväl

Maistraätin määräåmån aiono-

peuden, kåsketåån kuliethjia

Maistraatin uhkaamien sald@jen
On valitettu, että sisålle vaunui-

hin otelaan
Lokakuun 20. päivänä 1908
päål€ttiin, efiä tulevåisrrudossa
poistetaan raitiovaunulen sivuilla
olevat smmen- ia ruotsink€liset
"Helsingin Raitiotiet" -lekslit.

RA|TIO 3.1993

pahailehaisevia ia

ep,åsiistejä pakeneia, jolka lahrivat penkkeiä, ionka woksi konduklöOrien on valvottava, ettei sellaista Påäse loisiumaan.
(Nro 97 / 10.5.1910)

vålttåmiseksi noudattamaafl määdysten mukaista nop€utta.
(Nro 224

,i 29.1 0.1 91

0)

Koska lson Roobenin-ia Fredrikini<aluien kulmauksen ulkokaarre on kulund, kåskelään kuli€tta-

jia

kaarretta ohitlaessaän aja-

maan varovaisesli aiteiha suistumb€n vånämis€ksi.
(Nrc 262 / 9.12.1910)

Kuljettajia kehoil€taan olemaan tupakoinEfla vaunun odotraessa päåsyå Phkänsilhn ylityk-

valuu loppuun.
(N.o 262 / 26-9.1912)

s€€n.

Jos vaunussa syttyy tulipalo,
lcjten eilen, niin tulta ei saa sammuttaa vedellä, vaan sammutuk-

(Nro 155/4.6.1912)

As€milh konduKöden lulee
olla kadulh iuurftakasilhn kohdal-

la authmässa yleisöä, eikä mennå etusillalle jlrttelemåan kulietta-

ian l€nssa.
(Nlo 61 / 7.4.t911)

-

Edellinen måå€ys myös

-

seen on käytettävä hieklGa.

(Nrc 3 / 4.1 .19 13)

konduktöörsille
(Nro 156 /4.6.1912)

)

I
Lipputarl€stus

Koska Vladimirinl€dulh (nykyisellä lGle\ranladulla) vaunun

Liiken nelaitoksella oli vielä 19501u-

vulla käytösså lävistyspihtejå lipun

tull€Gsa alamäkeä on suuret malF

leimaLrsta vanen. Jotta olisi mah-

dollisuudel onngltornuustapauksiin, tullaan mainitluun mäkeen
iårjestämåån niin sanottu seisab
duspaiklG, FI(a merkitåån

dollisimman palion erilaisia lei

mausreikiä, proliilit pihdeissä vaih-

telivat suuresti. Tämän vuoksi ra-

S*iriai

haslaja halusi kerran helpotlaa elu-

ovesla autoon nousevan lipputar-

mella. Jokainen kuliettaia aFessaan lätä mäk€å alaspåin on vel

kastaian työtä.
Rahastaja ilmoitli kuuluvasti:
Tarkaslaja, minulla on pyöreå
reik:i.
Miesmatkustaja takasillalla katsoi
rahgstajaa silmiin ja sanoi:
Alå leuhk.

vollinen ajdssa våhedämän

-

vaununsa vauhlia ia pysähymään
helkeksi son pylvåän koMalla, ilhon $kilpi on kiinnilelty.
Tärnä jäiestely asruu voirnaan 24.

-

paivanä tåtå kuuta, nikå liedoksi
ia noudatetlavaksi ilmoitetaan.
(Nlo 76 / 22.4.1 91 0)

Koska on esiidynyt, eltä perävaunun konduKdÖri vaunun kuF
kie6€a oo olkn etusilhlla keslarstelernassa moottorivaunun koduktöörin kanssa, kiell€tärån sellainen

Viimeinen S-nekki tabn seinäs9ä Y4önl@dulb enndt Pienen Bo-

KulGan eivastannui

beninkdun ieeystå.
Kwa: Jonna Bauhala 1.5.t973.

karjalaisemäntä. Helsingin liikenieeseen loltumattomana hän var-

Kun postilaatikoita nyl on ase-

anka€sti.

tettu raitiovaunuihin, huomaute

(Nrc 117 / 9.6.1911)

Sätluneesta syystä muistdetaan kuljettalia siilå, €ttå henä on
ankar-asli kiellotty keskustelemas-

ia aion aikana j.r ios aähkösano-

mainkantajat tai muut henkilöl yrit-

tävä aloitha keskuslelun, heidän
ei pidå vastatå siihen vaan on konduld6ö.i kutsuttava paikalle, ionl(a

on oteltava asianomaiEten nimet
muistiin ia ilrnoiteflava lägä esi-

taan konduktööreille, että vaunua
ei saa pysäynää pysåkeiue vain
kirieiden jåttoå vatten, eikå vaunua saa rnyöskäån viivyttäå laatikoila tyhjennettäesså, rnikå tapah-

llu

ainoastaan lGuppatodlh ia

Ylioppilastalolla.
(Nlo 249 /'11.S.1912)

HenkilökunMn noudatettavak-

laiia ia konduKöörelå sallinlasla

henkilöå. Yleisö ihm€ttelee, että
henkilöku a voi rikkoa mååräYstå, mutta rnatkusaiat eivåt. siis

mui-

den poikien ottaå \åiMeraula ia
kåäntåå vaihteita, mikä ei ole
dån tehtåvånså.
(Nro 172 /19.9.1911)

hei

Herrahenkilöpå ei vastannulkaan

mitään, vaan kääntyi katsomaan
ulos ikkunasta. Emäntä toisti kysymyksensä käytävällä vierellään

sei

sovalle naishenkiölle, mutta tälle
luliniin kiire siirtyä ovelle påin, ettei
hånkiiän ehtinyt vaslata. Kun kukaan ei vaslannut emånnån kysymykseen, hän kååntyi kuljettejan

-

Klulkaas' kuljettaja, mihinkäs'

iyö 0ikein näitä kuuromykkii vieilä?

,

useamPaa

huono €simerkki henkil6kunnan
laholta.

Takasilhn kello- ja hiekoituspolkjrnel tulee pitåå.lukittuna. Matkustaja saanaa helpo€ti astua hiekoituspoikimen tåålle, iotklin hiekka
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-kuntatalolle?

si ilmohetaan, että etusillalla ei saa

olla sallitlua määråå

lai

muuden vuoksi kysäisi vieressåän
isluvelia herrahenkilöllä:
lrännöökö tärnä varmasti evus-

puoleen kysyen:

miehille. Såmoin kielletään kuljet-

sähkösanomainkantajien

Kympin raitiovaunuun nousi vilkas

l
Ei aina osu
Ylen aikaisen toimittaja

soittaa

LOK:iin ja kysyy kolaritilastoja.

lvenee päiviå, ettei osu ollen-kaan,
tarkastaja LOK:sta vastaa,
BAIT|O 3 * 1993

AINA VAIN AIKATAULUT
M.nne6n kosän hhdytåiset

teksli Jarmo Oksanen

)

l

Lehlemme pat$oilla on låh€s
ioka numercssa ollut aikatauluia
koskevaa jodma. Täytyy våin ihmetellä, miksi lehden pääoiminaia haluaa kiusata kaiKia: aikataulutoiminaiapad@a, ionka pitäisi
k€ksiå iotain lil(sua tekstä roykkiöslä n-iikuivia vuooaikatauluja
ia luhFita, io (a itse asiassa vi€lä
maksavät saadakseen lukea nåitå
akåvystyttäviå riveiäl Näin on kuitenkin iälleen käslE käynyt, joten
saamanne pitäå!

Kesåeikar.uluisla vl€ensä
HKL:n aikataulustossa oli vuo-

de$a toiseen sellainen iako, etlå
taMkauden aikäiaulut oli\,/at voinassa periaalteessa muununattomina yhdeksån kuukautta eli
aian 1. 9. - 31.5., kesåaikatauld
taas lopun osan wotta. Vuonna
985 keksiltiin, etlå kysyntä keskisuuren
vuoromään pitåmM liike eesså kuin alku ia loppukesällä. Nijnpå rnuutarhanvuodenoli liikennettå entisqståänkin supisteftu 15- 6.
- 15. 8. våliseksi aial(si, ei kuhenkaan l@ikilh linjoilla. Sittemmin
1

k€ållå ei edellytii yhlå

vedeniin vähån takaisinpåin la
keskikesån supisius rapitetliin
koskemaan vain heinåkuuta, mutta va$aavasti kaksilakoisen kesåaikatauluston piirissä olevia linioia

lisätiiin hieman. Vuosi 1993 toi
taas uuden kwjon: kaksijakoisesta kesåaikataulusta luovuniin kolmoslinioja lukuunottamatta, muna
samalh la.iontaa muilh linjoilla

supistettiin. Lopprrtuloksena oli
koko kesån aikataulu, iohon ai
nekset ja malli saatiin edelliswoden heinäkuusla.
Nåin supi6lettu aikataulu näynåytyi katukwassa ruuhkavuoroien

vähåisyytenä: .uuhkavuopia oli
vain linloilla 1 / 1A ja 4. Neiosen
poikkeusliikenteen ailGna 28. 6.
alkaen ei tålläldån linjalla ollut
ruuhkavuoroia.

Tavallisesli olen kesåaikalauluisla kirioittaessani vertaillut kah-

ta pe.åkkåi6tå kesåå kesk€nåän.
Tållå kenalla vånailu tåytyy lehdä
sekå vuoteen 1991 enä 1992. Viimeksi mainitun vuoden kesäaikatauluisla saatiin vain muutåmia
lehtiä aikataulutoimitukseen. RAITlossa 2 / 92 nainilsemani kesån
1992 aikalauluien ialfi ei siis onnistunut, jos siihen edes todenteolla ryhdwiinkään.

Tårkäsleheesse kesäå 1993 on
heti all(.|un todettava, €flä viime
talvikaldelh lehd!'t muutokset nälfyvåt soveltwin osin myös ke6äaikatauluissa. Siis linioien l, 6 ia
10 viikonvaihleen liikenteen alkami€ajankohta, jota 1. 9. 1992 siir-

retiin rnyöhemmälci, nåkyy myös
kesän 1993 aikalaulussa. Lauantaisin liikenne alkaa n, klo I ia sunnuntaisin - tielenkin vain linjoja 6 ja
10 koskien - ldo 9 tuntumissa.
Edelleen linlol€n 38 la 78 halliinajot tåpahlwal samoin kuin 1. 1.
1 993 lapahuneen muutoksen iäl
keen talviaikataulussa; 38 ajaa aina halliin Eirasa låhdettyäån yhtå
p}4eålddå ennen Podoonkadun
"paätepysakkiå" kååntyeh Låntiseltä Brahgnkadultä suoraan Slurenkadulle ja 78 Rautatieasemaha
t6hd€lt]åän jatkaa Håmeenlien /
lvläkelänkadun risteyksestå suo
raan Håmeentietå Koskelaan.
Vaslaavasli linian 3T vuoroien ensimmäinen låhlö linjalle on aina
Stu ronkadun / Läftisen Brahenkadun risleyksesså olevalla linian 1 /
1A pysakiltå. Näin menetellen ail(atauluun on luld 1 - 2 låhtöå
liqåå "Porvoonkaduft€'. Osa vaunuistahan on ajanul aiemmin suo
rinta reittiå Eiraan ia ensimmäinen
lähtö aikatauluun on merkitty vasta Eirasia alkaen. Sivumennen sa-

noen ia lähån liitryen hiukan jälleen ihm€tyttåå rnuuan havainto:
hallisla- ia halliinajot lapaituivat
näin jo kesällä 1 992, sinen talviei'
kataulun lullessa voimaan 1. 9.
1
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992 palatliin vanhaan käytåntöön

ja kas kummaa, keksiniin uutena
asiana myös taMaikatauluun 1. 1.
1993! TekevåtkötEn HKL:n laMaikatauluia eri ihmiset kuin kesäaikatauluja vai mislä rnahraa iohtua,
ettå låtå sinänsä hWåå ideaa ei
saatu suoraan hyddynnettyä tal
ven 1 992-93 ailGtauluissa?

ilyös latku\ån kienätyksen piiriin
1 . 1 . 1 993 tuld linia 6 on sitå edelleen. (Jatkwa kienätys = vaunut

kien iväl kieroksensa viipymällä
päätepysåkilLä p€riaaneesa vain
malkustajain vaihdon vaaliman

aian; kulenaiien tupalddauot on
jårjesletty vaihtopaikkoihin la kuljetia,at vaihtavat ainakin it(a toi
sella kieroksella).
Edelleen 1.1.1993 tehdyt vuoro-

numeromuuloks€l linioilla 4 ia 6

kosk€vat myas kesåaikataulua.
Nelosen vakiovuorot oval siis 41 49la kuutosen 51 - 56.
Poild(ousliikenne
Ke€ällä 1992 linia 8 oli korvattuna bussilinjalla 8X 1. 7. -15.8.
koko linjan piluudelta. Syynä tähån oli Töölön kisahallin / Oopperatalon tuntumissa tehdyt mittavat

katu-

ja

raideiårjestelyt. Kesållå

993 puole$aan linia 4 ajoi 28. 6 31. 8. Kuusilien silnukkaan kååntymåån, kun Paciuksenkadulla iat1

kefliin ratatöitä. Ajamatta jååneen
linjaosuuden hoiti korvaava bussilinja 4X Tullinpuomi - Munkkiniemi.

Aik

aulun råksnt€€sta

Kuten edellå keroin, kesållå
1

993 ei liikentee$å juurikaan ollut

ruuhkaworola. Tållainen aikatau-

lu

noudanaa iotain seuraavisla
malleiga: l) koko päivän aletaan
sanpi akiercsajoi a, 'nlloin ruuhl(aakam worovålit eiuåt poild(ea
keskipåivästä lainkaan tai 2) ruuh-

lG-aikoina on pilempi ker,o€aika
ja ha enpi vwtuväli kJin k6ki"
päivä6 laikka 3) ruuhka-aikoina
on Y1enpikie osaikkJin keski17

paivällä, iolloin päästän lYhyempiin worovåleihin. Kaikld nämå
vaihtoehdot ovat outoia alaiellen
oik€aoppisla aikataulurakennetta.
Ruuhkä-aikanahan ei Pilåisi olla

mahdollista aiaa sarnaa vautfth
kuinkeskipäivällå, koslGliikenn€l-

lr rrEtk 9ajia on enemmån,
Jos taas kienosaika on Pilempi,
vuorovålilkin pilenevåt ia p€lwlu
huononee keskipäivåän verattLF
na vaikka matkGlaiamääfä kasvaa. Eikö6 s€ ole vään kornia?
Kolm,o$/aihtoehdossa Palvelun
kannalt€ ollaan oikeilla linioilla,
muna miten on mahdollistia aiaa
ruuhkassa keskipäivåä nopeammin? Jälleen lrysymyksiä, kul(a-

iå

han vaslaisi niihin?

Linioittain
Kåydäänpä lytryesti linjoinain
lävitse kesä 1993. Ensin olaamntai - periantai -aikatauld.
Linjoilla 1 / 1A oli vain kaksi ruulF

kawopa. Äamun viimeinen 1 A
låhti Peråmiehenkaduha io 8.12,
kun v. 1991 viirneinen låhtö oli
8.29. Ykkös€n kierosail@a Paivå-

liiker eessä

oli supist€tu 58:sla

56 rninuuttiin, loka

m

näM hienoise-

vuorcvå,ien lYhenemisenå.

I

VuoFvålit olivat - l0 minuutth
(v. 1991 9 - 10 min.) - hienan

epåtasaiset, koskapa loukos{a
löytyi kaksiperäkkäistå 8 minudin
väiå ia taa6 joku 1 0 väli. Olisi luul
lut, että aikataulu olisi rakenneltu 8

- I minuutlia vuorottelemalla. lltaliikerteessä oli tunu 12 - 15 min.

vuoroväliasetelma. Onn€ksi takawosien onlwa l0 - 15 min. vllorottelusysteemi on io hylätty. Vuo-

den 1992 aikataulu oli eribinen

kuin 1991, rnutta kuitenkin toteulenu kolmella ruuhkavuoolla. Tarkempia tietoia ei vuodesla 1992
olo käyiettåvissä.
Linlarl 2 vaund aFivat koko kesän
viitenä arkipåivänä viikossa. Aika'
laulu Iienee tarl(alleen sama kiin
v. 1 992. Sen sijaan v. 1 991 l€kkonen kulki vielå Kauppato.in lå Diakoni$salaitoksen våliä ja piti heinäkuussa lomaa. Vuoroia oli neliå
(numerot 7 - I O) ja vaunut Mkynelevåt koko FEivån 36 minuutin kier-

roksia
1a

I

minudin Paåssa toisb-

taulula kuin v. 1991, todennåköi

taan.
Linlolen 39 ja 3T aikalauld olivat
samat 1. - 30.6. ia 1. - 31. 8. 1991
/ 92 / 93. Vain aiempana selodenu
muutos halliinajossa linialla 38 ia
hallista läMettäessa linialh 3T
e.otti\,/at woden 1 992 ia 1 993 vuodesta 1991. Heinäkuun aikataulu
oli vuonna 1991 ia 1993 sama,
kahdeksan woroa, kienosaika 61

I

min., vuooväii 7 - min. S€a siiaan heinäkulssa 1992 oli kolmosilla Iiikente€ssä vain seitsemån
vuoroa, ki€rosaika 56 ia vuorovåli
8.

Linjan 4 vakio\ruoroien mäåå oli
kesåkuussa 1993 (27. 6. asti) kahdeksan ia ruuhkavuorolen kolme.
Vuonna 1991 oli lGsåi- ia elokuls'
sa neliå ruuhkavuoroa. Vuoden

1992 tihnteesla on lietoia vain
heinäkuulta, iolloin lilanne kal(sine

ruuhkavuorcinee lienee ollut vuc
den 1991 toisir o. l(er.osail@a oli
1. - 27. 6- 1993 välisenä aikana

purist€tlu 4 minuutrh G6ivållä
72:sta 68:aan) la vuoroväleiksi

saatu nåin 8 - I minuufiia tasaisen
9:n siiaan. Kesäkuun 28. Påiväslå
alkaen linia 4 oli siis lGtaianokl€ Kuusitie. Lyhyemmån linian takia
putosival pois kaikki ruuhkavuorot
la yksi vakioworokn. Päiväliikeft
teessä myö! poiKeusreitillå oli I I minuutin vuorovålh.

sesi myos kesä / elokuussa. Heinåkuussa oli siten iälleen piternmåt kisnosaial kuin alku- ia loppukesä 4, vaikka luulisi, ettå heinäkuussa liikenne veäå pathahen.
No, tilånne koriaantui v. 1 993, kun
koko kesåkauden käytettiin samoja aikatauluja - nyt niitä, joita v.
1991 ia 1992 noudaleniin vain hei-

nåkuussa. Kummankin linjan kak_
si ruuhkavuoroa olivat siis myös

kesä-ja elokuun hallin uumenissa.

I oli myös koko kesån heinäkuulta 1991 tunu ail€laulu. Kesä- ja olokuussa oli nän ollen kolme ruuhkavuoroa våhemmån kuin
v. 1991, koska kesällä 1993 niitå
ei ollul hinkaan liikenlees€. Edel
liwuonna (1992) linja ei liikennöinyt 1.7. - 15.8.
Linialh

I

Linja 10 aikataulu oli laadinu uudelleen- Vakiovuorojen määå oli
kuitenkin samat kuusi eikå hinkaan ruuhl€vuoroia. V. 1991 oli
linjan {0 vuorovåli sarna kuin linlan numerc ja kienosaika tåstå

laski€n 60 minuutlia. V. 1992 kierrosaikaa oli supi$enu 5 minulrtilla,
iosta seurauksem lielenkin vuoro-

vålit lyhenivät keskimåådn

I

mi-

nuuniin- V. 1 993 aikalaulusså kierrosaikaa oli ioissain koMissa lisätty 5)6 minuuttiin luoden mukanaan

taas ionkin 10 minuulin vuorovålinkin.

Linjalla 6 on tavallisesti ollut kaksioGainen kesäaikalaulu. Näin oli
vielå 1992, jolloin sekå kesä / elokuussa että heiråkuussa olivat tasan iarkkaan samat aikataulu kuin
v. I 991 , Mutta v. 1 993 oli vain Yksi
ia sama aikahulu koko kolnen ke'säloukauden
aian- Jatkuvan kierjohdosia
kierosåikå sutåtyksen
pistui 6 minuutia (62 min., ennen
6a) ia sitä ajetliin vain kuudella
vakiovuorclh. Kul.ltosellaoli sama
vuorovåli 0 0 - 11 min.) paivållä la
ruuhka-aikana. Vertailu vuot€en
1991 / 92 osoinaa. ettå worovåleisså oli turnuva pitennys (v. 1 991
8 - I min.) ia että låhlöjå oli setvåsli
vähemmån (ma - Pe Hi€talahdesra v. 1991 110|åhtöä, heinåk. -91
106, M 97).

Linjoilh 7A la 78 kåytettiin v. 1 992
ainakn heinåkuussa samoia aika-

Lauanlain osalta voidaan esinää
seuraavat tåfieimmät linjakohai
6el havainnol:
Linia

v.

1 :

vuoden 199 1 aikalaulua oli

1992 muutetlu tyhentåmålh
kierrosaikola 60 minuutista 56 ..
57:äån ia vuorovåleiå 10:stä I 10:een. Nån lauanräin lähöien
måärä lisäntyi noin viidellå, vaikka liikennöirniaikaa ei muutettukeen- V. 1993 aikataulu on larkka
kopio vuodeha 1992 kuitenkin ot'
taen huomioon liikenteen alkämisajankohdan (myöhåistetty klo
6:s1a Sraan).

Linja 2 ei liikennöilauantaisin reitin

muuttumis€o iålke€nkåän.

3l: näillä linioilla oli
sama ail@laulu 1. 6. - 31. 8. 1991,
Linia 39 ia
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1. - 30. 6. iå 1. - 31. 8. 1s92 sekä
1. 6. - 31- 8. 1993. Tietenkin sillå

poikkeukella, mitå edellä on sanottu hallisla 1. henokselle låhdettåessä (3T) ia hålliinaioissa
(38). Heinäl0ussa 1992 oli ma
lemmilla kolmosilla eri aikataulu
ryiryernpine kiendsaikoineen ia
wooväleineen; liikenteesså olev"a vuoromäårä oli sama kuin
keså- ja elokuussa. Näin heinå
kuussa 1992 oli lauantaisin 120
Iäiht6ä Eiräsla keså- ja elokuun
114'åå vastaan.
Linia 4: vuoden 1992 lauantaisliikenteestä ei ole tietoa. Vuot€en
199'1 venaten oli v. 1993 kierosaikoh lyhennetly 70:stä 66 minu(fitiin. Kun vuooia oli molempira vucsina 7 liikenteesså. olivuoroväleisså v. 1993 keskirnåärin
0,57 minuutin verran lyhennyslä,
28. 6. iälkeen, kun linia 4 aii l<ataianokl(a - Klusilie, eivuoromäåråå våhenn€tty, \åildG linja tuntuvasti lyheni. Melko löysällå 59 minuutin kjerosaialh peadiin (vain)
8 - 9 minudin woroväleihin.

Unja 6: v. 1991 ia 1992 kåYteniin
såmaa, v. 1989 käyttöön otettua

sivuoroa 58 - 59 minuutin kienok_
sh, v. 1 993 54:n. Vuorovåli tyheni
näiden venauskohtien aikana vaiaalh minuulilla ollen v. 19$ ra-

san 9 minuuttla. Sihi linja 10 ei
vaiblå vålipisteåiisla F tybvuorolistasta paåtellen olevan iatkuvan kjernätyken piirissä. Vuodesla I 992 ei ole sååslyM tietoia.

Kesåaikatauluista viimeiseksi tietenkin sunnudain aikataulut, ioie
tia ei ole vielä iuuri mitåån måininu.

Itse asiassa tässå voisi toislaa
edellå esitetyn huantaipåiviä kosket/an luettelon. Sen verran sunnunlain aikataulurakent€esså on
poildGavaa, etlå Pari havaintoa
kannattaa mainila:
Linjalla 4 sen alaessa Kuusitielle
kåånryrnåån d sunnunlabin ollut
yhtå paljoa vmrcja - eli seits€måå
- l(lin Munkkinietneen aiettaessa.

Niitå oli vain viisi, josla johluen
Kuusitiei linialla vaund liild{livat
hiukan harvemmin vålein kuin
Munkkiniemen reitillå (11 min. F I
- 10 min.). lllaliikenteon rakenne
KuusilielEi kåännyltiiessä sai iälleen hiukan raäpimaan Påänahl(aa: vaikl@ yt åän vuorca ei aia-

aikataulua. Linia 6 siinyttyå iatku-

ntn halliin ennen ldo 23:a, niin illal-

vuoden alusla rnyös kesååikåtaulu muuttui.

vlorovålit ninuutilla kukin. Siis illalh, iolloin liik€nnevaloista o€a on
kehavilkuilla ja liikenne muutenkin
sulu rpaa klin paivållä, oli

van kienåtyksen linFksi tåtnån

Liniar 7A ja 78: v. 1991 ia t992 oli
näillä linjoilla heinäkuussa ke6ä- ja

elokuusla poikkeava lauantaiaikataulu. Ja niinkuin olen aikaisemminkin P ihmetellyt heinåkuussa
oli kienosaika pitempi kuin ke{såia elokuussa, vaikka olettaisi hei'
näkuussa matkustaiamäÄrion putoavan ia liik€nte€n siten suiwan
nopeämmin. V. 1993 ihmetyksen
aihe poistui: M käyteftiin aikalauluia, jotka olivat samat kuin heinäkuussa 1991. Ehkå rnyds heinåkuussa 1992. Linlan 7A Yksi vuoroaikalaululehti heinäkuulta 1992

on päåtynyt

aikatauldoimiltajan
kåpäbihin, linjalta 78 ei yhtän.

mainina a.V.1991 t€ivåttyä lauantaiaikataulua kåytet
tiin rnyös v. 1992 (ei1.7. - 15.8.!)
ja v. 1993.
Linla 8: ei

Linja I0:v. 1991 ajoivät linjan kuu-
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h kie.rosaika pileni5 minuulilh la

käyttöön ensi kedaa heiMkuussa
1991 olleet aikataulut, se lapahtui
lodella sananmukais€sti. VieläF,ä
niin tarld(aan. enå silloin havait-

ssmani ihEiret kirioitugvilh€oddn olivat ihan såfianbi3e-

na havaittavb€å tånä vuonm.
Niminäin vuoron 64 låhdöl Rauta-

tientorilta Ko 21 tietåmisså olival
woroaikataulun mukaan 20.50 21.12 - 22.00. vuoron 65 20.20 21.00 - 21.36 ia vuoron 66 20.30 21 24 - 21 .4a.V uo/o 67 |6'fti 20/0
RT:ltä halliin. Jos katselee vuoroia
64 ja 66 niin 20.50 låhlevå vuoro
64 loutubi ohittarnaan vuoron 66
lossain ja taas seuraavalla kierrokselh laskemaan vuoron 66 ohi

jossain. Aivan ensi s måYkseltå
havaits€e, enå vuoron &l la 66
aikatautuissa ovat aiat 21.12 F
21.24 vait an€et paikkaa. li€rkiF
listä on, etä ioka sunnunt i kuli€ftaiat ovåt vdmasti h.våinnåst åikrtaulun noudaltånison
mahdotlomabi s€llabenå kuin
so on YuoJo€ikalauluun Pain€ttu, muna silli ei ole Painettu korjaus- 6li A-sivua. Ja vielä me illisemt6ä, etui näin sanoisin törkeå
virho såilaå aikaiaulubsa vuodssta lois€on. Eikö tieto l(ll|e
HKL:n sisållä, vai onko virhe€n
koiaaminen muuten kiusållisla tai
hankalaa.

enemmän ail(aå kienoksella. Kuu_
loslaa tal(apelois€lta. Ehkå sYYnä
olitahdistaminen linjan 10 karFsa,
iotta Kuusilien pyståkjllä seisova
linia 4 vaunu ei tukkinfi 1 2 minuutin vålein kulkevan linlan 10 kJvioi-

la.
Linjallä 6 jatkwa kier.åtys lyhensi
kienosaikaa 5 minuutilla la vuorovålejä minudilla. Vuorolen måårå

oli

tarklGiltavana olevasta wo_

desla riippumatta 5.

Linjalla 10 oliv. 1993 Yksi vuoro
edellisvuotta våhemmån. Vuorovåleihin ei tällå ollut sanottavaa
vaikutusta. koska kienosaikaa oli
lyhennetty 4 - 5 rninuutth.
Kesåaikataulukalsauksen lopuksi
päåstään taas herkutlelemaan eri'
koisuudella: Kun

linhlh

7A ol€ttiin

Seuraavilla sivuilla esilämme
lälleen keran raitiotieharrastalhista helpottavat hallista- ja halliimioluettelot 6ekä railioliikedeen vuoroia koskevia muila tietoia. Taulukkosivut ovat parhailhan voi-

massaolevia, nuna kulw?n tal-

ven aikataullista kedovan Pakinan lulkaisemme vaslia seuraavassa numerossä.
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5.3?
5.33
5.34
5.35
5.36
5.38
5,40
5.42
5.44
5.45
5,41
5.48
5.50
5.5?
5.53
5,54
5.55
5.56
5.57
6.02
6.03
6.06
6,09
6,10
6,13

6.16
6.?X

6.36
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HALLIsIA LIN.]ALLE

oerlantai L9,1993

vt'oro linja reitti
6x
I lA 605
26
3T 609
65
7A 661
53
6
653
175
tB
6tt
D
38 613
101 r
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60I
75
78 673
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66
7A 661
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6
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6
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6.57
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165
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76
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55
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7.26
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14.tI

166

14.16
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t75
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14,45
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15.00
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105
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6i1

671

601

65r

6.43
6.44
6.45

6,48
6.53
6.55
7.00
1.04
7.05
7.07
7.
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38
3T
38
38

609
6t3
663
611
609
613
611
663
671
609
611
663
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609
609
671
663
609
653

7.31
7.3?
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7,40
1,4t
7.42
7.46
7.51
7,52
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8.34
8.38
8.56
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5
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55
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3
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4
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24
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14
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6
6
38
I
I
6
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I
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6
38
I
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reirri
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653
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6lr

Sunnuntai 1,9,1993 allåen

603

603
661
605

6

7
7

3T
38

kto vuoro tjnja

601

609

Ita

7,t4

26
t3
l7
30
15
19
17
?2
20
14
23
25
15
66
29
546

linja reittj
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t7

7.19

8.33
3.39

64
18
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66
u
26
74
61
76
31
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38
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38
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18
7A
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663
613
611
609
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663
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t0.03
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61\
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10.34
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653
651
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78
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38
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653
651

6lt
609
663
671
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6ll

6l

609
613

6lt
651

609
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pvå klo vuoro linja reitti
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5.43
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644
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I
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4
4
644
644
4
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PAATEPYSAKKI
'Tietäminen ei ole
minkiiän aNoi€ta, jos
siitä ei l<enota"
toimittaia Ano Hellman

Atuaa mM olanssiJarmaan vå,tinen niveL/aunu on lajirca viimeinen.

TAPAHTUU

20, - 21. 11, lasanlaina ia sunnuntalnå ldo 12 - 18 iäriestetään
Turussa Puolalanmäen koululta,
osoitteessa Puutarhakatu 5, Turun

KiskoliikennekertD ry:n toimesla
iokasyl$yisel Pienoisrdutati€päivät. Seurallamme on ensimmäistä kertaa paikalla esittelypöytå pienoisrailbvaunuineen ia kon-

timyynteineon. Jo6 sinulla on
mehdollisuuksb otlaa osaa osastomme påivystykseen vaikl@pa
vain osalla aikaakin, niin ilmoittaudu pikais€sti puheeniohtaialle-

naan. Postit ia PsP ottavät itselleen 35 mk ioimhuspalkkiota tilisiino$a ia .10 mk kåteismaksue
ta.

Vanhan vårisiå nivelvaunuja on
iålj€llä enää alle kymmenen ja

kohla on alkamasså viimeinen

vuosi, iolloin niitä vielä näkee. Arvaä mikå vaunu on viimeinen van-

han vårinen! Oikein arvannut lai
ios heitä on useita, niin heislii arvottu, s?a våpatrtuksen vuoden
1995 jåsenmaksusla. Oikea ratkaisu seMåå woden 1 994 kulues-

sa. Veikkaukset toimitetaan seuran post okeroon tai nyfi kiposlissa sihteedlle tämån vuoden joulukuun alkuun nennessä. låita kuoreen meddntä 'kilpailu' äläkä laila

a) a 22-50 bfniläiselle poslisiinotilille nro 350 3054. Osoite on:
Mi.hael J. Lea (Membership Secretary LRTA), 23 Shrublands Close, Chigwell, Essex lG7sEA, Englånti.
b)

Sk 27l

ruotsalaiselle posli:siir-

totilille nlo ,14 21 6G8. Osoite on:
Svenska Spårvågssållskapet, do

Gö€nsson,

Medlemsavgilter
LRTA, Kevingeringen 35, Tukholma.

sisään muuta kuin vaunun numero
Terveiuloasiis 11. Pienoisautatiepäiville ia tutustumaan maamrne
kiskotiikenn€harrastuks€n uusirnpiin saavduksiin sekä tietysti siinä
sivussa pienoisraulateiden kiehtovaan maailmaan!

Swskokouslctsu

ia orna niftesi. Kuorel

avalaan
vasla kun viimeinen vaunu on todellisuldessa selvä. Kanmttaa
koettaa onnea, sillä palkintona on
tavallaan selvää rahaa väintåånkin sala markkaa. Numerovihjeilä
saa lukemalh tåmän ja noin kol-

men aiemrEm Raition Påä€pysåkkiudisel.

30. 11. tiistaina ldo 17.30 alkaen
pidetåän Suonen Råitiotieseura

ry:n såäntömääräin€n syyskokous HKL:n pååkonttorin kokoushuoneessa Toinen Linia 7. (Koska
ulko-ovea ei voi pitåå vadioimatla
auh, tulkaa pail@lle hyvisse ajoin
eli viimeistäån klo 1 7.30.) Sääntömäåräislgn vuosikokousasiok en
lälkeen nåemme mielenkiintoisia
diaesityksiå mm. Mikko Alanereltå Tsekistå ja Slovakiasta.
Huomioi poildeukellinen kokoue

ajankohla.

ICLPAILU

SRS:n jånninävä hlpailu, Fssa
voit voittaa vapaavuoden iåsenlnalcuissa!
RA|TIO

3.

1993

LIGHT RAIL & i'ODERN
TRAMWAY

Monet jo tuntevat lämän maail
man ehl€ paftaimnEn Fka kuukausi ilnestwån värikkåän raiti+
tiehanastaiien leMen ia liki 20
suomahiselle se ,o tulee. Nyt on
lehden tihårninen uusillekin lukloille helppoa. Voit tihla LRMT:n
Hhimn€sså postissa tai Poslipankissa maksamalh noin 200 markkaa iommalle kumrlalle allanEF
nitulletilille ({okakuussa puntasuoritus olisi ollut edullisin). Mainilse
tiedonantokohdassa; Light Rail &
Modem Tramwäy LRTA 1 994. Alä
unohda nimeäsi ia osoitettasi.
Meksämallå marask n aikana
saat tammikuun numercn i) aika-

RÄNOT|ELINJAT
Mimeinen reitiovaunu Kaisaniemenkedun mutkåkiskoille 16- 6.
(metrotyörnaa) oli vaunu 49 vuorossa 55 noin klo 23-35. Linian
3B:n hallihhö Eirasta 23.36 kulki
io poikkeusreittiå. Kaisaniemen
vanha kjskoyhteys puråtiin lopullisesli vuoron 55 siitä mentyä. Kiskol oli polttoleikattu jo sitå €nnen.
3Bllå oli ylimäaränon pysåKi Liisanl€dulla ennen apfeekkja. Pysäkkitolppa oli paikoilhan vielå
seuraavana aamum. Ensimmåin€n vt orovaunu Kaisaniemen uusituilla kiskoilla 17. 6. oli vaunu Z/

worossa 17Postitalon pysäkit olival poissa
kåyrögä 1. 7. alkaen noin kolme
viild(oa. Iilapaiset pysåKt olivat
ArlGdiankadulh ja lranneåeimintiellä. Pysåkil koroteitiin tulevaisuuden rnalalahttiavaunujen latthnkorkeudelle. Samanlain€n pysäkkikorotus tehiin löölön kisahallin Mannerheiminlion pysäkillä
15. 7. alkaen parin-kolm€n viikon
aian.

Helsinki city Marathon iuostiin 7.
L ia s€ aiheuni lukuish poikkeusreittejå: 38 käåntyi Katajånokan
terminaaliesa, 3T HietahMessa,
8 ajoi \€in Vallila - Ruusuhnkatu.
AlekNivebussilinia 3X
sanlerinkadun ja Eiran våliä, etelåär ajettaessa kulj€itiin Fredrikir!
l€dun autoyksisuuntaisuud€n ta-

setla, että autosta lyötiin lqmmen-

kia Albertinkatua. Unia 8X aioi

naali

Buusuhsta Salmisaareen kåYflå-

keusreini

aFi

en raitiovaunupysäkkejå.

llmeis€sti 16. 8. linitn 8 pysåkki

'Molsiamenkalu" sai nirnskseen
"Ruoholahti (Mf. Pysåkki on Yhteinen linjan 1 5 kanssa. S€utaava
pysäkki Vallihan påin on nimeF
rään'Ruohohhti', vaild(a ioissakin
lähteissä sen nimeksi mainitaan
"fiåmerenkatu'. Wö6 tårnå pysäkki on yhteinen linian I 5 kanssa.

kllnta siwlasia pirslaleiksi.

l.auppalorilh Fyö€tietöiden ia

kiskojen siinon takia mu(nettiin liikenn€ftä 14. 8- klo 14.00 - 15. 8.
seuEavasli: Linia 1 aloi Kåpyki lGlaFnokl€, 3B:n poil*eusreilti Ylioppilaslalo - Kataianokan lerm|

klo 23.50 alkaen yöliikerne€n lotr
puun linja 3T kie6i Eiran lenkjn
3B:n reidä jä 21. 5.38 kiersiST:n
reittiå.
Elo - syyskuun aikana on tehty Kskonvaihtotyö Låiwrinkadun - Teh-

laankadun alueelh mukaanluettuna sanotln risleyksen Poikkeusreittikiskotus. iämä aihe{rni useana ihana sen, että eri käskystå
3B:n yöliikenne kulki 3T:n reittiå tai
Fåinvastoin, siis aina toinen suuna oli ty6n alh.
Taiteiden yösså 26. - 27. 8. liild(li
kahdeksan ylimääråi*å vaunua

klo 1.30 - 4.00. Vuorovälit olival
noin 1 0 minuunia eikä yölisåmak-

sula periily. Neljä vaunt a linjalla
6X Paavalin kirkko - Sömäinen Rauiatiento.i - Kaupparori ia n€ilä
liniälla 'lox Kuusitie - Kirurgi. Unian 6X kenosaika oli 60 minuutth,
mikå ylenpalttisuus aiheuni sen,
enå Paavalin krkolla kukin \taunu

seisoi noin 20 minuulth. Unian
10X kie.rocaika 40 minoutia oli
ajotapaan ja -nopedeen nähden
varsin sopiva. KaiHd vaunr.rt olivat
Nr ll -sariasta, eikä yhtåkåån luhottu. YlGi q/ttå kåliapullo löytyi
yhden \raunun ovikaukalosta. Sen
siiaan bussilinian 20x kulimaF oli

hemostund nLorisolle seuEuk-

sa ajolupa on yhtåaikaa

6ekä

sT:tlå ja 6lla Mannerheimintielle
ettå78:llä Kaivokadulle- Annetuissa ohioissa sånotaan: "aiettava
vauldilla ja varoen". Toivotia sli
ei pehi kolise.

Poik-

Kataianokalla Me.isolilaantorilla
on tehty lokakuun alusla lähtien
parin viikon aian putk öirå sillå

Vioppilaslalo. Nivelbussilinla 3X
ajoi Eiran la Senaatidorin välillä.
Bussilinloilla 13 ja 16 oli myös
poikkeusreiuejå, yksi 1&linjan
bussi oli lGsarmilorin nurkalla.

seurauksella, €lE linj€tn 4 (otto)päåtepysåkki on o'hn Alepan kohdalh torin loisella puolen. (Jåtlö)påäepysåkki on ploleFläan ollut
Matruusinkadun kulmassa.

Kauppatorin nollaraiteen vaihde
on rnultosldiden jälkeen lgylmå eli

6. 1 0. ihapåivållå saaliin Hämeenti€n Stu€nkadun risteykseen
taås toimivat liikennevalot. Iilau$
nupit ovat aFhngss€a ia nuppivalot tolpissa, mutta muul etuisuudet

lun eståmis€ksi.

puunwat.

-

Ylbppilastalo,

3tn

- Ylioppihsalo - Eira -

vaihdeEudålh käånneft ävä. Grai
teen rislikoida puuituu nytkin toin€fl kiskoura kulumisen ia lohkei-

Fredrikinl€dulh Pursimiehenkadun ja Merimieheol€dun välillä on
vaihdettu kiskoja silen, enä 20. 6.

On olemassa myös valovaihe, jos-

KalFpatorilla linian 1 vaunuilla on

-

Käpylåsså Pohjolankadun itäisellä

pysähtymisvevollisuus (stoP

osuudelh kågeniin pirtavaihtoita

maalaus kiskoien vålissä) ennen
torilta poistumida, mikåli 3T tai

viikoilla 39 -,12 kiskotöiden aian.

vasiaava on samaan aikaan pyrld-

Molemminsuuntaisen varayhteyden Uisånkatu - lGisaniemenkat!
kiskotustyd alkoivat 11 . 1 0. ja töitå
reniin öisin.

rnä6s.å pysakille eikå Pohpiselle

Esplanadille vielå ole liikennevaloajoiupaä.

Pohjohnkadun Fååssä uusiliaan
vastavaiMelta ia kiskotusta.
Hal(ani€mentorilla uusitaan py-

sälkialu€en pohioispäåssä Skaarteita linjojen 1€ äi>osuuksilla.

METROUNJA
Metron yhdysraide Oulunkylåsså
yhdistettiin 30. 7. takaisin VR:n rataverkkoon. Ylneys oli ollut lonkin
aikaa poikki neuännen linjaraileen
akennuslöiden laha.

Linla 4 pahsi 16. 8. tal(aisin normaalille Munlddniemen reililleen
buEsilinja 4x loperdtiin.

ja

Syyskuun toisena påivånå otettian
kåyttöon uusittu iltapaivän (klo
9.?O - ) valorytmi Mannerheimintien la Kaivokadun risieyksesså.

Liniat 38 ia 6 pääsevä lvlanner-

heimintieltä lähes py6åhtymåttå
aina Rautatientorille asti (ennen
matka oli yhtä seisoni$a). Vaunut
saavat aiolu\ran he{i, kun ManlreF
heimintiotå suoraan kulkeva auloliikenne sen menottåä. Aiemmin
aFllpa tuli vasta sirnonkatu - l<ai
vokatu -suunlais€n liikente€n iälke€n, Rfmiq/ksen muulos aiheuni

sitlen samalla sen. enå sanaan
aikaan saa aitwan myös linia 78.

Ruoholahden 3.500 hengen

väee

t6nsuoia ia metroasema avalliin
liikenteelle 16. 8. Uikennepaikan
rakennuskustannuks€t olivat koh-

tuullisel l0i3.00o.000,00 mk; hiukar yli kilon€trin rninaisen uudis.adan kqkomishinta Kampista
Buoholatneen oli 216.000.0@,00
mk. Laskun maksa\rat yksinomäan helsirlkilåb€t, mikå tiedoksi espoolaisille, ioila nyt houklnellaankin käyttåmäån €tå uutr.rutla.
Asema on 26 metdå rnercnpinmn
ahplolella, mutta melroradan syvimmån kohdan kunnia säW toki
edelle€o l<allb6sa Torkkelinmå€n
alla Pengerkadun vaih€illa, iossa
radan päällå on kive€ yli 40 metrin
venen- RuoholaMen asemalailu-

RAtTtö 3. 1 993

rilta maanpäälie lippuhalliin iohtavat liukupodaat oval 67 metriä pitkåt, asemålåitudn pituus on 135
melriå. Taileilija Juhana Blorl}.
stedtin sinisten ja valkoisten ke-

raamisten hattoien hbFinttimaiset tailet€okset hallitseval lippuhallia la liukupodaiden pääye hiludliasolla. Ruohohhden as€man
rnaånerkkinå on hituritasolla saman sinisin ia valkoisin laatoin ko-

ri$etlu kohtaamispaalu,

ponasteinen

pyoraä
levåhdyspaild€.

Mefoas€rmn suunnitleirJslä vastannut arkkitehliloimisio Jaakko
Kontb j.r Seppo Kilpiå on €vyttå-

Uudet opasteet kedovat seuraavan junan tulon, junan pysåhdyspaikan lailurilla, vaunupaden lukumåånån ia junan päåleaseman.
Opasteet liittyvåt metron kåytönohjausiärjestelmåän, joka olelaan
siis €nsi vuonna käyttöön.
Yllärnainittula lilapåisiå hiturikilpiä
on 25. 8. P ainakin lK:n ia ST:n
asemilh. Vanhat kituet on poistettu. Tihpåinen orarFsinen hlpi on
iso, mlnta teksti on tietysti HKL:n
fyysis€n y.ilystuvan q/Yiin suh-

teettoman pientå.

AUTOUNJAT
Turun kaupungin tiikennelailoksella otettiin kåyltöön perjantaina 8.

10. bussiliikenteen yölinjal. A*ipeiantaisin ja -lauanlaisin normaalin liikenteen iälkeen aietäan
vielå linFilh 28, 31, 33, 34 ia 36

puolen tunnin vålein

kello
2.3o:een saald€. Taksat ovat norrnaaliin veratluna laksinkenaiset,

pafisi ettåi kuukausikodilh kulkevåt eivål joudu rnaksamaan yli-

mädistå. Kokeilu ke€läå ainakin
vuode.rvaihteen lienoille.

nyt asenan luohmaisen katon syvän siniseksi. Muu Måritys on vaaleaa ja kalustus noudaltelee met-

.oas€mien ybi€Nii muotokiehäSeuEava uudisEkennus ltåkesl(llG€sta Vuosaareen odottaa
Suornen valtion lopullbta pääöstä

tulla mukaan kjgtannusten

iakoon, sillä pelkäslään helsinklåisillå ei ole enäå rahaa maksaa

rakennushankelta

eli

noin

650.000-000,00 mkaa. Liikennöintiå vart€n on larve saada lisåksi 12 uutta rnetrovaunuparia
hinraan 240.000.000,00 mk.

Buohohhd€n melaoasenEn opas.
tuskilvissä oli huomioitu metrcn
(t€o.€ettin€n) iatkaminen länteen.

Raiteon 2 yheydessä on tekstit
'Lånteen'.
Junakuulutuksia on uusinu: 'Rautatientoi - Jåmvägstorget - eClL
ralLBsjluatl9laliq!", eli englannik,
si ei olekaan oikeata käånnöstiå
vaan paremmin tudsteh nowova
asemannimi.'llåkeskus, påäie
aserna.

scuGavaj![a_ltelllma

6. 1 0. havainiin, että junat on taa-

sen käännetty ja 'elåinvaunul"

as€mån uusisla laitu-

Viiskuhassa sekå 17 Pietarinka'
dulh.

riopasirnisla on kellol otettu näkyviin ia ne jopa kåWä. Esirne*iksi

Linialla 22 cRettiin talviaikalaulut

ovat lännen puolella.

$fiEigen

keen låhlee viiden minutnin kuld-

raneella 1 on nyt kolme k€lloa,

tua sarnalta raiteeha.' 'lGmppi,

Pista yksi on vanha.

teelle...'
Uusien hituriopasleiden asennusNe
otelaan käyttöön vuoden kuluttua.

työt aloit€tliin loppukesällä.

Ko€kåyttö alkaa ennen en6i ke
såå. löiren aikana on vanhoien
opasleiden tihtla lilapåiset kilvet.
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kåytlön 1.7.
Linjaa 1 5 ryhq^tiin ajamaan 1 6. 8.
reililH Ruoholahti (M) - Jälkåsaari.

päåloasena. Seuraava iuna Fluc
hohhteen låhtee...", lållaisla kuuIrrtusla tarviltiin mm. avalaisiuhlien
aikana, normaalisti KP ei enåå ole
pääteasema. "Ruoholat$, päåteasema. Juna monee kååntörai-

Helsinki City Marathon juosliin 7.
8. fa mm. linja 'l'4 I 148 l@ntyi

LÄHIUIKENNEJUNAT
Taitekjen yonå 26. - 27. 8- VB ajoi

ylimååråisenä M-junat \hntaankoski - Hli ldo 1.44 ja Hki - Vanlaankdski ldo 2.30, L-junan Hki Kirld(onummi Ho 2A2 p TlwEn
HK - Fiihirnåk klo 2.35. Espoa ia
Vantaa noudanivat pedanlaiaika-

lauluia seutuliikent€es€å ja lisälähtoiä oli tarvina€ssa.

Reitti on Tannonkuia

-

ltänen

/

Låntinen Vaihdekuja - Maiald@kuia - Låivapdankuia - (Mechelininkätu ?) - ltåmerenkatu - Morsiainenkatu. Liniaa ajelaan rna-p€ n6.00 - 17.30, keskimååråinen aioail(a on viisi minuultia.

Linian 16V liikennöinti aloieniin
16. 8. reitillä Hernesaad - lhl(ani€mi - Hertoniemi (M). Linjaa liikennöilåän ma{6 ruuhka-aikoim

+ klo 23 Hemesaaresta- Beitli ja

KALUSTO

pååtepysäkit ovat kulen linialla 1 6
pailsi, etlä aamuruuhkassa aletaan HN(M) - Munkkisaari - HYIkeenpyytåiånkatu - Henry Fordin
karu - Hemesaarenranta (Päåhän
asti) ja takaisin l\4unkkisaareen. lltaruuhkassa ajetaan Munkkisaari Hemesaari - Munkkisaari - HN(M).
Talviail(ataulut tulivat kåytlöön 16.
8. linjoilla 15, l6 + V 17,21V. 23 +
N,32, 51,52, 55 + A,63 + N,654
+ N, 66 + A+ B, 67, 69, 70V 72 +
A, zA+ B ia 784. Helsingin sisäi-

siå linioja korvaaval

seuiulinjat
siirtyivåt tatunautuihin nåin; 17. 8.
linia 512 ia 31. 8. liniat 502,503,
522 ja 522K.

Lopul Helsingin liniat siirtyivät

tal

vitauluihin 13. 9.

Joitakin muutoksia r€itt€ihin on
aaatu seMlle; linje 93N aiaa reiniå
Rautalientod - Tammisalo - Marjaniemi - Vuosaari. Uusi reifti-

osuus: - Meripellontie - Vuotie (sil
mukka alkaa) - Meri-Raslilantie Leikosaarentie - Uutelantie - PolslaMentie - Vuosaarentie (päätepysäkk) - Kallvikintie - Vuolie (sil-

Nivelvanu 70 aioi 1. 9. l<ovalk
vauhdi IIa HAmeenlienÄ Slurenkdule kÅännetwn vaihteeseen ja
syöksyi tuMsin ,eutauksin Paa-

-

valin kitkon viercsså olevaan Puis'

liniakilvet uusitaan; kilvet ovat
niin suuret kuin on mahdollista ilman vaunun ett} ja tal<apään suuria rakennemut loksia. numeron
kofteus on 24 cm.

toon. Uaunu ei olut liniaaiossa
vaan sitå ohiin siittånåssä Mlimiehen ajama@ VallilastÅ Koske'
lan he iin. Kwa: Peii Leinomäki.

kojetaulu uusitaan; sen vasem-

paan pååhån tulee nåyttötaulu,

F-

ka ilmoittaa tekstillå viat ia niklen
vaatimat toimenpiteet.

-

mukka paäwd - Meripellontie Kunnallisneuvoksentie - Kissankellontie - iratianiementie - Tuli-

suo

ie -.

Linia 95N:n reittimuulos (vain tässä suunnassa): - ltåvåYlä' Muun_

tajankalu - Sahaaiankatu - Varikkotie - Turunlinna ie-.7ämä ei
näy

*v

lin@ttoista!

)

E-l

Linjan 98 reinimuutos (silmukka
poikkaistu), ajaa molernpiin suun-

tiin roittiä: - Vuotie - Meri-Rastilantie ' Leikosaarentie - uutehntie -

Porslahdentie

-

J

Vuosaarentie

(paåtepysakki)
Taiteiden yönå 26. - 27. 8. aiettiin
linioia 01N - 06N sekä liikennöitiin
linjaa 20X Eronaja - Ruoholahti
(Kaapelhehdas) Ao 2240 - 4.15
noin 15 minuutin välein. Linialla
20X ei pedfly yömaksua.

26

Hinausvaunu H-l työntää 1.9. onnefiomuusvaunua 70 Va ilan ha!liin. Kuva: Petlti Leinonåki

Vanhemman nivekaunusarian Nr
I såneeGus on alkanut, ensiftmåisenä muulelaan vaunu 45. SaneeGuksessa lehdän nrn. s€u_

kilpihineih ia vikanåWöå ohjaa
mikoprosessori; vianhaun ia kor-

jausten helpottamiseksi prosessorin muistiin lahioituu 99 viimeistå
vikaa, jofl€ ovat sieltä jälkikäleen
katsottavissa ia tulostettavissa.
- prosessorissa on valmius alopiirturille, joka laltioi tapahtumat vii
meisiltä ajokilometreihä.
- linjakilvet ovat våriltään kelta /

RAIT|O
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muslat ja kauko-ohiattavat; kojelaulun näyttötauluda nålryy myö6
linjakilvet ia kåyttöpainikkeel oval
sen vieresså.

- koko ohlaamon sisävertFilu uusitaan.
- ohlaamon siwikkum vaihdetaan
Nr ll-tyyppis€ksi- oikea ulkopeili uusitaan; p€ili on
kojetaulusla sähköisesri såädetlåvå siwsuunnassa-

Hatqva|Jnu 2121 on yltäaikaa
Uudellamaalh ja Hämeesså! Vaunun kori on pukeilla Vallilassa ja
alusla Mankisen Konepaia KY:n
pitFlla Riihimä€sså. Aluslalle rakennetaan harj(ien hydtaulikåyttöön liittyvät hitteislot- Iämä on

tuottaa myös toiveen siilå, ettei
paälq*in (15 kg mötikld ohiaamon kato6sa) puloaisi kulienaian
päähån. Parempiakin vaunuia seisoo vailla kåyttöå, rnutta syyskuun
alettua on tämä onnelon 24 ollut
joka ärkipäivä linjalh 6. T€knisesti

ensimmäinen kerta kun Mankisen
pihassa on vanhan raitiovåunun
alusta, aiemmin hydraulisoitu harlavaunu 2120 nildGroitiin Vallilas-

vaunu on lie{Ysti ionkinlaitessa

R ii h in äessiå

ttan kisen Konepaja n
pihalb olevan haiavaunun 2121 :o

cm. Sivusuunnassakin kon menee

alusta.

selhisia olisi.

- tuulilasin ta ohiaamon låmmitys-

kunnossa, mutta muuten kamalån

väljå ia veltto vaappuja- Lonksuu
ioka suuniaan. Kun telit pysähty-

vå|, jalkaa koi vielå liikenå noin 10

lårjesletmåän tehdään parannuks&r.

- raha$!$salkun såiiytysiila lulee
luldtta\€n rulooven laakse.
lasinpyyhkjEi vaihdetaan Nr lltyyppis€ksi.
- sisävalaisimet uusitaan yhtenäi
seksi valolistak$i, johon tulee himmennysmahdollisuus 35 %:iin valolehosta.
- rahastus- la ohlaamovalo uusitaan,
- radiota varten varataan tih kojetauluun; ensimmåbeen vaunuun
asennetaan radio ia seuraaviin so
pivissa hankintiaerissä.
- linianumeron ia påålepy€kin sekä seuraavan pysäkin näynöä varten tule€ nåytohite kumpaankin
vaunuosaan; lämä iäriestelmä on
kokeilu, ionka jatkosb pååteläån
käy{tökokemuslen perusleelh.
- B-vaunun lal(aosan sisåv€rhoilu'
ja uusitaan ia maalataan.
- al*ujen latausgeneräattori vaihdetaan staatliseksi muunaiaksi.

-

- vaunun ajomooflorien ia hinei-

den läåhdytys- ja luuletusiärjesteF

Kwa: Joma Pauhala 11. 7. 19!Xt.
Neliakselish raitiovaunuia liiklou
yhå edelleen vakituisesti linjoilla
1/1A,2,6F 8. Myosmuilh linioilla
neliakselisia on satunmisemmin

elie6im. syyskuun 22. påiuånå; 3I
/ 27 / vaunu 19 1a 79 I 174 I vauav
8. Jottei Koskelan hallimiesten taF
vitsisi olla linialh isån vaunun
vdMossa pitkäå rupeåmaa, kakkosella pyritäån pitåmään vaunuia

mien 600 V:n tasavirtamoottorit

1-15 sekå mudamaa partEassa

vaihd€laan iaajuusmuuttaiien ohjåarriin oikosulkumoottoreihin.

kunnossa olevaa vaunua sarjasta
1 G30. Ykkösi[e kabsto on saman
periaatteen mukabla. Töölö ty6n-

Viikolla 37 ilrnestyi linian 1 A ruuhl€vaunuksi juuri tåysko4åuksesta
tullu vaunu 4, Fssa on sarjansa
toisena yksilonå yksivartinen virroilin.

tää kaNeksikon ruuhkawooihin
ne vaunut, mitä siellä saltuu olemaan- Näin ollgn kuutosen ruuhkissa ovat sinen huonommat yksil6t, koska kudosen vaununvaihto
suiuu hetposti ia nopeasti. Keppi'
Kadaata ei kunoselh nåe kuin vahingossa, muna loin€n toislaan

'Eiyskoriauksessa olivat syyskuun
puolivälissä vaund 22, 39, 45, 70
ia 94. Oranssinen niveivaunu 94
siis viheftyi ja nähtiin 14. 10. linjal-

b4.
Lioialh 2 nåhdåån edelleen vaunuF, ioissa on vanha radio, Fta
Itåkoskus kuu elee. Kaikis6a nivelvaunuissa on sen siiaan io uuden iärieGlelmän .adiohilteet.
RAtTtO 3'. 1993

hirveempiä lsoia-Vaimetteia kyilä.
Siel'ä on usein rnm. vaunu 24, joka on sarFnsa ainoa vi€lå p€råvaunun vetoon varustenu yksilö.
Siitå v€tämisestå ei lqlläkään tuli-

si yhtään mitäån, kun nyt io saa
p€lätä, rnilloin telit irtoavat iai kori
kaatuu niiden päåltå. Jatkwa katon F seinien natina la huojunta

kuin kireåiousinen keinuluoli, ios
Vaunu 6 ilmestyi 4. 10. linjalle lA
yksivaFivinoittimen saan€€m.
Viimeaikoina uudelleenmaahtuis-

ta nivefuaunuisla on poidenu nivelosassa olleet valmistaiankilvet,
syynå on ollul laalan alle pesiytyvå
ruosle. Vaunuihin saatetaan tehdä

'valmistaiaiteipif
4. 10. aarnulh klo 7.20 ryrnisti 6 /
52 / 51 Arattan pååtepysäkillä
vääråssä vålisså olleen 6 / 152 /
24:n pedån. Vaunun 24 takakytkn irtosi la takaseinään tuli pystysuora, kuin hldalla lyöty F tkå
lommo. Vaunu 24 kåväisi VH:ssa
ja pahsi linFlle 6 ruuhl(aan 1 2. 10.
Vaunusta on viety iakaMkimen
sähkörasia, ,oten lällä ei enåå
tästedes peråvaunua vedetä. Vain
vaunu 1 4 pystyy siihen yhä. 24 on
paikkamaalaltu ja tal€ikkunaa on
korjaihu maaiarinteipilki.

Nivelvaunu 100 oli lokakuusså
Vallilan korjaamolla p€ruskorjauksesså ia saamassa kellavihreän
maalauksen.
Raitioliikennemus€on kåytt6ön-

oton yhteydesså

puhdislettiin

HKL:n omat museovaunut 135 ia

157 i.r näillä ioukkoliikennehutakunta rnenikin juhlaistunnostaan
Tois€lta liniana uuleen museoon
kdswierasavaiaispäivånä 21. 10.

HeiMkuussa kåytettiin pariin ot
teese€n Vanlaan Linian Volvo /
Van Hool -lilausbussia Sipoon Lii-

kenteen vuoroissa, ainakin Hki Kit6
Lahden kaupunkliikennettå maaliskuis€ltå sunnuntaihe 1 993: Lahden Liikenteen linialla 1 0 Scania /
Lähti 197Glwun lopun mallia;aulossa vain etuovi ja sekin etuakselin talGna (ns. malli haitta). E.åållä
toisella linjalh hioman uudempi,

mutta myös yksiovinen Scania

/

P Tyllilå Linh Espoosta on saanut
ensimftåisen rnatalahltia - Mersun. Bussi mui.stuttaa hwn paljon
Tammelundin vasiaavia (2-2-0).
Espoon Alrto on kokeillut TAKL:n
teli - Volvoa nro 209 (MFL-31 2).

Vantaan Liikenne -konseni on
säanu syyskuussa lisåå PuolimalaliaVolvota. Håvaittuja numeroita
1O1

, 1U2, 277 , 278

Liikenne Oylle on tulossa puoli-

Miftei samanlabia nivelbusseja on

palettia. Oviiärjestykseksi tulee 22-l eli etualcelin edesså on kak-

hndin läånin bussiyhttolä. Kuva:

soisovi, akselien vålillä samoin ia
raka-akselin lälkeen on yksikåynlinen ovi. Mooltoriksi tulee MAN ja
vaihleisloksi ZF. Matahlatth - Kabuseia tulee myöhemmin kunhan
ni å ensin osätaan €kenlaa.

ldytöxä Brcreixa SödenanJuhdr@ l,lotdlund, 7. 1987.

Liikenne Oy on poislanut seuraavat Volvo 858 / Wiima K20O -autot:
6, 29, 31 , 65, 101 , 1 Og, 1 53 ja 155.

Deltå midibussi.

o\rat

We^tendin Linja 4 on olla viime
ail<oha Ttan^busin lwlla 132.

p

Lahli Cerl|rum -koris€t autol205ia

206 on poisreltu samassa yhteydessä ia kulieteltu Laheen.
Liikenne Oy:n bussien maalaaminen sini-valko-hopeisiksi ofl latkunul tiMisti. Uudet vårit on kaikissa
Lahri 4oG ja Wiima K202- s€kä
såuraavissa Wiima K201 -korisissa autoissa: 30, '161, 229, 241,
283 ia 284 (tilanne 23. 9.).

maalaft u vantaan våreihin.

Tämän lehden ilmeatymishetkellä
STA:n u6ien auloien valmiguminen ja kåyttönono lienevåt hyvin
ajankohtainen åsia. Keshmoottori
- Volvojen numeaoiksi on varaltu
12t - 125, matalalatth - Scanioi'
den 201 - 210la B10B - Volvoien
251 - 260.

Jyvåshylän

Liike

e€n 90 bussista

on seitsemån enää pumisia. Kaik-

ki muut ovat Koiviston emoyhtiön
väreisså paitsi lentokontlåbussi,
joka on lielysti Finnairin våreisgå.
JL:n ia LOY:n pumiset bussit ovat

pian historiaa.

Liikenne Oy on ostanut viime lal-

Tammelundin Uikeflne aikoo luopla V&Mersuista kokonaan. Naftaa kuluu ilm€isesti liikaa.

vem Halonilan Liikenteele alnol
2Sg ia 239 sekå alkukesäE adot

Melsälän Linjan viimeinen Kufter

4O'l .

Si.olån Liikenteen auto 412 on

matalia Käbusela aluksi viisi kap-

224 - 227 . l'a'iklle vaunuille on yh-

(ado 11) on m!,yty pois.

teistä, enå ne ovat vuoden 1988
Volvo Bl 0M / Wiima K202:ia ia ne

on maalatlu kuopiolaisiin väreihin
väliilörnåsti.

JL:n punainen auto uotvo 859
1972 on P histoiaa.
l<okoeha: Juhana Nodlund.

Ajckkiu

/

Hakunilan Liikenteen 1, Scania
CN

11

3, oli koko kesån linialla 740.

outo nåky Raulatientodlh!
Westerdin Linja 4 (e inen HKL
3), Scania N112AL/ Ajokki 8000,
on vuokattu Transbusille. Auio
onkin ollut ahkerasti linjalla 132 /
1322. Myö6 Westendin vanhempi
nivelbussi Scånia / Dehe Plan on

ainakin heinäkuusså kulkenu
Vanhankylän Linian / Trambusin
liniälla 132.
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Syyskuun lopussa nähtiin Låhilin-

Museossa oli rnaraskuun puolivä-

joilla uusi puolimatah kalurhdo
nro 24, Scania N113 / Lahti 402

liin saaldG €€ilh iäsentemme Jukka Hannii<aisen ia John Lindrothin

Gek. nro FBB-404).

valrnistamia helsinkilälsten raitiovauujen ja bussien pienoismalle
la. Raitiovaunut olivat Hom-mittakaavassa 1:87 eli raideloveys 12
mm. vaund siirtyivå museosia

Elokuun lopus€a oli \ilaftaan Lii-

sl

Sirohn Liikenlähiliikennokorinen
votuo / Wima ia såmana päivånä
Sirolan Liiker een linialla 615 puolestaan Vantaan Liikeneen taidemaalaltu matalålålth - Scania. Paria päivråå myöhemmin Sirolan liike e€n linjalla 519A oli puolestaan Hakunihn Liikerteen puolimatala vibiovinen Volvo Lahti
400. Eli miksiköhån iokin linia on
nimelty Hakunilan, Sirolan tai Vankenteen linjalla

t€€n sininen

/

taan Liikenteelle, kun bussit sa
koinwat päivä päivånå ontistå
enemmän. Eikö olisi yksinkertais€mpaa piståä ailGtaulujen alle liikennöitsijåksi Vantaan Liikenne
oy, laln kenan kaikki oval samaa

konsehia?
UUTA

Tööön varikolla on liikennehenkilökunnan vaihtopaikka F liikenteenohlauskeskus ollul loiminft assa io kesäkuun alusta alkaen. Syk-

syllå on varikon ulkoista ilmettä
kobennettu ikkunoid€n uusimisel
h ja uusitulh maalaukselh. KoskehnvarikonA-huoltohallionollut
remontissa ia se on nåyttåM kuin
pommituksen iäliillä, myös kiskotus on purdtu. Raide 15 on olemassa hallirakennuslen välissä ia
sitå ainoana kåytetaån såilylFhal-

Turun Pieooisadatiepäiville ia
sen jålkeen ne palaulettiin omista-

sisäänajooven luona, joss:r suoriletaan pä!

vittäisel siivous- ja huohotyöt.
Mud kilorneirihuollot, sisåpuhdistukset ia vikakorjaukset on siinetty
Töölössä ia Vallihssa lehlåviksi.
Myö6 ulkopesd tehdå6n löölö€så. Vallilan vadkolla tullaan tekemåän kevåållä la kesälå 1994
suurehkoja ko4aamc ia toimistoti"
lojen muutos{öiå.

Raitioliikennemuseoon siineniin
'14. f. ifidinado 605 la avaiaispåiGn 21 - 1 0- aamuna diesehussi 260. Julkiselle sanall€ museo
esiteftiin 20. 10., kdswieraille 21.

10. ia yleisölle se avaftiin 22. 10.
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Turun l@upungin liikennehitoksen
toistaiseksi uusimmat katudt on tilatlu v 1 988 - aika lryvin! Esimerkiksi Låhilinjoien vanhimmat autot
oval vuodelta 1 987. Olisikohan eri
liikennoitsijöiden kalustopolitiika9
sa pieniå erola?

jilloen yksityiskokoelmiin.

Tampereella otetaan vuodenvaih-

löölön hallin talGna ia railioliikennemuseon lähebyydesså oll€et
yksikelisd hlstoriallis - teknis€sti
ervold(aet vaiheet tuhottiin 30. 9.,
kun miehikkålälåinen romuliike kåvi ne paloittelenEssa pois.
HKL on julkaissut tanä syksynä
"kuljettalan oppaan' vaunuille 1 30. Teoks€n käsikjrjoittaiam on

toinind

Tom Heino. Vaikl€ vaunut
ovatkin kohla P 35 vuona vanhoia,

niitå tullaan liåynämään

vielå
mor a moriluista vtlotta. Aikoien
kuluessa vaunuihin on tehty lukemattoman palion muutoslöitå, iopa yksittåiset vaund oval iossain
kot aa täysin ainutkenaisia. 1ä-

män lakia on old tarpeellista koota yksiin kaGsiin selkeät aianlasalla olevat käyttöohieet.

HKL pitää koeluo ei6e.sti 6eitse.
män kuukauden aian mikrotietokon€en kä\,ttäiille Telosampossa

Helsingin raitiolie, linja-auto se
l(å metroaikalauhn. Ail(alauld €9itetän samassa muodosså kuin

ne oval HKL:n ail@laulukiiassahn.

liin aiettaesså. Raitio\råunuhuollo

on loiminut B-hallin

kolen leiklauksilla såästetlyå 2 + 2
niveltä, iolka siirtwa linialle 1.

Helsingin 13. 9. voimaantulleesta
linjakanada on tehty kaksi ed ver'
siota; toinen peinteinen ia toinen,
josta on poislettu "yleistä" -kohdasta puolet selilyksistä sekå kotvafiu ne autojen iå polkupyörien
liityntiäpysåköir ikanalh. l.i'ssä
versiossa on linja-autokansikuvan
pdl(ki kulkeva vino ashsla kertova tekstimuha.
Ensi vuonna on nsliaLselisia vau-

nula suunnitelmallisesli enåå linlan 2 käyto6så, linialla 6 niitä voitaneen nåhdå ehkä ruuhk[av(toroissa. Linbiha 38 ia 3T saadaan vaunuia kienåitåmällä sekä kulienaian työhiassa olevien valmisteluai-

te€€aa kåyttöön sopirnusliikentee-

seen osalli$wilh liikennelaitoksella, Våinö Paunu Oyllå, LånsilinFl rylE ja Alhonen & Lastunen
Oyllå yhteinen kaupunkiseudun

älykortri. Kaiktdin autoihin lulee
sopimusliikente€n merkiksi kwio,
jossa on vihreällä pohialla lkoinen tie. SiinåonF TAKL:n tunnuksena kåytetty tervehtivå kulettaja
yhdislävän renl@an ympaloimänå. li4alkakorltim toimii siis älykortti ia s€n iokainen rnatkustaja
iorjtuu lunastamaan 40 maalqlh
TAKL:n newonrEsta. Tällöin kortii
alustelaan ia siihen kirjataan matkustajan nimi, syntymäaika ja
asuinkunta. sen lålke€n kortliin
voidaan ladata erilaisia matkustusoikeuksia kuten aNokoileiä,
kausikonteia tai koululippula. Alykortti on kontaldilon suoritinkortti
eli se lasketaan hetkeksi luhnasolle matl(an 'ntaksua'vanen. Autoissa myydäån vuodenvaiheen
jälkeen Bus 2010 MTS -rahastuslaineslla vain kenalirpuja. Kertaja aryokortilla rnatkustavilla on
tunnin vapaa vailncoikeus. Atvokortli helpotlaa erihisten erikoisuuksien tekemisesgå; 65 vuotta

låyttåneillä tamperelajsilla on 50
%:n alennus ldo - 14 välillå ia

I

tamperelaiset rinlamatunnuksen
omistavat vete€anh voivat samoina aikoina rnalkustaa läysin ilmaisiksi. Muina aikoina åWodti rahastaa nonmalin taksan.
VIRHEET
Edellisessä numerossa mainittiin,
ettå Liikenne Oy olisi Helsingin vii-

meinen leimauspihtien kåYltäjä.
'nkkurihn paikallisliikennepäivillä
syyskuussaoliesillåMetsälänLinFn atno 8, Fssa oli pihdit.
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saint-Etionne
Jorilukuussä 1991 sai låmå rans'
kalainen metrinen raitiotjekaupun-

ki piinoksemme mukaisia uusia
malalahniaraitiovaunuia. vaunuissa on sainl4tienneläisisså
vaunuissa perinteisesti kåytetty
tolleytankovinoilin. lhankuin Helsingissäkin vuosisadan ensi vuosina.
Vaunut on valmislettu Veveyn vau-

nnel]tailh Sveitsisså, muita prc
jektiin osallistuneita tehtaita ovat
GEC Alsttlom, Duwag, Faiveley,
Hanning & Kahl, Kiepe ja AcEc
mudamia mainitaksemme. Vaunussa on 43 isturnapaild6a ia sei-

sornaliha 161 hengelle. Vaunun
pituls on 23 m, teveys 2,1 m ja
korkeus 3,27 m. Ornapaino on
27,4 t ia kuormassa 41 t, nopeus
70 lqrvh. Edellisesrå leMessä
esittelimme joSchindlerin matalan
Cobra-vaunun piiroksen. Helsinkiin sopivista matahlatliavaunuista on esiltelemältå enåå MANin
ve6io.

Borås

Tulfiolmå

Liikennoitsiiä BT (Borås Trafik) on
hankkinu Votuo 81 08 / Carus City L -busseja. Izillainen aioi Vantaanhakso iellä Volvolta Wiimal

Viim€inen SL:n Scania CRl1l

le 25.9.

kataulua. Ajon aikana ta4ottiin
kahvi,a jä piparkaklcja. Viinejnen
ajoosuus oli Slusseniha Söderhalleniin, ionl€ ielkeen auto iåi
såilytettäväksi SL:n kaupunkilii

(tyyppiit H59) ajoi

1 1

.

6. Kys€es€a

oliauto nro 5424, joka ajoi useilla
kantakaupungin reiteillä ilman ai-

kennemus€oon.

Kiitiponhamina
Johdinautoliikenne aloiteftiin uudestaan 2. 8. linialla 50E Hoved-

banegåden

-

Hans Knudsens

Plads. Liniaa vanen on hankttu
lGksi MB / AEG duobussia (die
sel- und oberleitungsbus). Autot
kulkevat keskrda$sa johdinadoina ja lähidssä dieseleillå.

Ruoaalaisten

liikennöitsjjöiden

vanhoja busseja on myyty oikein
urakalh e ben Newostoliiton

alueelle. Väittäjänä on toiminut
myös eås suomalainen alan yrittålå. Mrh- lGinuun Liikente€n varikolla on seissyt ioskus iopa lqmmeniå Scania CR112 -katurena.

Oslo
Oslo og Follo Bus$rafik on hankkinn 8 Scänia N113 / Canus City
L -matalalatliabussia, osa adoista
on midikokoa.

Tromssa

2l

zryEtsctctt
27897

Sgne 2

I(r

v2
14 reiser

1(x),- Voksen

Tromsbuss AS on hankknd niin
ikåän erån Scania N113 / Canus
City L -busseja. Tromssa on maa-

ilman pohloigin mälahlattiakaupunki, sillå sehån siiaitsee osapuilleen LJtsioen korkeudelh.
30
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Kden aiemmin on ollut esillå, Tukholmassä kilpailutetaan iould(olii-

kennenå. Ensimmåinen kienos

kå'sitti noin 20 % bussiliikefieestä

sekä Eitiotieliikente€n Lijingonja l,iockebynlinjoilla s€kå såhkö
lunaliikente€n Saltsjönradalla. Kuka vdtti la mitå - se selviåä seuaaavasta taulukosta.

SL BL6,9 AB:n menestys ki@ilu'
tul$en ensinnåise å kiertu/rselb
oli vaatilnatonta. Kuyassa SL:,
poitteftuja busseja S erhalleniss. Kuva: Juhana Nodlund.

trious

Liikennealue

Voittanui tariout

Såuraavaksi paras

Lidingön rata
Nockebyn €ta
Saltsjön rata
Vaxholm Äkersberga
Lidingö (bussi)
Brömma Ekerö

SL Lidinqo Trafik AB: 243 Mk
SL Tunnelbanan AB: 12,1 Mla
SL Tåg AB: 33,6 Mla

Swebt,s AB: 26,7
Swebus AB: 14,5

SwebusAB:95,1

Linjebuss Trafik AB: 29,8 Mkr
SL Buss AB: 99,s Mk

Bibby

SL Buss AB:
Swebus AB: 22,3 Mkr
Swebus AB: 9,0 MkI

Swebus Ag: 1 9,2
SL Buss AB: 25,6
SL Buss AB: 68,0

Osmo Nynåshamn
Söder&itje

3L Buss Ag: 32,5 Mla
Swebus AB: 29,2 Mkr

Mk
18,9 Mk

AVUSTUKSET tulivat tällå kertaa
s€uraavilta, ioille lditoks€ti

Bussiidningen, BYtrafik, Kri.ster
Engberg, Tom Heino, Hans Jaatinen, Pasi Jakovlelf, TaunoJuhani
tappi, nauno Lindblom, Metrouutis€t, li/tfss, Toivo Niskanen. Kimmo l.tylander, Juhana Nodlund,

eiveratt.
Swebus AB:33,9 Mk

Risto

vonnåla.

r'os{å.si

l<elpaa

Huomasitko, enå jolain iåi puunu
maan. Sgn voi vielå ko4ala seurErarvarssa

numero6sa. Päåtepytoi-

säld<i toimitetaan yksinomaan

Onnikka, Paikallisliikennef iedole,

mituks€lle låhetettyien uulisten,

ry
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[rkr

Mk
Mk

Petd P Pemikäinen, Juhani Pous- havaintoien ja avustusten perussa, Ratikka tulee, Joma Flauhah, t€€lh. Motlomme on; Jos ,äel aiRinglinien, Sa|(a.j K Salo ja
hedliselei ketua josrain hauain-

Markku Nummelin, Låd Nylurd,

SUOMEN RAmOnESEURA

Mk
Mk

tggl:
Jon@Rauhala
puh k (90) 873 5836
puht (90) 707 2957
sihteeri Juhafial'lotdlutt
Johtolqrnta v.

puheenirhhja

puh

k

(90) 879 4994

varaquh.iol]'åF lsno

Lewånen

gberg
Toivo Nii!@tq
AtiOfu

rahaslonhoitaia lcirrer

a*istonhoit4a

iåsen

E

varaiåsen launo-JdAni

LaWi

h

nsltstovei 6i,nikse

oW

Påäbpysaki e.

Raition Påäleplaråkin osoite:
Ano Hetlmar, puhelin (90)321 066
tai postitse dsoinee a
00950 lJelsinki.

RAmO lsSN OO!'+544O
l6.wo6ikeda
Lehi ilme-!4ry kolmesli vuodesså
ia läelaan riaksutlicntåna iå€6n"
lehtenä.

Toimitus:

Jorma Rauhah

l.åihokuia 2C, 01370 Vantaa

Kusla aia: Suom€n Raitiotie

s€ura ry
Painopaild€: PaiaEluskeskus Oy
@ Suomen Raitioties€ura ry 1993

KAKSIKYMMENTÄ VUOTTA NIVELVAUNULIIKENTEEN ALOTTTAMISESTA
16. 12. 1973 alkoi H,elsingin söånnöllinen nivelråitiovaunuliilcnne, kun linialh 10 (Linial - Ruskea$o) oli
dt gt jd 3q. Ku\€mme Unioiftå sekå Buskaksi ylimåånåisiss{å vrroroissa kulkenuna upouutta nivelvau va
keasuol{a oval lällå ensimmäig€ltå liikennöinthäivåltii.
Kwat Jonna Rauhala, 16. 12. 1973

(

rt

s:
åE

Si
34
RAIT|O

3'

1993

