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PARIISIN BUSSIT

ia muutakin joukkoliikennettä

leksti Kimmo Nylander
kuvat E. Gaston, Kimmo Nylanderja Jorma Rauhala

Pariisin seutu on malliesimetkki suuren kaupunkialueen ia sen kuntien rakentees-
ta. ltse Pariisin kunta on pinta-alallaan melko pieni - pienempi kuin Helsinki. Tämä
alue on kokonaan keskusta- ia kantakaupunkimaista aluetta ia sen asukasmäärä
on noin kaksi milioonaa. Ympärillä ovat sitten naapurikunnat - esikaupungit. Koko
kaupu nkialuekokonaisu uden pinta-ala on valtava ia asukasmäårä kipuaa yli kym-
menen milioonan,

tien RER (R6seåu Express R6gio-
nal) sekå Pariisin muun lähiiunalii-
kenteen. RER-iunat iiikenndiväl
monen kymmenen kilometrin påå-
hän esikaupunkialueille, pää-
asiassa maan alla, mutla kauem-
pana myös maan piåällä. Niillä on
kantakaupunkialueella vain muu-
tama asema - päåosa pysähdys-
paikoistä on esikaupungeissa.

tGukaisissa esikaupungeissa
liikkuvat myös APTR- ja ADATRIF
-bussit jatkoyhteytenå REB- ja lä-
hiiunille.

Bussiliikenne

Pariisin kulkuneuvoia

Pariisin kunnan sisäisesså lii-
kenteessä on noin 60 bussilinjaa,
noin 2000 bussia ja 1700 pysåk-
kiä. lällä varsinaisen Pariisin alu-
eella bussiliikenne toimii täysipai-
noisesii maananlaista lauantaihin
klo 7-20.30. Puoli yhdeksän iäl
keen illalla linjojen lukumåårå titr
puu noin viiteefioista. Nåmäkin
linjat lopettavat yöllå puoli yhden
paikkeilla. Sen jälkeen astwal
palvelukseen kymmenen yölinjaa
(Noclambus), jotka kaikh låhtevät
Chålelet- aukiolta tunnan vålein eri
puolille Pariisia, aamuviiteen asli.

Pyhåisin on Pariisin bussilii-
kenteessä myös melko hiljaista -

Seudun pääliikennöitsijä on
Pariisin liikennelaitos RATP (R6-
gie Autonome des Transports Pa-
risiens). Se hoitaa metroiunat ja
liikennöi busseilla - tavallisilla kak-
siakselisilla sekä nivel- ja midibus-
seilla. RATP huolehtii myös seu-
dun toista,seksi ainoasta. vuonna
1992 avatusta uuden sukupolven
raitiolinjasta (ks. Raitio 1/93). E -
koisin kulkumuoto on kuitenkin fu-
nikuhari eli vjnorata, jossa kaksi

Paiisilainen pa ekebussi linjalla
56. Renault SC l0 'Böstyle" ntu
3954 Chåteau de Vincennes -met-
foasemalt bussherminaalissa
27.6.94 (KN)

väunua kulkee edestakaisin n. 50
metriå pitkäå väliä iyrkässä mäes-
så Mo manrella Sacr6 Coeur -
kirkon edesså.

Ranskan valtionrautatiel SNCF
(Soci6td Nationale des Chemins
de Fer FranQåis) hoitaa pikarauta-
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SC 10 19701uvun hpulta. Avenue Fanklin-D.-Booseveh 28.6.94 (KN).

liikkeellä on päivällä n. 30linjaa ja
ilhlla taas n. 15 kuten arkisin.

A*isin päivällä bussiliikenteen
vuorovälit ovat hyvin tiheitå, bus-
sia ei yleenså tarvitse odottaa kau-
an. Joskus kuitenkin odotusail€
saattaa venyä, kun bussi luuttuu
ruuhkaan. Bussi on nimittäin tä-
män päiven Pariisissa melkoisen
hidas kulkwåline, sillä katujen
ruuhkat oval niin vahaval. ettå on
usein kåtevämpää matkustaa mei-
rolla, mikåli on ehditlåvä johonkin
tienyyn paikkaan rieryllå kellonly&
mällä. Toki ruuhka'aikojen ulko-
puolella voi bussillakin päåstå ver-
rattain nopeasti eteenpäin ia aina-
han maisemal bussista ovat kau-
niimmat kuin metrosla. Lomalai-
nen voi tietysti ottaa bussimatkan
myös eräånlaisena teatterina, sillå
bussin taivutlelu ruuhkåssa, joka
suuntaan viliståvät autot, skootte-
rit ja ihmiset sekä torvien sointi ja
nonenhiset käsimerkit ovat l0/llä
vålillä aikamoinen esitys. Matkus-
t4ia otetaan kyytiin toisinaan
myös pysäkkien våliltä, kun kerran
auto kuitenkin seisoo paikallaan
pilempään kuin konsanaan pysä'
kiliå. Vielä useammin virta kulkee
kuitenkin toisinpäin, kun kuljettaia
pääståä tuskaanluneita matkusta-

lia ulos kävelemän mäårånpråå-
hänsä. Tuskastumista voj myös li-
såtä kesän kuumuus, sillä vaikka
busseissa on kyllä yläreunasla
avattavat sivuikkunat. niin katto-
luukkuja ei yleenså ole, kanokana-
vatuuletuksesta puhumattakaan.

Kuten monissa suurkaupun-
geissa, eivät Pariisissakaan seu-
tubussil muutamaa poikkeusla lu-
kuunottamatta tule kaupungin kes-
kustaan, vaan niiden lählöpaikat
ovat esikaupunkialueella metro-
asenien bussiterminaaleissa.

Esikaupunkiliikenteessä on n.
140 reittiä ja siellä ajaa n. 2000
bussh.l\4enneiden vuosikymmen-
ten busSit

Pariisin entiset bussit jaeniin
kolmeen påäsukupolve€n - Ancien
(= vanhat), Mo-
derne ja Slan-
dard. Vanhal oli-
vat ennen toista
maailmansotaa
kåynöönotenuja
tYYPPejä, moder-
nit olivat sodanläl-
keisiä 1940- ja 50-
luvun malleja.
Standard -suku-
polvituli liike ee-
seen 1960-luvun
prrolivälissä.

Vanhojen bus-
sien kantaiså oli
kaksikerroksinen
BrillieSchneider
P2 woddta 1 906.
Sitå seurasi 1910-
lwulla erilaisiayk-
sikerroksisia ver-
sioita, alustamer-
kihåån De Dion

Bouton ja Schneider '1920- luvulla
tuli mukaän Renaull la Schneide-
rista esitelliin pitkä kolmiakselinen
versio. 1930{wulla otettiin käyt-
lön Panhardit sekä Renaultin TN
4 ja TN 6 -mallit.

Vanhoille keskrstabusseille oli
tyypillistä takaosan avoin "leras-
si". Sisään- ia uloskäynti lapahtui
terassin kautta aulon takaa - siis ei
sivufta vaan todella takaa. Aidoin
tapa katsella Parilsin näkymiä oli
tehdä se bussin takaparuekkeelta.
Joidenkin bussien tekäoså raken-
nettiin myöhemmin umpinaiseksi
ja ovhukko oli oikealla sivulla au-
lon takaosassä, mffia ioissakin
oviaukko jäettiin silti takaseinään.

1 930lwun Re[d olivat erittäin
silkehä työkaluja - viineiset pois-
tuivat kalukwasta vasta vuonna
'1971.

Ensimmäiset Moderne-suku-
polven bussil olival 1940lwun
johdinautoja. Parveketta ei enåå
ollul ia ovet olivat edesså ia taka-
na oikealla sivulla- Ensimmåisot
uudel, muulla kuin såhkövoimalla
kulkevat bussit esiteltiin vuonna
1950. Ne olivat Chausson ia So-
mua -merkkilsiä, yhdellä etu- ia ta-
kaovella varustetiuja. Väriltään
autot olivat ikkunoiden alapuolelta

RATP 8973 Benauk SC 10,

Quai de Geswes 30.6.94 (KN).
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RATP 3381 Renauft SC 10'R6style" -esikaupunkibussi,
Sai nt-Ouen 2.3. 94 ( EG).

väistyi ja valkoisen vårin osuus li,
sääntyi.

Vuonna 1968 esileltiin tavallis-
ten bussien rinnalle kaksi muuta
Berliet'mallia. Toinen oli PGR-mi-
dibussi, ioka oli I metriä pitkä ja
leveydeltåän vain 2,25 m. Niitä
käytettiin linjoilla, ioilla oli erityisen
ahtaita katuosuuksia. Toinen malli
oli PCMR- standardibussin kaksi-
kerroksinen versio. Muna loisin
kujn kaksikerroskulkunewojen ai-
kaan ennen ensimmäistå maail-
mansotaa, eivål pariisilaaset nyt
miehyneet näihin korkeisijn krt,
mikkaisiin hi iöihin ja niin io kym,
menen vuotla myöhemmin kaikki
kaksikerrosbussit olivat håvinneet

Vuonna 1974 tuli slandardibus-
sien ioukkoon vielä uusimalli, Ber-
liet PR 100 sekä vuonna 1976 Sa,
viem SC 10 -malliin uudelleenläm-
mitetty versio avonaisesla taka-
parvekkeesta. Tarinan mukaan
1 gTGlwun parvekeversio keksit-
tiin saflumafta, kun korjaamolle
tuotiin lakaosaslaan vaurioitunut
Saviem ja loku keksi rakentaa pe-
rån avomisel..si. lärnå johti sitten
lukuisiin muihinkin vastaaviin
konsiruktioihin.

Pariisin bussit tänään

Kesällå 1994 vanhimmat katu-
ien kyntåiåt olivat lg7Glwun lo-
pun Saviem SC 10 -busseja. Niis-
sä on puolhulomaattivaihteisto ja
takanakin yksinåispyörä. Alusta-
tlypiliän ne eivät oikein mahdu
suomalaisiin kategorioihin, sillä ne
ovåt eråånlaisia hetku-mahureita,
ts. mooflori on edessä kuljettajan
alla. Ovijärjestys on 2-2-0 taino-
ovilla. lstuimet on sijoitettu selkä-
noial vaslakkain l_a ne ovat oEns-
siruskeaa tekonahkaa - mahtavaa
kesähelleellå. Sisåseinäl ovat
tummaa kangasta, ikkunanympä-
rykset oranssit ja katto valkoinen.
Keskiovia vaslapåätå on seisoma-
tila. Pysåhtymismerkinantonapit
ovat tukitangoissa ja paikallinen
vastine "pysåhtyy" -lekstjlle on "ar-
ret demande".

'läliaisia bussela on Saviem,
merkkisinä liikkeellä enåå hyvin
vähän, suudn osa on låysin vas-

vihreitä. jkkjnoiden ympårykset ja
katto olivat kermanvåriset. Myös
vanhan tyypin bussit olivat saman-
värisiå, mutta niissä oli lisäksi kel-
taiset kylkilistat.

Myöhemmin 1gso-luvulla luli
uusiin Chausson, Somuaja Berliet
-busseihin ovijårjeslykseksi 1-2-2.
Esikaupunkibusseissa saatettiin
edelleen käynää pienempiä ovi-
määriä. Vuonna 1957 esitehiin vie-
lä viimeisin uudislettu iohdinauto-
malli, mutta sen jålkeen bussit py-
syiväl sarnanlaisina, kunnes Stan-
dard-bussit valtasivat markkinat
1 960-lwun puolivålissä.

Standard- bussien päåosa oli
kahta merkkiä - Berliet PC[4R ja

Auto 4632 on Benauh PFI 180.2 -nivelbussi,
Saint Lazaren aseman luona 1 .7.94 (KN).

Saviem SC 10. Ne olivat keske-
nään lähes samanlaisia, MAN-
moottorilla varuslettuja. Saviem oli
ylrtenäisrakenteinen, kun taas
Berlietisså oli edllinen aluslaja ko-
ri. Selkein ulkonainen ero oli etu-
säleikkö, joka Berlielissä oli suuri,
koko auton levyinen. Molemmille
tyypeille oli ominainen voimak-
kaan kaareva tuulilasi. Standard-
busseja rålmistetiin vielå jonkin
verran 1-2-2 -ovilla, mutta kuljefia"
jarahasiuksen myötå ovijåiestyk-
seksi vakiintui 2-2-0. Autoien väri-
tys ol' alunalkaen uudenlainen.
Suurin osa korisla oli lurnrnanvih-
reää - ikkunoijen ala- ia yläpuolel-
la sekä olsassa oli valkoista. lk-
kunoiden ympåryksel ja helmal oli-
vat harmaat. 1970-luvulla harmaa
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laavanlaisia, mutta nimeltäån Re-
nault SC 10. Avoparvekemalleia-
kin näby silloin tällöin, mutta ei
kovin runsaasti. Parvekebusseis_
sa on yleenså ovijärieslys 2-21 .

Seuraava uudempi malli on
vuonna 1981 esitelty Renau[ SC
10 "R6style", ioka on Periaattees-
sa sama auto. mutta siinä on mm.
uudenmallinen keula kulmikkailla
valonheittimillä ia maalauswi on
uusi-

Vuodesta 1968 alkaen ioillekin
keskustareileille hankituista Ber-
iiet-midibusseisla luovuttiin 1 g8G

luvulla. Midibusseja on lryllä han-
kitlu sen iälkeenkin, mutta nYkY-

äån ne siioitelaan vain selhisille
alueille, joissa on täYsin mahdo-
tonta alaa täysikokoiselh bussilla,
kuten esimerkiksi Montmartrella.
Midibusseista siinyttiin vuonna
1983 loiseen ää.im mäisyyteen -
nivelbusseihin. Kun esimerkiksi
linjaa 80 alkoinaan ajettiin midi-
busseilla. kulkevat linialla nyt suu-
ret Renault PR 180- nivehuupparit
- eikä katutila nylqäån ainakaan
ole kas nut.

Nivelbussien ovijåriostys on
sama kuin Helsingin vastaavissa.
Autoissa on avorahastus _ niihin
voi nousta mistå tahanså ovesta,
ovien ulkopuolella on PainonaPit,
loilla matkustajat itse avaavat
oven Joissain busseissa kuu,uu
myös nauhaha Pysäkkrkuulutus.
Nivelautoien myölå päriisilaiseikin
saivat vihdoin automaanivaihteisia
busseja.

Pariisin uusin bussityypPi otet-
tiin käyttöön vuonna 1988. Se on
takamootlo nen. Voith- automaat-
tilaihteistolla varusteftu Renault
R3'1 2. Siinä on kaksoisovi edessä,
keskellå jatakana. se on puolimä-
talaa mallia, ioka ovella on Yksi
matala Porras. Ovet ovat auto-
maatlisesti sulkeuluvat ia osa bus-
seista on avorahastusmallia, iol-
loin myös auton ulkoPuolella on
ovilla painonapit. Keskiovia vasta-
päåtå on seisomatila ia myöslaka-
na on seisomalilaa, mutta lisåksi
myös alaskåånnettåvjå yksittåisis-
tuimia. lsluimeton påällyslettyvih-
reällä kankaalla. Kun nivelbus-

seissa vielä olivuoden 1981 "R6s-
tvle"-maalaus, on nåissä uuden
polven autoisså iälleen uudenlai-
nen väritys, jossa valkoisen osuut-
ta on yhå edelleen lisätty. Lisävå-
riä luovat myös erilaiset mainoksel
sekå vårikkäät liniakilvel.

Minkäånlaisia viimeistä hutrtoa
edustavia matalahniabusseia ei
osunul silmiin. mutta keskustan
kätköisså tai esikauPunkialueen
nurKssa saattaa toki kulkea vaikka
minkålaisia erikoisuuksia, joiden

olemassaolosta kirioillaia on autu'
aan tietämälön.

Kuten aikaisemmin jo todettiin,
midibusseiakin vielå liikkuu sellai-
silla alueilla, jonne täysikokoiset
autot eivät mahdu. Mm- Montman-

RATP 717 Uan Hool -nidibussi Montmaftrcbuslinialla,
Rue Cortot 28.6.94 (KN).

ren kapeilta ia mäkisillä kaduilla
aiaa linja nimeltä Montmartrobus,
jota liikennöidään Van Hool -midi-
busseilla.

Pariisin liikennelaitoksen bus-
seisså on sellainen erikoisPiirre,
eflä niissä eiole tavallisia rekiste-
rikitpiå, vaan Pelkän numeron si-
sältävå rekisteilaatta. 1970-lwun
ja sitå vanhemmissa busseissa oli
erikseen auton järjestysnumero ia
sen lisäksi tåmå Pelkkå numero-
rekislerikilpi, rnuna 1g8oJuvuha
låhlien busseissa eiole ollut erillis-
tä iå.iestysnumeroa. vaan rekiste-
rin numero toimii myös adon iår-
jestysnumeona. Bussin sisällä
auton numero on mainittu erik-
seen, mutta ulkoPuolelta numeron
näkee vain rekisterilaatoista.

L)uden sukupolven enskalainen na-auto Renaull R 312 'avonhastus'
me i auai de Gesvrcs 30.6.94 (KN).

br:g-
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Useissa kaupunqeissa mat-
kusiamisla såestävät monenlaiset
pimputuksel, kilahdukset ym.
soinnit, jotka kuuluvat pysåhtymis-
merkinannosia, lipunleimauslajt
leesla tai tulevat merkkinå ennen
pysäkkikuulrnusta. Pa isisså on
iässä suhleessa h!.r'in hiliaista, sil-
lä pysähtymismerkinannosta ei
kuulu milään ååntå ia pariisilaisen
leimausbineen raksahdusla tus-
kin kukaan pitää kovin korvia hive-
levänä

Pysäkillä

Useimmilla kantakaupunkialu
een pysäkeillä on katos. Katokset
oval Helsingiståkin lutlua ranska
laista mallia, mutta våriltåän rus-
keita. Pysäkkimerkki on punakel-
lainen ympyrä. Ympyråän on kiin-
niletty plsåkkå kåyllävien linjojen
numerot. Pysåkin nimi on katok-
sen kadun puolen reunassa.

Kato k s etto ma n p y så k i n to I p pa,
Bond Point Des Chanps Elysee
linja 42,26.6.94 (KN).

Vaikka itse pysåkkimerkissä ei
olekaan mainitlu linjan määrän-
päätä, on bussin keutassa reitin
pååtepaikka ja katoksessa sisållå

on useimmiten linjasla kartta py-
såkkeineen. Lisäksi on tietoja vuo-
rovåleistä sekå ensimmäisten ia
viimeisten vuorojen lähtöaioisla.

Liniakilvet ja muu
matkustaiaopastus

Pariisin vanhemmissa busseis-

I
II
I

R anskala inen petuspysåkki,
Cadet, 2.7.94 (KN).

Niillå pysåkeillå, ioilla eiole ka'
tosta, on pysåkkimerkki muodol-
taan e lainen ja muukin informaa-
tio on jossain meärin våhäisem'
pää.

Pariisin seudun pysäkkien ja
asemien nimet ovat joskus melko
pitkiä. Tåmå johtuu siitä, eflå esi-
merkiksi pysäkkinimesså saattaa
olla kahden risleävån kadun - mo-
lempien nimet. Esikauplrnkialu-
een asemanimisså on usein run
kona alueen nimi ja vasla sitten
varsinainen nimi, esim. Villejuif
L6o Lagrange, Villejuif Paul Vail-
lant Couluriet Villejuit Louis Ara-
gon. Ranskalaiset eivät myöskåän
aina alislu siihen, että paikannimiä
muutetaan. Riemukaaren kohdal-
la olevan Etoile-aukion nimi muu-
tettiin jo aikoia sinen Charles De
Gaullen aukioksi, mutta yhå aukio
la usein nimilelåän aikaisemmalla
nimetlä ja paikalla olevan metro-
aseman nimion Charles De Gaul-
le Etoile. Aukion vieressä Avenue
de Friedlandilla oleva bussipysäk-
k, on vastaavasli nimeltäån Char-
les De Gaulle Eloile Friedland.

sa on edessä linianumero sekå
ajosuunnanmukainen måärån-
pää. Oikealla sivulla on etuoven
vjeressä linjanunero irlokilvesså
ja molemmilla sivuilla on ikkunoi-
den alapuolella pilkämäinen lista,
jossa on reitin molemmat pääte-
paikal sekä välipaikkoien nimiå.
Takana on vielå linjanumero irto-
kilvesså.

Uusissa busseissa keulan reit-
theksli on selkeälukuisempi kuin
vanhoissa autoissa. Oikealla si-
vulla ej ole erillislä linjanumerokl-
peä, vaan numeo on molemhilla
sivuilla phkittäisen reittilistan mo-
lemmissa päisså. Linianumero ta-
kana on irtokilvessä, joka kuiten-
kin on erimallinen kuin vanhoissa
busseisså ' se on ikåänkuin kylki,
reinilistan jalke.

Liikennelaitos luotlaa edelleen
suuressa måårin irtokilpiin, rulla
kilpiå on vain edessä, pjslemat-
riisikilpiå ei näy iuuri ollenkaan.

Bussien sisällä on kaksitaikol
me kaksipuolisla reillikarttaa, jois-
la näkee melko helposti reitlika-
dut. pysäkit ja maksurajal. Jois-
sain busseissa tulee vielå nauhal-
ta pysäkkikuulutus. Jos lasketaan
yhteen ulko- ja sisäkilvet, maini
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taan uusissa bussejssa linianume
ro kaikkiaan 12 kedaa - kuusi ker-
taa ulkopuolella linjakilvissa ja
kuusi kedaa matkuslamon reitt-
kartoissa.

Lippuiäriest€lmä

Parjisissa vyöhykerajat eivät
ole kaikihaosin kiinteitä, vaan raiat
vaihteleval sen mukaan. mitå kul-
kuneuvoa ja minkälaista lippua
kayttåå.

Jokainen busskeitti on iaettu
liniakohtaisiin osuuksiin (sec-
lions). Yksi kertalippu (le ticket)
malGaa 6-50 frangia ja sillä voi
matkustaa kahdella osuudella. Tå-
tä pitempåän matkaan larvilaan
kantakaupunkilinioilla kaksi lip-
pua, esikaupunkilinjoilla matkan
piluudesta riippuen 2-6 lippua. Yö-
bussiin tarvitaan lyhyellekin mat
kalle kolme lippua. Kenalippuja voi
oslaa kymmenen lipun nipus.sa
(carnet). Nipun hinla on 39frangia.

Bussissa olevasta renikartasta
näkee helposti, kuinka monta lip-
pua tehtävå malka vaatii. Näin voi
vielä iålkikåteenkin kåydä leimaa-
massa lisåä lippuja, ios huomaa,
etlä autoon noustessa tuli leimat-
tua liian våhån.

Kaupunkimetrossa riittää aina
yksi kertalippu malkusti mihin ta-
hansa- Samalla lipulla voi rnyös
vaihtaa rnetrolinjalta toiselle vaik-
ka koko päivån - niin kauan kun
vain pysyy maan alla kulkuporttien
sisäpuolella.

REB-junas,sa pitåå lippuja lei-
mata matkan pituuden mukaan.
Siellå on lisäksi ldytösså yhä 1.
luokka, jossa matkustaminen on
kalliimpaa. [4rn. yksi kedalippu on
kolme lrangia kalliimpi kuin tavalli-
nen Metrossakin oli eikeisemmin
1. ja 2. luokka ja jako poisrettijn
vasta muutama vuosi sitten.

Normaalihintojen lisåksi on
käytöseå vielä alennettu taksa (de-
mi-tarif) erityisryhmjlle, kuten esi-
merkiksi 5-9 vuotiaal lapsel. Yk-
sitläiseen kertalippuun ei ole puo-
lihintaa, mutta carnet' lippuvihon
saa 1I frangilla.

Jos viipyy Pariisis,sa pitern-
pän, kannattaa hankkia näytlölip-
pu. Tållaisia ovat mm- Formule 1,

Paris Visite ia Carte Orange. Näi-
den kortlien myötä tulevat mukaan
Pariisin seudun kahdeksan kiin-
teåtä vyöhykettå. Ykköslyöhyke
käsinää Pariisin kunnan älueen,
joka siis on kokonaan kantakau-
punkimaista aluetta. Kakkoslyö-
hyke on kapea kaislale Pariisin
kunnanraian ulkopuolelh. Wdhyk
keet 3-5 ovat laaia-alaisempia alu-
eita ympäryskunnisså. Viides vyö-
hyke on uloin, ioka vielä kehämåi
sesti kiertää renkaana Pariisin
ydintä. 6-8 -vyöhykkeet eivåt enåä
lee täytlä ympyrää, vaan oval vain
tietyillä ilmansuunnilla. Kun vilo-
sella ollaan jo n.30 kilometrin
påässä keskuslasta, ollaan 6-8
vyöhykkeillä jo rodella kaukana.

Cane Formule 1 on voimassa
yhden päivän. Sillä saa rajoina-
mattoman malkustusoikeuden va-
litsemilleen vyöhykkeille kaikkiin
kulkunewoihin, myös SNCF:n ju-
ni'n, RER:n 2. luokkaan sekå len-
tokenttäbusseihin ja -iuniin. Kortin
hinta on 27-90 frangia vyöhyke-
määråslå riippuen. Halvjn vaihto-
ehto oikeuttaa matkustamaan 1-2
-Wöhykkeillå.

Carle Paris Visite on voimassa
kolmetai viisi päiväå. Matkuslusoi-
keus eri liikennevålineissä kulen
Formule 1:ssä, muna RER-junas-

sa saa mennä 1. luokkaan ia lisäk-
si kodilla saa alennusta monien
turislinählåvyyksien päåsymak-
suiga. Hinta on 90-275 frangia.
Yhdekqånkympin lippu on kollnen
päivän kortti 1-3 -vyöhykkeille.

Cade Orange on voimassa vii-
kon maanantaista sunnuntaihin
(coupon heMomadaire) tai kalen-
lerikuukauden (coupon mensuel).
Siihen veadhaan vålokuvå Cärte
Orangella voi matkustaa kaikissa
liikennevälineisså. Viikon korlin
hintahaarukka on 59"177 f'angia,
kuukauden kortin 208-620 frangia.
Hinnat ovät 2. luokan lipuille. Jos
haluaa RER-junassa matkustaa
ykkösluokässa on kortti kalliimpi.
Lähtöhinta 59/208 frangia on 1-2
-vyöhykkeille. Myös Cade O.ange
on turislien hankitlavissa-

Kaikissa edellä esiletyissä - se-
kä myös muissa näyttölipuissa on
kantakortti ja maksuoså. I\raksu-
osana toimii samanlainen lippr.J, jo-
ka jo aikaisemmin tuli esille kerta-
lippuna tai llymrnenen lipun nipus-
så sarjalippuna (carnet). Parijsiqsa
siis, kuten useissa muissåkin kau-
pungeiqsa, peruskerlalippua käy"
tetåän eri versioina monina erilai-
sina lippuina, toisin kuin Helsingis-
sä, ,ossa jokaikistå eri lippuversio-
la varten on päinettu oma lippu-
mallinsa ja itka vielä hinnanmuu-
loksen yhteydesså vaihdelaan

Hevosaitiovaunu ntu 103 Paiisin Parc Euto Disneyssz. Raitiotieyhtön
nimenå on Main Street Trcnsponaton Co. 29.6.94 (KN).
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Bobigny 21.2.94 (JR).
kaikkiuusiin ilman, etlå niissä siitå
huolimatta esiintyisi hintoia.

Vaikka edellå puhuttiinkin näyt-
tölipuista, ovat Formule 1, Pais
Visite ja Carte Orange varsinalsia
nåynöippuia vain busseissa, sjllå
metroon mennään porttien kautta

{

ia pofin avaamiseen larvitaan ai-
na maksuosana toimiva lipuke.

Liniatunnukset

Kaupunkimeton linjal on nu-
meroilu 1-13- Pariisin bussiliniat
ovat välillå 20-96. Seutuliniojen
numerol on sijoitettu 100-, 200-,

300- ia 600- sarjoihin. Raitioiielinia
on T1.

Kirjainpuolella ovat REF-pika-
rautatien reilit A, B, C ia D ia läpi
yön bussilinjat A-H sekä J ja R.
Bussilinjoilta löytyy myös kaksikir-
,äimisia tunnuksja, kulen esimer
kiksi PC taiHB. Muutamalla bussi-
linjalla on numeron tai kirjainlun-
nuksen silästa nimi, kuten Mont-
martrobus tai Balabus.

Joka linjalla on tunnusvåri, ioka
busseissa on liniakilpien taustavå-
rinå. Myös liniakanoissa on kaikki
bussi-, metro- yrn. ljnjat merkitty
tunnusvärillään.

Bussin kyydis,sä

Bussit eivät automaattis€sti py-
sähdy millåän pysäkillå, joten käsi
yl6s vain reippaasti, kun oikeannu-
meroinen bussi ilmestyy nåköpii-
riin. Kedamaksu makselaan kul-
iettajalle ia saatu lippu (lai liput)
leirnataan itse. (Vihdoinkin löytyi
pku loinenkin kaupunki Helsingin
lisäksi, misså kenalippu pitä itse
leimata). Ainakin lyhyen kokemuk-
sen perusteella kerlamaksulla
maksaminen oli erittåin harvinais
ta. lamä ei tietysti ihme olekaan
jos muistaa, ettå yksi lippu maksaa
6.50 frangia, mutta kymmenen li-
pun carnet 39 frangia.

Joillakin bussilinjoilla on avora-
hastus. Tällaisen bussin lunnisleä
aulon keulassa olevasta symbolis-
ta, jossa tyylitelty kåsi painaa nap-
pia. Nåihin busseihin voi nousta
mistä tahansa ovesla. Ovien vie-
ressä on painonappi, jolla matkus-
taia avaa oven. Avorahastus on
kåytössä joissakin uusissa Re-
nault R312 -busseisså sekä nivel-
busseissa. Nivelbusseja on mm.
llnjojlla 3l , 4i], 80,91 ja 95. Joissa-
kin uudemmissa busseissa kuuluu
nauhatta pysäkkikuulutus, mutla
kovin yleistä se ei vielä ole. Kun
pysähtymismerkinantohappia on
painettu, syttyy edesså "arrå de-
mande" -valo. Uusissa busseissa
on aulomaattiovel, jotka pitäå
poistuessakin avata itse napisla
painamalla.

Tavallinen metojuna linjalla 2 olevalla I@ <oadalk saapumassa
La Chapelle -a€emalle, 21.2.94 (JR).

GEC Alsthonin valmistama matalalatthrcitiovaunu nrc 115,

rurl
- i!!-_:_å.9s--;
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Mennään metrollakin

Yhden kappaleen vefan sallit-
taneen vielå poiketa otsikon pää-
aiheesta ja kerloa våhän melros-
takin.

Pariisin kaupunkimetro on pe-
rusesimerkki siitä, miten ensisil
mäykellå sekavaha vaikufl avasta
kolmetoistalinjajsesta ja 368 ase,
maa käsittåvästå ve*oslosta on
saalu helppokåWöinen ia selkeä.

Jos matkalippua eivieläole, se
ostetaan metroaseman lippuluu-
kulta. Lippu (kertalippu, yksi lippu
carnelisla tai näyuölipun maksu-
osa) sujautetaan kulkuponin alku-
pååssä olevasta aukosla sisään ja
se tulee samantien ulos loisesta
aukosla noin melrin päåsså- Lippu
tempaistaan kåteen ja mennän
ponista låpi. Määråaseman lisäksi
on liedettåvå ko. metrolinjan påä-
teasema siinä kulkusuunnassa
mihin on menossa. lämå on tie-
detlåvå io ennen laiturille menoa,
sillå asemal eivål yleensiå ole kes-
kilaitu.imallia. Mikåli reitta haarau-
tuu loppupäässä, on molempien
sen suunnan pååleasemien nimi
maininu. Jos samalle raileelle lu-
lee kahden eri linian junja, on juni-
en keulassa måånänpään lisäksi
rnyös moninumeroinen tunnus,
jossa alkuosa on linianurnero, mi,
käli senkin haluaa tarkistaa. Junan
ovel avataan itse painonapista tai
kahvasta. Ennen ovien sulkeulu-
mista kuuluu kaikille Pariisin met-
rojunille tyypillinen pitka summeri-
äåni. Metrossa eiole asemakuulu-
tuksia, mutta apuna ovat erittäin
selkeät reittikaiat.

Metroasemaha poisiutaan kel-
lapohjaisten uloskäynti "sorlie" -
kilpien opastamana. [,likäli aikoo
vaihtaa toiselle linjalle on poistut-
tava sellaisesla aukosla, ionka
kohdalla on punapohiainen "cor-
respondance" -teksli. Jälleen on
liedettävå seuraavaksi kåytettå-
vän linjan oikean suunnan pååte-
asema. Tämä asemanimi mieles-
så kuljetaan lopu{oman pilkiä
käFåviå, portaita ylös ja alas eri
tasoilla opasteita tarkkaillen ja en-
nen phkäå ollaan oikean linjan oi-

kean suunnan lailurilla. Mikåli reitti
haarautuu lopussa ja ollaan me-
nossa haarauluman jälkeiselle
alueelle, vannisletaan vielå junan
kellasta måäliånpåä, eitei nousta
väärän haa€n junaan. Sitten ei
muuta kuin hypålåän lqMiin kuun-
telemaan kiskojen kolketta. Tåmä
eitosin onnistu kaikilla linioilla, sil
lä osa metrolinjoista on €kennettu
kunipyörille. Normaaljen rautatie-
pyöåstöjen ia -raiteiden lisåksi
näiilä "Pneu" -reileillå kulkevien lu-
nien alla on paineilmarenkaal ia
kiskojen ulkopuoleile on tehtypyö-
riä varten kapea "maantie". Kiihdy-
tys ia iarrutus ovat suurcmrnan kit-
kan iohdosta terhakkaampia, kis-
kolen kolke sekä kaarrekirskunta
on lähes eliminoitu, sillä vaunujen
paino on lähinnä kurnipyörien
päällä. llmarenkaat pitävål oma-
laatuisen nihkeån suhinan, iollais,
ta ei muissa kumipyöräkulkuneu-
voissa lapaa. Junat ohjautuvat te-
räslaippapyörien vålityksellä pe-
rinteisesti ja käänlwäl vaihteissa
sinne minne kielel osoitlavat.

Harrasteian huomioon

Ranskassa ei bussiharraslus
ole ihan jokamiehen hommaa, sen

sijaan raideliikenteeslä kiinnostu,
neita on ehkä våhån enemnän-
Junista löytyy oikein postikortteja-
kin, mutta busseista ei millåän - ei
edes maisemakorttia, iossa vaikka
vahingoss,a nåkyisi linia-ado. n-
lanne on hwin toisenlainen kuin
toisessa Euroopan metropolissa
Lontoossa, jossa punainen kaksi-
kenosbussi on tåsnå joka asia$sa.
Jotain toimintaa Pariisissakin on,
sillä kerran nälqi kaupungilla aios-
sa vanha 1gsGlwun Renault TN.
Missäån ei kuitenkaan törmää
minkääntaiseen lieloon museoau,
toliikenteestå tai vastaavasla.

Seuraavassa eråitä osoineita,
joissa ainakin raidel jikenneharras-

taian kannattaa kåydå:
' Transmondia, 48 Rue de Douai:
kirioja, lehtiä ia videoita monenlai-
sista kuikunewoista, ei kuiten-
kaan busseista
' Au Pullman, 70 Bue d'Amster-
dam; pääasiassa pienoisraulatie-
lavaraa
'La vie du Rail, 11 Rue de Milan
(sisäpihalla): kirjallisuuna, lehtjå ja
videoita mrn- junisla ja lentoko-
neista
t Tlame, Ruede Bennes: mm. au
tokirioja, myynnissa myös paksu

Näkymä Funiculahe de Montnanrcn ala-asemalta aadan toiseen pååhän,
19.2.94 (JR).
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leos Pariisin muinaisisla raitioleis-
tå
'Clarel.25-29 Flue de la Roouetle
'CentralTrain, 81 Rue R6aumur '
Cherne. 21 Boulevard du Temole* Miniareve,5 Rue L6on S6ch6:
pienois€ulatietavaraa
* Raulatieasemien lehtikioskeista
löytyy kiinnostavien rautatielehtien
lisäksi raitiotieharrastajien lehtikin:
Chemins de Fer Rdg'onaux et Ur-
bains.

Pariisin busseista on tehty kiria
fAutobus Padsien, joka kefioo
kaupungin kalustosta vuoteen
1991 asti. Kirjasta on kuitenkin
painos loppunut ja kdanraja lo-
pettianut toiminlansa. TEnsmon-
dia- kaupan omistaia esitteli kirjoit-
tajalle omaa kiriaansa, mutta sekin
oli hänen ainoa kappaleensa, jo-
ten teok"sen hankhminen voi olla
työlästå. Ehkäpä Seinen rannan
vanhoien kirlien kauppiailta voisi
ydttää.

Pariisin ainoa kapearaileinen
raulalie sijailsee Bois de Boulogne
-puistossa, lähempi sijainti on Jar
din d'Acclimatätion- Kyse€sså on
varsin hauska dieselvelurivetoi-
nen puistoGta, joka on kåytösså
suudmman osan vuona.

Liikennemuseo eli "Mus6e des
Transpods Ubains" sijailsee Saint
Mand6 -nimisellä alueella keskus'
lan iläpuolella Avenue Sainte Ma-
rie -kadulla. Museolla on huomat-
tavan laaja Pariisin liikennevälinei-
den kokoelma. Museoon kiinnital-
vikautena.

Lopuksi vielå mainospala.
Pariisissa on ravintola Le Bus 35,
joka on kaunaaftaan sisuslettu
bussiaiheisesli. Jo ulko-ovi on aito
bussin taino{vi (ei toimi kuiten-
kaan paineilrnalla). Sisåltå löyq,y
kokonainen bussin keula, joka toi-
mii baarina, bussin ikkunat jne.
Ruokailupuolella on jokajsen pöy-
dän kohdalla kalossa "pysähtyy"-
valokilpi. Sen saa hetkeksi päälle
painamalla pöydän vieressä ole-
vaa nappia.
Ravintolan osoite on
35 Rue Notre-Dame-de-Lorette.
Iamäkin paikka on samalla seu-
duila kuin aikaisemmin mainitui

kolme ensimmåistå harrastekaup-
paa.

Låhdeaineistoa:
FATPin linjakartat ia esitteet, Bo-

bert E. Jowinin kirjoituks€t Pariisin
busseista lan Allan- kuslantanon
kirjoissa Buses Annual 1972 ja
'1986 sekå RATPin juliste: bussi-
tyypit 190G1988.

BATP 5888 linjalfa 75, Renauft R 312:n eikoista peåmuotoilua
2.7.94 (KN).

Aiemmin ilmestyneitä RAlTlOita on vielå saatavana.
Taas on valikoima supistunut, mutta vielå on seuraavia
saatavana. Tavanomaisten aikataulu- ia uutispalstolen
lisäksi lehdissä on seuraavanlaisia iuttuia:

1982 -2
mm. Löylöretkellä Pohjolassa jalkoa

S.osaan: Oslo. Siniset bussit 4.osa.

1945 - 3
mm. Suomen raitiotiet ennen vuotla
1930. Raitiovaunumme kauna aikojen
8.ora: HKL701-724.

1946 - 3
Huon: lehfä on jäljellä vain yksi, soha
to i m itu ks e I I e etu käle e n var n ist u s !
mm. Baitioliet H€lsingisså n. 1910.

HKL:n linja-altotieloa 1 986.

1947 -2
Huom: lehtiä on jäljela vain kolme,
soi6 loimhukelle etukäteen vamis-

mm. Hiekkalaistsn liikenne. TaKL:n lin-
ja-autot 1 986.

t9€8-2
mm. Viisikymmenluvun sinisiå busse-
ja. lvlunkkiniemen vaiheita.

1994-2
mm- sata vuotla Tallinnan raitiovau-

nuja. Taion suomalaiset linja-autoi.

Tilauksst SRS:n postisiirtotilin
PSP 800 01+54 48:t kautta,
merkilse tiedonentokoliarao ha-
luamasinumerot

hinnat numerolta ovåt
10 mk = 2/82 - 3/86,
15 nrk=2107 -2k!A ja
20 mk = 2,/94 numerostä
eteenpäin.
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HELSINGIN BUSSILINJOJA

teksti Pertti Leinomäki
kwa kirjoinaFn kokoelmasta

Ai emmat' Helsi ngin bussilinioia'
- aftikkelit on iulkaistu Raitioissa
1,2, 3/ 1990; 1, 3 / 1991;3 / 1992
ja 1,2,3/ 1993.

LINJA'I2

29.3.36 - x.5.36
Taka-Töölö ffoPeliuksenkatL/
Stenbäckinkatu) - Topeliuksenkalu
- Runeberginkaiu - Arkadiankatu -
Annankalu - Bulevardi - Erottaja -
Eteläinen Esplanaadikatu - KauP-
patorj - Kruununhaka (Lleritullin-
rori)

x.5.36 - x.x.39
Jatkeftu ...l\4eritullinkatu - Kjrk!9:
@u - Mariankatu... (Kirkko- ja N4a-

rlankadun risleys)

x.x.39 - 16.4.40
Linnankoskenkatu - Topeliuksen-
kalu - Runeberginkalu .-. Erottaia -
Kauppatori

19.1'1.40 - 21.5.41
Naistenklinikka - Topeliuksenkatu
- Runeberginkatu - Arkadiankatu -
Fredrikinkatu - Bulevardi - Eteläi-
nen Esplanaadikalu - Kauppalori
(ihaisin Erotlaialle)

22.5. - 21 .6.41

Vain Erottaialle

LINJA'I3

23.12.38 - 16.9.39
Sömåislen apteekki - Helsinginka-
lu - Brahenkatu (Helsingin- ia Län-
lisen Brahenkadun risteys)

29.a. - 5.12.55
Erottaja - Mannerheirnintie - Arka-
diankalu - Nervanderinkatu - CYg-
neeuksenkatu - Museokatu - Ru-
neberginkatu - Apollonkatu - Ok-
sasenkatu {påätepysäkki) - Il

suunta Museokatu -...

6.i2.55 " 26.10.58
Jatkettu ...E1- ia Pohi. Esplanaadi-
katu - Kauppatori (ei PaätePysäk-
kiä)

27.10.58 - 30.12.59
ll suunta ...Nervanderinkalu - Dag-
marinkatu - Töölönkalu - Auroran-
katu - Nervanderinkatu...

31.12.59 - 30.8.60
Jatkettu...(Museokatu) - Caloniuk-
senkatu - Mechelininkatu - Hieta-
niemenkatu - Hietaniemi lnimi:
Kauppatori - Etu-löölö (Hietanie-

mDl

1.9.60 - 21.2.65
Hjetaniemeen vain Pyhäisin ja ke-
säisin LINJA 135. Linla 13 takaisin
Apollonkadulle.

22.2.65 -
Jatkettu l: Marian sairaala - Lapin-
lahdenkatu - Albe.tinkatu - Pursi-
miehenkatu - Laivurinrinne - Meri-
miehenkatu - Ullanlinnankatu - Ka'
sarmikatu - Etelåinen l\4akasiinika-
tu - Etelärada - (KauPPatori)...

ll: ...(Et. Esplanaadikalu) - Unio"
ninkatu - Pohloinen Makasiinikatu
- Kasarmikatu - Pieni Roobertinka-
tu - Korkeavuorenkatu _ Ratakatu
Fredrikinkatu - Malminrinne - La-
pinlahdenkatu - Madan såiraala

6.11.65 -
LINJA 13S ll: Hietaniemenkalu -

Mechelininkatu... (ArlGdiankadun

kautta aikaisemmin välhikaisesti,
aloitus påivåmääråä ei ole tiedos-
sa)

Manneheinintien iltapäivåruuhkaa klo 13-50 ia linian 13 bussit ennen

Stmmen autoistumista - kwattu viineistään keväålE 1962.
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N E VALTTAMATTOMAT AIKATAU LUT

tekstija taulukot Jarmo Oksanen

Aikalauluri ntamalla on ollut ko-
vin hiljaista. Ei niitå kuitenkaan lak-
kautettu ole, sillä ilman aikatauluja
tuskin voidaan harioinaa sujwaa
julkista liikennettå.

Aluksi on ehkå sMå kåydå låpi
kåyttåmiäni termejå, sillä ei ole
varmaa, ovatko ne kaikille lukijoille
tunuja.
Kierrosaikä on saman vuoron
kahden pedkkåisen lähdön våli-
nen aika samalta påätepysäkiltä.
Vuoroväli on kahden peråkkåisen
saman linjan vaunun lähtöaikojen
ero joltain (paåte)pysäkiltå.
Keskmåäräin€n vuoroväli on
vuorovålien keskiarvo liettynä ai-
kajaksona.
Sivu tarkoinaa puolta kierrosta eli
yhteen sivuun kuuluu yksi låhtö
jomrnalta kumrnaha päätepysåkil-
tä. B uuhkavuorot ajaval loisinaan
vain yhden sivun linjasla.
Vuorc tarkoittaa yhtä liikenneyk-
sikköå, so. raitiovaunua lai linja-
autoa. Vuorojen määrå x vuorovåli

= kierrosaika.
Helliroiti on vuoron kuikureitti jo-
ko hallista linjalleen tai päinvas-
toin. Hallireitit on numeroitu. Ny-
kyisin raitiovaunujen hallireininu-
merot ovat vålillå 601 -699. Hallirei-
teislä iulkaistaan BAlTlOssa kart-
tapii.roksia tietyin väliajoin, esim.
niisså lehtyjen suurehkojen muu-
losten iålkeen.
Jatkuva kierrätys on järjestelmä,
jossa vuorot ajavat linjaa Frååslå
paähän pitämättä påätepysåkifä
perinteistå lepotaukoa. vaunut ei-
våt toki lepoa tarvilsekaan, mutta
kuljettajat sitåkin enemmån. Hei-
dån lepotaukonsa on jatkwän
kieråtyksen linjoilla jädestetty
vaihtopaikkoihin. Näillå linjoilla
kullettaja vaihtuu joka tai joka toi-
sella kierroksella, joten työpåivån-
sä aikana kuljettaja ajaa useaa eri
vuoroa.
Välipisteaika on aikatauluun mer-
kiny vuoron (arvioitu) aika tietysså
päätepysåkkien vålillå olevassa
linian kohdassa. Jos välipisteaika

on vaihtopaikassa, on sitå tietysti
pyrittävä noudaltamaan, koska
kuliettaiien työvuorot ia tauot on
laskettu våliplsteaikojen perusteel
la.
Vaihtopaikka on pysäkk, jossa
kuliettalan työvuoro voi alkaa tai
päättyå. HKL:n raitiolinFilla vaih-
topaikkoja ovat nykyisin Hakanie-
mi, Sömäinen la Töölö.

Silten itse asiaan. RAlTlOn 1-
1994 tarkkaan lukeneel voivat si-
vuuliaa seuraavan kappaleen lå-
hes lukematta, sillä sen aiheena
on syksy 1994. Kevåtpuolella ol-
leet aikataulul ovat olleel iälleen
kåylössä niin våhäisin muutoksin,
ettei niistä juuri l€nnattaisi edes
mainita. Mutta tiedonianoisimmille
kenotlakoon, ettå linjan 38 arkiai-
kataulugsa muunui Eirasta kolmen
ja Porvoonkadulta yhden sekå lau-
antain aikaiaulussa Eirasta viiden
ia Porvoonkaduha yhden låhdön
aika l-2 minuuttia. Välipisteaikoja
tasattiin samalla näillä lähdöillä.

Viime vuodenvaihteesla'1 -1.1 994
alkaen molemmal kolmosel tulivat
jatkwan kjenåryksen linjoiksi, jol-
loin pari vuoroa kurnmaltakin linjal-
la jäi pois. Nåin vapautuneet nivel-
vaunut osaltaan vaihttivat liiken-
teesså larvittavien neliakselislen
vaunulen määräån. RAlTlOn aika-
Euldoimiiukseen ei ole tullut ai-
kaisempien vuosien tapaan luette-
loa, josta kåvisi ilmi kalusto linloit-
tain. En siis pysty kertornaan kkjal-
liseen malerhaliin nojautuen, millä
linioilla påäsee vielå saamaan
'keppi-Karia" ja "iso-Valmet"-lqry-
tiä, muna havainnot tukeval käsi-
tystä, ettå linialla 2 yleenså ia linjo-
jen 6 sekä 8 ruuhkavuoroissä se
on mahdollisla.

Kun tåstå syksystä ei purista'
mallakaan löydy enempää kenol
tavaä, on syytå hieman kåsitellä
menneen kesån lehtiä eli kesäal-
katauluja 1994. Jälleen voin vain
toivoa, ettå kaikki aikatauluposti
on saapunut RAlTlOn aikataulu-
toimilukseen- AilGtaululoimittaja

on nået uuEstanul koko ke-sån ja
menneen kevänkin raidelevey-
dehään 250 mm Helsingin raitio-
tien rataa kapeamman kiskoliiken-
leen parissa. Omakohiaisel
havainnot ovat siis jääneet vähiin-
Josioku lukiloistatietåä jonkin asi-
an olleen toisin kuin nyt kerron,
niin ottakoon yhteyttå vaikkapa
päätoimittaiaan, niin oikaistaan
mahdollisel virheet seu@avassa
numerossa_

Nåynaa sillä, että kaksiiakoinen
kesäaikalaulu on loistaiseksi iäå-
nyl pois käyiöslä. Jo kesiållä 1993
vähenivåt liniat, ioilla oli erillinen,
vuoroväleiltäån harvempi kesäai-
kataulu. Silloin sellainen jåi heinå-
kuun aiaksi vielå molemmille kol
moslinjoille. Nyt siis niillåkåån ei
enåä ollut eroa keså- ja elokuun ia
toisaaha heinäkuun aikatauluissa.
Verratlaessa kesäå '1993 kesään
1 994 olival raitioaikataulut yhlene-
våt lukuunoltarnana linjoja 38, 3T,
4(ma-pe) ia 8.
- Kolmosen muutokset johtuivat
iatkwasla kienåtyksestä. Molem-
pia kiertolinjoja ajettiin seitsemällä
worolla arkisin, kun edellisenä ke-
sänä vuoroja oli vielä yhdeksän /
linja. Lauantain ja sunnuntain vuo-
romäänå oli kuusi niin v 1993kuin
1994. Minur.Jtit tietenkin olivat eri-
laiset, kun kierrosåika oliviime ke-
sänå lyhyempi.
- Linlalla 4 oli yksi ruuhkavuoro
(niminåin 145) vähemmän kuin ke
sällä 1993 Munkkiniemeen aietta-
essa. Täslå tietenkin viereisiin
vuoroihin aih€ului vähåisiä lähtö
aikojen muutoksia.
- Linjan 8 aikataulua rukattiin
1.1.1994 - olen kuullut syyksi rna!
nittavan paremman tahdistuksen
metron kanssa - ia lämän muutok-
sen heijastumal nälqivåt myös ke-
säaikataulussa 1 994. Vakioworo-
jen määrå linjalla 8 on jo pitem män
aikaa ollrrt kuusi kesåt talvet.
- Kun otetaan huomioon linjalla 4
lapahtunr.rt vähennys, oli kesåai-
kataulussa vain netä ruuhkavuo-
roa: linialla 1/lAvuorot 102 ia 104
sekä linialla 4 vuorot 1 ,14 ja 1 49.

12 RAtTtO 3' 1SS4
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HALTISTA LINJALTE:

klo vuo.o linjå

5.18 A3 8
5.30 44 4
5.33 85 8
5.44 41 4

464
5.47 A2 A
5.54 4A 4
6.06 49 4
6.48 81 8
7.34 93 10
7.43 91 10
7.4A 94 10
7.52 43 4
7.53 92 10
7.58 96 10
9.05 86 8
9.08 95 10
9.14 84 I
9.20 42 4
9.42 45 4

10.12 40 4

klo vuoro linja

Låuantai 1,9.1994 tuka€n

Maananråi - porjanrai 1.9.1994 tukien LINJALTA HALLIIN:

klo vuoro linja
HALLISTA LINJALLEI

klo vuoro linia

5.18 84
5.30 4a
5.33 81
5.43 149
5.44 93

145
5.47 184 x
5.48 95
5.54 42
5.57 94
6.00 91
6.06 44

85
6.13 83
6.23 183 x
6.30 ',193

6_42 194
6.53 47
6.54 145 x
6.57 A2
6.58 144
7.05 96
7.06 49
7.08 86
7.09 45
7.11 40
7.18 92
7.20 41

46
7.26 43

'13.48 144
14.18 149
14.29 193
14.35 145
14.40 194
14.49 ',184 x
15.05 143 x
15.09 185 x

LINJALTA HALLIIN:

klo vuoro lanja

8.39 144
8.55 145
9.04 184 x
9.15 193
9.22 183 x
9.23 149
9.24 1a4 x
9.25 194

17.29 145
17.49 149
17.52 184 x
1a-13 i93
18.14 i85 x
14.23 194
18.32 144
18-37 183 x
18.48 47
19.31 43
19.51 92
20.16 40

8',I
21.17 96
2t.43 85
22.03 46
23.11 93
23.12 82
23.20 9t
23.23 a3

94
23.26 86
23.33 48
23.34 95
23.38 42

a4
1.45 44
1.57 41
2.O1 45
2.O7 49

4

I
10
8

8
10
4

I
'lo
a
10

I

10
4
8

10
8

'lo
8
10

to
a

10

I

4

8

a

10

a
10

10
10
4
a

a
lo
10

8
8

10

a

4
10

4
4
4

10

10
8
8
8

681
641
6al
641
691
643
€81
695
641
691
695
641
681
685
681
691
691
643
641
685
64',I
691
643
681
641
643
691
643
641
643
641
641
695
643
695
685
681
685

642
642
642
696
686
642
682
696
644
644
642
692
642
692
644
682
644
644
692
644
642
692
aaz
644
692
686
696
642
692
682

692
644
682
644
642
644
644

16.23
16.56
17.14
20.16
21,17
21.43
22.O3
23.11
23.12
23.20
23.23

23.26

23.34
23.38

1.45
1.5-1
2.O1
207

92 10

434
al 8
96 10
858
464
93 10
428
91 10
838
94 10

4A4
95 10
424
448
4l 4
454
494

641
641
681
643
641
681
641
641
685
695
691
695
643
691
695
685
691
681
641
641
641

692
644
644
642
692
682
644
692
684
696
684
692
684
642
692

' 644
684
644
642
644
644

642
692
642

692
644
690
684
692
644
642
692
644
684
644
642
644
6'44

Sunnunrai 1.9-1994 lukion

6.45
6.48
7.00

7.O2
7.15
7.16
8.44
8.49
8.59
9_49
9.52

10.08
10.'t o
10.11
1o.33
I l,l4
11.20

20.16
21.17
21.43
22.O3
23.11
23.12
23.20

23.26

23.34
23.38

1.45
1.57
2.O1
2.Ot

42 4 64',1
86 I 683
41 4 643
45 4 641
a2 8 68',1
49 4 641
a4 a 681
93 10 695
96 10 691
94 rO 695
83 I 685
44 4 641
9',1 10 695
46 4 641
95 10 69r
85 8 681
81 8 6A5
4A 4 641

linia

8
'lo
I
10
8
to
I
to
a

to
4
I
4

96
85
46
93
az
91
83
94
83
4A
95
42
84

4'l
45
49
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KOSKELA KOSKELA
TÄHDÖI HALLISTA LINJALLE

Maanantai - peiåntai 1.9.1994 åtk.en

LÅHDöT HALLIsTA LINJALLE

tauanrai 1.9.1994 alkaen

5.32 6
5.34 65
5.35 53

'lot
5.36 175
5.39 15

27
5.40 75
5.44 66

103
5.45 1

5.47 54

77
5.50 t9

64
5.5r 't1

29
5.53 7
5.54 166
5.55 102

174
5.57 156
6.01 13

3',I

6.03 3
9

6.09 52
6.13 10

25
104

6.23 107
6.36 74

lin,a reitti

r tA 605
7A 661
6 653
1A 601
7B 671
38 613
3T 609
78 673
7A 661
1A 605
I 1A 601
6 653
6 651
7B A71
38 611
7A 663
38 613
3T 609
2 607
7A 661
1 rA 601
7A A71
6 65i
38 611
3T 609
1 1A 601
2 607
6 651
2 607
3T 609
1A 601
2 AO7
78 67',1

6.42 153
6.44 ]a

30
6.45 105
6_55 55
6.56 5l
6.57 76

l05
6.5a 2

20
24

7.O4 1€
7.05 67
7.Oa 152
7.09 I
7_12 14

26
7.19 4
7.24 5
7.26 2a

14.11 166
14.16 102
14.20 175
14.23 101
14.25 104
14.32 165
14.37 ios
14.40 t53
14,41 174
14.45 152
14.46 107
t5.oo 'l03
t5.08 156

6 653
38 613
3T 609
7A 66r
6 653
6 65,1
78 671
1A 605
1 1A 601
38 613
3T 609
38 ol1
7A 6€3
6 65',1
2 607
38 611
3T 609
1 1A 601
'l 1A 601
3T 609
7A 66,1
1 ta 603
7B 671
1 1A 601
1 lA €03
7A 661
1A 605
6 651
7B 671
6 653
2 607
I ta 601
6 651

liniå reitti

38 613
3T 609
7A 663
38 611
38 613
3T 609
7A 663
78 671
38 611
3T 609
7A 663
78 671
3T 609
7B 671
3T 609
7A 603
38 611
6 653

7A 663
3T 609
38 611
38 6',13
7B 671
7A 663
3T 609
38 011
78 671
7A 663
3T 609
78 671
6 653

sunnuntai 1,9.1994 atkåen

7.31 5
7.32 76
7.39 55
7.40 52
7.42 3
7.46 1

7.51 56
7.52 53
7.54 4
8.19 19

25
4.27 2
4.47 29
4.49 16
8.56 51
8.57 14
9.05 6

8.39 53
4.46 52
4.52 55
9.51 65

10.10 75
10.34 54
10.41 27
10.52 17
I LOg 19
11.',Io 3l
11.27 i 5
1',1.46 29

1 603
7B 67',1
6 653
6 €51.l 

601
I 603
6 653
6 651
1 601
38 611
3T 609
1 601
3T 609
38 61',1
6 653
38 €I1'I . 60]

651
653
651
663
471
651
609
61',I
611
609
ott
609

linja

6
6
6

7B
6
3T
3B
3B
3T
3B
3T

14
3t
64
17
15
2A
65
77
20
27
67

2A
75
30

18
54

64
26
2Q
18
77
66
2A
16

67
30
76
51

5.39

5.41
5.49
5.51

5.53

6.01

6.O5

6.13
6.17
7.O9
7.14
7.23

6.43
6.44
6.50
6.51
6.53
6.55
6.58
?,o5

7.O7
7.13
7.17
8.33

= neliaksolinen vaunu (n:ot 1,30); liik€nteesså vain ma-pe
= us€in neliakselinen våun0

HaIircitit-on vnmeksi jutk6istu RAtTtOssa t/92, Mainirusta p,irroks€sta puurruvar
Ia'n8(rnr s€uGavat: tiniatta 3T läyrdssä otev. reilt 60S, ;ota on rcUå rwiaavåasånfie sturenkåtu Lånr,&6hentaru setä tiniån 4 käytråmisrå halneiteistö 643 ta64-4. plka johravår Töötösrå Fuosutån- ta Fun;bergintjU"n t"urru rV"nn"iÅ"i-in-,-re €,8 edetr€en Munkkiniomeen ja rakaisin,
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KOSKELA

BAITIOLIIKENTEEN VUONOT TALVIAIKATAULUSSA 1994.95

Oh€i6€sså luettelossa on mainittu råitioliikentosn vuoronumeror, vaunutyypit,
sijoitushallit ia liikennöintipäivåt talviåikataulusså '1994-95, 1.9.1994 atkaen.

ABC

mp 9.00 175
mp 9.05 103
mp 9.06 104
mp 9.09 ',I56
mP 9.12 105
mp 9.',19 101
mp 9.20 166
mp 9.21 174
mp 9.26 1O2
mp 9.28 152
mP 9.40 153
mp 9.41 ',|65

mp 9.42 lO7
lå 15.t9 1

la 15.46 4
lå 16.3a 56
la 17.04 14
la 17.10 2
mp 17.18 1O5
la 17.24 3
m917.27 1O3
mp 17.33 1O4
la 17.39 5
mP 11.41 174
la 17.4a 6
la 25
mp 152
mp 17.49 1O2
mp 17.58 1O
rnp l8.oo 153
mp 18.05 107
mp 18.07 165
mP 18.',12 7
mp 175
mP la.la 101
mp 18.19 8
mp 18.25 9
mp 166
mp 14.29 156
mP 18.35 ',I3

7B 672
'l a 606
1A 602
6 654
1A 606
1A 600
7A 662
78 672
1 1A 604
6 654
6 654
7A 662
2 604
1 602
1 602
6 654
38 6',14
1 602
1A 602
1 602
1 tA 604
1 la 604
I 602
78 674
1 602
3T 622
6 654
'l lA 602
2 608
6 054
2 608
7A 662
2 608
78 674
1 1A 602
2 608
2 608
7A 662
6 654
38 614

mp 18.36

mp 20.17
mp 20.25
mp 20.28
mp 20.29
ls 21.O1
mp 21.06

21.14
mP 21 .21

21.22
21.24

mp 21 .24
mp 21.35
mp 21.50

22.14
22.55
23.O4

ls 23.05
23.11

nP 23.14
ls 23.17

23.18

23.24
ls 23.29

23.30
23.31

mP 23.33
23.39
23.42
23.49

1.40
1.48
1.55
1.56
2.O2

3'l 622
r tA 602
6 654
I 1A 6Q2
31 622
38 614
78 674
1 1A 602
-7 A 662
11A 602
31 622
38 614
7A A72
1 1A 002
1 1A 602
6 654
38 614
31 622
7B 674
6 654
18 674
79 674
7A BA2
38 614
1B 674
6 654
79 674
7A 662
31 622
7B 674
6 654
7A 662
6 654
38 614
31 622
38 6',14
31 622
3T 624
38 6t4

1,'IA L L
1,14 L L

1,1A L L
1,14 L L
2L
2t
2t
2t
38 1
38I-L
38LL
38LL
3ALL
38LL
38LL
38LL
3TL
3TLL
3TLL
3TLL
3TLL
3TLL
3TLL
3ILL
4LL
4LL
4LL
4LL
4LL
4LL
4' L L
4L
4LL
4LL
6LL
6LL
6LL
6LL
6LL
6LL

7BL.78 
L

78L
7AL
8L
8L
8L
8L
AL
8L'lo L
10 L'lo L'lo L
10 r
10 t_,I,1A L

1,'IA L,I,'IA L

2L
4L
4L
4L
6L
6L
OL

78 t-
78L
8L
8L
8L
10 L'lo L

E

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
,L

L
L
L

HALLIINAJOT

Viikonpåivien yhdistelmå 1.9.1994 lukien

linia

E

64
65
66
67
74
75
76
77
8',I
a2
83
a4
85
86
91

93
94
95
96

101
102
103
104
105
107
144
145
149
'152

'156
165
166
1'14
175
183
144
185
193
'194

BC

KH
24

3
56

1

25
14
7-1

0
61

2
26
15
77

5
5',I

20
27
75
52
75
76
65
18
76

66
30
74
54
64

17
29
'19

3l
2A
'16

t
2
3

5
6
7
8
9

10
t3
14
t5
l6
17
18
t9
20
24
25
26
27
2A
29
30
3l
40
4l
42
43

45
46
47
48
49
5l
52
53
54
55
56

KH L
L
L
L
I

'rö

L
L
L
L
t-
I

KH

IÖ

XKH

XTö

L
L
L
L
L
t
L
t
L
L
L

L
L
L
L
L
L
L

mp = maånant€ista perjåntaihin ls = lauantaisin ja sunnuntaisin
Såråkkeet A: vuoron nro, B: kalusto {v = 4-akselinen, x = nivotvaunu, jos titanne
sallii, muutoin 4,åkselinen, €i merkkiå: nivetvaunu; 4-aks€tiset aiavat vain ma,p€),
C: sijoitushalli, D: linjalt), joilra vuoro liikonnöija E: liikonnöintipåivät m€rkitty L: åilman merkintäå pvå-sarakk€€ssa = joka påivå/yö



PAATEPYSAKKI

"lietäminen ei ole ninkään aNoisla,

koonnut Arto Hellman

KOKOUSKUTSU

Suomen Raitiotieseura ry:n
såånlömäåräinen syyskokous Pi-
detään sunnunlaina 6. maraskuu-
la alkaen noin ldo 13.30 (huomioi-
den ennen kokousta pidettävä rai-
tiovaunuajelij) Raitio'iikennemu-
seossa Eino Leinon katu 3:ssa,
toinen kerros. Esillä ensin såärnö-
jen måårååmåt asiat. Niiden lultua
hoidettua, pidetään paikallisliiken-
neaiheisen materiaalin (raitio +
bussi yrns.) hu utokauppa. MMä-
våksi voi tuoda harEstajja kiinnos-
tavaa materiaalia, kuten kirjoia,
lehtiå, postikorneja, valokuvia,
kyhejä, kilpiä, linjanumerokoteloi-
ta, videonauhoja, pienoismalleja

jne. Lähtöhinnan voi halulessaan
itse mäåräå. Huuto on maksetta-
va paikan paållå ja tavaran saa
hahuunsa h€ti. Kokouspaikalta on
tapahtuman pååtteeksi vielävä
kaikki sekä myyty että myymättä
jåänyl materiaali pois. SRS otlaa
meklaripalkkiona 10 o/o hinnasta.
Lisäksi voidaan kalsoa jåsenten
paikalle tuomia diakwia paikallis-
liikenneaiheisla, ota siis omat
otoksel rnukaasi. Jotta tavaroila ei
larvitse kantaa mukana ajelulla, ne
voi tuoda mus€olle jo ennen kello
kahdentoista ajelun alkua-

FAITIOVAUNUAJELU

Mafiaskuun 6. päivänä ennen
syyskokousta järiestetåän histori-
allinen nivelvaunuajelu linjalla 15.
Ajopelinå on viimeiseksi punahar-
maaksi nivelvaunuksi jäänyt vau-
nu, Linjan 15 reini on Töölön
halli- Eino Leinon kalu - Ruusulan-
katu - Sibeliuksenkatu - Manner-
heimintie - Kaivokatu - lGisanie-
menkatu - unioninkatu - sillasaa-
renkatu - Porthaninkatu - viides
linja - Kaarlenkatu - Helsinginkatu
- Hårneeflie - Siltasaarenkalu -
Unioninkalu - lGisaniemenkatu -
Vilhonkaiu - lllikonkatu - Kaivokatu
- Mannerheirnintie - Korppaanmå-
entie - Pikkuhuopalahden sivurai-
de - Korppaanmäentie - Manner-
heimidie - Töölön halli. Ajelumak-
su on 20 mk ja se makselaan vau-
nus$. Lähtöaika on kello 12.00 ja
läf öpaikkana on siis Töölön hallin
sivuraide (eikä Resiinassa virheel-
lisesti maininu Vallila).

TUTUSTUII'INEN
i'ETRON

LIIKENTEENOHJAU$
KESKUKSEEN

Lauantaina 10. joulukuula tu-
tustumme metron uudistettuun lii-
kenteenohjauskeskukseen eli val-
vomoon Hakaniemessä. Kokoon-
tuminen Toisen linian / Porthanin-
kadun puoleisen lippuhalljn kios-
kin vie.essä klo 13.00. Tervetuloa

ioukolla katsomaan paikkaa, josta
hoidelaan koko metron liikenteen-
ohiaus.

LIGHT RAIL & I|IODERN
TRAMWAY -LEHTITILAUS

Monet jo tunteval tåmån maail-
man ehkä parhaimman joka kuu-
kausi ilmestyvån värjkkeän raitio-
tieharrastaiien lehden ia liki 20
suomalaiselle se jo tulee. Nyt on
lehden tihaminen uusillekin luki-
ioille helppoa. Voit tilata LBMT:n
lähimmässä postissa tai Postipan-
kissa maksamalla noin 200 mark-
kaa jommalle kummalle allanai-
nilulle tilille 0okin aika sitlen pun-
tasuoritus olisi ollut aavistuksen
edullisempi). Mainitse tiedonanto-
kohda$a: Lighl Rail _& l4odern
Tramway LRTA 1995. Alä unohda
nimeäsi ia osoitettasi. Makamalla
manaskuun alkupuolella saat tam-
mikuun numeron jo ajallaan. Poslit
ja PSP ottavat itselleen pienen toi-
miluspalkkion.

a) e 25.50 brittilåiselle postisiirtoti-
lille nro 350 3054. Osoite on Mic-
hael J. Lea, LRTA Subscdptions,
23 Shrublands Close, CHIG-
WELL, Essex, lG7 sEA, United
Kingdom.

b) Skr 307 ruotsalaiselle postisik-
totilille nro 44 21 60-8. Osoite on
Svenska Spårvågssällskapet,
Modlemsavgifter LRTA, c/o Gö
ransson, Kevingeringen 35, Tuk-
holma.

AVOPERAVAUNUT

Edellisesqå numerossa mainit-
simme, että avoperåvaunuja olisi
käyletty vielå 199. Seuraavassa
Tom Heino valottaa Helsingin avo-
peråvaunujen hisloriaa, joka osoil-
taa, ettei näin ole kuitenkaan voi-
nut olla:

' Vuonna 1908 valmistuivat
ASEA:n vaunut 1-4. Ne saivat um-

I

I

I
I
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piseinät vuosina 19t9-20. Vuonna
1910 valmistuivat vaunut 5,10, jot,
ka saivat umpiseinåt myös vrJosi-
na lg19-20. Nåmä "koirankopit"
olival vålillå vuosikausia varastoi-
tuina, kunnes ilmestyivåt 19301u-
vun lopulla linjalle 2. Vaund 4,10
poistettiin 7.11.1947, vaunut 1-3
vasta 12.12_1952 (jolloin mainit,
liin, että vaunu 1 oli vielä tiiken,
leessä). HKL:n numeroilla nämä
vaunut olivat 561-570.
' Vuonna 1911 valmistuivai
ASEA:n vaunul 211-216. Jossåin
vaiheessa noin vuonna 1920 ne
numercitiin uudelleen: 201-206.
Neliä vaunua mudeniin syksyllä
1941 lumivaunuiksi (ia yksi niislä
on yhä Koskelan hallissa). Kaksi
muula HKL numeroiv- 1945 uudel-
leen paperilla vaunuiksi 532 ja
533, jorka poistetriin 12.12.1952

0a silloinkin niissä olivielä vanhal
numerot).
' Vuonna 1916 valrnisluivat
ASEA:n vaunul 217-231 (vaunÅ
225-231 toimitettiin vasta vuonna
1917), HKL:n numeroin 534-548.
Kaikki nämä poistettiin
12121952
* Vuonna 1919 valrnistuivat Hieta-
lahden telakan vaunul 232-243
(HKL 549-560). Vaunul poisrettiin
12.12.1952.
' lnsinööri Larsenin päiväkirian
mukaan (me*i ä 8.11.194'i) lu-
mivaunuiksi muuiettiin vaunut
201-204, ioten vaunuista 205-206
tuli paperilla 532 ia 533. Poisto-
påålös mainitsee vaunujen enti-
siksi numeroiksi 244 ja 245, mikå
ei pjdå paikkaansa.
*Kööpenham inasta wosina 1939-
40 saapuneisla 31 Scandian avo-
perävaunusta numeroiliin ensim-
måiser aluksi 244-250 ja 290-29?.
lnsinööri Larsenin päivåkirian mu-
kaan numeroinniksi päätettiin
4.11.1940 seuraava: 50'1-510 vau-
nut seinillå ja ovilla, 511-520 vau-
nut seinillå mutta ovitta ja 52'1-531
avoimel vaunut. Kaikki nämä vau-
nln poisteftiin 12.12.1952. Käytös-
så niitä ei 19501uvulla juuri näky-
n),t. Vaunu 247 on HKL 501, kos-
kapa se oliainoa vihreä- Muut oli-
vat vaneriseinån värisiä. Larsenin
merkintöjä näistå vaunuista:
"26.2.41 patefimal sjgnaalikellot;
7.3.41 alumiiniset oviaukon kahvat
leikkaaval käteen, pitåisi olla

Vaunu 66 låheslymåssä Kaisaniefiessä vaihdetla 603. Vielä kuvanolon
aikaan linjalla 7A kulkenut Nrl-vaunu kååntyi vaihteessa käyri e, mutta
nyl<yään linjaliikenne ajetaan vaihteen suorien ranojen suuntaan.
Kuva: Matkku Nunmelin 5.7.1994.

pronssiset.Klkimenkiinnityskoh- 4, tanskalaisei kunnosteflava."
laan pitåisipäåslå käsiksi tarvitse- Vaunuihin 521,53'1 lienee myös
matta rikkoa lafliaa (luukku latli- aikanaan laitettu vaneriseinäl.
aan , 11.7.41 takaikkunat pimen-
netåän osittain; 4.8.41 valonheini- Joka tapauksessa kaikki avope-
men pimennys: sininen paperi Ävaunut on poistettu käylöstä
pois, totteröt tilalle; 19.11.42 ovel 12.12.1952,
tanskalaisiin linjalla 2: 24.9.8
tanskalaisiin asennetiava ovetl
5.6.46 kaksoisperåvaunut linjalle

Linjan 38 N l-vaunu nro 106 hatvinaisenmalla paikkeusreiftikadulk eli
Buusulankadulla. Kuva: Matuku Nummelin 7. 8.1 994.
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RAITIOTIELINJAT

Paavalin kirkon päåtepysåkiltä
låhdenäessä on alamåessä kisko
jen välissä Kiepen laatta ja ajolan-
gassa T- -kilpi. Tällä kohtaa lila-
taan liikennevalo, jos haldaan
käåntyä lakaisin Sturenkadulle.
Kyseesså on "vålivalo", ioka takaa
sen, eftei vaunun B-osa jäå Hä-
meentien ajoradalle, vaan ajolupa
Slurenkadulle lulee heti. Tämå on
ollut paikalla jo vuosia.

Linjalla 7A on Pasilan aseman py-
såkihå lähtiessä Kiepen laatikko,
asenneftu tånä kesånå. Tässä on
rataosasto ennakoinut rajusti. Taa
koilus on, etlå v 1996 raitiovau-
nuliikennevalol muutluisivat vaih-
teenkäåntäiällä tilatlaviksi. Vaih-
dettatåhån ei ole tulossa.

Kesän aikana on Bulevardilla yh-
distetty Hietalahdentorin raitiovau'
nu + bussipysåkki.

Maanalainen kaasuputki Mannea
heiminlien alkupåässå aiheutti .å-
iåhdysvaaran 5.9. Liikenne ohiat-
liin pojkkeusreiteille; esim. linian
1 0 vaunuja nåhtiin Aleksanlerinka-
dulla ia Kauppatorilla.

Håmeentien rnaasillalla tehdyl kis-
kotyöl valmistuivat syyskuun puo-
livälissä. Sillan molemmin puolin
topalaan kiskot vielä uudelleen en-
sivuonna

ostunin vaunut matkalla valoon,
11.8.1994. Kuva: Joma Bauhak.

YlinååEise ä link a nineltåän "HKLvie kisoihin" (+ ha ikilpi) NrLuaunu
41 Bautatieasenan pysåKllä 8.8.1994. Kuvat Makku Nunmelin.

TK RUU.TH Ja TH TK.LP YI.KT
Nrunkkiniemen Puistotiellä on YT-LP-TK-TH.Ensimmäisellårei-
syyskuun puolivålistä alkaen tehty lillä useimrnilen 337 ia jålkimrDäi-

kiskonvaifttotöilå, paikalla yksirai- se,lä 339, mutla pa na päivänä
teisuuna ja siirrettåvät piniavaih- toisinkinpåin. Liikennöintiaiat oli-
teet ja liikennevalot. val ma-la klo 9-11 ja 16-22 sekä su

14-22. Matkustaminen oli itmaista
Linian 38 valoetuuna Fredrikinka- ja malkustaiat saivat pihdeillå lei-
dulta Bulevardille parannettiin matun Osram-lipun. Kisaviikkoa
syyskuun alussa. Samalla valo- seuraavalla viikolla 15. ja 17.8.
tolppasiirtyi Fredan länsireunaan vaunuien etudeslinaalioon ilmes-
3T:n raiteen viereen. tyitarra, joka mainitsi, eftä Osram

tarioaa kyydin ja kertoi reitin. Vau-
VTs-vaunut 337 ja 339 liikkuival nun 337 reittinä Kl-Snellma
El,/-kisojen aikaan 7.8. alkaen Os- ninkatu-Kaisaniemi-Rl-YT-fi ja
ramin mainosteippeihin puettuina vaunulla 339 sama kuin kisalinja,-
(337 valkea ja 339 oranssi). EN4-ki la vastapåivään. Viimeisen kenan
saviikolla vaunul liikkuivat kahdel- 25.8. Taiteiden yönä oli 339 vielä
la reitillä: TH-TK-LP-RT-HT-SÖ' Osrarnin kutsuvierasvaununa rei-

I'IIå TH-TK-LP-RT-KTR-RT-LP-
337 1a 339 peÅjålkeen Postitalo a IK-få.

Helsinki City l\4arathon juostiin
6.8. ja käylössä oli poikkeusreille-
jä n. 17.00-20.30; Eiran lenkki oli
pois kå!4östä ja 38 kulki Kala-
janokan terminaaliin, 3T Hietalah-
teen sekä SVallilasla Ruusulanka-
dulle-

2.8. luotiin raide,elemenflejå Hel,
singinkadulle Sörnäisten metro-
asernan kohdalle. Paikalla oli seu-
raavana påivånä valmiina pysåk-
kipari Elvl-kisalinjaa varten. Kisko

ien vålinen osa elementeissä oli
asvaltoitu. Pysäkit olival käytösså
7.-14.8. kisålinjalla ja linjalla 8.
Edellisen kerran lällå kohtaa oli
pysäkki 1 6.6.-1 5.8.88, kun linjoja
6, TAja TB ajettiin poikkeusreileillä
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Hämeentiellä olevan Junatien ylil-
tävän silhn uudislamisen vuoksi.
Sitä aikaisempi kerta oli 8.9.-
23.10.84 linjalla 8 Sörnäisten ase-
man Hämeentien alikulkujen kes-
keneråisyyden vuoksi.

Yleisurheilun Euroopan lvlesta-
ruus -kilpailun aikaan 7.-14.8. oli
kulussa edtyinen kisataitiovaunu-
linia molemmissa suunnissa ren-
gasreitillä Bautatientori - Hakanie-
mi 'Sörnåinen - "Sladion" eliOoF
pera - Rautatientofi. Reitin vanen
pysäkeille oli lisätty tana "Stadi-
on". Linjaa aiettiin kaikkina kisa-
päivinä n. 8 minuutin vålein seu-
raavina liikennöintiaikoina: 7.8- klo
M-14, 20-22, 8.8. 15-18, 20-22;
9.8. kuin 7.8.; 10.8. '15.3018.30,

20-22., 11.4. M3G18, 2G22;
12.8. kuin 11.8.; 13.8. kuin 7.8.;
14.8. 12-16. 17.30-19.30.

EM-maratonin vuoksj 7. ia 14.8-
linjal 4, 74, 78 ja I 0 kulkivat Rune-
berginlGdun kauna n. klo 9-13.

Kisålinlalla kulkivat 7.14.8. myö
tåpäivåän vuorol 33-35 ja vasla-
päivåän vuorot 37-39. Vaunuina
oli^tat 34, 4l , 48, 52, 57 , 80 h 112
(yksi vaunu oliaina varalla). Linja-
tunnuksena oli tana, iossa oli ku-
vattuna kisamaskotli "Helsingin
Henki' iä teksri 'HKL vie hsoihin".
Vaunuissa 52 ja 57 teksti oli vain
ruotsiksi. Alrnex tunnus vaunuissa
oli 00E.

EM-kisaviikolla kulki iltaisin yksi
vaunu lunnuksilla 8X (|H-RUU-
PVK).

Ensimmäisenå kisavaunujen lii-
kennöidipäivånä todeniin, ettå
Sömåisten vaihde suunnassa 1 ei
loimind såhköllå 88 ååmullå
vaihdetta purettiin, hiottiin, hitsal
tiin ja taas hioniin ja saatiin sitten
toimimaan. Oopperan vaihde
Gäntyi kyllå kisavaunuille, muttei
enää linjalle 8. Siinåkn saatiin teh-
dä trimmausta. Sömäisten vaih-
teessa ajettiin useasli våärin, rnm.
10.8. aamupåivåliä 78 vauhdilla
6in kylkeen. Kyseisellä viikolla luli
kolaritilasroihin iso piikki ylöspåin,
siellä sun tällä kolhittiin. Aleksilla
mm. eräs 38 aioi4:n takamuksi'n.

Taiteiden yönä 25.8. ajettiin linjaa
6X Senaatintori - Aleksanterinkatu
- Mannerheimintie - Kaivokatu -
lGisåniemi - HT - Porthaninkatu -
Helsinginkatu - SÖ - Håmeertie -
PVK' Hämeedie - SO - Hämeen-
tie - HT - Liisankatu - Snellmanin-
katu - Senaatintod. Linjalla 6X oli
seuraavat vaunut / worot: 60/1 09,
61/106, 62/84la 63/89. Linjaa 10X
liikennöit'in Kkurgi - Kuusitie -vålil
lä; 91 /92, 92/1 07 ja 93/9a.

Museovaunu 135 havaittiin 19.9.
tilausaiolla.

Elokuun alkupuolella ripu$ettiin
Kaisaniemenkadun uuden kak-
kossuunnan ajolangat paikoilleen.
Uusi sähkökäännettävå vaiMe
Kaisaniemenkadulla lGisanie
menkadun / Vilhonkadun €uuntiin
on numerollaan 603.

Kaisaniemenkadun uusi kaksois-
raide otettiin kåyttdön 4.10., vil-
honkadun ja Mikonkadun raide iäi
pois linjaliikenteeltå. Kaisaniemen
lulevan metroaseman kohdalla
otettiin kä),ttöön uusi Kaisaniemi-
niminen pysåkkipari. Vanha Kai-
saniemen pysäkki nimettiin Varsa-
puistikoksj vieresså olevan Emil
Cedercreutzin vuonna I 930 pysty-
tetyn hevosta ja varsaa esinävän
"Aidinrakkaus" -nimisen patsåan
mukaan. Rautatientori'niminen
pysäkki Mikonkadulla poistettiin

E aiselta näWå nwään tode i-
sen S B S-harastajan omakothabn
pihanaa. Lahtelainen jåsenenme
kuvataiteilija nmo Jakola hankki pi-
halleen oikean HKL-vaunun 19.
Vaunu on låhdössä "fimpan Galle-
ian' pysäkiftå Laidunpolku 14:sä
jonnekin 24 netin päähån.
Kwa Jotma Rauhala 27.6. 1 994.
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kåytösla. Linjoilla 38, 3T, 6, 7A ja
78 siis myös 4.10. alkaen reitti-
muutos.

Helsingin raitioleillå tehtiin ratatöi-
tå ke,gän 1994 aikana rnm. seuraa-
vastir Laivurinkalu / Tehtaankatu -
poikkeusosuus Laivurinkadun
puolella, Arkadiankatu / Flunebe.-
ginkatu -kaarreosuus mol€mmis,sa
suunnissa, Senaalintori / Aleksan-
tednkatu - Aleksiha ioka suunnasta
Unioninkadulle iohtava kiskotus
vaihteineen, Sturenkatu / Helsin-
ginkatu -dsteyksen kaanekiskotus
molemmissa suunnissa, Sturenka-
dun suunnan 1 -kiskotr.Js n.50 m
ennen Måkelänkadulle ohjaavaa
vastavaihdeftä, Kaisaniemen
muutostya, Hakaniemessä Metal
litalon vastavaihteeseen johtava
kaarrekiskolus sekä vaihteesta
itäisimmälle raideparille johlava
kiskotus aina pysäkkialueen al
kuun saakka, Arabian päätesilmu-
kan kiskotus, Vallilan laakson eli
Håmeentien maasillan kiskotus
kokonaisuudessåan sekä osia
suunnassä 2 Kusliaa Vaasan tien
ereläpååssä (kesåkuun lopufta
syyskuun puolivåliin, paikalla yk-
siraileisuutta, jousivaihteet ia lii-
kennevaloin ohjattu yksiraiteinen
osuus) ja viimeaikana tehdyt työt
Munkkiniemen Puistoliellä.

Kesån aikana on kootettu seu€a-
val pysäkit matalalattiavaunujon
tasoll€: Auroran säi€alan molem-
mat suunnal (våliailGiset pysåkit
olivat välittömässå läheisyydas-
sa), KELAn pysåkki Nordenskiöl-
dinkadulla (våliaikainen Urheiluka-
dun risteyksen toisella puolen),
KELAn pysäkit irannerheimintiellä
(välhikaisel aivan vieresså), Jöö-
lön hallin pysäkit Mannerheimin-
liellä (våliaikaiset aivan vieressä),
Munkkiniemen Puistotiellä: Laaja-
lahden aukion pysäkkipari siir.etty
etelämmåksi ja korotenu sekä
Munkkiniemen Puistotien pysåkit
siinetty 100 m etelämmäksi ja ko-
rotettu. Hespedan puislon pysäkit
koroteniin myös kesän aikana,
mutta ilman tilapäisiä pysäld(eiå.

Uusi H-pysäkki tulee Kustaa Vaa-
san tien etelåpäåhän 'l-suunnas-

Talviaikatauluihin siirryniin 1.e.

Turun Kaupungin Liikennelaitoken raitiovaunu ntu 24 "Calö Wanha 3'
Kawatotilk Enå l<esånå. Kuva Peftti Leinomåki.

Lakiesiaintoinisto

Kämäräinen
&

Korvenkontio

Pohjojnen Hesperiankau 3 I
00260 Helsinki

Puhelin 190)440 414

Telekopio l90l 440 447
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Vappuna iunat olivat nelivaunuish
liikenteen alusta klo 8.15 asti. Klo
8.25 alkaen junat kuusivaunuisia
larpeen mukaan liikenleen lop-
puun saakka. Klo 8.26-13.00 (ja
ehkä pidempåånkin) alettiin neljäå
kuusivaunuista lisåjunaa reitillä
IK-KP

Kesäaikataulut kåytösså 16.6-
15.8. Kuusivaunuiset iunat eivät
olleel kåytössä 18.6.-7.8. Kaikkina
iltoina (alkaen MM 21.35) ajalla
26.6.-31.7. iunat olivat kaksivau-
nuisia eli niisså oli yksi vaunupad.

16.8. kä)4töönotettu syysaikataulu
on kåytånnösså sama kuin edellis-
vuonnakin. Aukiajojuna MV:ltä
låhtee 4.55. Kåytönohjausjärjes-
lelmää on koekäytetty elokuun
alusta. Järjestelmä vastaanoteft iin
syyskuun puolivälirsä. Vanhassa
systeemissä juna ieki itselleen
kulkutien, uudessa tietokone le-
kee kulkutien aikalaulujen perus-
teella. Mikäli juna on esimerkiksi
yli minuutin etuajassa ohiaustie-
lokoneeseen syötetystå aikataulu-
liedosta, se ei saa kulknietä.
Myös junien varikkoaioilla on oma
aikataulu. SRS:n tulevalla tutustu-
miskäynnillå näemme tämän uu-
den jådestelmån kåytösså.

Uudet laituriklvet havainiin toimin-
nassa 25.6., "ei kåytösså" -ranat
olivat edelleen paikoillaan. Tau-
luista nåkee mädaseman, ajan
junan tuloon, junakoon ja sen py-
sähdyspaikan. lryöhemmin on ha-
vainu, että kituet ovat välillå olleet
toiminnasså, välillå aivan tyhjiä tai
varustettuna kiinteillä määräase-
matiedoilla (MM tai RL). 18.7. jäi
vaivaamaan kilven leksti "Ruoho-
Lahteen' (huom. iso L). N4uistiku-
va oli sellainen, enå niisså lukien-
nen "Ruoholahli". lK:ssa kilpien
havaittiin loirnivan toisella tavallai
ne ovat pimeinä, kunnes junan tu-
loon on teoreettinen minuutti. lK:n
raiteen 1 kituissiå on "ei natkusta-
iille', kun lK:hon jäävå juna saa-
puu. lK:n raiteen 2 kilvisså on "ju-
nai loiseha laiturilta", mwa kuiten-
kin ruotsiksi eri lailla eli "andra
spar". Raiteilla 2 ja 3 on kuitenkin
yhteinen laituri. Huom: edellä-

mainituissa kaikissa tapauksissa
on kilvisså ollut koekäytön "ei käy-
tösså" -tarrat-

Edellisesså lehdessä valilimme
Herttonienen aseman pimeyttå.
Jo ennenkuin leht, ehti ilmeslyä,
siellå oli ehdittyvaihlaa valaisimel.

Joukkoliikennelautakunta ehdo!
taa, ettå vaunukalustoon pitäisi
hankkia 12 uuna vaunuparia. Pe-
rusleluina: Tulevaisuudessa on
tarkoituksena liikennöidä Vuosaa-
ren ja l\,lellunmåen haararatoja
ruuhka-aikoina kuuden minuutin
vuorovålein. Harvempi vuoroväli
Vuosaaren radalla ei riitä. lästä
seuraa, että IK-RL -väli ajetaan
kolmen minuutin välein. Ruoho-
lahdessa taasen ei selvitä tiheåm-
mällå liikerteellä. Junat olisivat
ruuhka-aikoinakin nelivaunuisia,
muna poikkeusliikenteesså olisi
säilytettävä mahdollisuus aiaa
kuusivaunuisia junia. Tållainen lii-
kenne vaatisi 18-19 junaa eli 36-
38 vaunuparia. Nylryään niitä on
42. Kalusto on Vuosaaren liiken-
teen alkaessa io yli 1 5 vuotta van-
haa. twkyåånkään ei voida ajaa
muinaisia aamun ruuhkalunia,
vaikka kalustotarve ilman niilå on
33 vaunuparh. Niinpä ehdote-
taankin 12 uuden vaunuparin han-
kintaa vuosina 1996-99, jotta voi-
taisiin siirtyä edelläkwalunlaiseen
liikennemalliin.

Kesåloussa 1995 alkanee nylqi-
sen radan liittåminen Vuosaaren
haararataan ltäkeskuksessa. Ke-
säkuussa 1 994 joukkoliikennelau-
takunta oli sitä mieltä, että työ to-
teutetaan silen, että noin vuoden
ajan ajelaan lK-Mustapuron vaih-
leet -väliä yksiraiteisena. flåtä
vanenhan nuo vaiheet jo aikoi-
naan lqllå rakennettiinkin.) Tuona
ailGna ei IK-MM -våliä voi ruuhka-
aikana ajaa viiden minuulin välein.
Vain muutarna ruuhka-ajan juna
aiolaan poikkeusjärjestelyin koet-
taa hoitaa entisellä vuorovälillå
(aamuila kaksiMM:stå ja illalla yk-
si RL:slå). Tuleva iårjestely aiheut-
taa juniin vålillä lK-RL epatasaiset
matkustajamäåråt, loten lautakun-
nan mielesiä HKL:n pitää vaikul-
laa siihen syöttöbussien aikatau-
luja muuttamalla.

Epälasaiset matkustaiarnäådt
ovat nykyäånkin tuttu asia. Esi-
merkiksi niihin aikoihin, kun Ml\4-
lK ajetaan 10 minuutin ja IK-RL
viiden minuutin välein, lK:hon tule-
vat syönöbussit syöttävät uskolli-
sesti rnalkust4ia MM:stä eivåtkä
IK:sta låhteviin iuniin. Esimerkki:
arkena klo 9.16 liåhtee juna lK:sla
RL:åån, ensimmåisesså vaunus-
sa neljä henkeå. Klo 9.21 låhtee
MM:stå klo 9.15 låhtenyt juna. En-
simrnäisessä vaunuqsa 68 mal-
kustajaa. Päinvaslaisessahn
suunnassa lK:sta lähteviin bussei-
hin on lK:ssa suorat yhleydel
muutamia "poikkeuslinjoja" lu-
kuunottamatta MM:ään meneviltå
junilla. Muisiilieto kertoo, ettå HKL
perusleli tää sillä, että metrolii'
kenleesså voidaan koska tahadsa
siirtyå 10 minuutin vuoroväleihin,
ilman että liityntälinjoihin tarvitsee
koskea-

Pääkaupunkiseudun Yhteistyöval
tuuskunta YTV hyväksyi 30.9.
slunnilelrnan, jossa espoolaiset
loutuivat jouslamaan ja hyväksy-
mään 'raideylfteyden" eli länsi-
metron rakentarnisen aikaistami-
senvuosien 20Ol-10 välille. Kesä-
kuussa oli päåtetty Espoon kau-
pungin lausunioa kunnioittaen, et-
tei länsimetroasiaa luoda esille
ennenkuin vuoden 2011 jålkeen.
Muina ratasuunnhelmina on esi-
tetty kolmannen raiteen rakenta-
mista v 1996 jälkeen rantaradalle
Helsingin ja Leppä\raaran vålille,
haararadan rakentaminen päåra-
dalta Hiekkaharjusta lentoasemal-
le ennen v 2003 ja Maninlaakson-
radan iatkaminen Vantaankoskel-
ta lenloasemalle v. 2004 iälkeen.

Kaikki tärve tullu
Ennen vanhaan raitiotieläiset piti-
vät yhteisiå kokouksia, ioihin osal-
listui kuliettajia, rahastajia sekå ra-
tahen kilöslöä. P uheeniohtaja avasi
kokouksen seuraavin sanoi:

- Minä toivo teitti kaikki spor
vagnsförare, sporuagnskondare,
kurvismörjare o skenshit ut skytare
tärve tullu tämä kokous.
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Met.oliikenne lienee monien mie-
leslå sitå yhlå ia samaa lasapak-
sua seurattavaa. Kuitenkin nor-
maalin linjaliikenteen sekä vari-
kolta ja varikolle ajamisen lisäksi
arkipäjvinä on seilsemisenkym-
mentä junien kokoonpanojen
muutoslapahtumaa. Lauantaisin
ja sunnuntaisin on tietysti våhem-
män. Nämä yleensä lapahlwat
katseilta piilossa käåntöraiteilla.
Jos joku on kiinnoslunul, niin kan-
natlaa lqsyä arkislosta moniste-
nippua "liqåvaunuparien inoittami
nen ja lfflkeminen". Voisimmekui-
tenkin vilkaista yhden vaunuparin
påiväohjelmaa jonain arkipäivånä.
Seuralaan vaikka vuoron 3 länti-
sintåvaunuparja sen låhtjesså va
rikolla klo 5.29. Juna saapuu vari-
kolta N4M:ään kuusivaunuisena.
Varhaisaamulla lunissa on neljä
vaunua, jolen itäisin vaunupari iä-
letäån kåånlöraileelle Meidän
vaunuparimme jalkaa ajoansa.
N4M:sså klo 6.30 otetaan itäpåä,
hän vaunupari la ,una on kuusi-
vaunuinen. Seuraavaksi tapahtuu
FIL:sså klo 8.47. Vuoro 3lg,tke-
täån käånt6raiteella siellå jo ole-
vaan vaunupadin. Tåmä kahdek

sån vaunuinen jaetaan kahlia, jol
loin seuraamamme vaunuslo pu-
loaa vuorosla 3 pois. Nyt tulee
vuoro 10, ionka koko kalusto vaih
tuu. Vaunumme onkin åkkiå ne
livaunuisen vuoron 10 itåpååsså-
Tämå jatkuu muutlumaftomana
klo 14.47 asti. Vuoron 10 kalusto
vaihtuu taasen RL:ssä kokonaan.
Itseasias-sa se on sama kuin aa-
muruuhkassa. Bunko on seissyt
påivän RL:n kååntöraiteella. Mei
dän vaunupadmrne viedään kave-
rinsa kanssa kääntöraiteelle, jos
sä ne ky'lketään siellä jo olevaan
vaunupariin. Tämä kuusivaunui-
nen juna on nyt vuoro 6, jonka
koko kalusto vaihtuu myöskin. Ja
seuraamamme vaunusto on edel
leen junan iåpäässä. Seuraavaksi
tapahtuu lK:ssa klo 17.59. Vuoro 6
viedään kåäntöraiteelle ja lqdke-
tään siellä io olevaan vaunupariin.
Tämå kahdeksanvaunuinen luna
pannaan kahlia ja kaksi läntisintå
vaunuparia jatkaa junana 6, iolloin
seuraamamme vaunusto putoaa
siitä pois. Ei hålåä, sillå nyt siitå
tufi nelivaunuisen vuoron 4 lånti-
nen vaunupari, sillä vrioron 4 kä-
luslo vaihtui täällä kokonaan. Nåin

jalkuu loppuilla. Kun on viimeisen
kerran saavufl u l\,,|[,liåån, viedään
vuoro 4 lK:n raiteelle 2, jossa se
odottaa vuoroa 12, ioka lulee
myös MM:stä. Nåmå lqlketåån
yhleen !a kahd eksånvaunuinen ju-
na, meidän vaunustomme keulas
sa, viedåän varikolle- Siellä ollaan
k|o23.34. Yli lStunnintyöpäiväon
takana. I\ralkuslaialiikenteessä on
lK:sla RL:ään lähdetty viisi kertaa,
f.4M:slå 15 kertaa ja FIL:stå 20 ker-
taa junis,sa 3, 10, 6 ia 4. Aiokilo
metrejä saatiin mittariin yli 600 km.
Yhleenvetona voidaan våin tode-
la, ettå monimulkaisettakin näynä-
vien vaunustokiertojen suunnitte-
lun ansiosta vaunuien kä!.tlö saa
daan optimoilua jårkevåksi; vau-
nut kulkeval vain tarpeellisen aian
eivätkä kerää suotta kilometrejå ja
ennenaikaisla kilomeirihuohoa,
krliettajal puolestaan lekevät työ-
vuoronsa omien vuorolistojensa
mukaisesti. eivåtkå ole "nåimisis,
sa" johonkin tietlyyn vaunustoon.

P ienoi sautatiekerho ry : n io ul u-
näWely jäiestetään jä een ensi
jouluku ussa eli 1 O,-1 1. 1 2. t 994.

Näyttely järjestetåån viimevuoti-
seen tapaan Helsingin radatje-
asemalla. osoineessa Vilhonkatu
13, Amica Oy:n henkilöstöravinto-
lan "Höyrypannun" €vinlolasalis,
sa. Asemalla on opastus nåytte-
lyyn. Päåsymaksul ovat 10 mkja
5 mk.

SRS:llä tulee olemaan paikalla
myös näyttelypoytä, jossa on nåh-
lävänå mm. raitiovaunuien pie-
noismalleia eri puolilla maailmaa,
myös Suomesta.

N),.t tarvitaan vapaaehloisia iåse-
niä SRS:n pöydån taakse- Kysele
puheenjohtajalta niin katsotaan
sopivat päi\ystysajat. Yksiståän ei
kenenkään tarvitse olla. sillä lähtö-
kohlana on se, että paikalla on ai,
na useampiiäsen.

'3t

ti

Saksaan Kassefiin (Kasselet Vekehrs-Gesellschaft AG) toimitettu uusi
matahhftiainen Dtwag-vaunu ntu 456.
Kuva Markku Nummdin 15.6.1994.

22 RAtTtO 3 " 1 994



AUTOLINJAT

Liniaa 784 Vuosaari - Mellunmäki
(M) ajettiin viimeisen kenan 5.6.

6.6. ryhdyniin liikennöimään linjaa
70T Kamppi - löölö - Siltamäki -

Sudarila. Påålepysåkki on Kam-
pin metroasemalla, josla Runeber-
ginkatua, Helsinginkatua ja Stu-
renkatua Håmeentielle. Edelleen
linjan 70 reiniä Suutarilaan. Aje-
taan ma-pe noin 5.00-19.25. Li!
kennöitsiiä LOY Samasla päiväs-
lå lukien linjaa 70 li;kennöidään
ma-pe vain noin 18.50-1.35, la-su
ennallaan. Samaten linjaa 70V lii-
kennöidåän ma-pe noin 5.i15-
19.40. Koska linial 70T ia 70V
poikkeaval melko lailla päälinjas-
taan, on linloilh 73 ja 76 alkanut
€siintyä melkoisia paineita. 73lla
turvauduttaneen huippuhetkinå
kaksoislähtöihin.

6.6. alettiin liikennöide linlaa 78
rehillä Vuosaarj (Kallahti) - Mellun-
måki - Malmi. Uusi reiniosuus: -

Seppämestarintie - Latokartanon-
tie - Vilppulantie - Pikkalankatu
(Malmin asema). Liikennöidään
ma-pe 5.3G20.35 ja h noin 8-18.
Kåytännön havaintona mainina-
koon, että vanhaa Alppilan reini
åån kulkiessaan linjalla oli klo 17
jålkeisisså lähdöiisä Kehå llle
käännwäessä l 0-20 malkustajaa.
Nylqåän Malmiha lullessaan on
hyvä jos kyydis,rä on edes joku.

Juhannusaattona 24.6- linia 1 7 lo-
petti klo 17.30 låkeen. Linjan 24
viimeiset lähdöt: Eronaja 1.10 ja
Seurasaad klo 1 .30- Linialla o3N ja
04N ylimååråinen lähtö Kulosaa-
ren pysåkilrä klo 2.50. Aiefliin lin-
jaa 80X Rautatientorilta Kulosaa-
ren pysäkin viereiselle pysäköinti'
alueelle, liikennöintiaika klo 16-3.
Vuorovälit puolilleöille 15-20 min,
keskiyön jälkeen autot låhtivät tåy-
q tyään. Juhannuspäivänä 25.6.
liikenne aloiteft iin koko kaupungis-
sa klo 11.

4.-16.7. ja 5.-11.10. (paitsi sun-
nuntaisin) ajettiin linjalunnuksella
12 reiniä Kamppi - Linja-auloase-
ma - Rautaliento - lGuppatori -
Freddkinkatu - Kamppi klo 7-1 3.30
puolen lunnin välein. Matkustami-

nen oli ilmaista, koska linjalle ei
ollut hankinu oikeata linjalupaa.
Autona oli Saab - Valrnel Ecobus,
rnatalalattiainen midibussi. Kokei-
lulla selvitettiin midibussin sovenu-
wutta keskustan pa'velulinialle.

Yleisurheilun Euroopan Mesla-
ruus -kilpailuien aikaan 7.-14.8. oli
kisapäivinå erityinen kisalinja, tun-
nuksena "Helsingin Henki". Reitii:
Messukeskus - Toivonkatu (Stadi-
on), klo 10 alkaen 10'15 min vuo
rovålein.

Seuraavasså luettelo reinimuutok-
sista, joiden toteutusajankohta ei
ole tiedonpuuneen vuoksi selvillä:
'148 Munkkisaari - Meilahden kli-
nikat. Uusi reiniosuus: - Laivurin-
katu - Tehtaanl€tu - Munkkisaa-
renkatu - Hylkeenpyytäjänkalu.
Påälepysåkki lähellä Hernesaa-
renkadun risleyslä.
* 16: Uusi reittiosuus: - Hylkeen-
pyytålånkatu - Hernesaarenranta -
(silmukka) Hernematahnkatu -

Munkkisaarenhiluri - Hernesaa-
renlailuri - Hemesaarenranta -.
Paätepysäkki Hememalalanka-
dulle (1.12.1993? oli) silloin klln
'1 6V lopetti.
. 39N: Ei liikennöidå (Simonkenttä
- Konala - Malminkanano)
(30.11.1993 alkaen?).. 39A: Myos yöliikenne (ennen
1.1.1994:åä, ehkå 30.11.1993?)

12.9. tehtiin reinimuutos linjalle
948. Uusi reittiosuus (ajetaan vain
tåsså suunnassa): - Kurkimåentie
- Kivikonkaari - Konulankaari -

Kontula (tvf) -.

'12.9. otettiin kåynöön uusi (?) lin-
jatunnus 98V iolla aamuruuhkas-
sa ajelaan kaksi låhtöä (7.17,
7.52) Vuosaaren Leikosaarentieltå
liluodon pysäkihä Kaivonkatsojan-
tien kautta ltåkeskukseen.

Linja 04N on esiintynyt vuoroaika-
teuluissa 6.6. alkaen tunnuksella
4N ia 12.9. alkaen 104N (??).

Itä-Helsingi$sä ajetaan liniakar-
toissa nälqmättömiä "linjoja" glv
92T ia 98V Vuoro 745 ajaa tun-
nuksella 91V ma-pe klo 7.12,7.32
ja 7.52 Puotilasia lK:hon. Vain tä-
mä suunta. Eivåt nåy aikataulus-

sa. Kaksi py€kinvåliå lyhyempi
kuin 91. Vuoro 717 ajaa 8.30 läh-
dön linialla 92T Neulapadontien
pysåkihä Arhontien pysåkilte ja
vuoro 750 klo 14.15 päinvastoin.
Vuoro 798 aiaa linjan 98V lähdöt.
'lällå vuorolla ei ole muita ajoia.
Edellämainhun vuoron 750 aika-
taulussa lukee mm: Hallireilillä
(Hhtö VK klo 5.19 Alakveniielle)
voisit ygläuåI!€cgti ottaa kyytiin
haluavat rnatkuslajat mukaan, sil
lä he todennäköisimmin haluaisi-
vat ehtiä l\4yllypurossa metroon
klo 5.28.

12.9. alkaen linjalla 54 ajelaan aa-
muruuhkassa neliä låhtöä lK:slaia
kaksi Pitäjänmäeftä HKL:n nivel-
bussilla.

Taiteiden yönä 25.8. linloilla 01N-
06N ylimåäräis;å låhlöjä ia adoja.
Näillä kulhkin tiettävå'sti kolrne au-
toa ja linjalh 20X Lauttasaareen
kaiketi kaksi Ruhan niveltå.

Lähe-s henkeå salpasi, kun loimit-
taja nåki 14.9. aamuluimaan Paa-
valin hrkon pysäkillä matkustalan
heittävän polkupyöränså linjan
733 0-åhilinjaO bussin tavarati-
laan. Auto oli menossa kaupungis-
ia ulospäin.

Syyskuun puolivälissä levennettiin
Rautalieriorin linja-autolaitureha,
jona niille voidaan myöhemmin
asentae sadekatokset.

Aikuiset
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KALUSTO

Vaunujen 1-30 siiainti 22.8.1994:
Koskela; Raide 1 : 17, 8 (yhä KäpY-
län-punaisena). Raide 2: 4, 3, 10,
9, 23, 14, 27 , 2a, 13 . Raide 16: 7 ,

24. Raide 17: 12, 6,26. Raide 18:
2,16,1,22,30. Raide 19: 20,25,
1a,15. 1öölö: Raide 6.2'1. Ua ikl
Faide 16: 1l (osiin purenuna). Yh-
teenså 27 kpl. Muita mielenkiintoi-
sia: Koskela: Raide 1: 135, 157,
332+505, 320.

Vaunrn 12,24 ia 26 romutelaan,
radiot on io poisteitu. Vaunun 12
romutussyynå on, että etuielin
mootlorikaapelit ovat Palaneet.
Vaunussa 24 on kaikki mahdolliset
viat, aiemmista lehdistä voi lukeå
tämån vaunun histo aa. Vaunun
26 vastustilan 600 V kaapelit ovat
palaneel. Vaunussa on heti lyhyen
aion lai sen yrityksen jälkeen paha
katku.

Entinen hiomavaunu, nylryinen
puhdistuwaunu HKL 2118 on kyl-
kitekstien mukaan nyt "työvaunu".
Päädyissä destinaatiokilvisså on
toki edelleen vanha "hiomavau-
nu'. Vaunun sivuilla on kurnihel
maa lähes maahan asli.

lnvertterikäyttöisel puhaltimet on
N + -vaunujen lisäksi vaunuissa
36, 39 ja 63.

Uusien raitiovaunuien tilausmää-
rärahojen myöntäminen aiheuni
sinen sen, että vaunu 11 on viimei-
nen yleiskoiattava neliakselinen.
Pahasti vaurioituneet tai muuten
kallih korlattavat aletaan lulevai-
suudessa suoraän romutusio-
noon. lällä vuosilvmmenellå
yleisko.iatut ia siitä syystä hyvåt
vaunut ovat 3, 4, l5, 16 ia 22.
Vaunuihin 4 ja 15 ollaan asenta-
massa låhiaikoina Paremmat kuu-
lutuslaitteet ia vaunut varataan li-
lausajoihin.

Nr1+ -tyyppimerkintå tarkoittaa
vuoden 1993 lopusla lähtien pe-
ruskoiattuja Nrl -vaunula. Kolmas
Nrl + eli vaunu 46 nähtiin koeajolla
22.7- ia elokuun alkupuolella myös
linjalla 8. Seuraavaksi valmistui 56
ja sitten on vuorossa 58. Tämän
jälkeen ovat vuorossa vaunut 65,

60 ja hiliattain kolaroind 42.

lllansuussa 29.9. ajoi 3T/26195
Eläintarhan vaihteesta "våärin"
päin 3B/19/421a, nokkakolari. Mo-
lemmat kuljettajat sekå viisi mal-
kustajaa loukkaantuivat lie\ åsti.
Ainakin vaunun 42 tuulilasi irtosija
muuttui muodonomaksi sekå ih-
missuoja vaurioitui. Elumaskia tår'
väytyi kummastakin vaunusta.
Myös vaunujen nivelosat kårsivåt
törmäyksesså vaurioita.
Kyseinen vaiMe on tunnettu lo Pit-
kään viallisena. Se on ioko jåänyt
kääntymåttå sähköllätai käåntynyl
vain puolivåliin ja siitä takaisin
våärin. on nåhty sekin, että kuliet-
taja on kääntänyt ko. vaihi€en
vaihderaudalla, mutta ei ole ehti-
nyt takaisin ohjaamoon, kun vaih-
de on itsekseen loksahtanut takai-
sin våä€än asentoon. Kuljettajien
ammattiyhdistys on vaatinut tå-
män vaihteen uusimista HKL:n yh-
teistyöryhmån kokouksessa lo en-
nen tålä onnettomuuna heikoin lu-
loksin. Yleisesti voidaankin todeta,
enä tänå vuonna vaihdevikoja on
ollut aikaisempia vuosia enem-
män. lämåhän nähtiin myös ke-
vätajelulla, kun kahdeksan eri
vaihdetta eri puolilla kaupunkia ei
rote d såhkökåäntöå.
Kolarin seurauksena sekå muisla
syistä oli esim. 5.10. Vallilassa
työn alla kuusi nivelvaunua (mo-
demisoinnissa SS, 60 ja 65;sähkö
ja muiden vikojen takia 77; kolari-
korjauksessa 42 ia 95). ]ämån
vuoksi nåhtiin linioien 6 ia I ruuh-
kavuoroissa tavallista useammin
neliakselisia vaunuja. Töölösså
neliakselisia tulee nylryään olla 2-3
lel, kosl€ hallimiestöiden våhen-
tämisen vuoksi linian 2 vaunun-
vaihdot on hoitanut 5.6. alkaen
TH. KH vaihtaa vaunuia vain linial-
le 6 ja håtälapauksisså linjalle 8.
VH:n ylåhallissa on latkuvasti yksi
neliakslinen varavaunu vaihtoia
varten. Se vaihdetaan viikottain
(varavaunu KH:iin ia sieftå uusiti-
lalle). syy tähån on AutoNet-puhe-
linjä4estelmän datamuistin håipy-
minen itseslään taivaan tuuliin, jos
sitä ei kåytetä viikkoon. lämå to-
detiiin 1.9., kun kesän aian seiso-
neiden neliakselisten vaunuien ra-
diopuhelimet olivat lähes kaikki
mykkiå. Laineiden uudelleenpåivj-

tys lapahtuu kaikenlisäksi vain R u-
hassa. Uusi viestintäiärjeslelmä
maksaa HPYn laskuina noin 200
kertaa enemmän vuodessa kuin
vanha pelkkåän lupamaksuun Pe-
rustunut idioottivarma radioiådes-
lelmä.

Uudistettu nivelvaunu 56 nåhtiin
koeaiolla 20.-23.9., linjalla 8 24.9.
alkaen. Toistaiseksi uudistettulä
Nr'l -vaunuja näkee käytösså vain
linjalla 8.

Täyskorjauksessa ia vihertymässä
on ollut vaunu 103. Punaharmaita
oli alkusyksyllå jåljellä vain 75 ja
97. Vaunu 103 näkyi 3B-linlalla
3.10.

Vallilan makettivaunussa "ll3" on
sähkömoottorilla kääntyvä siw-
peilin varsi, kuten AEG:n vaunus-
sakin oli. Missåän nivelvaunussa
lätå ei kuitenkaan ole.

13.10. klo 16.15-18 oli tilausaio-
peltikilvellä varustettuna liiken-
reessä 30v/30/30.

Ei rinnakkain
Tapahlui kerran Bulevardilla aika-
na, iolloin Erottaialta lähti Lautla-
saaåen bussi lähes ioka minuutti
Bussin tullessa pysåkille edellinen
ehti iuuri lähteä- Vaunuun tuli mat
kustäja kovin tuohtuneen näköise-
nä ja liukkasi kuskille:

- Sanokaa, miksr nämä bussit kLll'
kevat kaikki oeräkkäin?

- Krrnkeås rouva. kun tässä ei
mahdu kulkemaan rinnakkain, on
pakko mennäPeräkkäin, kuski vas-
tasi.

Vastasi tarkasti
Auto tuli pysäkille. Lumisateen
vuoksi oli liniatunnus peiilynyt lu-
meen, mutta kuljettaja ei tiennyt si-
tä. ftrlatkustaja tuliovelle ia kysyi:

- Miki auto tämä on?

- Sisu.

- Eikun.larkoitin auion numeroa.

- Hetkinen, sanoi kuljettaja, nousi
ylös ja katsoi rekisteriotteesta:

- Tärnä on 710.
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STA 117 on kesän ollui Arabian
tehtaan, rnyymålän Yms. mainos-
bussi. Siinå oli mainokset iopa ka-
tonkin yrnpäri. Auto aioi keskus-
tassa vieden kulkiioita Kauppato-
rilta tehtaanmyymäläån, ilmaisek-
si.

HKL:n tilaamat 10 Scania-alustaa
saapuivat Helsinkiin kesäkuussa.
Eloklussa Carrus Oy Wiima otti
autot työn alle. Mat askuussa näi-
tå arjtoia tullaneen näkemään
rnm.linjoilla 55 ja 98.

Kosketan Aiokki-koriset Volvot
(8521-8531) menivål Scan-Autol-
Ie vaihloon. Osa autoisla on men-
nyt edelleen Pohjolan Turistiautol-
le la TLOlle.

Syyskuun 12. päivästä alkaen
HKL ryhtyi aiamaan Koskehn ni-
velbussilla linjaa 54. Jäiestely
koskee vain aamuruuhkaa. Vas-
laavasti Sirolan Liikenne ajaa aa-
muisin kahdella autollaan linjaa
T7

Koskela otti neliä Sisua (720, 732,
970 ja 982) viikolh 38 aloon, lin-
loille Ms,71S ia 73. Aiokkien
poistunua ja syysliikenteen paås-
lyätåyteen laajuuteensa kalustoti-
lanne on osoinadunut tiukahkok-
si. Adot 8931-8936 on jouduttu
siinämään Buhasla Koskelaan.
Loka-marraskuussa Koskela sai
neljä uulta Scaniaa.

Alkusyksyllä Varhan linioilla ovat
liikkuneet sisukkaasli Sisut 814-
81 7 ja 836. Adot 81 2 ia 81 8 ovat
seisseet. Ruhan Volvot 8929 ia
8930 on siinetty Varhaan.

Elokuussa Kainuun Liikenteen va_

rikolla Kajaanissa olivat ent. HKL
8523, 8529-8531.

LOYn Volvo 810R / Laflti 400 -au-
tojen (nrot 78, 8G82 ja85)alimpia
istuimia on korotettu Wiimalh lat-
liakorokkeita nostamalla. Matkus-
tajat eivåt nähneet hyvin ulos.

sTA-konserni (sisähäå mm. Påä-
l€upunkiseudun Linialiikenteen)
hankkii 13 Volvo BloM / Carrus
(Ajokki) Fifty -seuruautoa, viisi Vol-
vo 810B LE / Lahti 402 -matalalat-

tia-auloa ja kaksi Volvo Bl 0B LE /
Säfi'e 2000 -matala-autoa. STA:n
kireåstä aikataulusta johtuen tietyt
valmislajal eivät voineet tarjota
tuotteitaan (mm. Wiima ja Scania).

STA / PKL ioutuu talvella ottamaan
käW6ön Volvo B-58 -busseia.
Osassa on Camo- ja osassa Wii-
ma K202 -kori. Llsåksi otettaneen
ajoon Volvo B10M / Wiima K201
-autoja vuosilta 198+85 (STA 9-
19). PKL:hän voitti kaikkräan 44
adon työl iä konsemi såa koko-
naan uusia autoia "vain" 20.

Vantaan Liikenne -konserni on
saanut 'll matalaa ja 7 Puolirnata-
laa Volvo Bl 0B / Carrus -tuuppari-
auloa. Keski" ia lakaovet avautu-
val ulospåin ja sivulle skandinaa-
visen .nallin mukaisesti. Hakunila
sai rnatalista autoista kolme ia
puolimatalisla neljä, Sirola sai lin-
jaa 67 varten kaksi matalaa. SIL
410 (JBMj76) on bongattu ensi
kerran 12.9., samalla viikolla on
havaittu myös SIL 411 (JBM-185)
ja 412-414 sekå VL 105 (JBl\4-

241 ). VL 1 1 1 mainostaa TNT:Iä.

Lähilinjat on säanut uusia busseja.
On r6hty mm. atno S, Vofuo
B10B / carus City M. Yhtiölle on
kuulemma lulossa myös Scania
N113CLB -adoja.

Entinen Saaren Auto BHN-992 on
nylryisin ajossa Tampereen seu-
dulh Alhonen & Lastusella ja
AMO-603 Veld<a Liike eellä (nro
2) Håmeenlinnan paikallisliiken-
teessä.

Edellisessä numerossa väitimme,
että iokin TAKL:n nivelbussi olisi
siirtynyt Paunulle. Se ei pidå paik-
kaansa, Väinö Paunulla ei ole ni-
velbusseja.

Oulun paikallisliikennepäivillä oli
mm. TAKL 620, Scånia N 1 1 SCLL /
Lahti 402. Ovisysteerni hämrnås
rldti monia. Edessä oiiyksi käåntö
ovi, keskellä luplakääntoovet ja ta-
kana yksi vippiovi. 620:n rek.nro
on IFZ-837 ia sisarauton 621 on
IFZ-836. Pian nåiden jälkeen
TAKL sai vastaavat Volvot, nrol
617$19. Sen jälkeen olivat vuo-
rossa teli-volvo 210 ia vastaava

Scanh 211. Myöhemmin lalvella
tulee vielå toinen malala teli-Sca-
nia (212). TAKL haluaa hankkia
ainakin yhden Saab-Valmel Eco-
busin. TAKL:n uudet malalalattia-
bussil lulivat linjalle 25, iola myös
pidennettiin.

Taksikuljetus / P-O Grönbe€ on
saand MB O405N1 I Lahti 402
-matalalattiabussin. Kesäkuussa
HKL kokeilisamaa autoa mm. lin-
jalla 14 ja 55, heinåkuussa STA
linjalla 72, elokuussa oli vuorossa
Espoon Auto.

Koskilinjat Oulusta on saanut Vol-
vo Bl 0B LE / Carrus City L -katu-
rin. 5.9.1994 rekisledidyn auton

lärje^stysnumero on 1 0- Ytttöllä on
ennestäån smanlaisia autoja
kaksi kappaletta.

Tlo-laiset yhtia'l Turussa ovat
saane€t Volvo B1 0B LE -katureita.
osassa on ca us-kori, muna
Lahti 402:ia on myös nähty TLO:n
väreisså. Yhden aekisleritunnus
on TLO40 osuuskunnan 40 vuoti-
sen historian kunniaksi. Turun Lin-

ia-adoilijain Osuuskunta rnuutet-
taneen osakeyhtiöksi.

Transbus 4 on maalatlu Transbus_
väreihin koriremontin iålkeen. Au-
to on enl. Westendin Linia 4, ent.
ent. HKL3, Scanh N112 AL/Ajok-
ki 8000 -nivel.

Viikolla ST linjalla 948 on liikennöi-
ty Saab-Valmet Ecobusilla (rek.
nro ECO-1).

Liikenne Oy sai lokakuun alus.sa
neliå Volvo Bl0M / Carus Wiima
K202 (LOY 101-104) €utoa ja
myöhemmin yhden Kabusin (LOY
105).

NestelGasubussi HKL 9401 , MAN
/Wiima, oli 26.9. linjalla 24. Yleen-
sä auto on liikennöinyt linlalla 14.

Se on entinen Espoon Aulon nrc
200.

Viirne numerossa ihmetehiin met-
rovaunujen Punaisten ovime*ki-
valoien katoamisla. Niiden poi9a-
minen iohtuu yksin kertaisesti siitå,
eitä lampun kupu ei kestä töher-

rysten poistoainetla vaan sulaa.
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ftåvalkssa Wienissä (Stadtweke Wien Vekehrcbet ebe) l<okei aan l<oti-

maista Sinnedng-Gtuz-Pauket / Elin -matalalattiaisa Eftiovaunua. Vau-

nun mudtoilusta vastaa Porsche. Kuva Jotma Bauhala 15.9.1994.

LIPPUTARIFFIT

"Snadien Mukana Sladiin?" olitun-
nukena kesä-elokuussa viikon-
loppuisin (lauanaiaamusta sun-
nuntaiyöhön) käytössä olleelh
Perheseutulipulla. Lipun hinta oli
35 mk, lipulla säi lisåksi ilmaisen
sisäänpääsyn Linnanmäelle, Kor-
keasaareqsa ilmaiseksi esinety-
lehden ja Heurekassa 5 mk lokai-
sen päåsylipusta pois. Perheseu-
tulipulla saattoi matkuslaa 1-2 ai-
kuista ia våhintåån yksi alle 17-
vuotias lapsi kaksi koko perheen
matkäa tunnin vaihtcoikeuksin.

Yleisurheilun EuEopan lvlesta-
ruus -kilpailujen yhteydesså oli
kåytösså 12 erityistä kisamatkalip-
pua: Helsingin liikenteesse kel-
vanneet liput; 1 vrk aikuiset 19 mk
/ lapset 9,50 mk, 4 wk 49 mk /
24,50 mk, I vrk g0 mk / 45 mk.
Seutuliikenteen liput; '1 vrk 36 mk/
'18 mk, 4 vrk 94 mk / 47 mK 8 vrk
173 mk / 86,50 mk. Lisäetuna sai
lipuilla 5 mkn alennuksen Heute-
kan sisäånpääsymaksusta.

Syyskuun alussa otettiin käyttöön
vuoden loppuun volmas olevat

uudet lipputyypit Espoon ja Van-
laan sisåisessä liikenteessä ja ne
kelpaavat myös nåiden kauplnki-
en alueella seutulinjoilla. Kysees-
sä on aikuisille myytävåt paiväli-
put, jotka ovat käylössä klo 9-14
välisenä aikana maanantaista peF
jantaihin. Normaali tunnin vaihto-
oikeus. Hinnat ovat Espoossa 7,50
mk la Vantaalla 7 mk.

Lokakuun alussa otettiin käyttöön
uusi lipputyyppi, Helsingin raitio-
vaunuissa kelpaava aikuisten rai'
tiovaunulippu, hinta 7 mk. Siihen ei
sisållyvaihto-oikeutta eli kyseessä
on ensimmåinen todellinen "kerta-
lippu" sinen vuoden 1973. Lipussa
on mainittuna suurikokoisesti
myös sen hinta eli se on siten en-
simmåinen laillinen lippu sitten
vuoden 1977 muutoksen jälkeen,

iolloin hinnat hävilettiin. lämäkin
lipputyyppi on kåytossä vain koe-
ajan eli 31.3.95 saakka. Hintavi-
ranomaiset ovat tarkkoja kauppo-
jen la kaiken liike-elämän suhteen,
iotta hinnat ia maksut olisivat hwin
esillä. Maamme liikennelaitokset
ovat edelleen tåsså suhteessa kai-
ken laillisen toiminnan ulkopuolel-
la, paitsi nyt tullut uusirv-lippu !

i,UUTA

Turkulainen raitsikka TKL 24 (Suo-
men Autoteollisuus Oy, Helsinkj -
Vällila, 1934) avattiin 3.6. "Wanha
3" -nimisenä kesåkahvilana Turun
Kauppatodn luona. Vaunu on en-
simmåinen Suomes valmistu-
nut raitiotien rnoottorivaunu, pelå-
vaunuja oli jo aiemmin uskahau-
duttu rakenlaa. Nyt avattu uusi
kahvilarailsikka on inspiroinut tur-
kulaisia myös runoilemaan: "Rait-
sikka edesså Pohlolan talon, r;n-
taani sytyttää oudon palon. Jos
valtuusto painaisi vihreän valon. ja
liikkeelle saisi vaunun jalon. Nåin
mietin tovin, ja naulin kahvia prii-
maa, sisällä kahvilaraitsikan ko-
rjn". Tässå yhteydessä on paikal-
laan muistuttiaa lukijoita siilä pie-
nestå erosta, ioka on vähintäänkin
eronanut helsinkiläisel ja tuftulai-
se-t räiliovaunut toisistaan- Puhe-
kielessähän ojkeaoppisel helsink!
läiset kåynävät muotoa "spora' tai
'ratikka", kun turkulaiset puoles-
taan puhuvat "raitsikasta". f iedos-
samme ei ole oliko Viipuri$a kåy-
lössä myos omaa puhekielistä
rnuotoa, tietäkö kukaan lukijois-
la?

PC:n käI,ttäiiå varten iheslyi
syyskuun puolivålisså 3,5" levy-
ke, jossa on Helsingin ioukkolai-
kenteen aikataulukirian liedot.
Korpun hinta on vaatirnattomat 20
mk ja sitå såa oslaa HKL:n lippu-
myymälöislå. Lelykkeen on val-
mistanut Raitiotakin painava Pai-
natuskeskus Oy. Laitteistovaati-
mukset ovat vähintåån 386-tietc
kone, Windows 3.1, 3 M vapaata
kovalevytilaa, VGA värinä)4tö. Ai-
kataulutiedot voi myös imuroida
Eunet Finland Oy:n tiedostopalve-
limesta "ftp.eunet.fi". Tiedosto
"hklo994-exe' on hakemistosså
"/Eunevdist". Mukana on myös
tiedosto "luehkl.m". lnternetin l\4o-
saic-käyttäjille osoile on
"f tp:/f tp.eunet.f i/EUnevd isvhklo
ss4 EXE _

Keltaiset la vihreät HKl-viirh laitel
tiin toukokrun alussa liehumaan
raitiovaunujen lippdankoihin. Ne
vaihdettiin elokuun puolenvälin jäl
keen sinisiin Helsingin Juhlaviik-
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kojen viireihin. Kyseisten viikkoien
påätf/ttyå liprrt poisleftiin jälleen
talvikaudeksi.

Syyskuussa voimaantullut uusi lin-
jakarna ja aikataulukirja eiväl tun-
ne käynöönotettua Kaisaniemen
raitiotieliniojen muulosta, mutta
kylläkin Kaisaniemen metroase-
man, ioka valmisluu ensivuonna.

Leirnauspihdeistä olemme kerlo-
neel viime aikoina lähes joka nu-
merosså. l\rainittakoon nyt vielå,
eftå myös valtaosalla Lj-linioja nii-
tå käytelåän. Näillå liikennöitsijöil-
lå on kåytösså entisiå YlH-pihtejä,
siis sellaisia. ioiden numero on
1000:sta ylöspäin, leiman Wöhy-
ketunnus kulen Almex-laitleissa-
kin, esirn. 1V ja kellonajan minuu-
titkin kahdella numerolla, esim.
1250. Nåmå tunnistaa myös kah-
valeippien våreistä eli ylempi kah-
va on vihreällä leipillä suojattu la
alempi harmaalla.

Muden voisi våreistä ia numerois-
ta mainita seuraavaa (tiedol ovat
muistinvaraisia jä jos on virheilä,
niin korjatkaa):
* Numerot 1 - noin 200 punaiset
kahvat Koskelan raitiovaun uwo-
rot
* Nrot n.201 - n.269 siniset kahval
Töölön vuorot
' Nrot n. 270 - n. 360 vihreåt kah-
vat vallilan vuorot
* Nrot n. 361 - n. 399 harmaat
kahvat Koskelan bussivuorot* Nrot n.400 - n.499 keltaiset
kahvat Varhan vuorot
* Nrol n. 500 - n. 699 tumman-
violettiset kahvat Ruhan worol
' Nrot n. 700 - n. 799 keftaisel
kahvat Varhan vuorot
' Nrot n. 800 - n. 899 harmaat
kahvat Ruhan vuorot
* Nrot n 9oo - n. 1050 tumman-
violettiset kahvat Ruhan vuorot
t Nrot n. 1051 - n. 1600 ylåkahva
vihreå, alakahva harmaa YLH{ii-
kennöitsijät + Suomenlinnan laut-
ta

Bussipuolella siis pihtien nume-
rcinti vastasi suunnilleen kyseisen
hallin aulojen vuoronurnerointia,
joskaan vuoronumero ia pihtien
numero ei luuri koskaan ollut sa-
ma.

Mitåtulee Almex-leimauslaitteiden
värinauhoihin ym. lielouleen:

Kaikissa raitiovaunuissa on aulo-
maattisella kellolaitteella varusle-
tut Almex M -leimauskoneet. Kel-
lonajan voiasettaaviiden minuulin
tarkkuudella. mutta viisiä minuut-
leja eitule leimaan. Jossiis laittee-
seen on aselettu kelloaika 1325,
leima näynä kuitenkin 1320. Kel-
lolahe s'idåä aikaa v'iden minuutin
välein 5 minuuttia eteenpäin. Yö-
vaunuiqsa kuliettaia vaihtaa vuo-
rokauden vaihduttua seuraavan
päivän ja muunaa kelloajan tunnit
24:stä 00:aan. Busseissa on sekå
kellolaitteella varustettuia ettå va-
rustamattomia Almexeia. Kellolah-
teisia ovat kaikki A-numeroidut
laineel sekå vanhemmista 80G
900 -sarjan laitteet (ainakin). Laite
1 on edelleenkin vain ja ainoas-
taan kou lduskäytössä kuliettaia-
kursseilla ia lienee viimeinen alkll-
peråisen värinen eli musla. Punai-
sen leiman såminen on nykyåån
lavattoman vaikeaa. Useimmissa
lailleissa leimaus on violetti. Kai-
kisså nivekatikoissa on violetti lei-
ma. Neliakselisissa punaisen lei-
man saa tiettåväsli enäå vain vau_
nuien I ja 13 takaosan Almexista.

Seutuliikenteen linia-autoliikenne'
kilpailun ensimmäisellä kierroksel-
la kesåkuussa parhaiten påriäsi
STA:n ldåryhtiö PKL kaappaamal-

la noin 80 o/" koko polisla. Pieniä
voittajia olivat HKL ja Swebus /
Transbus. Håviåiiin lukeutuivat
Vantaan Liikenneja Espoon Aulo,
samoin Lähilinjat ja Westendin
Linjat menettivåt osuuksiaan. Hin-
tataso putosi 33,2 7., linjakohtai-
set hinnanalennuksel vaihtelivat
20{0 %:n välillä. Liikennöitsiiä-
muutoksel tapahtwat 1.1.19g5.
Ohessa lista muutoksista: 1032
Espoon Atno (vanha) / (uus0 Päå-
kaupunkilinjat; 1122 Westendin
Linja / HKL; 250, 261 , 271 , 510
Espoon Auto / Päåkaupunkilinial;
519, 614, 615, 616 Sirolan Liiken-
ne / Pääkaupunkilinjat; 530 Es-
poon Auto + Vantaan Liikenne /
Päåkaupunkilinjat; 735 Lähilinjat /
Päåkaupunkilinial. Vantaan Lii-
kenne sai pitåå linian 631 ja Van-
hakylän Linja linjan 128, josta Es-
poon Auto putosi pois. Linja 522
jåä Pääkaupunkilinioille, jolloin
STA ja SIL putoavat pois. Jotain
muulakin lienee vielå muuttumas-
sa,

YTV:n seutubussiliikennekilpailun
toisella kienoksella kilpailutetaan
seuraavat linjat: 120-122, 150,
151 , t 56, 201 ,206, 212, 231 , 315,
321, 323. 324, 345, 472, 4U, 502-
504, 509. 518, 711,74o ia 743-
746- Kilpailutettu liikenne alkaa tå-
män kienoksen osaha syysliiken-
teen alkaessa 1995. Kalustovaati-
muksia on kiristetty, joillakin linjoil

HKL:n tilaamat matalalaftiabussit edustavat Wpäistöyståvålliswensä
puotesta paasta saatavilla olevaa tekniikkaa: pakokaasd Epåisevåt
huiryJtiul<an Euto 2 -nomin ia konehuone on åånieistetty tehokkaasti.
Kwa Juhana Nodlund 17.6.1994
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la vaaditaan matalalattiäbu$seja.

Helsingin sisåinen liikenne siirty-
nee kilpailutuksen piiriin vasta
vuonna 1998. HKL on tehnyt sopi-
musliikennöitsijoiden kanssa sopi-
muksen, jonka mukaan Helsingin
sisåisten bussilinjojen suoritekor-
vauksia pudoteiaan kolmessa vuo-
dessa 110 l\4mk. Yhlä suuna sääs-
töä ei kilpailun kautta edes olisi
voitu saavunaa näin lyhyessä ajas-
sa.

HKL:stä on tarkoitus tehdä liikelai-
tos ja edelleen osåkeyhtiö. Bussilii-
kenne eriyletään omaksi osak-
seen. Nåin HKL leroittaa itsen€
kilpailukuntoon.

Joukkoliikennelaulakunta on tyr-
männyt valtuutettu Seppo lGner-
van (kok) ehdotuksen, että railio-
vaunuissa otettaisiin Tallinnan mal-
lin rnukaisesti kåynöön kokomai-
nosvaunlrt- Ladakunnan mielestå
kaluston tunnislettavuus la HKL:n
imago kärsisi. Kokonaan ajatusta
ei tyrmätä, sillä tållaista kokornai-
nosilmettä voitaisiin kokeilla kam-
panjaluonteisesti (niinkuin oli jo la-
pahtund EM-kisojen yhteydessä).

1 8. pohjoismajset attimestaruus-
kilpailut kåytiin Oslossä 20.8. Kil-
pailuun osallistli päåkaupunkien
kunnållisten liikennelaitosten kul-
jettaiia, paitsi Oslosta, josta osållis-
tui sopimusliikennöitsilä Romeriks-
bussen. Kilpailu kåyliin RB:n vari-
kolla Lillestromin låheisyydessä.
HKL:n / STA:n joukkue matkusli
paikalle 9'11111å, joka oli myös kil-
pa uaionewo. Henklökohlaisen
Idlpailun voitti Reykjavikin mies
(vaikkei olkn edes omaa tuttua bus-
sia mukana). Muut palkinnot keräsi
Helsingin poruldG, mm. joukkuekjl-
pailun. Kilpailussa joudutaan aja'
maan myös muila kuin omaa bus-
sia.

Jos ihmettelette, missä vanhat Hel
singin pysäkkjkatokset ovat, niin
vastaus löytyy metrovarikon säily-
tyshallin rakana. Siellä niitä on sil-
månkantamattomiin.

Hermannissa rakennetaan asunto-
aluetta 1300 ihmiselle Vellamonka-

dun ja Varastokadun (lulevan Her-
mannin Puistotien) vålimaille- Asi-
asta kertovassa Hermanni'Vallila -
Seuran lehdesså on esitetty kartta-
piiros, johon on toiveikkaasti piir-
retty myös raitiolinia. Linia lähtee
alas Haukilahdenkatua edellä mai-
nitulle Puistolielle jatkuen niil'e
paikkeille, josså Saarenkatu )hW
Varastokadulle. Sömäislen kes-
kusvankilan muudn kalveess on
silmuld<a sivuraiteineen.

Edellisessä nurnerossa kerroim-
me, kuinka lGuppatorin nollaraide
(o-raide) olisi saanut nimensä.
Olernme kuitenkin saaneet tarken-
nuksen, ettei se olekaan o-raide
vaan O-raide. O-kiriain tarkoittaa
ohilusraidena.

ULKOMAÄT

Jena
Toukokuunviimeisenä påivänå siir-
rettiin Nirnbergistä l\4ANin tehlaal-
la Jenaan koe€itiovaunu nro 600.
lämå veunu on sama FranKurtin
vaunu, minkå nåimme maalis-huh-
tikuussa Helsingissä HKL 300:na.
Vaunu aloitti liikenteen Jenan linjal-
la 1 (Winzerla - Zwålzen) kesäkuun
loppupuolella la se on koekäytössä
Jenassa lokakuun pailk€ille. Vau-
nun viroitin on siinetty lakimmai-
sen eli C-vaunun katolle, losså sen
lässä tyypissä Saksassa on tarkoi-
tus ollakin. Helsingissähän se oli
sijoitefiu keulaosaan mrn. ajojohti-
missa olevien liikennevalokosketti-
mien vuoksi. Kyseistä GT6M-NF -
vaunutyyppiä on lähän saakka toi-
mitetlu 16 vaunua: yksi Augsbur
giin, 12 Zwickauhun ja kolme
FranKurt an der Oderiin.

Yksi liså'syy siihen, että AEG:n vau-
nu suistuili Helsingiss.å, oli vaunun
pyörånkehien liiallinen leveys kis-
kon ylåpintaan eli hamaraan näh-
den. Tållöin pyörånkehå kulki kaar-
leissa katukivien päälle ja vaun u oli
sitien kiskoilta. HKL 300:n koe-
aioisla on ollut laaia artikkeli Teknii-
kanMaailma9/94:sså.

Tallinna
Edellisessä numerossa Tallinnan
raitiovaunuista kenovan anikkelin
yhteydesså (sivulla 23) eshetyssä
työvaunuluenelossa oli T-30:n
kohdalla aukko. Olemme nyt sel
vinäneel tåmån mieleståmme ole-
mattoman vaunun tarinan: se on-
kin hevosvaunureplikan nro 10 kir-
janpitonumero.

Norrköping
Norköpingin raitiotiet tåyttiväl
maaliskuun 1 0. påivånå 90 vuotta,
suuret iuhlal pidettiin kuitenkin
vasta 27.5. Tuolloin lärjesletiin
iuhlava m useovaunukavalkadi, jo-
hon otti osaa jopa vaunu nro 1

vuodeha 1903. Norrköpingin rai-
lioteitå on nyi ryhdytty voimaperäi-
sesti uudistamaan la lånä vuonna
on mm. oste[u seilsenän DSwa-
gin valmistamaa GT8-nivelvaunua
Duisburgista. Vaunut lyhennelåän
cT6-tyyppisiksi kuusiakselisiksi
nivelvaunuiksi paitsi yksi, joka jåå
varaosiksi. Näin ollen se jää kak-
siniveliseksi ja 26,8 rnetriä pitkåksi
- ollen tåten Pohjolan pisin raitio-
vaunu.

AVUSTUKSET tulivat rållä kenaa
seuraavift€, joille kiitokset: AKuel'
le Berichte rlber den öffentlichen
Sladtverkehr, Mikko Attila, Teemu
Collin, Krisler Engberg, Tom Hei-
no, HKL, Kaleva llve-ssalo, Hans
Jaatinen, Pertti Leinomåki, Sauli
Lindslrom, Tapio Kerånen, Juhana
Nodlund, l\4arkku Nummelin, Kim-
mo Nylander, Sarni Pananen, Antti
Pedlå, Juhani Poussa, Jorma
Rauhala, Sakai K Salo, TTK, Tå9,
JuhaniValanto ia Rislo Vormala.

Huomasitko, enä iolain iåi puuttu-
maan. Sen voi vielä koriata seu-
raavasså numercrss€. Pååtepy-
säkki toimitetaan yksinomaan toi-
milukselle lähetenyjen uutisten,
havaintojen ja avuslusten perus-
teella. Moftomme on: Jos täel ai
heelliseksi kettoa jostain havain-
nostasi hafia€fudoveilleei, niin se
kelpaa nyös Pääterysåki lle.
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YOLUNEN MATKA.

HclrinLiFntcr dikoishuvi!tu;in kuuluu åjaidi!.a
yöEiriovaunu!* vusioLin or *leincn oa&a lauotai-
ilunr clänys. T:llaisclla mtlalla saanistani vaikutcl-
ni't: taldon aua ruraavd $rulddD*ai!€n Luvauk-

K!! llvoiti' v.unu' scn påät Lohdai. Töölösså oli
ajooovo shtcdlia ryhj:L Aino$t.d drlr picd;
Luiv. J: krlmide$ raoija luultansli jotu patorin lcsLi.
arur .rupsraru. Ja Y'nosd nd6 t.&å!.d olr !or! to
ruodcu ikäincn hozoie, jo!: auLkui via$oa! ro-
hallisra untr Mutta ana siå mutaa kui! v.u[u pysäryi
pF:ilki.n Lohdala sc drtryi di itäå, n'lupuolt h u!
Lo!ä!öä olcvisla iloisi$ åEiii.tä. Koltå k oli täydä
liiEcilrä siiåå rdyöto' ja E[å ..u- .ttä takillala oli
jolrino scli&cnnid*ir ah crisuurui:tca jzlLojo pcit-
!:iEää"

Näylti sildi Luin L.i&Li olisir.. tunicncet oiscnr. -ps.oiin l6L.ä ja nulduva: hc.siqå tuolla vauua
.tuoss. lutuuoorrrBtr. - silll Leilki pulua ol!!a-
sie.t yhtan ää.ca j. lsroivat ja hibluieå!, jolcn sc on
aivao iinccllisr:i Luukrva ItulEc uu!.å nnoL$la oni
ciin tomipclia .ia alLoi paln. p:taa. Ncli[o]inen
seuruc - kalri aaistr ja ka&si hclråa - aluloi siin' cn:i
oliv:t aivan g:lråruu:isillaa s6 ]i.väs!i hslu&uis
rosi-id johdosta cttä nr!.i låintå.! larån!!. Ja P{i
nuoruLai5n vcti so!'oj!o[*u.. Pi@Pi h&.ä Yoitti' ja

ollats varoa .nlå Gldi lå$åo[j.t o'åsiEt eul
oilc.r aryon hälcl lfEtulccllccr L:in Lähryi tuoa co-
pedEl: iltuyan pi€ac[ Lu!!lujl.[ goorialcsteo puolcca

J: &ysyi:

- Å-.-ant€&i, tiitåtåd, ntriiå c'lits minä 6diådi-
rlnlia niclcstå olc hilhLriaäyär väkcvä?

' xukai-I'rd! Pdomlcsxr ror s!8.årynm Ealscm du
so, jol: hoippui kuin ruolo $ulcsrå ja ski! Py3yi i.-
loilli.n. Si$.o ltu !ääriyi neistoduktöörh puolecn ja

. - T:i ane s oL kolk:s oncn koldu.! Autta.&aa

DiDui, oi euEåkaå niaud
NairLonduktijitri yrini nyt pyrli:i ouodosmunillaan

olcvan )cvotoouul!*:illo ]uo, .u!.å hilPåIä tuul.Uå
otmt ilnisc olLir* tallonatt d Ui,a.ltå dcn. s.!-
sija tuli nuuu Lailcsrl pÄä!ä@ .i.ir.hliDenad P$-
lotinl.sto luo jå s.noi:

- Rouvi.i saa idct ru.. Minå oLq hddinyt frbisä
ul$ .nr.!!e! pr.a vor! sn lcnd1 qcr. !IrEr6:

Så$eltå hctåsi pastoridekcn rkna hhiad olcvalla
palillä nukkunut 1o-woti* aics. rur huud:[d hiuLar

- Jccluerallae, Finä 6 mty Fh.di vähcniårä
kqitr atoooo:stå, otr*oot ,ittcn micluuruair autoo.

- rrt;-, nt;"", soi aairkoadlktöri. ova*o
Laikki oe&rer.ctl MaL5aL.. olba hyYål

- Mibi ruo nuij. ci naera LyLtLtLylli - [* -
Län lE or 

'1ya'åyar31 
.!&a+ saaoi cnsio.m:iho pu'

hua.lii!
- Jo!.i Eak!., D:in LylE EiDä h.idin !1o3' Lataisi

ctcirabdoe*ari jå olti lujån orr.d Notta nytt@d!
rjiy&liserd h.dotroD.ld joutu€tr PstorinL!L.5!å.

- Mid olcn Duda.Ls&ut, åaLyni p*orinlcsti.

- ltrljar' hiljar, snoi !d'tondu!rö;. Ma&saka4

ollae lyvä! Ovatko krilli roaLraacct?

- No, s oD Lyvå s., s6oi .!.iseåhliracsrai. Murra
.otäs lätnä Lerå, saaoi hä! i. loi kals..nra et.kerel.i-
5.6 saldonislajeo'

- Ei, sanoi s.laoEir.ai:, ninå a tuuc ecisari Jo-
5.fk- I'lutrz Einä olcn tisyDyt, hiRittävä ltisynyt.
SasEutla!3a F.lo, Lui'kasi håtr ja rifti pulalEå ka-

tose olcva: riihkölamppua sr'@bii& I.i*ä jållm
[än kahti uuddLcd

Tälå hctk llå luuliEt låil*.i, .nä raunuln oli På:isryt
kokLo, silä .åUrnmai..h. p!d!il6 Luului:

- Kul*ohcluu' Ld*olicLuu!
K:vi iboi, .ttä sicllä oli 6uu.r kali-il:ii!.n hclras

mi*, jole pååri ilmoine kcättun!.alr. Huudos.. hc!:isi

kui!.*ir sa!:luauhin.D 
'eLeronis!åja 

ja Lyryi nair'
kodd*töörihä!

- Olcrno*o jo (åpylå'sål

- Ei Fnoi 
'ai5LonduLtöri, 

tätnä 6 YlioppibsElo.

- No, sidun!&caä, sdoi sahdoEii.ia ie lu*cutui
ulos; io[oi! pa'tolirl$Li tzhlotla$:ån scurasi D*da.

Us! 
'aurun 

@tLstajirra lysyivåt an aaislondu&-
tijiiiihä, tuliri@cko pi.n &!ioa hrtoa lm, Kulosaarcn

sillalL, S*salai*n kirkon kohdåjl., oiio, usloipa cräs,

cftå vaunu oli io pysähr/ayt Hinrla.fu 
'l@al€ 

l:ihell:i

- Hnj.4 hilj.a, sanoi na;slonduktööli. Oeatko
kritli oalsaacct? M&..k.a olka. byvä. -Tålll Beoin jalt{i mtl.. Huldctliin, lörpöt hiin,
l lcrliitr je pid.tti;n prh.ita. ScLä tåriin oninisia ky-
$ny!5iä,scltaitiakuin.ttä lull€.ko aa!5kond*tööri, cttn
pian saåfllc 6.6män voita onko liin n.idiJis. tai tun-
tlclo han jo*un, jok !oi!i rnyyö konikclupongin.
Vådlin på:isimc.pätcLohraa-" Kanjanokallc ja siUo;n

kysyia wmna"alla äirosävtlä tr.Lkonduklitör;ld.
ci!ö olc vaikcae ylläpitää j:ilieqsrä yöai:iovåunuss..

- Äyua s. aay PaM, eastasr tuo rcPa8{a nu.n.
Her.r Ecrc. @n nyt kihi'd koliin .iLä t.. !.!pc.tiom;a
Lys)'nyl$ä. Minä ti.dån kyllä, Eitcr kaiklsta s.lviydy-
di:in. Ova&o kail*i naksaaetl Ma&.sakaa ol&aa hyvä?

l'tårte;son, Lfeidän titarida ja hånen
tnaaifnansa. IISOY 1944

Raition Päåtepysåkin osoitel

Arto Hellman
puhelin (90) 321 066
tai postilse osoineellä
Uartiovåntie 40, 00950 Helsinki.
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RIIAN LIIKENNETIETOJA

teksti Markku Nummelin
kwat lvlarkku Nummelin ja Jorma Rauhala

Raitiovaunuia oli keväällä 1994 noin 330 ia iohdinautoia noin 300- Kalusto on
siioitettu viidelle varikolle.Arkisin on aiossa kumpiakin kulkuneuvolaieia noin 200.

HevosEiliotieliikenne alkoi Rii-
assa v. 1882 la sähköliikenne v
1891. Raideleveys on 1524 mm.

Toisessa maailmensodåsså tu-
houtuivat silloisista 300 vaunusta
enemmån tai våhemmän kaikki
paitsi kolme. Nykyiset raitiovaunut
oval vuodesta 1 973 alkaen hankil-
tuja Tatroja Crs ja TO). Pari vuotta
sinen valmistui Riian Vaunuteh-
laan RVB:n (RTgas Vagonu Rotr
n-rca) TR1 -prototyyppinivelvaunu
nro 901, muna rahapula ei ole
rnahdollislanut jatkovalmistusta.
TR1:n ieknisiå tieloja: nopeus 75
kn/h, piluus 32 m, leveys 2,5 m,
65 isturnapaikkaa, 8x60 kW. Kaj-
kissa Riian vaunuissa on lankovir-
roinimel.

Turistiliikenleesså on yksi museo-
vaunu, joka on kuitenkin replika.
Kyseisen vaunun kuva julkaistiin

F edellisessä Raition numerossa.

Radan ja ajojohdon kunnossåpi-
toa varten on viitisenloisla työvau-
nua,

Tatran valhistama vaunu nrc 51167, 1.5.1994 (MN).

RVR:n valmistahan TRl-nivelvaunun
piiffos vuodeha 1991.
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TTP:n hionavaunu eli "datba va-
gans" ntu 402 Btlvibaslek kadun
uankolk 1.5.1994 (MN).

tffirt#t
===,2nrcn
BI!CTE

4 santiEi

2.
sariia 01!

011873

I'i l;

..i}. ;t),

il

Tånån vanhan työvaunuk'i nrc 429 mwtetun 1950-luvun BvR-tehtailla valnistetun ,aitiovaunun
avenpielesså lukee "kalpot4u". Ehkåpå se ketloa jotain vaunun kåytöstå. 1.5.1994 (JR).

',
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Kansikuva: Saksassa Fftnkluft / M:ssa (Stadtwefue Franlöuft am Main) on saatu kåyttöön Diwagin valmistamia
R-ttwpisiå natalalattiataitiovaunuja. Kwassa vaunu nrc 003 linjalla 16 matkalla naapuikaupunkiin Offen-
bachiin. Kuva SF.M.

Kuva yllä: Franffui /M:n uuden kaksinivelisen F-vaunun sisånäl<ymä. Kuva SF/M-

SUOMEN RAITIOTIESEURA ry

Pt 234
00531 HELSINK|

PSP aoo OlrLs4 4A:l
KOP 1 03 1 60-1 003 9/7

Jäsenmaksu 100 mk

Peruslen! 16.1.1972

Voimassaolevalla jäsenkorlilla iha-
nen sisäänpääsy Helsingin Railoli-
kennemuseoon ja vapaal matkat
SSS:f museoraitioleillä Tukholmassa.
Malmköpingissä, [/almössä sekä
SHS:n museorailioliellå Skjoldentes-

RAITIO lssN o3s6-5440

Johtokunra v 1994:
puheeniohlaa Jarna Rauhala

puh k (90) 873 5836 tai
949-843 330

puh 1: (90) 707 2957
sihleeri JuhanaNodlund

puh k (90)879 4994
v a'apuh.iohlaja I s m a L e p p än e n

puh k : (90) s95 793
'ahas\o^hoilaia Kiste r Engbe rg

puh k (s0) 362 960
arkistonhoitaja Toiva N is knen

puh Ut: (90)531 121

Pääloimittaja Jorma Fauha a
17. v!osikeda

Lehii jlmesl)y kolmesti vuodessa ja
jaelaan maks!tlom ana jäsen lehte i ä.

Toimilus: Jorma Rauhala
Laihokuja 2 C,01370 Vantaa

Kustanraja:
Suomen Railiotieseurå ry

Pa natuskeskus Oy, Nelsfk 1994

@Suomen Railiotieseura ry
puh k (90)407 583

varajäsen KinmoNylandet
puh k (90)327 984
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