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Koonnut Tom Heino ja ystävållisestieräin osin tarkistanutja täydentänyl Teemu Collin
Osa 1 julkaistiin Baitiossa 1996:4.
d) Matkuslamo
18. Vuoden 1975 nivelvaunumalli-

set, ohuet, punatekstiset pysähW-kiMet on vaunuissa 3 ja 10,
muissa vanhanmalliset, oranssitekstiset, paksut. Etumainen pysåhlyy-kilpi on vaunuissa 1-14,
18, 22 ja 26 aavan katonrajassa,
muissa hieman alempana.

'19. Sisäkilpiteline matkustamon
etuosassa on vaunuissa

2-4,

8,

11, 16-20, 22 ja 27-30 kiinteäå
mallia, muissa låppämallia paitsi
vaunussa 25, jossa ei ole koko
telinettä. Vaunussa 18 on puolestaan kummatkin mallit. "Varokaa
ovea" yms. kilpiä jåljellä vaihtelevasli, joissain vaunuissa (kuten 4)
eiollenkaan.
20. l\ratkustamon lämmön termos-

taaiti on vaunuissa 16-21, 23, 25
ja 27-€0 Pennin vanhaa mallia ja
keskellä malkuslamon etuseinäå,
vaunuissa22 ja26 Pennin uudempaa mallia samassa paikassa,
vaunuissa 1-4 ja 8-14 Pennin uudempaa mallia seinän vasemmassa reunassaja vaunussa 175 Pen-

nin uusinta mallia WC:n takaseinän vasemmassa reunassa matkustamon puolella.

poistettuien kahvojen kohdalla reiät, muissa Valmeteissa erillinen,
ruuvein kiinnitetty metallilevy.

24. lMatkustamon seinissä olleita
31 -reikAisiä tuuletusventtiileitä on
jäljellävaunuissa 3 (37 kpl) ja I (41
kpl). Vaunuissa 16-30 niitä eikoskaan olluikaan. Vertailun vuoksi
todettakoon, etlå vaunussa 320
niilå on 61 kpl ja vaunussa 505
vastaavasti 59 kpl.

25. Takasillan katossa oleva lämmönsäätökahva on edelleenkin

kahva vaunuissa 8-10, 13, 175,

16-17, 20, 23 ja 26-28, muissa
kahvaosa on poistettu, tilalle jåtelty reikä ja reikään sopiva kiiäntöpuikko lisätty ohjaamon varustukseen.
26. Eluoven viereinen roskalaatikko on vaunuissa 22,25 ja 28. Vaunussa 15 sellainen oli, mutta vaunussa 175 erilaisena (kiinleä, iso
pönttö).

27. Etusillan ilmakahvastokaapin
reunojen puuhelal ovat jåljellä
vaunuissa 8, 9, 16 ja l8-€0, muissa poistettu tai ylimaalatlu. Vaunusta 75 on poistettu koko kaap1

2l.

Nlatkustamon sisåseinien pystysuuntaisia puurimoituksia on jäljellå vaunuissa 1 ja 9.

22. Keskiovien paineenvapautuskahva on etumaisen ovipuoliskon
ylåpuolella vaunuissa 1-14, takimmaisen puoliskon yläpuolella
vaunuissa 16-€0. Takaovien vastaava kahva on kaikissa vaunuissa takimdaisen ovipuoliskon Yläpuolella. Vaunuissa 16,27ja30 on

pi.

28. Mainitun kaapin aukaisukahva
on milloin mitäkin kokoa ja mallia,
vaunussa 11 vieläpä poikittain,
vaunuissa 17, 21, 25 ja 30 ei ole
kahvaa, vaan reikä kolmioävaimelle, vaunussa on vaakatasoon upotettu otin ja vaunussa 28
ei kahvaa eikä reil..:iä.

I

29. Vaunun 3 kaapistosta on ylintä

lukuunottamatia poistettu ilmakahvat.

30. Vaunun lattiaa kieiävä jalkalista on musta paitsi vaunuissa 2,
4 ja 8-10 vaaleanvihreä. Sama
pinnoite on myös ohjaanon lat
liassa samoin vårein kuin matkustamossa, paitsi vaunussa 3, jossa
ohjaamon lattia on viistoon porlaittain madallettu ja vaaleanvihreä.
Vaunun 20 kaikki lattiapinnoite on
vaaleaa, kalhennettua Altro-Saf ety -mattoa 19.1.1990 alkaen. Lattiapinnoitteensa vuoksi vaunua on

käytetty päåasiassa lilausajoihin

ja se oli pitkAain ainoa jatkuvasti
Töölössä yöpyvä neliak-selinen
vaunu. Vaunun 13 takasilla on samaa mattoa, joskin mustalla värjllå. Rahastajan aition kohdalle
asennettujen istuinten alaosan
pinnoite on yleensä musta, mutta
vaunuissa 2 ja 9 vaaleanvihreä.
Vaunussa 4 musta pinnoite kattaa

myös mainittujen istuinten,alkatilanosan lattiasta. Vaunun 4 lattian
kumimatto on pyöry|äkuviojsta ja
sitå on käytetty varsin säästeliäästi. Vaunun 175 lattiapinnoite on si-

nertåvåäAltro-Safety -mattoa, oh'
iaamon lattia mustaa pinnoitetta.

31.

Nlerkinantohihna päåttyy
yleenså takimmaisen paripenkin
kohdalla olevaan tankoon. mutta
vaunuissa 2, 3 ja I se jalkuu taaemmaksi Almex M -leimauslaitteen pysMankoon saakka.
32. Vaunuissa 20, 27 ja 30 on jäF

jellä iukitangoissa oikeanpuoleisen me*inantohihnan läpivientikoukkuja.

33. Takaovien ja entisen rahasta-
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jan ajtion välissä oleva tukitanko
on vaunuissa 9, 12-14, 22 ia 26
suora, muissa yläosastaan käyrä
ovia kohden javaunussa 1 loiseen
suuntaan. Valmei-vaunuissa

kaikki ovien tukitangol ovat samanlaisia, niinkuin myös Kariavaunujen alemmat, piikåt tangot.
Karia-vaunujen ovien ylempien,
lyhyiden tankojen, jotka menevät
oven ikkunan poikki, pituusja malli
vajhtelevat. On päistäån kaarevia
teräksjsiä tankoia sekå muovipäällysteisiä islukoilla oveen kiinnitettyjä lyhyempiå ia pidempiä

puoleisessa kulmassa, paitsi vaunussa 22, jossa se on tunkkien
vieressä entisen rahastajan aition
etupuolella. Vaunuissa 14 ja 26
harja on lyhytvartinen ja sininen,
vau nussa 8 lyh).tvartinen ja vihreä,
muissa pitkävartinen ja vihreä.

36. Vaunuissa I ja 14 paistaa istuinten selkänojien kahvoista läpi
vanha ruskea suojapinnoite, vaunussa I samanvärinen ruoste, yksittäisissä paikoissa nyös muissa
Karia-vaunuissa. Vaunussa 30 istuinten selkänojien taustapuoli on
muista erilainen. Niistä puuttuvat

tankoja. Esim. vaunussa 4 on etuovessa lyhyt muovipäällYsteinen,
keskiovissa teräksiset ja takaovissa pitkåt muovipäällysteiset tan-

mustat 'luovai" eli lausta on sa'
manlaista påällysteftä kujn isiuin
ja selkänojan m!u päållyste.

ovipuoliskoittain.

37. Keskiovien jälkeisen yksiliåispenkin alla on muissa vaunuissa

got. IVuissakin Karia-vaunuissa
tankojen tyypit vaihtelevat iopa

34. Takasillalla sijainneen, poisteiun tukitangon pyöreå jälki lattiamatossa näkyy edelleen vaunuissa 2, 16, 18,221a 25. Vaunussa 16

näkyy myös rahastajan

aition

edestå poistetun tukitangon jälki.
Vaunuista 1, I ja 14 puuttuu sisä-

varahiekkatila, mutta vaunuissa 3,
ja 11 istuinosaa ei saa irti eikä

I

sen alla ole milåän; vaunussa 1
istuinosan alla on lyhiä iila; vaunuissa 13 ia 14 istuimen alla on

varahiekkaa kuien pitååkin, mutta
keltainen teksti "varahiekka' puut'
tuu istuimen alaosan kyljeslå.

katosta rahastajan valo.

35. Lattian ja ovikaukaloiden puh-

distusharja

on takasillan
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ovien

38. Ovikoneistossa sijailsevat ovien pakkoavaus sulkemisnapil
puuttuvat vaunuista 16, 17 ja 30.

/

39. Vaunlssa 2 on uusitlu sivukil,
pikolelon salvat.
40. Vaunussa 3 ovikonelstojen ko-

teloiila

on

salvat ulkopuolella,

muissa saman sarjanvaunuissa ei
ole. Vaunussa 175 on messinkiset
kahvat41. Vaunun 21 sivLikilpikotelon sal-

val osoittavat poikkeuksellisesti
ylöspäin.

42. Vaunun 25 takaosan sisåverhoilua on uusittu tummemmalla levyllä lähes koko oveton sivu. Vau,
nun 21 sisäkatosta on poistettu
osa valkoisiksi maalaluista melalli/moista vuoden 1991 maalauksen yhteydessä.

43. Hiekkasäiliöt, varahiekkapus,
sit, Mkinraudat ja låmpöpatterit
sjjaitsevat kummassakin vaunusarjassa

e

paikoissa, muita sa-

man sarjan vaunul ovat tältå osin
identtisiä kohdan 37 poikkeuksin.
Vaunun 18 ohjaamon våliseinä
matkustarnon puolelta on erilainen, alkuperäinen puulista on näkyvissä katonraiassaVaunun 16 sisänäWmä.
Kuva Teemu Collin kevåt 1 996.

e) Ohjaamo

44. Virroitlimen merkkilamppu eli
Glim-lamppu ohjaamon vasem_
massa Yläkulmassa on vanhaa,
mustareunaista, pyöreää mallia
vaunuissa 4, A, 1A-12, 175, 1618, 22, 23,25, 27 ,28 ja3o, muissa
uutla kulmikasta valkoreunaisia
mallia.

45. Tuulilasin yläpuolisten tuule_
tusventliilien avausmekanismi on:
vaunuissa 1..9, 11-14 ja 175'le'
detåån pienistä kahvoista; vaunuissa2l ja 25 on veivattaval kahvat ja lopuissa käåntöPyörät.
46. Suunnanvaihtokahva on vaunuissa 16, 18 ja 25 matala ja Pitkä,
muissa korkea ja lyhyt.
47. Ohjaamonja matkustamon vä-

linen ikkuna on yleensä avatlavaa
mallia, mutta vaunuissa 16,25,27
ja 30 se on umpinainen. Vaunussa
175 eiole koko ikkunaa (oliumpinainen). Vaunussa 3 oli vielä keväällä 1995 umpinainen ikkuna,
mutta se vaihdettiin avattavaan.

49.

Kouluttajan kiskojarrukytkin

ohjaamon vasemman ikkunan vie-

ressä on vaunuissa 16, 17 ja 22

kiinnitetty sivuseinään, muissa kojepöytään.

52. Aikatauluteline on

yleensä
melko alhaalla, mutta vaunuissa
'16,26 ja 30 hyvinkin ylhäållå.

53. Ohjaamonja matkustamon

vä'

liseinän verho on vaunuissa 12 ja
'17 vihreä, mutta ei kata ikkunan
alareunaa, vaunuissa 21, 25, 28 ja
30 harmaa ja koko ikkunan kokoi-

nen, vaunussa 27 vihreä jåttäen
ikkunan alemman puoliskon pei!
tämättä ja mLrissa kokomittainen
vihreä. Verhoja on viime aikoina

pesly ja vaihdett! uusiin, esirh.
vaunussa 23 on uusiverho.

54. Ohjaamon kaiutin on vanhaa,
valkoreunaista mallia ohjaamon

vasemman seinån ylåosassa,
mutta vaunussa 14 onkin Gelosomerkkinen pitkä kaiutin ja vaunussa 17 vanhan kaiuttimen vasemmalla puolella uudempi Philipsin
musta kaiutin. Vaunussa 23 vanha, vaalea kaiutin on poikkeuksellisesti tuulilasin yläpuolella keski-

viivassa. Vaunun 175 kaiutin on

55. Vhroittimen narulle on ohiauskoukku ohjaamon oikeassa taka-

seinässä vaunuissa 24, 9, 1214, 16-18,2A,22,26 ja 28; näisIä
vaunuissa 12-14 ja 28 koukku on
muita ylempänå. Vaunuissa 8 ja
10 koukun virkaa hoitaa umpinai-

lakkeita.

60. Kuljettajan istuin on yleensä
vihreå, mutta vaunussa 23 isluinosa on ruskeaja vaunuissa 175 ja
28 koko istuin. lstuimen säätömekanismeja on edlaisia, joita entäs-

sä erittele. Mainittakoon es'merkinomaisesii. etiä istuimen koF
keussäätövipu on valnuissa 1, 3,
4, 14, 21 )a 26 oikealla puolella,
muissa vasemmallai säåtö eteentaakse hoituu vaunuissa 2,8, 10 ja
22 poikittaistangolla, muissa pitkittäisvjvulla jne.

61- lkkunapuhaliimen

suuttimet

ovat vaunuissa 17, 20 ia 28 korkeita, vaunuissa 2, 3, 8, 11, 175,
26 ja 27 normaaleja, vaunuissa 1,
g ja 1 2-1 4 upoteltujavaillaohjauslevyiä ja muissa matalia.

62. Ampeerimittari on vaunuissa
24, 10, 17 ja 18 vanha valkopohjainen (Gossen), muissa uudempi tumnapohja'nen (H&B).
63. Nopeusmittari on vaunuissa 2
ja 1 6-30 uudempi(Deuta), muissa
vanha valkopohiainen (Valmet).

64. Jarrupainemittari ja sen nåyl-

49. Vasen vuorokilpileline on vau_

empaa peltiä.

yleensä piikitiäis-, mLrtta vaunussa 28 poikiitaissuunnassa. Vaunussa 3 laatikko on tavallisla pienempi ja siinä on vähemmän su-

merkiltään Paso.

nen rengas.

nussa 2-4 ja 8 muita edempänä
siipituulettimen kohdalla, muissa
ikkunan iakareunassa. Oikea teline vaunuissa 4 ia I sivulasin Ylåkulmassa. Vaunuissa 2, 4, 8, 1214 ia 27 teline on normaalia ohu-

ajoMkimen osoittimen viercssä

56. Kahva, johon alasvedetyn virroittimen naru solmitaan, on sivusuunnassa paitsi vaunussa lTS
väliseinirn etupuolella. Vaunussa
20 on lisäksi koeluonloinen muovi_
nen tarain, johan naru voidaan
kiinnittää solmimatta.

l, 3, 4, 9, 25,
bar;vaunuissa 10, 11, 13, 175, 16, 17,
20-23Ä 27 ja 30 westinghouse/
kp/cm'j vaunu issa 2,8 ja 14 Knor
/kg/cnf i vaunussa 12 VDO/

tij,yksikkö: vaunuissa

26 ja 28 Westinghouse /

kp/cm', vaunussa

18 Westinghou-

se/ kg/cmz.

50. Kuljetta,an mikrofoni on vaunuissa 1, 3, 8, 11,13,14,17,23,
25, 27 ja 2a ryhyl, vaunuissa 22,
26 ja 30 puolipitkä, muissa hyvin
pitkå. Vaunuissa 16, 26 ja 30 mikrofoni on ripustettu tuulilasin ylå_
reunasta. Vaunussa 18 edkoispit_
kå mikrofonion taitettu jalastaan ia
se osoittaa vasempaan ikkunaan

57. Oikea vuorokilpiteline on vau-

suojattu kangaspussilla kaikissa
muissa vaunuissa paitsi 3 ja 22.
Pussi on yleenså ruskea, mutta

2,3, 10, 12-14, 16, 14,22-.25,2A
ja 30 Westinghouse / kp/cm':vaqnuissa4,8,9ja 11 Knon / kg/cm'.
Vaunuissa 20 ja 21 on mittari yhdistetty jarrupaineen mittarjin ja

vaakatasossa.

vaunussa 30 harmaa.

vaunussa 27 vieläpå påinvastoin;

51. Vaunuissa 16 ja 30 on jäljellä
vasemmassa kojepöYdässä ma_
jakkamainen aikaiaulun valoteli-

59. Varasulakelaatikko sijaitsee
vaunuissa 1-14 ja 175 oikean
vuorokilpitelineen kohdalla ikku-

4ia8 ikkunan yläreunassa,
muissa alareunassa, vaunussa
1/5 Sna er ote.
nuissa

58. Käsijarrukahvan alaosan

on

65. Säiliöpainemittari ja sen nåytöyksikkö: vaunuissa I, 17, 175 ja
26 Westinghouse / bar; vaunuissa

näissä yhteismittareissa musta
osoitin kertoo såiliöpaineen ,a punainen jarrupaineen (20 ja 2'1) tai
sitten pänvastoin (27).

nan vieresså, vaunuissa 16-30
RAtTtO 2', 1997

66. Töötin nuppi ilmajarrukahvan
päässä on yleensä valkoinen,
mutla vaunussa 3 se on musta
(klten oli myös vaunussa 19).

Vaunusta 175 valosarjakytkjmet
tässä muodossa on poisteitu ja
valaistus kytketään ohjaamon vasemman takaseinån kytkimillå.

muissa ilmajarrukahvan oikealla
puolella, paitsi vaunussa 17, jossa
ei ole koko peiliä eikä siis sen Mkinläkään.

67. lhmissuoian laukaisuvipu on

71. Vaunusta 16 puuttuu kokonaan lämpöryhmå ll:n automaat-

80. Vasemman puolen kojepöydän kannan alla on 24 pienois-

tivaroke. Muissa vaunuissa varo-

automaattia 6 automaatin ryhmis-

vaunuissa 18 ja 30 kuljettajanovipanelin vasemmalla puolella,
rnuissa oikealla 0a vaunussa 21

poikkeuksellisen korkealla). Vaunuissa 1-15 tällaisia ei ole koskaan olluikaan.

68. Rahastuslaukun ripustuskoukku ohjaamon oikeallå sivulla on
vaunuissa 1, 9, 11, 13 ja 14 niin
edessä. että laukku otiaa kiinni

kuljettajan ovipaneliin eikå pysy

ke on, mutta sen kylkennät on pu-

rettu (pitäisi olla) eli rnatkuslamon
patlereihin saa vain puolilämmön
(= Iämpöryhmä l).

24, 8 la 175 on
poistettu vanha "seis"-kello ohiaa-

liikaa tilaa. Asiasta kiinnostunul

mosta (rahastaian antama ehdoion pysähtymiskåskyi.

sen listan saadakseen. Näin käy,
kun muutostöitä lehdään eriaikoi,
na ei paikoissa eri rhiehitykseliä
ilman standardif omaåttia.

73.

69. Jonkin ovisia ensimmåisenä
avautuessa syttyy kuuettajalle punainen 'ovi auki"-merkkivalo. Tämän svwessä kilahtaa kertalyön-

semmalla puolella vaunuissa 3, 4,
10-13, 175, 16, 17 , 21 , 22 ia 2530, muissa sen alapuolella.

lkkunapuhaltimen Mkin on
kuulutusvahvistimen panelin va-

nussa 21 on tälle oma ylimääråinen kello,
70. 600 voltin automaatlivarokkeel

ohjaamon oikealla sivulla ovat hiukan eri järjestyksessä vaunukohlaisesli:

Ohjaamon lämm6n ja ikkunapuhallimen lärnmön varokkeet ovat
aina vierekkäin, mutta joko maini
lussa jårjestyksessä (vaunut 1, 2,
4-14, 175, 21-28 ja 30) tai påivasioin (3, 16-18, 20).

poistettu, joihinkjn on lisätly toimintoja ja niiden eriitely tässä veisi

72. Vaunuista

suorassa.

tikello vaunuissa 9, 14, 17, 18, 21,
22 ja 27; nrissa ei kilahda. Vau-

sä. Näiden vaikutusalueet ovat
kaikissa vaunuissa ei tavalla Mkettyjä, osa automaaleisla on

74.

käåntyköön puoleeni vaunukohlai-

81. Vaunussa 3 vaihteenkääntåjän summeri sijaitsee etukojelaudan vasemmalla sivulla eikä etuseinässä kuien muissa.

AjovaloMkimessä vasen

asento on parkkivaloille ja oikea
ajovaloille, mutta vaunuissa 1 l, 26
ja 28 påinvasioin.

82. Håtåkutsupainike staitsee etu-

75. Ohjaamon väsemman puolen
kojepöydässä on 24 V järjestelmän bdkimiä 12 kpl. Näistä virroittimen sylintedn lämmitys, hiekan
lämmitys sekä kaksi ylimååråisiå
ovat toiminnottomia {virroitlimen

aivan etuseinän kohdalla.

sylinteri liittyy vaunuissa alunperin
olleeseen vhroittimen paineilmatoimiseen nosto/laskulärjestelmåån, joka huonoksi havaittuna
mm. jååtyminen - poistettiin).

-

kojelaudan vasemmalla sivulla jo-

ko låhellå kuljettaiaa (vaunul 2,
12-14 ja 17J lai keskemmållå lai
83. Vaunuissa 1, 2, 4, 9.10. 1214, 17, 20-23 ja 28 on hiekoituspolkimen etuosa maalattu keltai
seksi ja kiskojarrupolkimen punai-

sek6i, muissa vaunuissa ei ole
maalauksia.
84. Kun vaunuissa 17-30 on neljå

Etukilven valon ja sisåvalosarjojen

Virroittirnen sylintedn lämpökytkin

merkinantokelloa sijoitettu ohjaamon sivuseinään ja kaksi hälytyskelloa takaseinåån, tilanne vau-

varokkeet ovat aina vierekkäin,
rnutta joko mainitussa jårjestyk-

sekä ylempi ylimäärAinen Mkin
on poistettu vaunuista 2-4,8, 10ja

sa 1-14 ja 175 kaikki kuusi kelloa

sessä {vaunut 3, 4, 13, 16, 17, 21
ja 26-28) tai päinvastoin. Valosarjoja on kolme ja niissäkin jä4estys
vaihielee:

- valosarjat 1-2-3: vaunut 1-3,
9,

11

ovet tåkaseinässå-

76. Alempi ylimääräinen Mkin on

valosarjat 3-1-2: vaunut 4, 13,

men käyitopaneli on keskemmällä
kojelautaa kuin mu issa vaunuissa.

77. Porrasvalojen llnkin on poistettu vaunuista 2-4, 8, 10, 13 ja
175.

86. Peilien låmpöMkin on siioiteliu etukojelautaan joko entislen
merkinantolamppujen paikalle
(vaunut 2-4, 8, 10 ia I75) tai entisen merkinantojårjestelmån virtakytkimen tilalle alehmaksi kojelautaa (muut).

-

valosarjat 3-2-1: vaunu 12

26-24
78. Hiekan lämmityksen Mkin on
poistettu vaunuista 1-4, 8, 10, 11,
13, 175 ja 16.

Vaunussa 10 järiestys on kaikkein
ominiakeisin: valosa4a I - etukilven valo - valosa4a 2 - valosarja
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85. Vaunussa l3 kuulutusvahvisti-

poistettu vaunuista 2-4, 8, 10,
175,17 ja25.

8,

, 1 4, 17 -2O, 22-25 ja 30

-

21 ja

nussa 16 on päinvastoin. Vaunuis-

79. Vasemman sivupeilin käyttöMkin on ajoMkimen osoiitimen
vieressävaunuissa 1-4, 175 ja23,

87. Vaunussä 2 mikrofonin suuosa

on uudempaa mallia.

88. Vaunuissa 8 ia 18 vaihteenkäänläjän summeri on nivelvau'
nuista lutru kimittävå, muissa edel
leen raa'an käheä.
89. Vaunujen 12 ja 14 ajokytkimen
vaimennuspumPussa on koeöliYt.

90. Vaunussa 16 Simmsin säälä_
jäkotelo on ohiaamon takaseinån
vasemmassa reunassa eikå kes'
kellå seinäå kuten muissa.

91. Vaunujen 17 ja 18 Pienoisauiomaatiitilan kannessa on kahva,
muissa Valmeteissa siipiruuvit ja
Karian vaunuissa Pyöröruuvii tai

94. Vaunun 18 ohjaamon ovessa
on lukon ja kahvan sijasta salpa-

lasinpyyhkijän koneistoja vaihdellaan usein. Tämä esilys kerloi ti_

95. Vaunun 20 ohjaamossa lämpökamina on musla, muissa vaa-

lanleen elokuun 1 päivänä 1995,
joskin tarkistuksia on tehty vielä
14.12.1995. Tämån ajankohdan
jälkeen on useampaan vaunuun
asennellu uusittuien nivelvaunu_
jen (Nrl+) vilkkulq'tkin. Vaunun 28

96. Vaunun 30 ajok)'tkimen nupPi
ei ole musta, vaan oranssi ja läpinåkyvä.
97. Vaunussa 3vikailmoiiuksen

Pi

semmalla sivulla,

vaunuissa

lleneekö hiontavirhe.
gg.Vaunu 175 poikkeaa tietysti rajusti muista sarjansa yksilöistå.

93. Vaunussa

issa vaakatasossa sivusLlUnnassa.

ik_

Jo poistetuisla vaunuista todetta_

92. Vaunussa 17 on Pääkt'tkimen
kahva sisäkatossa huomatiavan
lyhyi.

m!r

ovisivulla ei ole enää avatlavia
kunoita,

dike eli klemmari ei olekaan vasemmassa kulmassa vaan va99. Vaunun 16 tuulilasi Pienenlåä
näkymää jostain kumman syyslä,

nassa.

muutluvat

alati, sillä esim. rullakilpiå ja tuuli-

laite.

pelkät reiät.

1 I tuu letusilman valintavipu ohiaamon lattianrajassa
oikealla liikkutl pysly-vaakasuun-

'nissä esile\d tiedot

Vaun u I Cast rö n inkadulla.
Kuva Pefti Leinomåki 21 .4.1997.

koon vaikkapa, etiä latlialistan väri

5ja7

oli vaaleanvihreä,

vaunussa 6 musta, vaunuissa 19,
24 ia 29 niinikään musla. Vaunussa 5 kuljetlajan sisäpeili oli harvi'
naisen iso, Vaunussa 7 oli Puuhe_
loituksel. Vaunussa 19 oli ensim_
mäisenä korotettu anlenni. Aina_
kin vaunussa 5 keskiovien tausta
peilin iausta oli ruskea, muissa
harmaa. Vaunuissa 12, (6) ovat

ikkunoiden imalkustamossa) kumireunat muita Karia-vaunuia
paksummat.

;,
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LEYLAND Et OMNIBUS INEIES
teksli Timo Lehtonen
kuvat Timo Lehtosen ja Pertti Leinomäen arkistot

1940-luvun lopulla ja 1950-luvun
alussa aiemmin miltei tu ntemattomat brittibussit tekivät maihinnousun Suomeen. AEC, Austin, Bedlord, Commer, Fargo, Guy, Leyland
- toiset tulivat iäädäkseen, toisia
tuskin kukaan edes muistaa, Vahvimman ialansiian Suomesta sai
Leyland, ioka hävisi Suomen markkinoilta vasta brittiläisen autoteollisuuden alamäen myötä.

HKL:n auto 120 on Leyland Tiger PS1.

1940-luvun lopulla Euroopas- oli siis tuotava, vaikka rahaakaan
sa oli puiaa kaikesta, eikä vähiten ei oikeastaan olisi ollut. Leyland ei
uusista linja-auton alustoista.
luohon maailman aikaan ollut lainpä bussin ostajalla ei useinkaan kaan huono valinla. ltse asiassa
Leyland nautti lgsoluvulla melollut valinnanvaraa, vaan sitå
ostettava mitå satlui saamaan, koisia aruostusta osaavana dieEnglantiolivelkaantunutsodassa selmoottorienvalmistajana.
pahasti ja pelkåsi vientimarkkinoidensa luisumista muiden
Oy Suomen Autoteollisuus Ab
Tässåtilänteessaasetettiinvienli- kertoo historiikissåån tuoneensa

Niin-

oli

käsiin.

tilauksetkotihaantilaustenedelle, naahan 656 Leyland-linja-auton
vaikka oman maan liikennöitsijät alustaa vuosina 1956-80. Lisäksi
joutuivat jonotiamaan autojaan. Sisu kåyiti enemmän ja vähem'
Suomessa ei ollut riittäniin omaa män Leylandin komponentteia
luotantokapasiteettia raskaiden lnyösmonissaSjsuinamyydyisså
ajoneuvojen valmistuksessa.

Niitä

autoissa. Näiden 656:n auton li-

säksi tulevat kaikki ennen vuoita
1956 tuodul autot. Tuolloin maa,
hanluojana toimi ainakin Autoliike
Teho Helsingislä. Vuosina 194756 tuoduisia Leylandeista ei tarkkoja lukuja

oJe

tässä esittää, mutta

varmasli tiedetään että autoja on
ollut ainakin alun loistasataa.

Mulla mitå autoja nämå noin
"Suomi-Leylandia" oikein

800

ovat? Vastaus kysymykseen löytly Leylandin valmist!sohjelmasta

ja

mallimerkinnöistä vuosilta
1946-80, sillä hwin harvaa Leylandin alustaa eiole tuolu ainoata,
kaan Suomeen. Tällaisia ovai lä,
hinnä puhtaat kaksikerrosbussi
alustat Titan ja Atlaniean.
TIGER

*r2:

t:':.t

HKL 118 Ttget PSl vuodelta 1948. Koin on HKL uusinut vuonna 1958.
Kuva Bo Ahlnäs 1 963 Lauftasaai (kok. PL)
RAtTtO 2 ' 1997

Ensimmåinen uusi sodanjälkeinen yksikerrosalusta Leylandilta oli PS1 llger. Tiikeri oli Leylandin yksikerrosalustan pednteinen
mallinimi jo lg2o-{uvulta lähtien.
Mallimerkinnån P tafioitiaa Passenger (=matkustaja) iai Post war
(=sodan jålkeinen) tulkinnasta riippuen. S iarkoittiaa Single-decker
eli yksikerrosalusta. Moottorina
PS1 :ssa oli l,4atilda-tanssarivaunun mootlorista kehitetiy pedn
karkeakäyniinen 7,4-likan suorasuihkutusdiesel, loka kehitti l00

vaihdetriin pariin
laivalasiilliseen
hanhialll Suomeenkin jokunen PS1 eksyi.
Helsingin kau
pungin liikennelaitos haakki viisi

Tiikeriä,

iotka

saivat Kaipiolta
korin. Auloissa
oli ohjaus oikeal-

la ja ne

PS1 oli jonkinmoinen vientime'

nestys. Autoja meni Puolaan.
Alankomaihin. Tanskaan, Belqi_

aan,

Portugaliin,

Espanjaan,

Fanskaan ja Norjaan. Puolaan
menneet aulot tosin kuulemma

(viimeinkin) myös vasemman puoleisella ohjauksella varustetlu malli LOPS2. Tässä L viittaa sanaan
Le{t (=vasen).

Levlandilla oli tapana ilmaista
eri versioi kaultaviivoilla ja numeroilla. Seuraavaksi on esimerkkinä
Ps2-variaaliot, joila tarjottiin brit
tien kotimarkkinoille:

kuja.

PS 2/1 bussialusta 7 jalkaa 6 tuumaa leveä, alipainejarrui

si

PS 2/3 turistialusta (laskeftu taka'
ylitys), 7 jalkaa 6 tuumaa leveä,

Sinänsä
Leyland Comet oI nokkabussi suomalaiseen makuut karhean mootioKuvassa aleva auto on Autakoin koriltama bensa- rin melua pahenentiseslään
koneella oleva ECPP1L. Kok.TL.
mootlorin jäYkkä

lan rakentamista silmällå piläen.

Myös

PS2:sla tuli vientiversio OPS2 ja

olivat

melkoisia rous-

hevosvoimaa pyöriessåän 1800
kiefiosta minuutissa. Autossa oli
Leylandin tunnusmerkiksi muo_
dostuneet neliskulmaiset mittarit,
joika esitelliin vuonna 1945. Alustaslaiehtiin vientimalli OPSl , missä O viittaa sanaan Overseas (-ulkomaat). Vientimallissa oli vanhempi kauniimpikäyniinen 8,6-lit'
ran moottori. Kotimaan mallistatuli
turisiiautoversio PS1/1, iossa runqon takaylitys oli laskettu tavalati-

vaihteisto Britanniassa.

kiinniiys, joka johti melun koriinKännaliaa siis huomata. että Helsinqin autot eivät olleet vientimal'
lia, vaan bittien kotimatkkinaversiotal

alipainejarrul

PS 25 bussinalusta, 8 jalkaa le
veä
PS

2n turistialusta

ylitys),

Vuonna 1947 esilelliin PS1:n
parannettu painos PS2. Moottorina olinyt edellisenä vuonna esitelty legendaarinen 12s-hevosvoimainen g,8-lilrainen 0.600. Tämä
moottod såivi pienin muuloksin
tuolannossa 1946-721 Pitkän iän
salaisuus lienee matala viritysasle, nitrattu kampiakseli ia kovakromatut männänrenkaat. PS1:n onneton vaihteistokin sai väistyå ykköstä lukuun otlamatta synkronoidun vaihteiston tieiä. Tämä oli
muuten ensimmäinen synkronoitu

HKL 277 Royal Tget LOPSU|/I vuodelta 1953 on Helkon kariftama.
Kuva Bo Ahlnäs 1 960-luvun alussa Rautatientoilla. Kok. PL.

I

(Laskettu taka'
jalkaa leveä, alipainejaF

rut

Näiden lisäksi olivai PSZ2,
Z4 , 2/6 ja 218, jotka olival vaslaa
vat ilmajarruilisei mallit (vaikka eihän konservatiivisessa Enqlannissa kukaan sellaisia osianut). Muitakin vadaatioita t!li myöhemmin.
Joskus Leylandin mallinumeroinnit alkoivat olla lähellä mielettömwttä. HWä esimerkki on Titan
PD2 -kaksikerrosalusta, jossa
mallinumerot alkoivat PDZl;stä ja
päättyjvät PDZs7:een. Kaikkia
numeroita väliltä el tosin käletty.

Vuonna 1951 muuttui vienii'

mallin OPS2

mallimerkintä

OPS3:ksi. 1954 loppui Tiikerin
mlynti kotima*kinoilla, mutia

vienti jatkui.

Pitkäakselivålinen
OPS4 sai jopa uusia malleja. Esimerkiksi OPS4/4 ja OPS4/5 olivarustettu Pneumo-Cyclic -puoliau-

tomaaitivaihteislolla. L,udempia
Tlikereitä oli Suomessa muutamia,

esimerkiksi

Väinö

Paunun
LOPS4/1 vuodelta 1951 (HLn65),
joka oli siis pitkä-Tlikei. Iämä auto

on muuten Tampeteen seldulla
yksityishenkilöllä museoautona.
COMET
Englantilaiset eivåt ole palioakaan harastaneet nokkabusseja,

RAtTtO 2 - 1997

mutta 1947 Leyland esiiteli nimen
omaan vientimarkkinoille suunnaiun Comet-nokkabussin. Nimi oli
kunnianosoitus samannimiselle
Leylandin tekemälle tankille, joka
oli mukamas ollul niin hyvä. Ko-

meetan mootlori 5.o8-litrainen ja
sen sai sekä bensa että dieselkoneena. Komeetan mallimerkinnäi olivat CPOl Comet Passenger

Oil ja CPP1 Comet Passenger
Petrol. Edteissä ei luohon aikaan
puhuttu dieseleistå vaan dieselmooltori oli "oil-engine". Siitä tuo
O-kirjain. Koska O oli jo käytetty
täWi vientimallille keksiä, iokin
muu tunnus. Vienlimallin tunnus
oiikin ECPO1, missä E viittaa sanaan Export (=vienli). Jenkkiw'
lisine nokkapelteineen Komeetta
taisi olla suomalaiseen makuun.
Pelkåsiään vuosina 1950-51 tuo-

TUKL 14 Royalfiget LOPSU1/1 vuodelta 1951 on Autokotin korittama.
Kuva Autokoti Oy. Kok. PL

ROYAL TIGER

tenäisrakenteista Olvmpiciä seu-

tiin Suomeen 80 Komeettaa.

1940-luvun loppu toi mukanaan mahurialustat Englantiin.
Ensimmåiset eivälkä toiselkaan

rasi alustana toimitettava Royal Tiger. Kuningastiikerissä oli makaa'
va 0.600-kone
synkronoitu
vaihteisto. ftrallinerkintä oli PSu1,

Vuonna 1951 luovuttiin cometsariassa bensakoneiden kåytöstä.
Samalla auiosta tehtiin nokaton

Levlandin pannukakku-noottorei'

mikä tarkoitii Passenger (=maf

ia kåWåneet bussit eivät kuiten'

kustaja), Single-decker (=yksikerros), Underfioor engjne (=mahuri).
Vasemmanpuoleisella ohiauksella
varustetut auloi olival tietysli "lopsuja" kuten LOPSIJl. Helsinkiosti

bulldog'versio. I\/aski oli sama
kuin vaslaavassa kuorma-autossa. ECPO2 oli siis varsinainen viidakkobussi, mutta niitä tuotiin
S!omeenkin. Nokkamallisen Cometin teko loppuivasta 1960. Bulldogg j-komeetat jatkoivat mallisarjassavielä 1962, jolloin niiden mallimerkinnät muuttuivat melko oudoiksi. 12C.6BP tarkoittaa 12-ton
Comet 6 (numero viittaa akseliväliin) Right (ohjauksen puoli) Pas-

senger

kaan olleet Leylandeja. Ensinmäi'

sei

Leyland-mootto

set

mahuri-

bussit olivat no4alaisia yhtenäisra-

kenteisia Strömmeneiå (joista yhtä muuten tutkitiiin varsin iarkkaan
Leylandin tehtaalla vuonna 1948).
Toisena valmistajana tarjosi Leypannukakku-moottoria
alustassaan Scania-Vabis! Niinpä
1949 lopussa esilelty yhtenäisrakenteinen linjä-auto Leyland
Olympicoli mitä ilmeisimmin skandinaavien kokemusten perusteella
rakennettu. Huhtikuussa 1 950 yh-

landin

ja

1951 27 kappaletta LOPSUI/1autoja. Lisäksi Suomeen tuotiin
muutamia muila 1/1 -alustoia ia
ainakin yksi 22, joka 01i tu ristialusta.

Royal 'Tlger aloitti Leylandilla
tavan varusiaa autot siivekkåållå
tunnuskiivellå, jossa oli kuvattuna
auton'Vaakunaelåin". Royal Tigerin nokalla komeili saaliinsa kimp'

puun loikkaava

T]KL 7 Rayal Tiget Wo dmastet LCRT1/1 vuodelta 1963 on Autokoin
koiftama. Kuva Hannu Pulkkinen. Kak. PL.
Oikeala:
TIKL 5 Royal Tger Wo dmaster LCRT1/1 vuadelta 1964 on K. Nummela
Oy:n kotinama. Kuva An Mäåttånen. Kok. PL.
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kuningastiikeri.
nokkakorjste periytyi sittemmin sellaisenaan Royal Tiger
Wordmaster --auloille.

-I?imä

TUKL 18 Rayal Panther vuodelta 1967 on myös
Aulokarin koittana. Kuva TUKL / Maakuntamuseo.

T]KL 14 RoyalTiger Wo dmaster LCFT1/1 vuadefta
1 967 an Autokoin koriftama.
Kuva TUKL / Ilaakuntamuseo.

ROYAL TIGER

TIGER CUP

WORLDMASTER

Royal Tiger oli aika raskas
alusta. Koriteituna auto painoi milleiStonnia eliyhtä paljon kuin luon
aikainen kaksikerrosbussi- 1952
Leyland esitlelikin kevennetyn Ku_
ningasiiikerin. Tämån alustan nimi
o r lrger uup Ja merKrnra Fsur(C=Cup). Cupissa oli 90-hevosvoimainen 5.Tiitrainen 0.350 kone.
Cupin vaihteisto oljPSl:n Perua ja
peränvaihtaja oli aluksi vakiovaL

rusie. Toisinaan Eatonin Peränvaihlajaa merkittiin mallimerkinnässä kirjaimella I Tiger CUP sai
oman tunnuskilven, jossa oli esitettynå ystävällisen näköinen tiike-

rinpeniu. Tätä kilpeä kiytettiin
myöhemmin myös Royal llger
Cup -autoissa.

Seuraavan vuonna niitä tuotiin
kuusi lisåä. Vuonna 1957 mootto_
ria parannettiin ja se sai merkinnän 0.350 llark lll. Vääntö parani
ja peränvaihlajat jäivät pois. Vuodesta 1958 alkaen autoon saisuuremman o.37s-moottorin. mutta
mallimerkintää
sen valinta
muultanul. Vaihieistoksi auloon
vaihdettiin Albionin viisivaihteinen
laatikko. Vuonna 1962 tuli mootlohksi uusi 6,54-liirainen 0.400, joka

ei

kehilti sanan lehon 125 hv kuin
vanha 0.600. lsompi kone kuilenkin voitti sen vielä väånnössä.

tå autoja ei lainnut

Aivan ensimmäinen vientiin eh_

tinyt-IlgerCup tuli Suomeen 1953.
HKL731 Boyal Tiger Cup LRTC1 /1 esittelyssä Seutulan
lentokentällå upouotena 1 8.3.1 963. Nasakuva.

10

Näi'

Pahemmin
Suomeen eksyå. cupin valmistus
loppui 1969. Sisu teki ooan versionsa Tlger Cupista 1966- Tämä
auto oliB-83SV 0.400 koneella.

I\,4utta palataan

lakaisin 1950-

luvulle vuoteen 1954. Silloin Ley
land esitteli edtyisesti vientiin iar
koitetun raskaan bussinalustan.
Floyal Tiger Worldmasterin. Auton

RTl eli Royal
llger ja vientimalli ERT (E=Exiunnusmerkintå oli

port). Autoa sai kuitenkin kahdella
ed rungonkorkeudella, joista matalampaa merkiltiin kirjaimella C ja

korkeampaa ei merkiity millään.
Kun aulossa oli matalampi runko
niin E kiriain jätetliin merkinnästä

Rl CRT, ERT ovat siis kaikki
samoja autoja. Kun vlelä lisäiään
vasemman puolen ohjalsta osoii'
tava L niin saadaan suomalaisilpois.

tain luttu LCRT1/1. Helsingin ia
Turun liikennelaiiokset hankkival
näitä auioja 1 963-65 yhteenså vajaat 50 auloa.

HKL 681 Rayal nger Waddmaster LCRT1/1

Hakaniemessä18.11.1966 rahastaialinjalla 81
(Paja nåki -Länsi -He dton iem i (S i iltie ). Nasakuva.
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HKL 719 Royal Tiger Wotldmaslet LCRTI/I Wiiman
karilla vuodelta 1962. Kuvattu Rautatienlorilk melko
uulena - ennenkuin keksiltiin liinata kylkimainokset
suoraan auton seinään. Kaftokaarcssa oleva pahvinainas Yes Sn Bostan Long" on savuAemanos jd
siten siis nyl<ylaissa kielletty lausahdus.
Kuva Bo Ahlnäs. Kak. PL.

Royal Tlger Worldmaster on
perin jämäkkå auto. Moottorina
saattoi olLa makaava 0.600 rnutta
yleisempi oli 11,1-litrainen 150hevosvoimainen 0.680. Vaihteisto
PneLrmoCvclic. Taka-akseli oli yllättäen
vanhan kå)iännön mukainen ruLrviperä. I\rutta kyllä aulo sitlen kes'
tikinl Belgradiin toimiieitjin Worldmastereita, joissa oli 23 istumapaikkaa ia 100 seisomapaikkaa.
Kyydisså saattoi olla siten I tonnia
matkuslajial

oli puoliautomaattinen

HKL 661 Royal Tiger Wo dmaster LCRT|/1 vuodelta
1965 on Ajokin koittama.
Worldmaster oli Kuva Helge Kinnunen 21.6.1970. Kok. PL.
oikeastaan
päällekkäinen sarja Royal Tlqerin
valmiiksi 1958. Se oli kaksikerros
kanssa. Alkuperäisen Kuningastiialusta Atlantean. Omituiselle nikerin valmjstus loppuikin 1955.
melle öytyy sopivan epälooginen
Vuonna 1965 Sisu esitteli8-655P
selitys. Leylandin kaksikerrosbussil ovat kautta historian olleet Ti-alustan, joka käytti Worldmaslerin komponenlteja.
taaneja, siis niitä antiikin Kreikan

Royal Tiger

ATLANTEAN JA LION
Vuonna 1956 Leyland alkoi ke-

hilellå lakamoottorialustaa. Ensimmäinen tuotantomalli saatiin

=--+5+,i;!

r

I

i{

tarustosla tuttuja uranoksen ja
Gaian poikia ja ryttäriå. Vaikka
Leylandin bussien nokalLa on näkynyl kaikenlaisia kissaelåimiä, 1iiaaneia on esitelty vain syksvllä
1929. Tuolloin autojen jäähdyttäiiin pååtettiin kuvata tunnushahmot. Leijona ja tiikeri olivat helppoja jultuja,
mutta lltaani ei. Lopulta
sopjva lltaanin kuva löltyi
British lvluseumisia. Synkkäilneinen Rasputinin näköinen Tilaani ei kuilen-

kaan tainnui mielllttää
asiakkaita, sillå jo kesällä

1930 se korvaltiin Leyland-tekstillä. Suurin ti
taaneista on Atlas, joka

kannattelee harteillaan
taivaan lakea. Tåmå litaanien pomo on sitten saanul lainala nimensä bus'

HKL 660 Royal

l!.\
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Tiger

Wo dmastet LCRT1/1
Ajokkl-kari a lg7j-luvun

alussa

Rautatientorilla.
Kuva ReinaTyli. Kok. PL.
11

koeautoissa PSU3/4Pneumo-Cyclic+uolialr_
einäitämerk- tomaatlivalhteislo, tLlrisiialusta

kejä

kuitenkaan ollut.
PSIJ tarkoitti niinkLrin ennenkin

LEOPARD

Passenqer Sinqle-deck Under
tloor Perånvaihtaja oli saaiavissa

Leopard
lienee se Ley

PSu3/3 alustaan ja sitä merkitiiin
kiriaimella T. O-kirjainta vieniimallin rnerkkinä ei kät4etty. Leopardl
oli suosittu Suomessa, yksi aivan

land,

jonka

kaikki lunte
vat. Leopard

on

esiielty
jolloin

ensimmäisiä vieniiin menneitå
Leopardeja (L2) tuli Suomeen.
Esimerkiksi vuonna 1963 luotiin

se

asettui

maahan

1959,

mallisarjassa

Sisu B 77ST vuadella 1963 Helkon korilla on keq/en lger
Leyland in erikai ne n ru u mi il I isl u ma H e ls in gi n li ikentee s sä Cupin ja rasKuva Helge Kinnunen 24.9.1969 Sinonkenltä. Kok. PL-

HKL

4

mastein

sille Atlaniean-bussin

nokkako_

risteessa Atlas kannattelee suu_
reellisesli koko maapalloa. Lähimmät Atlanleanii löVtvivät muuien
Tukholmasta.

Atlanteanln tekniikkaa kä!'ttå-

liin. Leopardissa oli Tlger

vä-

CuPin

alusia vatustettuna 0-600-konee la. l\,4allirnerkinnäl olivat:

L1 bussinalusta (vientimallia kut_
suttiin joskus LHLl lelt_handleopard)

en iehtiin yksikerroksinen taka'
mootlo alusta Lion vuonna 1960
Auto olisuunnaitu lähinnä Yhdys'
valtain markkinoille. Auton runko
ja eiupää ovat Worldnasierista ja
voimalinja ja takapåä Atlanteanista. N4allit olivat PSR ia LPSR
(R=rear engine eli lakamootlori).
Joissakin autoissa oli Ailanteanin
tyylinen moottorisuojus. Suomessa on ollut 1960-luvun alussa kaksi Lionin lekniikkaa kä)4tävåå Sisun koeautoa Helsingissä ja Tampereella. Lionilla oli oma nokkamerkki, jossa oli leliona. Sisun

L2 turistialusta lasketulla takarun_

golla ja valinnaisella Eatonin peränvaihtajalla

käsivaihteisio,

bus-

sinalusta

PSU3/2 Pneumo-CYclic-Puoliau_
tomaaiiivaihteisto. bossinalusta

Pstl3/3 kåsivaihteisto. luristialusta

PSU3/1 L-alustaa.

diin sai 0.680 koneen, jos valits
puoliautomaatiivaihteiston- Leopardilla ol tottakai oma nokkarnerkki. Tunnuseläimenä nokka'
meftissä on häijyn näköinen leo'
pardi, ioka ojentaa lassuaan kat

sojaa kohti.

Poikkeuksellisesti

leksii Leopard on merkin "vaakunan" alaosassa eikä "siivissä', kuten RoyalTigerja Tlger Cup -mer
keissä. Valitettavasti Leyland luopui joskus 1g7O-luvulla nokkamerkin kälöslä ja sen korvasiyksinkei€inen Leopard-teksti.
Vuonna 1967 Leyland luopui

Kesällå 1961 tulivat ulrdet Leopard-mallit:

PSU3/1

31

Vuodesla 1966 eteenpäin Leopar

omasta Pneumo-cyclic --ohjaus
järjestelmäståän puoliautomaatli_
vaihteistoissa ja siirtyi CAV:n såh-

köiseen ohjaukseen.

l,4erkkinä

tästä kaikkiin automalleihin tuli Aki4ain. Vuosina 1968-70 Sisu toi
maahan 21 3 PSU3A.2L-alustaa.
Vuonna 1970 jarruhihnoja levennettiin viidestä tuumasta kahdek'
saan ja alustaan tehtiin muitakin
pikku muutoksia. Tämän rnelkkinä

muunnelna
vasemmatta oteva TKL (myöhemmin TAKL) 106 Sisu B-795P v\Odelta 1963 An Ajakki-koinen
TKL229
näköinen
Levlandin ihneellisestå peiäpu isluslinjuisla. Oikealla seisoo "linia'aulon"
K;va Tmo-Pekka Lanqe 12.10.1977 Kok PL

.:.
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A muuttui B:ksi. Vuonna 1974 teh-

liin Leopardin jarruihin taas m!uloksia. Samalla mootlorin dpuslusta muutettiin ia kompressoriin
iuli vesijäähdytys. Polkimet siiretliin ensimmäisen vålipalkin lakaplolelle törmäysturvallisuuden
vuoksi. [,lallimerkintå B muutlui
C:ksi. Ensimmäiset vientiin ehtineel 25 kappaletta PSU3C-alustaa iuotiin Suomeen 1974 loppupuolella. 1 980-luvu lle tultaessa lopahti Leylandin maahantuonti, kaiketi suurelta osin laatuongelmien
vuoksi. Aivan uusista autoista oli
mm. löydetty vetopyöräsiöslä irtonaisia niitteiå! Toinen syy myynnin lopahtamiseen lienee se, että
aika oli jo ajanut Leopardin ohi.

Auto oli paljolti samanlainen kuin
millaisena se oli esitelty 1959!Tämä ei englantilaisia tainnut haitata
niin paljon kuin suomalaisia. Leo-

pardin valmislus jatkui vuoteen
1983 ja Suomessa tunnetun CLeopardin jälkeen tuliva{ vielä D-,

E-, F-, ja G-mallit. Viimeinen

meen. RTC oli varsin vähän val'
mistettu malli (esimerkiksi ainoastaan 20 myyty Englannissa). Tans-

kalainen DAB kokosi RTc:n komponenteista oman ilma,ousitetun
yhtenäisrakenteisen kaupunkibussin, jossa o|i0.680 koneja Wilson-vaihteisto. Näitä autoia toimitettiin Kööpenhaminaan yli 600
kpl. Erikoista oli, että niissä kåytetliin Royal llgerin nokkamerkkiä
Cupin merkin siasia!
LEYLAND 90

Leyland otii haltuunsa Stand-

ard Triumphin vuonna

1961.

Standardin nelisylinterisestä dieselmootiorista, Floolesin vaihteislosta ja BMC:n laka-akselisla kyhättiin kahden tonnin kuorma-aulon alusta, joka tunnettiin nimellå

Huobin siitlyessä oikeanpuoleiseen liikenteeseen suur-Tukhol

man

"Leyland 90". Joiiakin nåitä älusloesimeddksi Caetanon toimesta. Sisu
kaupitteli tätä alustaa vielä vuonna

ja koriletiiin myös busseiksi

1967 Tukholmaan 200 Pantheria

ja 50 Atlanteania. Kaikkiin näihin
koit teki englantilainen Park Royal. Tukholman Atlanteanit olivat

1968.

Suomessa myyty Leyland+ussin

alusta

oli 1980

rekisleröity

PSU3C.2L -Leopardi. Se meni
Luopioisten Linjalle Kyynäröön,
missä se jatkaa ajoaan tänäkin

påivånä kantaen rekisterikilpeä
HMV-111 ja kylkinumeroa 11.

ROYAL TIGER CUP (RTC}

Vuonna 1962 esiteltiin uusi
Worldmastedn ja Leopardin vålille
asettuva alusta. RTC on samanlai_
nen auto kuin Leopard, mutta miloitettu suuremmalle kokonaispai-

nolle. RTC1/1 oli bussialusta ja
RTC1/2 oli turistialusta. Helsinki
osti 80 LRTCl/l:stä 1963-64 ja
llymmenen meni muualle Suo_

paikallisliikenneosakeyhtiö

järjesti kansainvålisen tajouskilpailun kalustonsa uusimiseksi. KL
pailun voitti Leyland, ioka toinitti

tuolloin suurimmat koskan Bitanniassa tehdyt kksiketosb1ssit.
Kuvassa muaeobussi SL 4545.

PANTHER

Vuonna 1964 Leyland esitieli
uuden takamoottodauton Panthein. Pantteri kåldi päåosin Leopardin komponentteja konetta myöten. Kone oli kyljellään pitkittäin
auton pelåssä. Puoliautomaattivaihteislo kuului perusvarustukseen. llmajousitus oli optiona.
Jååhdyttäjä oli sijoitettu takamoottoriäutolle edkoisesti eteen. Mallit
olivat:

Kuva nmo Lehtonen 1 996.

Sisu esitteli Leylandin komponenteista koolun Sisu-Pantterin
'1967. B-€3SP oli bussinalusta ja
B-58SP tuistialusta. Sisun rungot
poikkesivat engiantjlaisista siinä,
että runkopalkit olivat lAhempånä
toisiaan. Sisu-Panttereiden vaihteislona oli Wilson-puoliautomaatlivaihteisto. Mootlori ja akseIistot olivat samat kuin LeylandPantterissa. Leyland Panthedn
valmistus loppui 1972. Se oli aika

PSURl/1 bussialusta taka-akselin
edesiä nousevalla rungolla

lyhytikåinen malli. Myös Panttedlla
oli oma nokkäherkkinså. Siinä on
'Vaakunaelåimenå" musta pantte-

PSURI/2 tudstialusta tasalsesti
nousevalla rungolla

ri.

PSUR = Passen-

ger

PANTHER CUP

Singledeck

Underfloor Rear

L ja R

PSURCl.1 sellainenkin oli. Siinä oli 0.400 moottori. Eipä tainnut

-liitteet

merkinnån

Io-

tulla Suomeen yhtåån?

pussa osoittavat

ohjauksen puolen
P, Koiviston

Leyknd Leopad vanrstettuna uudemmalla

keulamerkil6 ja Lahden Autokoilla. Kum Timo Lehtonen, Nuutajärvi 24.
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60-luvun lopussa Leyland uskoi, eitä olilullut aika tuoda markkinoille lurboahdelLllla moottorilla
varusletiu yhtenäisrakenteinen ja

takamoottoinen linja-auto. i 970
esitelty Leyland National oli näi
den luumailujen tulos. Nationalin
moottori oli soo-sarjan 8,2-litrainen turboahdetlu kiinteillä sylinterinkansilla varustetiu mootlori.
Kiinteistä sylinterikansista oli se
etu, että voitiin sanoa hyvåstit sylinte kannenliivisteiden vuodoille.
Huonot puolelkin olivat yhiå ilmei'
set kaikissa suuremmissa rernonieissa täWi myös mooltorin alakerta purkaa. National oll Englan-

LOPUKSI
Eli onhan noita Leylandin linia-

auton alustoia ios ionkinmoisia.
Nimet ovat ihanan englantilaisia.
Kannattaa piiää mielesså, että
Floyal llger ja Royal Tiger Worldmaster eivät ole sama auto. Ja
että TigerCup eiole mitään sukua
'llger-alustalle vaan Royal Tlgeralustalle. Ja että Boyal l-iger Cup
ei ole RoyalTiger eikä RoyalTiger
Word maste r -suku inen vaan oike_

astaan Leopard. HelPPoa ja sel'
vää? Tarkkasilmäinen lukiia huomasi, että jutun alkupuolella alustojen tyyppien variaatiot oli erotet
tu kauttaviivalla (PS1/1) ia loppupuolella laas pisteellä (PSUR1.1 ).

nissa varsin menestyksekäs auto.
Sen sljaan Suomessa voi Nationalista puhua yksikössä, sillå
niitä tuli maahan yksija tasan yksi auto. Nåin siiläkin

huolimatta, eitå tyypin ke_
hittelyvaiheessa lalvikoe-

ajol ajetiiin nimenomaan
Suomessa!

Syynä tähän on se, ettå vuonna
1968 Leyland vaihtoi merkintätapaa. Leylandin mallimerkinnät kirioiietaan Vhteen ilman mitään väli-

viivoja (näin siis siitä riippLrmatta
miiä suomalaisessa rekisteiotteessa lukee). Aina vuoteen 1962
asli Leylandin runkonumero kertoi
auton valmistusvuoden. Kaksi ensimmäistä numeroa osoittaa val-

Ja aivan lopuksi: [,,likä ihmeen
et omnrbus ingtes? Aluksi ajattelin panna tåmän jutun nimeksi'täiä et tiennyt Leylandista", mutta

la*emmin harkittuani aloin epäillä, eftå joudun syömään vanhan
Leyland Panther -lippalakkini.
Niinpä muistui mieleeni, eitäjo en-

nen sotia Espanjan markkinoilla

Leylandin englanlilaisu!tta
haluttiin painottaa. Tämän
vuoksi miltei jokainen espanialainen Leyland-bussi kantoimetallista laattaa, iossa oli

teksti "EL OMNIBUS INGLES LEYLAND" englantilainen linja-auto. Kaipa tämänkin olisijoku liennyt.

TwD linen ennen vuotta 1968 valmisEtun Leylandin ohiaamo. Kuliettaian penkistä oikealle

ialkw

mass,ivinen Pneumo-Cyclic'vaihteislon valintavipu.

Kuva on tutkulaisesta Royalnget Worldnastet -autosta
Kuva 71mo Lehtonen 19.10 1993.
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PAATE PYSA KKI
"netäninen ei ole minkeän aruoista,

LINJAT
nat- Selkkaus ratkesi neuvotteluis-

Linjoille 7A ja 78 tuliyksivakio-

vuoro lisåä 17.2. lukien (61-65,
161, 163. 71-7s, 173, 175)javiisi
minuuttia lisåä kierrosaikaa. Linjal1A yksi ruuhkavuoro pois
0äljelle jäivät 103-106).

ta 1

/

Linjat 7A ja 78 ovat käyneel
toisinaan kääntymässä uudessa
Yrjönkadun - Uudenmaankadun

silmukassa Kruununhaan reitin ollessa pois käytöstä. Ajoyhte!4iå
Kaivokadulta Postitalolle ei ole
työmaiden takia kumpaankaan
suuntaan. Lankalauantain 29.3. il-

tana Kruununhaassa iårieslew
Via Crucis -kulkue sekå vappuaattoiltana 30.4. l\rerenneito-€uihkukaivon lakituksen ja itåisen keskustan liikenteeltå s ulkemjsen ,ohdosta on ainakin käletty tåtä uuttå keskustan håtåsilmukkaa.
Linjan 2 viralliseksi nimeksituF
lee Katajanokan terminaali - Keskusta - Liniat. Näin linja 2 erottuisi
paremmin 2v:stä. On myös tehty
aloite, että linja 2 alkaisi liikennöida myös iltaisin ja viikonloppuisin
ja korvaisi siten bussilinjan 13.

Hiihtolomaviikolla 17.-21.2.
ajettiin linjaa 11 joka pävä, linioja
85V 91V ja 92T ei liikennöity eikä
linjan 78 koululaislåhtöjä. Samalla
viikolla alkoi metrossa'työselkkaus", joka johtui elpymisaikojen su-

pistamisesta. Kuljettajat eivåt tehneet ylitöitä ja tlunssa-aaltokin

harvensi dvejä. Håvaintoja tåltå
ajatta: 18.2. iltaruuhkassa 5 min
vuorovåli ja G-vaunuiset junat.
12.3. asemakuulutus klo 23.14:
'juna 23.1 8 Ruoholahdesta (eli viimeinen) jåä ajamatta kuljettaiapulan vuoksi'. 13.3. aamuruuhka
nå)4ti normaalifta, mutta iltaruuhkassa 5 min vuorovålija 6-vaunuiset junat. 17.3. maanantaina lauantaiaikalaulu ja 6-vaunuiset ju-
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sa 18.3.

kaan ajetaan tilanteen vaatimalla
aikataululla ja kalustolla. Linjan
ensimmäinen auto oli 8506.

Ainul kilpailuttamalon seutulinja HKL:n 97N jatkaa edelleen seutulinjana, koska Vantaan joukkoliikennetoimisto piteä sitå larpeellisena. Linja koukkaa Vantaan puolelle mainitun toimiston pyynnöstä.
Linjan 22 reitti piteni Sörnäisiin
ja liikennöintiaika muutlui 1.4. Sitä
liikennöidään ilman taukoja mape n. 5.40-23.00. Suursuolla on
lähtdå 58, ennen 37 + 3 Postikeskukselta. Postikeskuksen lähtöiå
omalla reitilHän ajettiin viimeisen
ke'lan 27.3. Uusi reittiosuus:

-

Postintaival - Hakamåeotie - Veturitie - Pasilankalu - Pasilansilta
Aleksis Kiven
Ratapihantie
katu - (tästä eteenpåin silmukkana alkaen Fleminginkadun fisteyksestå) - Hämeentie - Helsinginkatu (pååtepysåkki Helsinginkatu
3-5) - Fleminginkaiu - Aleksis Ki

-

-

-

HKL alkoi liikennöidå 15.4. uuita Iinjaa 30 Suuftalli -Tullinpuomi
Suufialli Sörnåinen. Reitti:

-

-

(auto ajaa vain tåssä suunnassa)
Veturitie (halli) Nordenskiöldinkatu - Reijolankatu - Mannerhei-

-

mintie

-

Hakamäentie

-

Raiapi

hantie - Aleksis Kiven katu
minginkatu - Helsinginkatu

-

-

krlki Katajanokan terminaaliin,

2

kulki Kruununhaan kautta sinne,
38 kulki Erottajalta Eiraan (Perämiehenkadulle) ja takaisin, 3T teki
kuien edellinen, 4 kulki Erottajalta
Hietalahleen ja vice versa, 7Al 78
kulkivat Ydönkadun silmukan
kautta ja rautatieaseman sivuilse
"vanhaa reittiä". lvluut rviinjat pääsivät kulkemaan normaalisti. Raitiovaunuja korvaavia bussilinjoja
ajettiin seuraavasti: 3X Eira - Eteläranta (Palace) ia 4X Sokos - BT
- Kruununhaka - Katajanokka.
METRO

Junai käåntyivåt 17.4. lK:n
kåäntöraiteilla eli aseman iiäpuolella. Kaksi päivåå aielnmin nähtiin
niiden vielå kääniyneen syöttöraiteella.
Ruoholahden metroaseman
liukuportaiden yläpäähän on taas
asennettu seuraavan junan lähdöslä ja måäråasemasta kertova
taulu.

-

Fle- Håmeentie Mäkelänkalu
VääkRatapisyntie - Teollisuuskatu
Hakamäentie - Vetudtie
hantie
(halli) -. Hallin virallinen nimi on
Helsinki Halli Oy, käyttönimi on
Hatwall Areena, HKL on ryhtynyt

-

Vapunaattona liikennöitiin poikkeusreittejä noin klo'17 lähtien yöliikenteen loppuun saakka: Linja 1

-

kåyttämään nimeä Suurhalli ja
Yteisradio on ilmoittanut kåyttåvänsä nimeä HelsinkiAreena. Linjaa liikennöidåän ,oka pävä noin
18-23, vuoroväli 40 minuuttia. Aikataulun mukaan keskimääråinen
ajoaika on 28 min, joten linjalla on
yksi auto. Suurten tapahiumien ai-

Rakenteilla olevalle Vuosaaren
asemalle valmistuu Jussi Nivan 84
metdä pitkä akryylilevystä valmistettiava taideteos "NeMonin renkaat'. Rastilan asemalle puolestaan valmisteiaan nmo Heinon 32
metriå pitkä veistosseinåmä, materiaalina maalattu ja suolahapolla
syövytetty teräslevy.

Metron Tka nro 3 on ioitakin
kertoja keväån aikana nähty viemässä Railshipin vaunuja oulunkylån VR:n aseman ja metrovadkon välillä. Metrolle tulevien tava15

lavaunujen lLrovutuspaikka on Ou-

NeliakseJinen H[,4 V-raitiotie-

12 ilmeslyi

Iunkylässä entjsen Herttoniemen

moottorivaunu

satamaradan lählökaaressa.

peruskorjattuna liikenteesseen linI iliapäivåruuhkaan. Vaunussa on muista 'laihialaisista" poiketen nyl!y'tyyliset sivuvalol helmoissa. 4-akselisisla vain Spårakoffissa on tållaisel ennen tätå vaunua.
Vaunun 12 virroilin on vaihdettu
läyskorjauksessa yksipolviseksi
Siemens-virroittimeksi. Kuljettajan rahastuspöytää on muotoillu
uudelleen: sen etuosassa on uuden kertalipunmyyntilailleen vas-

14.2.

jalle

KALUSTO

Nrl+ 67 vanhanmallisin penkein (1 -97) oli ainakin jo 1.2.linjal
a 8. Vaunun B-osasta on poiste!
tu 3--ovien etupuolella olleet kaksi

yksittäispenkkiä; näin

on

saatu
seisomapaikkoja lisää. Ovien etupuolelia oleva tukitanko on muotoiltu uudelleen kaareutuen ylåosastaan 90o kulmassa sisåseinää kohden. Almexon 3-{vien jäl'
keisen yksittäispenkin kohdalla.

Vasemmalta puolelta poisietun yksittäispenkin ojkeassa takakulmassa ollut tukitanko on poistettu.

Nrll 76 uusiiuin vihrein pen-

kein, ohjaamoin ja kilpilaitlein oli
ainakin jo 2.2. linjalia 38.

taosa ja raharengin paikkaa on
siirretty iaaemmaksi. Ohjaamoon
on myös asenneitu Blaupunkt-radio. Vaunun moottoreita eikä ajo-

32

Vaunussa

matkustamon

nä)4tötaulujen yläpuolella olleet
minikokoiset videokameral on siir
retty njin, että kamerat ovat Bvaunun puolella ja kuvaavat nyt
edeslä ja takaa.
lVaaliskuussa noin viikkoa en
nen pääsiäistä linjan 8 vaunu 17
kolaroiEspoon Auton bussin kanssa Töölöntorin risteyksessä suistuen kiskoilta. B ussi ajoi tiettävästr
påin punaista opastetta.
Nivelvaunu Nrll 110 on valmis-

tunul keväällä täyskorjauksesta ja
nähty ajossa

h u

hliku un jälkipuolis-

kolla.

säätötekniikka ei ole vaihdettu.
Vaunut 37,59, 81 ja 110 olivat

helmikuun lopussa tåyskorjauk'
sessa. Mäkelänkadulla vaihtolavetin kanssa kolaroinut 40 oli
myös VH:ssa uusittavana, samoin

kolaroitu 85.

lr4m. linjalla 1 on käyietty ne,
liakselisia vaunuja; 25.3. vaunu
27, 14.4. vaunu 14 ja 16 la 17.4.

vaunu 1.

HKL 8907in

mooitoritilassa

Neliakselisista
VH:ssa oli helmikuun puolivålisså

sylti

lvlaanpuoluslus 97 -tapahtumaa
(lvessukeskuksessa 23.-25.5.)
Vaunu ajeli eri päivinä eri linjoilla

vaunut ja 27 jarruvikojen lakia
sekä vaunu 11, joka ei ollut pysynyt ajokunnossa pääMkimen lau-

jalle 64-

oliamatta matkustajia. Näyttely-

keamisen takia.

julkaisiun uutisen mukaan linjalla

WS-va!nu HKL 339

13.5. låhtien

liikkui
mainostamassa

päivinå se kulki muuten 7A:n reiitiä, paitsi että piti päåiepysäkkinään Mikonkatua. Ajo vaunulla
när,tielyyn oli maksuton.

I

24.4. tulipalo. Aulo seisoi
Rautatientorilla ja oli lähdössä linHelmi-naaliskuun vaihteessa

20 ajaisi kaksi matalaa

niveltä-

Ws-vaunu 339 liikkuitammikuussa Hasse!:n mainasvaununa linjalla 7A
ia kuliefti matkuskjia Matka 97 -messuille ltä-Pasilaan.
Kuva Joma Rauhak 1 7.1 .1 997.
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Näin olikir maaliskuussa, mutta
huhtikuun puolella nåmå matalal
nivelbussit olivatkin pääasiassa
linjalla 664 sekä muilla Ruhan nivellinjoilla muita ei 20llä. Linjalla
20 liikkui maaliskuussa myös teli-

Iandilla on muuien ioinenkin auto
numerolla 56 (eotinen VL), Volvo

B10B L[,4F

/ Wiima K2O2.Iemä

ruotsalalsyhliö aikoo muuten maa-

lata luleval Suomeen hankittavat
autot omiin väreihinsä.

liikennelaitoksen osalta kestettyään lähes 47 vuotta.

TAKL saanee uudet Scania
L113CLL / Lahti -autot 629-634
kesäliikenteeseen.

Scanioila.
Savonlinja Oy ajaa alihankinlana yhiå aamuruuhkavuoron lähtöä
Espoon Aulon linialla 363.
STA myi nivelbussit 178 ja 179
Norjaan Alesunds Bilrutter -yhliölle. Aulot ovat Volvo 810M / Wiima

TAKL 402 tuli Tampereelle
ajoon viimein maaliskuussa. Auto
olilainassa koruausta vastaan valmistajien (Volvo ja Carrus) iinjaautotehlaalla Puolassa sikäläisten
viranornaisten ttyppikatsastusta
vaden, Auion rekisteritunnus on
RGK-361 ja aioliniana n\,,126.

N202-222 vuodelta 1987. Wiima
on uudistanut autoja, mm- istuimet

oval uudel.

STA on tilannut neljä Volvo
B1oBLE 6X2 VTA / Carrus City L
teliautoa, neljä Volvo B10L / CarrLJs City U-ja neljå Volvo 81oBLE
/ lkarus E94 --autoa.
STA:n lkarus 415.20l [4AN nro
285 on ollut HKL:n kokeiltavana
erj linjoilla

e

varikoilla. Helmikuun
lopulla (mm.24. pvä) se nähtiin
linjalla 91. Kuljettajat ovat pitåneet
sitä hyvänä ajettavana.
Koskelassa HKL:llä on kevään
mittaan eri aikoina ollut lainassa

erilaisia Varhan lnahuri-Volvoja,
kuten 8630, 8920, 8931,..

Linjebuss Fanland (ex Hakunilan Liikenne) 56, Scania N112CLB

/ Ajokki City vm. 1986, on nähty
muutaman kerran jopa Helsingin

sisålsellä linjalla 77. Linjebuss Fin-

Vlonna 1996 TAKL poistivanhaa kalustoa lT linja-autoa. Kolme
niistå oli nivelautoja Volvo 858
vr.rosilta 1978-80, yksi nivelauto
Volvo 810M vuodelta 1981 kolarin

takia, kuusi tavallista aLrloa Volvo
858 vuodelta 1979 ja seitsemän
Sisu BK160D vuosilla 1983-85.
Nivelautoista yksi myyliin Viroon,
kaksi kotimaahan ja kolariauto ro-

muksi. Tavallisel Volvot olivat
vuokra-autoja, jotka palaltuivat
vuokranantajalle. Sisut myytiin purettavaksi paitsi viimeinen, ioka viimeisenä suomalaisena Sisu-{injaåutona päåtettiin museoida. Vuoden lopussa kahston keski-ikä oli
8,3vuona, mutia vanhin auto oliyli
16 vuotias. Vuonna 1996 TAKL:n
toiminta keskitti Nekalan varikolle
lukuunottamatia kolmea henkilökuntahakuvuoron auloa, jotka yöpyivät pois luovutetussa Pl,ynikin
(entisessä johdinauto)hallissa
syyskuun loppuun saakka. Tällöin
siis pååttyi Pyynikin hallin histoda

Suotuen Tuistiauton lktus 41 5.20 / MAN --auto
ntu 146 Ruskeasuon hallissa eli Ruhassa.
Kuva Teemu Collin 1.1997.

RAIT|O

2'1997

Entinen TAKL 583 (Sisu /Ajokki) liikennöi Talma Bus -nimisen
yrityksen nimissä ja kuljetti viime
lalvenakin lasketielijoita Helsingistä Sipoon Talmassa sijailsevitte
dnteille. Talma Busilla on tokimui,
takin autoja.

TUKL sai keväållä tiikenieeseen autot 101-104. Scania

L113CLL / Carrus K204 City L.
Vaihteisto näissä Scanioissa on

ZF--automaatti. Rekisterit HIE101, HtE-102, HtE-103, HIE-104.
Tämä numerosarja on jo neljännen kerran TUKL:n käytössä_ Etuovet ovat jålleen leveåt eli ovikaava on 2-2-1. Bussit on sijoilettu nyt
linjalle 28 ja osa on tejpattu mainostamaan Paavo Nurmi 100 Gamesia (= 15.6.1997). Mainittakoon
vielä, että vuoden 1995 autoissa

10s ja 106 (Volvo B10B LE) on
Voith-aulomaåtli
Alhonen & Lastunen on tilannut
seutuliikenteeseen
Carrus Wiima Vega -kodsen bussin. Talvella A&L saiCaffus Fifiyn,
nro 20. rek.nro TGZ-919-

Tampereen

Paunu on poistanui låhiliikenneauton 1-29, rek.nro HMX-129_

Espoon Auton Scania Maxci Scan-Auton toimitjloissa.
Kuva Teemu Colln 2.9-1996.
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Vekka Liikenteen autot 14
(YBF-454), 15 (RGK-192) ia 16
(RGK"429) ovat t!.yppiä Scania
CN112 60. Ne oval entiset UppsaIabussin autot 500, 501 ja 503.
Vekalla oli myös entinen UB 502,

ioka hyvin pian tuhoutui kolarissa
helmikuun alussa Håmeenlinnan
mooitoritiellä- Auto oli palaamassa

tallille konevian takia hitaasti ajaen, kun takaa tullut rekka törmäsi
siihen. Sillå oli numero 14 {RGK424), mutta uudeksi 14:ksitulisen
tilalle tåmä entinen UB 500.

Volvo BloM-65/vviima K200. Hämeen Linjan 28.3. kä)41öön oltama
matalalattiabussi nro 4 ([,/GY-524)
Volvo / Carus on nyt stoiteftu lin-

jalle

1.

sTA:n entiset aulot 157-162

Koiviston Autolla on seuraavai
Boråsista ostetLrt Ontario 11-bussit vuodelta 1988t Borås 707 / KA
300 Jsx-79, B 710 / KA 379 JSN55, B 705 / KA 408 JSX-68, B 708
/ KL 5 JIH-94. B 709 / KL 20 JSX.
71, B 706 / KL 23 JSN-64.

(Volvo 858-60 /Wiima K202) ovat

menneel volvo-Auton kautta Koiviston Auto -konsemiin, jossa ne
siioitettaneen Jyväskylään. Al]stat
ovat vuosilta 1976 ja 1978 sekä
korit 1988 ja 1990- Autossa 162 on

Allison- ja nuissa Wilson -vaih-

Koskilinjat Oulussa ljenee
hankkinut viime talvena jälleen
kaksi Volvo B10B LE / Carrus
K204 Cily L-121 -autoa.
MATKALIPUT

leisto.
lMyös toisella hämeenlinnalai-

sella

kaupunkibussiyhtiöllå oli
epåonnea tänä kevåänä: tulipalo
luhosi Hämeen Linjalla kaikkiaan
seitsemän autoa 8.4. yöllä; USN602, USN"62S (Volvo B10M-60 /
Wiima M3os) entisiä Espoon A!-

Savonlinja-konsemi on tiettåvåsti hankkinut kymmenen Volvo
B10B LE / Säffle 2oo0 -matalalattia-autoa. Konserni pyrkii vahvislamaan asemiaan Turussa ja tun-

Tampereen ja ympåristön se!lulippu otettiin kä)ttöön 21.4.
MUUTA

ton autoja. HXL-507 Volvo B10M /
Wiima N4353. HEF]-580 Scania
8F111 / Lahti310 (uudelleen kodtettu), HSH-216 Volvo B-57 / Wii-

seudun sopimusliikenteeseen.

Vuoden 1997 aiussa Helsingin
liikennelaitoksesia
eri\,.tetiiin taloudellisesli seuraåvat

STA sai tammikuussa ajoon
autot 141-146. Ne ovat ttyppiä
lkarus 415.20. Autot ovat lkaruk-

Wiima K200. FAN-671

sen Budapeslin tehtaan yhtenåisrakenteista valmistetta, joissa on
6,9 litrainen MAN-moottori- ZF:n
neliportainen vaihteislo ia Räbaakselit. Autot 141-145 on sijoitettu
linjalle 47, kun taas auto 146 liikkuu linjalla 79V Mainittakoon, että
lkarus 415 -mallin sarjatuotanto
alkoi jo 1980-luvun puolivälissä
unkarin kansantasavallassa.

ilsenåiset yksiköt; HKL-Raitioliikenne ja HKl-Mekoliikenne.
HKL-Bussiliikenne on eiytetty jo
aiemmin. H KLllä oli henkilökuntaa

ma K200. HJJ-602 Volvo 8-58 /
Volvo
810N4 / Lahti 400 vm. 1989. Kaksi

autoista oli vara-autoja- Tuhoutu-

neet bussit pilkottiin lopullisesli
15.4. Niiden tilalle vuokrattiin (ainakin aluksi) Pohjolan Turistiauto
-konsemin vålityksellä seuraavat
entiset Espoon Auton bussit 14

{AUS-414), 91 (AUS-491), 106
(AVJ-106), 123 (ASV-123) ja 124
{AST-124). Autot oval malliltaan

keutumaan myös päåkaupunki-

kaupunqin

vuoden alussa kaikkiaan 2041.
Helsingin kraupunkisuunnittelu-

viraston kaavoitusosasto on julkaissut kanlakaupungin l'oukkoliikenneselvityksen 'Kanio" ia se on
luettavissa mm. kiriastoissa. Kannattaa tltustua. Siinä on koko raitiolinjasto pantu uusil..si lukuunot-

tamatta linjaa 10. "Ratikka"-vaih-

Alla; Espoon Auton 1 1 6, Scania CN 11 SCLL Maxci, vuodeha 1996. Muutama vuosi sitten maassamme ei ollut
juuri lainkaan ruotsalaisilla koreilla varustettuia busseja.
Kuva Juhana Nodlund 9.3.1997yEreEEli; lso-Valnet nrc 26 kakkoslinjojen päätepysåkilå Ensi Unjalla.
KurE Juhana Nordlund 27.9.1996.
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ioehdossa linia 1 on Kampintorj

-

-

Mäkelänkatu - Koskela (pikaraiikka), linia 2 Eira (Me katu) Freddkinkatu - Kamppi -Rautatientori - Linjat, linia 3 Eira
(Peraimiehenkatu) - Kauppatori
- Töölö - Topeliuksenkatu Bautalientori

Sörnäinen

[.4eilahden klinikat, linia 4 Kata-

janokka (terminaali)

-

-

Ooppera

linja 5 Kataja-

N,lunkkiniemi,

nokka (l\rerisotilaantori)
pera

-

-

Oop-

talahti - Bulevardi - Rautatientori - Sörnäisten satama - Arabianranta, linja 7 llmala - Pasila

-

-

Kallio

-

-

puhelin (09) 440

-

-

Pikku-Huopatahti. Näitle reiteille on myös vaihtoehtoja.
Mechelininkadulla ja Porvoonka-

TAII'?IREEN (AUPUNGIN

ura{xErlrgt

11, 4

=8,5

= 9,

10 = 7 eli yhteensä sata vaunua

ruuhkassa. Bussilinjoista häviäisivät 17, 18ja 55, moniin muihin tulisi reittimuutoksia.
Yhdysvaltain ja Venäjån presidenttien Helsinki Summit
huipputapaamisen aikana 20.21.3. aikana railiovaunujen lipputangoissa liehuivai kyseisten

maiden sekå Sunmit-tapahtu-

4

man liput.

telekopio (09) 440 447

Jåtkåsaari-VR:n ratakuilu - Rautalientori - Kallio - Sturenkatu Paavalin kirkko, linia 10 Kirurgi Ooppera

41

2=8,3=

6:11,7=16,8=11,9=12.

00260 HELS|NK|

ratakuilu
Runeberginkalu
Helsinginkatu - Valtila (Päijänteentie), linja
Ruoholahti

I

1 = 7,

Pohloinen Hesperiankatu 3 B

Kruununhaka - Aleksantednkatu - Bulevardi - Freddkankatu
-lijölö
- Topeliuksenkatu -Jäähalli-Pasila (Velodromi), linia 8
Jätkäsaari - Ruoholahti - VR:n

menee Sömäisten mekoaseman kautta. Kalustotarve tållå
linjaslolla olisi seuraavanlainen:

Kåmåräinen
&
Korvenkontao
Ky

[,4unkkiniemi, linia 6 Hie-

Aleksis Kiven katu

Lakiasia intoimisto

Haapaniemenkentälle asti 0os"
sa siihen yhtyy 6), linia I tosin

Arkadiankadulla sijaitsevat
Luonnontieteellisen museon
kohdalla olevat raitiovaunupy-

-

dulla Vjipurinkadulla ei ole raitiovaunuliikennettä, ei myöskåån
Hämeentiellä Hermannin / Vallilan
kohdalla (Arabiassa kyllä). Linjan
1 pikaratikka-idea perustuu siihen,

että se liikennöi ainoana linjana
Måkelånkatua ja Hämeentieläkin

säkii ovat vielä våårinnimettyinä
nimelle 'Eläinmuseo"-

Suursuolla

ostoskeskuksen

luona oleva "Suursuon" bussipy"
säkki on saanul HKL:n ensimmäisen uuden sukupolven vaihtopy-

UNJA-AUIOK LUS'O 3r.12_ r196

c= scrr. !

2

t2

k = rdl6b,fid60uo

FlddJbsqo

v566
!654 \Ea6
v$i
v56! V5a5 VIB
v5t6
vst v56t ytilr 1,576
V5$ \,564 Vlrtr r/575
v3rl9i vs'o
j€l(,
16l V&ln r6-trt
\6al \660 vtth vs'l r/339r v3at. vlrn \6at
\r54t v!69 y3trr v!2h v33rt v3l}r vL6.r c5€7
v5a6 W6a WE v32Br v33lh v:3ti vs1t5.r C536
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såkkitoteutuksen: kahden sadekatoksen yhdistelmän (n. 9 m Pitkä)

toinen puolisko on varattu tiedoi'
teille ja toinen iavanomaisille mai'
nostauluille. Pysäkillä uutuutena
olevassa pylonissa, jonka korkeus
on 3,6 met ä, on aikaa näYtlävä
viisadkello sekå pysäkkiå koske'

HKL:n vuoden matkustaiaksi
tammikuussa 1995 valiiun baletinjohtaja Jorma Uotisen vaimo Helena Lindgr6n keftoi Iltalehdessä
huhtikuussa 1997 matkuslaneensa raitiovaunussa useasti pummilla, yhden ke(an hän kertoi jopa
jääneensä siitä kiinni

Koiviston Auto -yhtymå (mm.
Edellisen HKL:n "missin'

lipputoimistoista saatava ilmoituskortti. Kanta-asiakkaat saaval
asiakastiedotteita ia muuta aineisloa suoraan kotiinsa. YTVIIä on

ollut kanta-asiakastiedoiteita

io

useamman vuoden ajan ia ilmoit'
taulumiskaavakkeita sinne löW_
nee asiåkaslehdislä, ioita on jaossa YTv-alueen lipputoimisioissa
Kanta-asiakkuudet eivål ole luonoollisestikaan kiinni asuinkunnasta,
Kustaa Vaasan tiella Väinö Au_
erin kadun risteyksen luona on ol'
llt jo jonkin aikaa käYtösså uusi
raitiovaunujen hallivuoropysäkki
Tåmä on siten viimeinen oikea PY_
säkki ennen saapumista Koskelan
varikolle.

Helsingin ta Pasilan asemalla oleval vanhat selkeåt Kronen nåyttölaitteet säilyvät vielå toistaiseksi.

I

vai tiedot lähialuekarttoineen.

HKL:n kanla-asiakkaaksi voi
nyt ilmoitlaltua täyttämållä HKL:n

VR:n kaupunkiradalla (Käpyiän

ja 'tlkkurilan välillä) on otettu kevåällå kä)4töön uudet ADtranzin
nestekidenäyttöisei laiturikiivet.

iäl

keen on mukava siieerata Tampe-

reen liikennelaitoksen viime vuo-

den toimintakertomusta kunnossapidon kohdalta, joka on positiivisen oloinen: "Jovuonna 1989 aloiiettua korjaamotoiminnan sopeuttamisia supisluneeseen liikenteeseen jatkettiin edelleen sallimalla
luonnollisen poistuman tehdä tehtävänsä. Niinpä koiaamohenkilö'
kunta väheni enlisestäånkin vielä
6 %:lla. Tämå tie on n!4 kuitenkin
käyty loppuun. Kalliin kalusion
kunnossapidosla ja liikenneturval_
lisuudesta ei voida tinkiä. Lisäksi
poistuvan ammattihenkilöstön kokemusperäiset erikoistiedot ja taidot on voitava siirtää peruskoululelulle nuorelle polvelle. Yleensäkin on korkean työttömyyden vallitessa järkevåä korjaia ilse ia suosia suomalaista iyötä."

Oy Liikenne Ab) on saanut ensim'
mäisenä suomalaisena linja-auloalan yrityksenä ISO 14001 siand
ardin mukaisen ympärislösertilikaatin huhti-loukokuun vaihteessa. Jonkin ajan kuluttuatästä Suomen Turistiauto ilmoitii saaneensa

ensimmäisenä suomalaisena linja-autoyhtiönä ISO 9002 laatu- ja
ISO 14001 ympä stösertifikaatil.
Lahden kaupunkiliikenteen uusi yhteistaritfitu nnus sijailsee auto-

jen eiuk!lmassa ja on tällainen:

s?s:n kevätajelu tehtiin tänå vuonna hinausvaunu H-1 ä eli entiselä ws-vaunulla 344. Kuvassa ollaan iuui
pikkuautaa kannattaisi
iuinniiaenåssa xuin*a entisen linjan 5 päätepysäkin eli löölön toin silmukan tukkinutta
siiiää sivuun. Kuva Jotma Rauhala 27 4.1997.
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Brysselin liikennelaitos STIB
on tilannui 60 uuleen bussiirl istui-

met Askolia ja

Päällyskankaat
Sellgreniltä. Uusi aluevaltaus koti'
maisilta toimittajilta.

SRS:n perinteinen kevätajelu
lehliin 27.4. tällä kertaa mitä erikoisimma la vaun!lla eli Vallilan hinausvaunulla H-l (entinen 344).
Linjan 15 reilti (tällä kertaa ilman
mitäån linjat!nnusta) oli seuraavai

-

Koskela

-

l,4äkelånkatu

Pasila

-

,annerheimintie - Yriönkatu uudenmaankalu - Aleksanierinkatu - Snellmaninkatu - Liniat Mikonkatu - Kirurgi - Tijölön halli
- Salmisaai -Töölön lori- KauPpatori

-

Porvoonkatu

-

Låntinen Brahenkatu
Arabia

halli

-

-

OoPPera

-

Paavalin kirkko

Koskela

(-

Kåpylä

-

-

Vallilan

Vallilan halli).

Ennen linjalla 15 ajamattomia raiti-

oila olival

Rautatieläisenkadun
muuteltu rataosuus sekä Yriön- ja
Uudenmaankatuien uusi silmuk-

ka. Turkulaiset osallistuiai olival
ainakin mieiissäAn päästessåän
pitkäslä aikaa ajaamaan Uuden_

maankatua raitiovaunulla (siellå
raitsikai" liikennöivåt sennimisellä
kadulla). Pitkästä aikaa Helsingissäkin päästiin käymään Töölön to'

rin silmukassa; yksi torin tulokaaressa radalle väärinpysäköity ja-

panilaisvalmisieinen pikkuauto
nostettiin låsnåolleiden iosimiesten toimesta auton nurkisla larttuen ilmaan ja heijattiin viereisen

asiassa koskaan tarvitse edes nii'
tä 19:ää tuolia, joika siiiä löytlvät,
kiitokset myös Koskelan railiovau'
nuhuoljolle, ioka muutamaa päi
vää ennen ajelua puhdistivaunun
läpikoiaisin loistavaan kuntoon.

kioskin roskalaatikon luo, niin että

Valmel-vaunumme pääsi jatka'

maan tåmän pienen pysähdyksen
jalkeen malkaansa. Hetken kului
tua autonsa väärin pysäköiny't tt{
tö iuli noutamaan kulkuneuvoan
sa, mutia ei huomannut tulla kiitiä
mään siilä, että väärinpysäköimisestä ei viitsitty ilmoittaa poliisilaitokselle. Töölön torin kiskourat oli
vai (johtuen näislä väårin pysåköidyistä autoista, niin ettei sinne
päåse iuuri koskaan raiiiovaunulla

liikennöimään) sen verran um-

messa hiekastayms., että kuliettajamme ioutui puhdistamaan lählökaai kaapimalla vaihderaudalla
urat puhtaaksi. Retkelle osallistui
54 (plus lapsel) tlylyväistä jäsente; lMyvåistä siiläkin huolimaita,
että isiuimia H-1:ssä on vain
1 9:lle. Vastaavasti seisornatilaa oli
enenrnän. Erikoisen ajelun mah-

dollisli HKL-Raitioliikenneyksikkö
ja sen Vallilan varikko, jolle osoi
lamme vielä tässä kiitoksemme.
Koska hinåusvaunumme ei itse-

YHDISTYSESITTELY

1Z
Liikennesuunnittelun Seura ry
Liikennesuunnitlelun Seuran
tarkoituksena on olla liikenne'
suunniitelijoiden yhdyssiteenä ia
herättäå kiinnostusta liikennetekniikkaan, aldivoida keskuslelua I ikennepoliiltisista kysymyksistä sekä seurata liikennealan kehitystä
ja tehdä toimialaan liittyviä aloitleita. Jäsenmaksu on 120 mk vuodessa. Seurassa on ainoastaan
henkilöiäseniå, ioiden luku on vakiintunut vähän yli 300:aan - etupäässä insinöörejä, arkkitehtejä ja
muita maistereita. Seura käyhää

neljästi vuodessa ilmestyvän Lll'

H-1 on saapunut onnellisesti Töölön toin malalalle ia kapeale päålepysäkkialueele
Kuva Jorma Rauhala 27.4.1997.
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KENNE-lehtensä Yhteydessä alaotsikkoa "tieteellis-ammatillinen

aikakauslehti". LIIKENNE-lehden

vuosikerran sivumääd on

ollut
ulkoSeuran
noin 130. Tilaushinta
puolisille on 200 mkia näitä tilauksia on parisataa Seura on vuodesta 1975 lähtien jåriestånyt vuosittain opintomatkoja ympäri maailmaa (Yhdysvaltoja ja Japania

myölen)

ia näille on

osallislunut

kaikkiaan noin 70O henkeä. Liiken-

nesuunnittelun Seura ry:n iäsenyydestå tai Liikenne-lehden ti-

laamisesla kiinnostuneet voivat
osoittaa tiedlstelunsa osoitteeseen Töölönkatu 11, 00100 Helsinki. Puhelin (09)492 579, telekopio {09) 492 278.

ULKOMAAT

Tukholma

-

Raitiovaunulinja 12 eliAlvikin
Nockebyn linia suljettiin liikenteel'
tä 9.6.1997. Linja avataan uudes_
taan toukokuussa 1998 ja silloin
se on kunnostettu ja uudistettu pi'
karaitiotiekåYttöön.

Lontoo 1996
Lontoossa jo-tähånkin asti suuin liikennöitsijä Cowie Group paisui koko Bdtannian toiseksi suurimmaksi sen ostettua British Bus
-vhtiön. Oston myötå Cowien haF
tJun tuli, io aiemmin omistetut Yhtiöt mukaanlaskien, 27 erinimistä
ihmaa, ioista seitsemän liikennöi
Lontoon paikallisliikenteessä. Nåi'
den seilsemän Yhtiön kalustomää'
ä on n. 1900 bussia.
London General -yhtiö siirtyi Lon'
don Centralin seuraksi Go Ahead
-konsemiin, iosta näin tuli Lonioon toiseksi suuin tiikennöitsljä n'
'11oolla bussilla. Kolmantena on

suomessakin busseja omisiava
Stagecoach-Yhtiö n. tuhannella
autollaän.

Kalustohankrnnoissa illååvät
kaksi kestosuosikkia, joita hanki-

taan lähes joka Yhtiöön. KaksikeF
rosbussien Ylivoimainen Ykkönen
on Volvo Olympian Northern
Counties -koritla ja midibussien
sekå
suosikki on Dennis Dart

-

nÄrtrot lrxEl?EEl YnOBd! rrrÄ4 11-03.1997

Lueltelossa on Eaioiitu !aiiioliikenteen vuolonldelot'5ijoiius-
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normaali- että matalalattiaversiona. Dart on 1990-.luwn todellinen
niii:i liikkuu pelmenestystuote
kåståån Lontoossa Yli tuhal kappaletta. Täysikokoisia yksikerros-

-

busseja hankitaan hyvin våhån täl'
lä hetkellä, tosin Dennis Dartien
pisimmåi versiot ovat Ylikymmen'
metdsiå. Muita Lontooseen vuon_
na 1996 hankittuia bussimalleja

olivat mm. Dennis Arrow (2-ker'
roksinen), Dennis Lance, OPtare
kaksi
Excel ia N4alshallMinibus
matalatattiaisia.
viimeisimainittua

-

Enäå ei Lontoossakaan aina an-

neta busseille tyyppitunnusta, tai
ios annetaan, eiväi lunnul'Get ole
;d yhliöillå yhdenmukaisia. sa-

malla bussi\ypillä saattaa eri yhli'

öissä olla eri tunnus tai sitten voi
kahdella erjtyyppisellå bussimallllla olla eri lirmoissa sama tYYPPi_
iunnus.
London central -Yhtiöllä on vielå

45

Routemaster-ltussia alkupe_

råisellä AEo-moottodlla varustettuna. Nåmä aiotaan nyt uusia ehkii lvecon-koneilla, mutta myös
Scanian kerrotaan olevan asiasta
kiinnostunut.

RA|TIO 2', 1997

Bussin iuloajan pysäkille reaaliaikaisesti ilmoittava iärjestelmä laa-

jenee huomattavasti, sillä tarkoitukseen on saatu rahoitusta peläti
30 miljoonaa punlaa. Tällä s!mmalla saadaan yli 4000 pysäkkiå
varustetiua näl,ttölaitteilla.

AVUSTUK.

SET tulivat
tällä kertaa
seuraavilta,
joille kiitok-

set:

N4ikko

Alameri,

I\,4ik-

ko Atlila, Tee-

[/onissa kaupungeissa yleistyneel
kokomainosbussit eivät ole salliltuja Lontoon linjaliikenteesså. Sen
sijaan yhä usearhpi koulutus- ym.

mu Collin, Ari

Elenius, Toln

Heino,

Arto

Hellman,

käytössä oleva bussi on saanui

Hans

mainosmaalauksen. Uusinta uutta
mainosrintamalla on kissanruokaa
esittelevä pysäkkikatos, josta aikaa kuulua kehräystä matkustajan
iullessa paikalle. Tulossa on myös
koiranruokaa mainostava haukku-

Koskikallio,
Pertli Leinomäki, Marko
Kinnari (S),

Juhana

va katos.

NoIdIund

Huamasitko, että jotain jäi
puuttunaan. Sen voi vielä koiata
se u raavassa nu m e rossa, Päätepysäkki toimtetaan ykinomaan
taimitukselle lähetewjen uutisten,
havaintojen ja avustusten perus-

nen,

JäatiHarri

,

Kimmo Nylander, Sami

Pämussa on likenteessä jonkin venan kierräUsbusseja,
kuten tiimåkin entinen tukholnalainen SL:n bussi.
Kuva Mafti Visuri 11.1996.

Partanen,

Juhani Poussa, Kimmo Pyrhönen,

Jorma Rauhala, Kai Sillanpää ja
MattiV'suri .

SGANTA
RAtTtO 2 t 1997
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IffittffillIlillllllllilllllll
ÄG17+
Aiemmin ilmestyneilä
RAlTlOita on vielä saatavana.
Tavanomaisten uutisPalstoien
lisäksi lehdissä on
seuraavanlaisia iuttuja:
'1988 r 2
mm. Viisikymmenluvun sinisiä busseja- Munkkiniemen vaiheita.

1995:2
mn. Viisikymmenluvun ralikoita. Laut-

tåsaaren hevosrailiolie. Tampereen
uuclet bussit.

1996:2
mm. Lontoon bussiliikenne 1992-94

Helsingin €iliovaunut. Raitiovaunuonnettomuus 12. 8. i92O Helsingissä
1996 :3
mm. Tampereen linja-aulolapahtumiå.
Vaihleenlämmityslaitteiden kehilykseslå Helsingissä. Helsingin buss;lin_
joja osa 11. Praha 1996.
1996 :4
nm. Kausalan-Leininselän lautalie ja
hevosrailiovaunut siellå. Raitiotien ja!
kaminen Arabianranlaan- Vaunujen
I -30 muutostyöt ja erot, osa i .

1997:1
rnm. Va olramien aika alkaa syksyllä
1998. Tampereen liikennelaitoksen
uutisia. viisikymmenluvun ratikoita.

vÄRTPoSTlKoRTTEJA

llclsitk! ASEA-vaunu 1 82 Liisankadulla Monosen ruumisarkkuliik-

Helsingin

Ro;itioliikenne-

keen edustalla huhtikuussa 1977.
Helsinki SAT:n pulamootlorivaunu

mt,l eo

1950-luvun alkupuoliskolla Erot_

TööLön DaunulTaLleitkt on

tajalla.

llelEbK Kaipion moottoivaunu,
nykyaikaisin kaksiakselinen va!nusarja, 1970-luvun alussa Sederholmin talon edustalla.
llclgitki punaharmaa nivelvaunu
nro 68 Munkkiniemessä ruska-aikaan syksyllå 1978.
Helsinki Karia-vaunu 303 Snellmaninkadulla Suomen Pankin
edustalla 17.1.1985.

Johdinautot 622 ia 625
Tukholmankadulla 6.5.1974.
EmpCtg Johdinautol 9, 10 ja 23
Pyynikintorilla 1.11.1970.

tlelsllki

Tilauksel SRS:n postisiirtotilin
PSP 8o0 014-€4 493 kautta,
merkitse liedonantokohlaan
haluamasi numerot ia kortit'

-

Lehdet 30 mk kappale,
paitsi 1988 :2 vain 15 mk.
Kortit 5 mk kappale,

aDoinna keskiutikosta
sunnuntaihrn
kLo 11

-

17.

Vorlhoja raittoDaun4ja

sekA johdina,uto,

MVAnni.ss(j' on
postikortteja.

awwtr okennus s atj oj a,
opaskid qsis j a Dideoitav

TööLdnkqtu 51 A
OO25O Helsittlct

(o9) 169 3576

KANSIKUUA: SRS:n kevåtajelu tehtiin Valilan hinausvaunulla

RArflO
SUOMEN RAITIOTIESEURA rY

PL

234

00s31 HELSINKI

Johtokunh v. 1 997:
puheenjohl4a.... J o rm a Bau h al a
puh
(09) 873 5836 tai
049 843 330
puhl: (09) 707 2957

Lehti ilmestyy neljåsti vuodessa ia
iaetaan SRS:n jäs€nlehtenä.

puh

k
k
t:

(09) 458

794

varapuh johtaja..Ä,i Oksa
puh
(09) 802 2393
puh
(09) 472 3e'44 iai

Perustettu 15.1.1972

Helsingin Raitioliikennemuseoon sekå

050 s59 1911
rahaslonhoilaja.. Ktbret Engbetgl
(09) 362 960
puh
aRislonhoitaja... Ioivo Niskate,
puh
(09) 531 121

useimmjlle Dohioismarsten railiolie-

iäsen..................Tom Heino

Jäsenkortilia ihainen

sisåånp:iäsy

seurojen ylläpitåmille museorailioteille
ja museoihin. Treduslete lipunmyynneistå.

24

lsSN 0356-5440

Pååtoimittaja: Jormå Rauhala

sihleei'..............Juhana Notdund

Jåsenmaksu 100 mk

H-l

20. vuosikerla

k

PSP 800 01414,183

vala-

kuDia Helsirlgin jufkis en
tiikenteen historiasta-

k
k

vat4äsen...........Daniel Fecle ey
puh

k

(09) 458 4033

Toimituksen postiosoite:
Jorma Rauhala
Laihokuja 2 C, 01 370 Vantaa
Kustantala:
Suomen Raitiotieseura ry
Painopaikka:
Painopörssi Oy, Helsinki 1997
@

Suomen Raitiotieseura ry

TekijäinoikeusmåäEysten perusieella
miåän osaa lehdessä julkaistuista aF
iikkeleista ei saa kä!4tää ilman toimi

BATTIO

2'1997

