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HKL:N SISU-BU ss tT osa 2

1972-75
257 -31

0.

31 2-37

4.

40A -409.

504-

503
A: BT-69CR, BT-53CB (322-325)
tMi AEC AH 760 12,5 litr.
V: Voith Diwabus 506. 2-pon.
K: Wiima 0s (257-374).

Aulokori (400-409. 500'503)

(A=alusta, M = mooltori,

V=vahleisto,K=kori)

257-310 1972-AA
312-321 1e73-A8
322-325 1973-88
326-374 1973-49
400-409 1974-86
500-s03 1975-86
Sisun seuraava sukupolvi, jossa

oli n},t Leylandin sijasia

AEC:n

(The Associated Equipmenl Co
Ltd, Southall, Middlesex) moottori

takajäähdlttimellä. Ensimmäiset
autoi ilmaantuivat linjoille elokuussa 1972. Sarjan 257-310 toimitukset jatkuivat maaliskuulle 1973
asii. Koripuolen suurimrnat uudistukset olivat uusi os-malli käänlö-

ovilla, sekä auton etuosassa sijainnut rahastajanpaikka. Kotivarikkona oli aluksi Koskela. sitten
Ruha, sitten taas Koskela. 1970luvun puolivälisså alkupään autot
olivat välillå Vafiassa. Vuodesta
1982 lähtien 257-279 olivat VaF
han kalustoa, loput Koskelassa.
Rahasiajanpajkat purettiin 1970luvun puolenvälin iålkeen satapro-

/ General
Electic -vaunuja eli ns. "Jenkkejä'
vuodelta 1 920 käyteftiin viimeisinä
aikoinaan linja a I Vaqila - KauP'
patoi. Kuvamme vaunu 73 on vuo'
rassa 55 Pohjoise a Esqhnaadikadu a v. 1957. Vaunusatia hYlättiin lopulisesti kahden vuoden kuKansikuva: J.G.BiI

lultua- Kuva IImo lkonen.

Auto 277 vuaden vanhana Kauppato n mwjien kiifitiimäIä linjala 12
(Sörnäslen vihannestukkutori - Kauppalo .
Kuva Tomny Mannet 9.9.1973.

senitiseen kuljettajarahastukseen
siirtymisen myötä. Sitkeimmät yksilöt sinnitleliväi linjapalveluksessa aina vuoden 1988loppuun asti.
Autot 312-321 olival muuten samanlaisia kuir, edelliset, mutta ilman rahastaianaitiota. KäWöönotto tapahtui Ruhassa maaliskuussa

1973, multa jo syksyllä kaikki siiF
tyivät Varhaan. Vuosina 1980-81
autot vierailivat Koskelassa, mutta
palasival sitlen taas Vahan linjoille. Poislo tapahtui vuosina 198788.

kuusta 1973 alkaen - viimeiset
vasta vuoden 1974 alkupuolella.
Ulkoisina eroinaedellisiinsarjoihin
olivat kumireunus pyöräaukoissa
sekä kulmikas "täynnä"-kilpi. Alkupään autot olivat uutena Ruhassa,

loppupäå Koskelassa. Sitten osa
loppupäänkin autoista oli Ruhassa, kunnes kaikki siirtyivät Koskelaan vuonna 1975. Myöhemmin al-

kupäån autot palvelivat Varhassa.

Suuin osa poistetiiin kältösiä
'1987-88, viimeiset toukokuun lopussa 1989. Autoa 374 säilytettiin
museoautona, mutta mootlotivau-

rion ym. jälkeen hankkeesia luo-

322-325 olivat mallimerkinnältään
BT-s3CR ja niissä kokeiftiin uudenmallisia akselisoa. Nämäkin
Sisut tulivat kä)4töön maaliskuussa 1973 Ruhassa. Vuosina 1975-

vuttiin. Samassa autossa oli myös
aikanaan kokeiltu kolmiportaista
Voithin vaihteistoa.

eteenpäin Varhassa. Viimeiset yksilöt poistuivat katukuvasta vuon-

tiin käyiiöön toukokuun lopulla

82 ne olivat Koskelassa ja siitå
na 1988.

Seuraava sarja numerosta 326
eteenpäin tuli liikenteeseen elo-

Autokorin korittamat 400-409 otet'1974. Nämä olivat kodltaan hataria autoja ja niiden melutaso oli
korkea. Tälle sarjalle eipovattu pi!
kåä kå!.ttöikåä ja niitä seisotettiinkin välillå vuoden verran. Verraten
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hyväkuntoiset AEC'mootlorit siir
rettiln va htomoottoreiksi tukevampia Sisuja varten ja tämän sarjan
autot varustettrin vanhoilla Leyånd O 680-koneilLa. Tästä eteenpäin näiden Sisuien lyyppimerkiniä olisi tavallaan pitänyt siis olla
BT-69SP. Autot romuteltiin vuonna
T986, tosin yksi (407?) säilyi mök-

kiauiona. Varha oli lämän sarjan
kotipalkkana lähes koko ajan.

500 503-sarlassa o ivähän u!dis'

ieitu Auiokorin korl. Nämäkäån
allol eivåt olleet suur menestys
HKL:Ia - nekin poisteltin jo vuon
.a 1986 Varhån ka usioa.

Aulon 311 petäluukku oli 196A-tuvun malla
Kuva Pertli Leinomäk 22.7.1982

1973

3t1
A: BT-698VT
V: Vojth Diwabus 506. 2-port.
K: Wiima 05

Nämä olivat - yks ttäiskappale
Volvo nro 41O:n ohela - arnoat
bussit HKL:lla, joissa eisilloin ollut

311

ditakavaLoja.

Nl: Leyland

O-510 8,2 ltr.

1973-86

Auto 31T oli yksiträiskappale, jossa kokeillijn Leylandin uutta moot'

toria. Tämå jäi ainoaksl auioksi,
iossa olj kaksiportainen vaihteisto

Leyland 51o-koneen

kanssa.
Myöhemmin O.510:n tilalle vaihdettiin 680-moottori. Korivaruslukseltaan aulo vastasi 257-310-sarlan autoia. Se olisuurimman osan
aikaa Koskelan kalustoa.

A; BT-69CF1
M: AEC AH 760 12.5 litr
V: Voith 506, 2-port.
K: Delta City

504-533

1975-88

Nåiden autojen alustana oli nor'
maali BT'69CR, mutta kori oliiYYlikäs Delta Cily. Tyylikkyys olikin
näiden bussien korien ainoa positiivinen asia, silLä nåmä Deltat olivat erittåin hataria ja kylmiä, muutamasla autosla taisi joku sivuikkunakin tipahtaa kadulle. Delta-Sisuissa oli mm. uudenlainen maa-

laustyyli, jossa harmaa kylkiraila

leveämpi kuin aikaisemmin.

RAIT|O

Ensimmälnen auto nro 504 tlli
käytröön loukokuussa 1975, pää'

vuoden 1988 lopussa. Lähes kaik
ki menivät romulukseen, mutta jo'
ku auto löysr vielä uuden omisiajan, kuten esimerkiksi nro 520, jo
ka siirtyi Ahvenanmaalle (ks. kuva
Raiiio 2"1990).

sarja lokakuun 1 975 ja tammikuun
1976välillä. Kaikki a!totmaalaltiin
myöhemm
täyssinisiksi iman
kylkiraitaa ja useisiin yksilöihin
vaihdettlin pyöreät takavalol. Korin takaosan sivuikkunoiden tueksi

n

asennetliin tukitanko. Delta'Sisut
aioivat Varhan ilnjoilla. Poislot aloi'
Delta-Sisu numerc 51 6 ltäkeskuksessa 1 gg0-luvulla.
Kuva Ktistet Engberg.

1975
s04-533

oli

liikennelaitoksen pyoreitå standar-

ieitiin jo vuonna 1985 Vimerset
yksilöt aioivat vrimeiset aionsa

1

- 1998

1976-77
630-649. 710,719
A: BT-69CR
M: AEC AH 760 12.5 itr.
V: Voith 506, 2-porl.

K:Wiimå K'1OO

630-649
710-719

1976,91

1977-92

Wilma K T 00 kori löi iisensä låpi
HKL:lla vuonna 1976. Tänrä kor
oli kaikissa vuosien 1976-78 liikennelaitoksen Sisuissa- lJuden
muotoilun lisäksi rnyös istuimet oli

vat uudenrnal iset. Ensimmäinen
sarja käsitti autot 630-649. jotka
649:åä lukuunoltamatta iulival in
joile kesällä 1976. 649 tuli kä)4'
töön vasta vuodenvaihteessa ja
si nä kokeiliiin HKL:n !usia sisä- ja

Wiima K-104 -karilla varusletuissa Sisuissa 630-638 ja 70A'7Og olialunperin tällainen väriIys, tässä 634 uulena Rautatienlorilla.
Kuva Hannu Pulkkinen.

ulkovärejä.

Ensimmäiset kymmenen auloa
Toinen sarja 710'719 iu i linjapa velukseen kesällä 1977. Se oliensimmäinen sarja uusilla väreillä.

650-659
700-709
720-754
800-844

977-90
977-92

977-95
978-96

Aulol630-639 olivat aluksi Koske-

lassa vuoden 1977 lopulle asti.
Sen jälkeen ne, kulen tämän tyypin muut autol alusta asti, olivat
Varhan busseja. Låhes kaikki peruskorjattiin vuosina 1985-88 maalatliin uudella ilylillå ja matkustamoon vaihdetliin kangaspäällysteiset teräskuppiistuimet.
645, 646 ja 712 varustettiin kuiten-

kin muovirunkoisilla Parabus-penkeillä ja auto 714 sai mustat pus-

k!rii

Vuonna 1976 Sisun kaupunkimallin moottori päätettiin vaihtaa
AEC:stä taas Leylandiin. Samassa yhteydessä luovuttiin pitkään
palvelleesta Voilh 506-vaihteistosta. Se korvattiin uudella kolmiportaisella D851-iaatikolla. Vaihteistoon kuului myös hidaslin joka aiheutti hlvin nykivää klMjä.

650-659 aloittivat liikennöinnin
vuoden 1977 alussa Koskelan linjoilla. Ne olivatvielå vanhoissa väreissä sinisin isiuimin. Vuonna
1980 bussjt siirrettiin Varhaan, jossa ne palvelivalkin sitten loppuun
asti. Osa maalattiin uudelleen vaaleamnalla vårisåvyllå- Poisto tapahtui vuodesta 1987 alkaen, viimeisenä 656 lokakuussa 1989.
Seuraava sarja 700-709 tuli maaliskuussa 1977. Nämä olivat viimeiset bussit vanhoilla väreillä.
Autot olivat edellisten kaltaisia ja

Auto 836 Kasarmilotilla pölykapseleissaan,

13 päivää ennen poistoa

Kuva Kimma Nylander 29.12.1995.

Mlynti / poisto alkoivuonna 1989.
600-sarjan autot oli poisiettu linjoilta kevääseen 1991 mennessä,
700-sarja vuoteen '1992 mennes_
sä. 643, 649,711 ,713-717 ta719
lähtivät Tarttoon ja autoista 638 ja
645 tuli punaisia Cocå-Cola -pizzerioila.

1976-74
650-659. 700-70e. 720-754. 800-

844
A: BT69BVT, BT-69ElT? (800)
M: Leyland

0.510 8,2 litr,

Valmet 611 (800)
V: Voith D851, 3-port.
K: Wiima K-'100
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ne toimitettijn uutena Ruhaan, jos-

sa ne ajoivat vuoteen 1985. Sitien

ne siidylvät Koskelan

reiteillePoislo tapahtuj vuosina 1991-94.

72a'l 54-satiar toimliukset alkoi'
vat sB/skr.russa 1977 ia jaikuivat
vuoden 1978 alkupuolelle asti.
Näissä autoissa oli nyt uudei ulko_
ja sisävärit ja vähån erinäköisel
vihreäl stuimet. Kuljetiaialla oli
suojaseinä ja sisävalot olival uudenmalliset numerosla 740 lähtien
sekä "pysähtyy"-valo keltaiaustai
nen numerosta 750 låhtien. Autot
jaetuin aluksi Ruhan ja Koskelan

kesken. mutta vuodesta 1978 ne

olivat kaikki Ruhassa

vuoteen

1984 jonka jälkeen loPPuPäån

tot siirrettiin Koskelaan.

au'

Ennen

poislojen aloittamista iilanne oi
se. etlä aulot 720-734 ollvat Ruhassa, oput Koskelassa. Poistojen aleitua vuonna 1991 kaikkijål
jellä o evat yksilöt s iirrettiin vähitel
len Koskelaan ja näin Ruhasta tuli
ensimmäisenå sisuton varikko.
Viimeinen auto 720 ajoi viimeisen
keikkansa uudenvuodenaattona
1995. Sama auto on n,4 säilyletiynä museoa!tona.

8oo-sarjan ioimiluksei alkoivat
maaliskuussa 1978. Elokuuhun
mennesså kaikki 45 auloa olival

liikenteessä. Hallisijoitukset tapahtuivat siien, että aulo 800 Valmet-moottoreineen oli Ruhassa,
801-820 Koskelassa ja A21-444
Varhassa. Vuodesta 1979 autot
814:sia alkaen olivat Varhassa
1980{rvun alussa 800 siirtyi Koskelaan, muttavuodesta 1985 kaik-

ki olivat Varhassa. Numero

831

esiintyy HKL:n bussipostikoriissa,
jota saa ostaa mm. Raitioliikenne_
museosla. Autot 800, 816-844 toi
mivat kisabusseina asianmukaisesti teipatluina yleisurheilun N4N,4kilpailuissa kesallå 1983.

Auto 8OO sai Leyland-moottorin ja
lähes kaikki perusko4attiin 1980-

uvun lopulla. Tässä Yhteydessä
matkrstamoon vaihdetliin leräs_
kuppiistuimet. Useisiin asennet_
liin vuoden 1988 lopulla Vantronkilpilaite, jonka avulla kuljettaja

saaltoi yrittää

linjanumeroiden
vaihtamista paikaltaan nousematta.
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M M'kisabussit liikennöivät myös Otaniemesse ja Helsinki'Vantaan lenta'
asemalla - aikanaan haNinaista kaupungin tEojen yliltävää liikenneltä.
Kuvan 973 kisateipeissä Otaniemessä. Kuva Peftli Leinomäki 11.8.1983.

Aulojen poislot aloiiettiin vuonna
1989. Koskatåmä on viimeisin liikkeellå ollut Sisu-sarja HKL:lla, kä
sitellään auiojen käy'tösiäpoisloa
tarkemmin ariikkelin lopussa.
1980
970-989

BT-69BVT

mutta hiukan uudistettuna, mrn.
kojetaulu oli muuttunul. Autossa
989oli koteloiiu "hiljainen" mooitori slvujäähdj4timellä mallimerkin'
nä|lä BT-718VT. Koina oli kaikis'
sa iaas vaihtee ksi Delta ja istu imei

A: BT-69BVT, ET-71BVT (989)
M: Leyland O.510 8.2lilr.
V: Voith D851, 3-port.
K: Delta 100 City

970-389

HKL:n viimeinen Sisu-hankinla.

Alustana edelleen

1980-95

muistuttivat
kejä.

1

970'[]vun alun penk-

Nämä autol olivat koko ajan Koskelan kalustoaja olivat myös kisabusseina MM-kilpailLrissa vuonna
'1983.

Viimeisen Sisu-sarjan auto 982 Pihlajamäessä.
Kuva Pedti Le!rcnäki 26.9.1994.

Vuoden 1978 mallsen Sisun (812) kajetaulu.
Kuva Kimma Nylander 28.5.1994.

'1984

4
A: BK-200D nivel
M: DAF DKFL1160
K: Wilma N-201

4

1944

Uusin HKL:n käytössä ollut Sisu.
Tämä aulo kuului nivelbusseihin,
joita i ikennelaitos testasi v!onna
1984 påätlääkseen lulevlsta hankinnoistaan. Valinta ei osunut Si_
suun, ejkä mallin kehittelyä enää
latkeltu, eikå tämäkåän Yksi ö jää
nyt HKL:lle. Vjimeksi se on ollut
Askaisten Auto Oy:llä Turun seu_
dulla (ks. kuva Raitio 3*1997).

Seuraavassa luettelo HKL:n Si_
suista numeroiäriestyksessä.
Listassa ovat mukana myös ioh_
dinauto (nro 1) lä kauPungin
edustusbussit (nrot 1501, 1502),
ioita eimuutentässä iutussa käsitellä. Johdinaulosla 1 on ollut
juitua lehdissä 4'1978 ia 4*1987.

'1

BT.69CR

/

Wiima 05

322-325
vn

B-65SP / Aiokkivrn 1965

BT-s3CR

/

Wiima 05

326-374

/ wiima K-100

BT-69E|T?

80'l-821

B-53SP / Autokori

vm 1968

1972,t73

BT-69CR

/

Wiima 05

80'l-844 BT-69BVT^Viima K-100
vrn 1978

vm 1 973

B-77ST / Helko vm 1963

800

vm 1s78 (myöh. BT-698VT)

vm 1972n3
SWS BT-69JA / Wiima K-100

vm 1979

3
4
4

312-321

801-861 B-53SP / Wiima 04

BK-2ooDnivel / Wiima N-201
vm 1983

400-409
vn 1974

68-74

5oo-503 BT-69CR/Autokori

862-891 B-53SP /Wiima 04

vm 1 975

vm 1970

SHDRXB-1o1

/

Suomen

Autoteollisuus vm 1938

91-95
1

B-74SP

/ Wiima 01 vm

95A @x. 24A,245,252,25A,261

96-105

J

B-75SP / Helko 04

BT-69CR / Autokori

vm 1968

504-533

BT-69CR

630-649

Delta City

970-988

BT-698VT / Delta 100

City vm 1979/80

K-100

BT-69CR

vm 1 976

vm 1961

/

vm 1975

989

BT-71BVT

/

Delta 100 City

vm 1980

^Viima

650-659 BT-69BVT^Viima K-100

'1501 B-84CW

vm 1958

vm 1976

vm '1970

238-256 BT-s3SP / Wiima 04

700-709 BT-69BVT,/wiima K-l00
vn1g76n7

1502 BK-848O / Wiima 5
vm I 974

238-263 B-74SP / Wiima

01

rm 1972

257-3lo

BT-69c8 / Wiima 05

71G719

K'100

BT-69CR

^Viima

/ Wiima 5

8010...8210 B-53SP /Autokori
vm 1968 (ex.801-821)

vB 1972

vtn 1977

311

720-754 BT-69BWMiima K-l00

8220...8610 B-53SP / Wiima 04

vm 1577

vm 1968 {ex. 822-861)

BT-698VT /Wiima 05

vm 1972n3
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SISUJEN LUKUMÄÄRÄ
VUODEN LOPUSSA

Vuosilta 1945, 1965 ja 1975 on
merkitty mallikohtaisel lukumåårät
ja autojen numerot, vuodelta 1985
mallikohtaiset lukumäärät, muilta
vuosilta vain Sisujen kokonaismäärä. Vuodesta 1993 lähtien on
kuiienkin joka vuodelta mallikoh'
tainen, autojen numerol sisältävä
iuettelo.

lVoniauto on ollut kirjoillavielä pit
kään liikenteestä poision jälkeen.
Seuraava lista on tehty pääasiallisesti virallisten poistopåjvåmåärien mukaan. Listat vuodesta 1994
alkaen on koottu pelkäslään niistä
autoista. jotka todella kaduilla liik-

k!ivat.
Autot 311 ja 800 on laskettu koko
ajan tyypiksi BT-698VT. Autot

400-409 on taas laskettu koko
aian BT-69CR -tyypin alle moottorinvaihdoksista huolimatta.

Luettelo ei sisällä johdinautoa nro

'I eikä kaupungin edustusbusseja
1501 ja 1502.

10 kpl
1 kpl

4

B-655P

1 kpl

3

.1966
.1962
l9!8
19!9
1,gD
L911
L912
1
L914
.l_925

BT-69CR

37 kpl
38 kpl
98

kPI

98 kpi

7 kpl
SHDRXB-10'1 7 kpl

68-74

ll)40
E4a
'1948-s7
l95g
1-959
1960
$Of
1902
19OA
ll)53
1965
B-74SP
'

261 kpl
223 kpt
179 kpl
118 kpl

87 kpl

5s kpl
48 kpl
30 kpl

BT-69BVT 30 kpl
707 ,704, 720, 728, 730,732,733.

109 kpl

734,737 , 739, 7 42, 7 44,7 47 .7 4A,
749, 811, 812, 814, 815, 816, 817.

1s3 kpl

818,836, 970, S71, 973, 977. 979.

982,947
221kpl
238 kpl
269 kpl
154 kpl

1991

Aiossa I kpl
720, 732, 814. 815, 816, 817, 836,
970, 982

.l_995

Ajossa 6 kpl

257 -310 , 312-321 , 326-37 4,

72O" 732*, 814, (815*1, 836,

400-409

970*,982"
* linjalla viimeistä kertaa 31.

B'53SP

91 kpl

BT-s3SP
BT-53CB

BT-698W

12.

1995

801-891

19 kpl

4 kpl
'1

'*

ajossa vielä vuoden viimeisenå
arkipäivänä 29.1 2.1 995
""' lähti myös ajoon vielå 29. 12.
1995, muttä lopetti kesken päivän

kpl

311

7 kpl
7 kqt
0 kpl

26 kpl
26 kpl
26 kpl
36 kpl
36 kpl
37 kPI

36 kPl
37 kpl
25 kpl

23e.250,252-263

1

i96O
19gZ
1988
l9å9
1-990
.l-99-f
199a
1993

113 kpl

238-256

l_gl5

RAtTtO

B-75SP
B-77ST
96-105

1998

l9ZO
1ga
llEE
1929
1980
]981
l-982
llSS
1984
1985

VIIMEISET VUODET
292 kpt

3s0 kpl

Vielå vuonna 1992 oli Koskelassa

341 kpl

kiioillä lähes 30 Sisuaja moni niistä oli vielä ajossakin. Varhassa oli
kirjoillå 20 autoa ja niistå kymmenen oli säännöllisesti linja-ajossa.

361 kpl

Myöhemmin Koskelan liikkeellå
oleva Sisu-kanta typistyi neljäån ja

360 kPl

Varhassa viiteen. Vaikuttavimman
360 kpl
348 kpl

poismenon suoritli auto 8'll, joka
syttyi tuleen Liisankadulla 29.10.
1993. Kesån '1994 Koskelan Sisul
olival seisomassa- Varhan Sisuilla

427 k?t

ajettiin 17. kesäkuuta asli, jonka
jålkeen ne huilasivat 14.8 asti.

323 kpl

15.8 låhtien otettiin käyttöön 814,
815, 816, 817 ja 836. Koskelassa
ilmeisesti jo uumoiltiin, ettei Sisuja
enåå taNitiaisi, mutta niin vain piti
syyskuun lopulla ottaa jåljellå ole-

302
178
BT-698VT 120
BT-53CR 3

BT-69CR

BT-718VT

kpl
kpl
kpl
kpl
1 kpl

vat Sisut 720, 732, 970 ja 9a2
ajoon.

vielä lauanlaina 30.12 ja sunnun
taina 31 .12.1995. Silloin tåmä jou-

kon vanhin päätti Pitkån Päivälyönså 18 vuoden ikäisenå.

Uusi vuosi 1996 alkoi siis siten,
että Koskelan Sisut olivai jo poissa, mutta Varhasta lähliajoon vieLä kaksi viimeistä mohikaania -

814 ia 836 0älkimmäinen edelleen
ylvääsii oikean puolen pölykapse_
leissaan). 836 jaksoi vielä puuriaa
11. tammikuula asti. Silloin sen oh

Jusin keÅössåotlut Sisu, nivelautonra 4 KuvaPen Leinamäki4 41984
Kesållä 1995 Koskelan Sisut taas

seisoivat, multa varhalaiset olivat
tiettäväsli liikkeellä silloinkin. Jossain vaiheessa 816 kuitenkin luo_
vutti, joten Varhaan jäi vain neljä

Sisua kä)41öön. SYYsliikenteen
alussa 1995 olivai aiossa 720,

ja 982

Koskelassa ia
732, 97O
814, 815, 817, ja 836 Varhassa.

836 oli muita komeampi _ siinä oli

pölykapselit oikean puolen pyöris'
sä.

Sitten alkoikin viimeinen lask! en-

nen loppuai syksyllä 817 hajosi läljellä vielä 72O,732 A14' A15'
836, 970 ia 982. 29.12 1995 815:n

kuljettaja kirjoitti vikalappuun vies
takapåå kolisee". Kolina oli il'
meisesti sitå luokkaa, ettei autoa
enäå kannattarul koriala. Sama
päivå oli myös vuoden 1995 viimeinen arkipäivä ja silloin aioivat
viimeiset aionsa myös Koskelan

tin

aulot 732, 970 ja 982. Niihin ei
ilmeisesti tullut mitään erityislä vi
kaa - påätettiin vain, etlei niillä
enäå seuraavan vuoden Puolella
ajeta. Jåljellä siis enäå720, 814 ja
836. Näistä 720 olikin erikoistilanteessa, koska se olisijoiteltu linjalle 15 sellaiseen vuoroon joka oli
liikkeellä vain osan päivästä, multa kuitenkin myös viikonloppuisin.
Niinpä 720 aioivuoronsa loPpuun

Stsu-aika on oääWnyt: viimeisel yksilöt Vahassa Vasenmalla vtimeisena eiossaollul814. sinen LAK:n (Liikennelailoksen autokeho ry) 887vm
1g7b, 817,815 ia 836. Kuva Kimmo Nylandet 8 2.1996'

jaustehosiin rikkoulul, eikä siiä
enää koriallu. Näin vlhonviimeiseksi Sisuksi iäi auto 814- Se oli
merkitty HKL:n kirjoihin 3.4.1978
Koskelan varikolle ja olinl,'t siis 17
vuoden ikåinen. Jo vuonna 1979
se oli siirretty Varhaan ja oli siitä
lähtien ollul itäisen yksikön kalus'
toa.

vltMEtNEN PÄrVÄ 26.1.1996

Tuona perjantaiaamuna bussit
låhtivät Varhan hallilta kuten aikaisempinakin aamuina - Volvojen ja
Scanioiden seassa linjalle statttasi
myös HKL:n ainoa Sisu nro 814.

Auion oikea etujousipalje kuiten_
kin rikkouiuilinialla 96s ja niin 814
joutui linkuttamaan kallellaan kotihalliinsa kesken päivän. Tähän
påättyi HKL:n Sisu-aika.
Låhteet:
- Haastattelutietoja ovat antaneet
Krister Engberg, Jukka Hannikai-

nen, Pertli Leinomäki ja Juhana
Nordlund.
- Helge Nygr6n: "Sisu suomen ia
maailman maanteillä, suomen Autoteollisuus 1931-1981"
sekä Sisun esitteet.
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Hisloriaa HKL:n liedolur- ja henkilökunialehdestä "liikennepeilistä" nn 2

RAITI OTI ESAH KOLAITTE

1963

KAYTOSTA

IDEN

KUNN0SSAPID0STA t'uonna

/

JA

1963

lns. Penili Sanlaharju

Miltei kadullakulkiian katseen yläpuolella, noin 5,5 m korkeudella, pitkin
raitiotietä kulkee kuparinen aiolanka eli ilmajohto. Tämä iohto on sähköenergian raitiovaunuihin iohtamista varien ollut tarpeen siitä lähtien, kun hevosvetoiset vaunut vuosina 1900-1901 korvattiin säh kökäyttöisillä vaunuilla.
Toisena johtimena käyteiiyå
raidekiskoa lukuunollamatta såhkökä!,tön alkuaikoina ajojohto oli

åinoa sähköinen osa raitioteillä.
Våhitellen kehityksen ja vaatimus-

ten kasvaessa on

sähköislystä

laajennetlu käsittåmään myös
vaihteet siten, että ne saadaan
vaunusla käännetyksi ajoa keske)4tämättå. Vaihteisiin on sittemmin iäriestetly myös sähkölämmitys niiden ylläpitämiseksi sulina ja

käy,tiökuntoisina talvikuukausien
aikana. Myös liikenteen ohjaus- ja
opastinvalot liiltwät osaltaan rai_
tioteiden såhkölaitteisiin.
Tä ä herkellä sähkökäyttöisiä
vaihteita on nelisenkymmenta, ja
sähkölämmityslaitteet on yli sadassa vaihteessq. Ajojohtoa on 93
km, mikä 80 mm' poikkipintaisena
vastaa noin 65 000 kg kuparia. Tämän kuparimäårån ilmassapitämiseksi tarvitaan n. 10 000 eristintä,
n. 6 000 kannatinlankaa, n. 2 000

kannatinpylvästä

ja

suunnilleen

sarna määrå seinåkiinnityksiä.

Koska varsinkih raitiovaunuhenkilökuntaa kiinnostanee raitiotiesähkölaitteiden käyttöön, kunnossapitoon ja kehittelyyn liittyvät
kysymykset, on paikallaan tarkastella näitå seuraavassa lähemmin.

sasähkö kehiiettiin. Voimaiaitos sijaitsi Hakanieme. torin luona.
Vuonna 1914 siirtyi sähkön iankinta sähkölaitoksen tehtäväksr.
Sähkölaiioksella on tällä hetkellä
kahdeksan tasasuuntausasemaa,
ioissa raitiokäWöön ta.vittava 600

V tasasähkö 10 000-30 000 V
vaihtosåhköstä muunnetaan ja tasasuunnataan-

Tasasuuniausasema käsitiåä
paitsi tasasuuntaajayksiköt myös
600 V Mkinlaitoksen kaapelikaikaisijoineen jå suojareleineen. Tasasähkö johdetaan tasasuuntaamoista yhteensä 43 kaapelia myöten rt-ajojohtoverkkoon. Ajojohtoverkko on jaksoerottimilla jaetlu
yhtä moneen jaksoon.
Tasasuuntäuksessa tapahtu_
neesla kehityksesiä voidaan todela, että alkuaikoina tasasähkö ke-

hitettiin yksinornaan

pyörivien
moottorigeneraattoreiden avulla. Näiltä ajoilta
juontaa käytäntö, että tasasuuntaamot srjaitsevat sähköasemien
yhteydessä. Vuoden 1930 paik"
keilla raitiotiekäyttöön hankittiin
elohopeatasasuuntaaiia. Uusiä
pyöriviä koneita ei tämän iälkeen

muuttajakoneiden

ja

enäå hankittu. Sensijaan resedikoneina pyöriviä koneita on käytet-

Sähkön hankinnasta.
Raitioteillå kåytetään käyttövoi-

mana 600 V tasasähköä. Såhkökäytön alkuaikoina raitiotieyhtiöllå
olioma höyrwoimalaitos, jossa ta-
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ty aina vuosiin 1959-1963 saakka.

Nåinä vuosiia såhkölaitoksella
suodtettiin jakelusuurjännitteen

korotus ja pyörivåt koneetjäivät lo-

pullisesti pois käytöstä.

Runsas vuosi sitten raitiotiekäyltöön hankittiin laatuaan uusia

lasasuuntaajia, piilasasuuntaaiia.
Tämän lasasuuntaajan ed!isla
elohopeatasasuuntaajaan verrattuna mainittakoon kolmea prosentlia parempi hyötysuhde, våhäisempi reservitehon larve, toirnintavarmuus kylmänäkin, tyhjäkåiyntiin soveltuminen, helppo
kaukokäytläå ja pieni tilantaNe.
Tasasuuntajatehoa on tällå het-

kellä yhteensä 32[iW (32 000
kW). Tåstä on 7 NlWylikolmekym-

mentä vuotla vanhoia, 18

llw Vli
ja 7

kymmenen vuotta vanhoja

I\rW on uusia piitasasuuntaajia.
Suurimmat kuormjtushuiput talvjkJukausien ail,ana ovat olleet noin
16 MWia 15 min. huiput ovatolleet

noin 9 MW Tämä merkitsee sitä,
että reservitehoa on tällä hetkellä
runsaåi 1O0 7o. Suureen rcservitehoon on vaikutlamassa se, että aikoinaan rt-liikenteen kasvuennusteiden mukaan on päädytty suuriin
tasasuuntaajayksiköihin.Pyörivien
koneiden ja elohopeatasasuuntaajien aikaa ottavat kodaustyöt
ovat myös vaikrttaneet reservitehon hankintaan.

Kaapelive*osia, joka suurelta
osalia on hwn vanhaa, voidaan
erikoisuutena mainita, että keskikaupunkialueella on kåytöstä pois-

jäåneitä

jakelujännitetasasähkökaapeleita niin runsaasti, etlä niistä on saatu tarvittiavat 600 V verkon kaapelilisåykset. Vielåpåtasasuuntaamoiden välillekin on niislä

rakennetlu 600 V yhdyskaapeleita. Näiden yhdyskaapelien ansiosta saadaan käyttövarmuuita lisåtyksi ja päåstään vähemmållä reseruillä.

Railiotietasasähkön jakelLllaitleissa lapahiuneesta kehityksestä
voidaan vielä mainita runsaat vuosi sittea käyttöön otelut oikosulun
koestusreleet. Nämä releet toimi-

vat kaapelikatkaisijan Jauettua ja
ne mittaaval onko laukaisun aiheutianul oikosulk! vai ohimennyt
kuormitushuippu tai muu vika. To-

detluaan oikosulun nämä releet
suorittavat päivystäjän häiytyksen
muussa tapauksessa katkaisija
ohjautuu kiinni ja rl-liikenne pääsee jatkumaan.

Edellä käsitellyien tasasuuniausasemien ja kaapeliverkon ke,
hjtiely tapahtuu sähkölaitoksen ja
liikennelailoksen yhteistoimin,
mutta niiden rakenlamisesta, kåytöstå ja hoidosta vastaa såhkölai'
tos. Tasasuuntausasemien ja kaa-

peliverkon pääomakustannukset

Aioiohloverkon kunnossapito

Helsingin raitiotieajojohdoi
ovat yksinkerlaista ja kiinleästi ki
ristettyå pisteripustrisrakennetta.
Tämä ripustusrakenne raiiiotietå
60 vuotta sitten sähköistettåessä
oli yleisesti käytetly. Vielä

ny,tkin

se on tyydlttävä, mutta eikunnossapidon kannalta paras mahdollinen, sillä ripustustapa vaatii runsaasti kan natin lankoja ja -pylväitä,
ja ajolanka kuluu paikoittain ripusiuskohdista nopeasli. Kiinteästä
kiristyksestä johtuen ajolangat

löyht!.vät kesåk!umilla, ja talvipakkasilla on ajolanga. katkeamisvaara. Marhittakoon, että

Laul

tasaarenkadulla raiaa vuosi sitten
m uutetlaessa tehiiin uudempaa ripustusta ja käyteltiin painokiristystä. Kåytössä olevien ajojohlojen ripuslustavan muuttaminen ei kui-

tenkaan suuremmassa määrin
enåä lule kysymykseen.

iohdon poikkipinta oli 60 mm'.
Kuormiluksen kasvaegsa ajoioh-

heutuvat yleiskustannukset

nakkain, vaikkakin kunnossapidon
kannalta rinnakkaiset ajolangat
ovat hankalia.

taamoiden kesken. Såhköenergiasta sähkölaitos veloittaa kaupunginvaltuuston hyväksymän omakustannushinnan mukaan. SåhköIaitos veloittaa lisäksi hoitomaksua
tasasuuntaamoiden hoidosta.
Koska sähköasemien ja tasasuuntaamoiden hoito tapahtuu samanaikaisesti on mainittu veloitus jossain måärin ha*innan varainen.
Esimerkkinä mainittakoon, että

viime vuonna (1962) raitioteillå
(iohdinautolinja mukaanluettuna)
käytettiin sähköä n. 25 milj. kwh.
Sähkölaitos veloitti påäomakustannuksia n.31,7 milj. vmkeli 1,24
vmk/ kwh sekä hoitomaksua 22,3
milj. vmk eli0,86 vmk/ kwh. Energian hinta oli5,5 vmk/ kwh. Lopullisesli tasasähkön hinnaksi nåistä
tuli7,6 vmk/ kwh.

enää vaslaa niitä kuormituksia, joita raskaimmin kuormitetuilla osilla
esiintyy. Vaikeimmissa kohdissa
on asennettu kaksi ajolankaa dn-

Kannatinpylväinä on käyiössä

ristikko-, latta- ia pyöreitä teråspylväitä, ja onpa ki!4össä muutama betonipylväskin. Pylvååt, joissa on sekå såhkölaitoksen että liikennelailoksen kannatinlankoja
tai laitteita ovat ns. yhteisiä pylväitå. Yhteisistå pylväistå rautalie rajana vastaa itäpuolella sähkölaitos
ja lånsipuolella liikennelaitos.
Versinkin liukkailla keleillå saltuu liikenneseisauksia aiheuttavia
ajojohtovikoja autojen pylväskolareista. Pylväät ovat tässä rnielessä

monin paikoiri virheellisesti siioitettu aivan ajoradan låhelle, tai ne
ovat katua levitettäessä jääneet
siihen.

Runsaasti ylimääräistä työtä
aiheutuu myös seinäkiinnityksistå
10

usein uuteen taloon ei seinäkiinni-

lyksiä saada entisten kohda e.
Tällöin koko kannatinjärjestelmä
on alueella uusiitava. Seinåkiinnitysten saaminen nylqis jin seinärakenleisiin tuottaa usein vaikeuksia, ja kannatinlankoja myöten tulevan äänen vaimenlaminen cn
niissä vaikeampaa kuin vanhoissa
paksuissa tiiliseinissä. Poikkeuksettomana käytäntönå on. ettå sei,
nåän kiinnittämisesiä ei talonomis,
tajille makseta. lvikäli lupaa ei saada, käytetään tilanteeseen sopivaa pylväslä.

Ajojohtovefton kunnossapito
käsiliåä ennalta ehkäisevän mää-

räaikaistarkastuksen ja sitä se!,
raavan kunnossapitokorjauksen
sekå sattuvien vikojen välitt6män
korjaLrksen.

doi vaihdettin 80 mmz poikkipintaisiksi. Tämäkään poikkipinta ei

jaettu sähköasemien ja tasasuun-

kennusajaksi nanittäin on pystytel
tävä tilapäiset pylväät ja va.sjn

Sähkökäytön alkuaiko na alo.

(6 o/. koron ja 5 % poiston) veloittaa sähkölaitos vuosittain kirianp jtoaruon mukaan liikennelåitokselta. Tulkinnan varaa tåsså kohdin
jää vain siihen, miten såhkölaitoksen u!disrakennustoiminnasta aion

sellaisissa kaupunginosissa, joita
uudelleenrakennelaan. Ra,

juui

Määråaikaistarkastukset, jotka
suurelta osalta pyritäån suorittamaan kevään ja kesän aikana käsittåvät ajolangan kuluneisuuden,

sivuttais- ia korkeuspoikkeaman
sekä vaihdesähkdlaitteiden tarkastamisen, iaksoerottimien ja

edslimien eristystasornittaukset
sekä kaapelivaudoiden toteami-

sen. Todetut viat kotataan, joko
välittömåsti tai ne herkitåån vädllisillä muovilevyillä ja korjataan yövuorojen aikana.

Edellåmainittu måäråaikaistoiminta on jatkuvan kehittelyn kohteena, ja tätä toimintaa vaten on
vanhasla raitiovaunusta rakennef
tu erityinen tarkaslus- ja mittausvaunu. Tätä vaunua kåyttäen suurin osa tad.astuksista ja mittauksisia pydtään suorittamaan liikenteen aikana påivållå.

Ennalta arvaamattomien viko-

jen varalta johdinasentaiai työs-

kentelevät nomaalin päivävuoron
lisäksi kahdessa vuoossa (klo
6.00-15.00 ja klo 15.00-23.00).
Näiden työaikojen ulkopuolella dliikenteen ajaksi on järjestetty kotipåivystys. Ajoiohtoihin kohdistuva
työ tapahtuu tomiautoa kåyttäen.
Tomiautol, joita on kolme, on va-
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rusteitu radiopuhelirnella, joten niihin tarvittaessa saa yhteyden radiokeskuksen välityksellå.

kealle kåäntåvä magneetti vidaa ja
ilmanvirtaa ajettaessa saa vasemmalle kääntävä magneelii virlaa.

tållä hetkellå 40 V, 220 V ja 600 V

Mjkäli virroitlaja vaihteenkääniö-

Näkvmiå

Päivysiykseen osallistuvia johdinasenlajia on kahdeksan ja ioh'
dinpajalla on lisäksi kaksi asentajaa. Korjauslöitä iohtaa iohdinmes-

koskettimen kohdalla on alhaalla ei
kääntökoneisto huomaa vaunua
lainkaan eikä myöskään käännä.

tari-

Kuten edellisestä kåvi selville,
tarvitaan kaksimagneeiiisen vaih-

Johdjnasentajien työ vaatii mo'
nipuolista ammatiitaitoa ja on lisäksi vaarallisla. Liikenne- ja sähkötapaturmanvaaran vähenlämiseksi korjausmenetelmäl ja -väiineet sekä itse aiojohtolaitteet ovalkin jatkuvan kehittelyn kohteena.

teenkääntökoneiston ohjaamiseen
eriiyinen releistö. Tätä releistöå on
kehiielty liikennelaitokselia ia sen
rakenieessa on mm. pyritty siihen,

että se olisi helposti vajhdeltavis-

sa. lvlainittakaon, ettå kaksimagneettisiin vaihieenkiiäntökoneisioihin on tarkoitus siirtyä sitä mu-

Vaihteiden sähkölaitteista

kaa kun vanhoja joudutaan loppuunkuluneina poistamaan.

Helsingin raitioteillä on tällå
hetkellä kä}4össä yksimagneetti
sia ns. saksalaismallisia ja kaksimagneettisia ns. englanlilaismallisia vaihteenkååntökoneistoja.

Yksinagneettisel vaihteenkäåntökonejstot oval sähköiseltå kyikennå|läån mahdollisimman yksinkertaisia, sillå raitiovaunun käyttäessä

virtaa vaihteenkääntökosketlimen
kohdalla kulkee virta vaihteen
kääntömagneetin kautta ja vaihde
käåntåä. Vaihde kääniäå siis aina
virralla ajettaessa ja on käåntämättä aiettaessa ilman virlaa.

Tåmån vaihteenkäåntökoneiston haittapuolia ovat mekaanisten
osien monilukuisuus ja vikaantumisalttius, vaihteenkääntövoiman
riippuvuus vaunun käyttämästä
virrasta, vaihteenkääntökoneiston
jatkuva jånnitteisyys sekå se, ettå
käåntökoneislot eivät ole keskenään vaihtokelpolsia, joten niiden
korjaus on aikaa ottavaa.

Kaksimagneettisessa vaih-

ei edellämainittuja haittoja ole. I\ragnee-

teenkääntökoneistossa

teista toinen kåäntåä oikealle ja
toinen vasemmalle, joten mitåän
erityisiä vipulaitteita ei tarvita. Vau-

nun vida ohjaa eriiyistä relettä ja
tämä puolestaan kontakto a. Kontaklorj antaa vakioviran magneettiin.

Ajettaessa vaihteenkåäntökoskettimen kohdalla vifialla saa oi-
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Yksimagneettislen

eli

saksa-

laismallisten vaihteenkååntöko,
neislojen yhteydesså tarviiaan
opastinvalot eli suuntanuolet, jotta
kuljettaja vaihteenkåäntökoskettimen kohdalle saapuessaan tieläisi
mihin suuntaan vaihde on kååntyneenäls. tuleeko hånen aiaa virralla lai ilman virtaa.

Näiden valo-opastimien kumpaakin suunlanuolta valaisee kolme 220V sa4aan Mkettyä hehkulamppua. Kåyttöjännite on 600 V
Kln käylössä on 36 valo-opastinta
on niissä yhteensä yli 200 hehkuIamppua; näistå palaa aina puolet.

Näin ollen, kun hehkulampun i!
moitettu polttoikå on 1 500 tuntia,
merkitsisi tämä sitä, että joka

sauvoja.

Yli kuuden vuosikymmenen ai
kana, jona sähköä Helsingin rai
tioteillä on käytetty, on aiojohtojen
kunnossapitotoiminnassa ehlinyt
iapahlua ajan mukanaan iuomaa
kehitystä. Niinpä alkuaikoina rulr,
saat kahden vuosilqmmenen ajan
ajoiohtoihin kohdistuva Vö suoritettiin hevosvetoisen lorniraitaan
lavalta kåsin.
Näitå iornirattaiia vetävå,,Veikko-polle" oli vuosien mittaan oppinut tehiävänsä ja tunsi eri työvaiheet. lt ärillä ilmoilla se seistessåän oli nostellut jalkojaan ilmoii
taen siten, että sähköä kujkijatkojen kautta maahan.

Kerran oli Veikko ollut l/eilah,
dessa lailumella kun Kulosaaressa sattui ajojohtovika. Ennenkuin
Veikko haettiin laitumelta ja päästiin Kulosaareen oli päivä ehtin),t jo
iltaan.

Kotaustoiminnan tehostamiseksi hankittiin ensimmäinentomiauto vuonna 1 924.
Johdinasentajilla vikoja korjatessaan oli tavoitteena työskennellå ja liikehtiå nopeasti, jotta
matkustava yleisö saisi sellaisen

'1s:sta tunnin
'./äliajoin pitäisi vaih-

kuvan, että he yrittävåt parastaan.
lMoottoriajoneuvoliikenne oli kaduilla tällöin vielä vähåistå, joten

kennåstå johtuen yhdenkin lam-

;austyötä. Nykyisin raitiovaunuja

iaa yksi hehkulamppu. SaiaM-

pun rikkoutuminen me*itsee valovikaa. Käytännösså valovikoja on
keskimåärin ollut neljå vijkossa.

Epäkohdan poistamiseksi siirMään lähiaikoina lamppuien innan kytkenlåån, jolloin valovikojen
määrä vähenee.

Vaihdesåhkölaitteiden ja erityivaihteenlåmmityssauvojen
kunnossapysymistä vaikeutiaa kadulta vaihteisiin kerååntyvä vesi ja
lika sekä olosuhteisiin nähden suuri käyttöjännite. Vaihteenlämmityssauvai ovat olleetkin jatkuvan kehittelyn kohteena ja käytösså on

sesti

se ei sanottavasti häidnnyt korkäyttävåt matkustajat edellyttävåt,
ettå vaunut kulkevat kaikilla linjoitla aina aikataulun mukaisesti. 'Iästä on suoranaisena seurauksena,
että myös raitiotiesähkölaitteiden
tulisi aina olla kä!4tökunnossa.
Kun ottaa huomioon ajojohtoverkon laajuuden ja laitteiden runsauden ja toisaalta sen, eflå pieneltäkin näyttävå vika saatlaa pysäyttää raitiovaunuliikenteen, asettaa
tämå korkeat vaatimukset ajoiohtoverkon kunnossapidolle.

Raitiovaunuliikenteen kulkiessa
suurelta osalta yhteisillå våylillä
muun liikenteen kanssa, vaikeul
11

laa tämä ralasähköiaitteiden kunnossapysymistä ja kunnossapito-

toimintaa. Olosuhteet näin ollen
oval vaikeat ja liikenteen vilkastuessa tulevat yhä vaikeammiksi.

Kun raiiiovaunuliikenteen

jatku-

vuus iällå hetkellå on epåselvä (tai

selvä), ei raitiotiesähkölaitteiden-

kaan kohdalla ole perusteita s u u ria
kustannuksia vaativiin uudistuksiin. Nain ollen lisääntyneet vaatimukset on pydttävä tyydyttåmäån
päåasiassa lehostamalla kunnossapitoa. Uudistuksia ja kehilystoimintaa kannatlaa toistaiseksi toieuttaa vain sellaisissa kohdissa,
joissa niistå aiheutuvat kustannukset lyhyessä aiassa maksavat it-

sensä takaisin, tai misså ne liikenleen sujuvuuden, liikenne- ja työturvallisuuden tai käWövarmuuden kannalta ovat välttåmättömiå.
Niin kunnossapito- kuin kehitystoi
minnankin onnistumiselle Iuo par
haan pohjan hyvå ammattitailo ja
rakentavassa mielessä sujuva yhteistoiminta.

Perlli leinomäki

HELSINCIN

BUSSILINJOJA

osA t2

LINJA 15
1

.2.1938-30.1 1.1939

Senaatintori - Unioninkatu - Hå-

30.8."31 .10.1954

keavuorenkatu - Ratakatu - Laivurinrinne - Pursimiehenkatu - Perä-

Hakaniemi (Porthaninkadun risteys) - Diakonissalaitos

Tehtaankatu - Peråmiehenkatu

miehenkatu

-

Hernesaarenkatu -

meentie - Mäkelänkatu - Pohjolan-

-

/

1.6.1965-27.8.i 971

n. 14.11.1939

Taivaskalliontien risteys)

Siltasaari - Hakaniemen tori - Toinen linja - Castreninkatu - Kirs-

ja - Erottajankatu ' Yrjönkatu -...

20.5.1946-23.1.'1949

tinkatu - Helsinginkatu - Mäntymäentie - Toivonkatu - Ivlannerheimintie - Linnankoskenkaiu - Topeliuksenkatu -.Haadmaninkatu - Tukholmankatu - Täka-Töölö.
ll-suunnassa poikkeaa: ...- Toinen
linja Porthaninrinne - Elåintarhantie - Siltasaarenkatu - Hakaniemen tori.

katu

Käpylä (Pohjolankadun

Erottaja - Mannerheimintie - lvluseokatu - Tdölönkatu - Töölön tori
- Topeli!ksenkatu - Näistenklinikka
24.1 .1949-14.2.1951

Erottåia - Mannerheimintie - l\4useokatu - Töölönkatu - Linnankoskenkatu - Topeliuksenkatu - Stenbäckinkatu - Lastenlinna (kiertäå

-

edelliseen reittimuutos: ...- Erotta-

xx.12.1939-16.4.1940
...- Kapteeninkatu - Erottaja

sankalu

lraneesikalu

- Lii-

- Liisan-

puistikko
1.10.-10.11.1946
Erottda - Eteläinen Espiänadikatu
- Kauppatori - Mariankatu - Lii-

sankatu
LINJA 154

-

-

Maneesikatu

- Liisan.

puistikko

Lastenlinnan)
11.6.1946
1 1.-7.3.1953

Rautatientori - Hämeentie - Laulatarhankatu - Kulosaarcn silta

Kulosaaren renta-Kulosaari
LINJA 16

(Verkkosaad)

Oy Omnibus Ab:n linja 1, linjanu31.8.'t 953-29.8.1954

Koulutori (po. oikeasti Koulupuistikko, Rata / Korkeavuoren / Yrjönkatujen kulmaus) - Erottajå Keskuskatu - Kaivokatu - Kaisaniernenkatu - Siltasaarenkatu - (llsuunnassa Porlhaninrinne) - Tojnen linja- Alppikatu - Oiakonissalaitos - Ensi linja
12

mero muutettu 7.3.1938
30.1 2.1 937-xx.1 2.1 939

Merikatu - Kapteeninkatu - Korkeavuorenkatu - Yrjönkatu - Erottaja - Keskuskatu - Raulatientori Liisankatu - Pohjoisranta - Kauppatod - Eleläranta - Kasarminkatu
- Pohjoinen Roobertinkatu - Kor-

/ Ehrensvårdintie - Tehtaankatu - Perämiehenkatu - Punavuorenkatu -Albertinkatu - Uudenmaankatu - Erottajankalu - Eteläinen Esplanadikatu
- Pohjoinen Esplanadikatu - Mariankatu - Liisankatu - Maudnkatu Eira - Hemesaarenkatu

Maneesikatu

-

Kruununhaka

-

Pohjoisranta -...
31.8.1953
...- Pohjolnen Esplanadikatu - Mikonkatu - Erottajankatu - Uuden-

maankatu

-

Albertinkatu

RAtTtO
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-

miehenkatu - Kankurinkatu - Sepänkalu - Tehtaankatu (pååtepysäkkinro 25:n kohdalla) - Perämie-

l-suunta: ..-- Tehtaankatu

henkalu - Pursimiehenkatu 'Albertinkatu - Uudenmaankatu -...

291962-3041964
Munkkisaari-Kulosaari

katu -...

Kalso reitti linjasta 16

Perå'

ku - Pietarinkatu - Kapteeninkatu -.

miehenkatu -...

ll-suunia: ... Vilhonkaiu - Keskus-

l,-suunta: ...- Pursimiehenkatu Perämiehenkatu - Tehiaankatu -

1.5.1964

22.1.1952
ll-suunta: .-. Porihaninkatu - Port,
haninrinne - Eläintarhantie - Sil

Munkkisaari-Kruununhaka

tasaarenkatu -...

Perämiehenkatu -.-.

(Maurinkatu)

4.3.1957
ll-suunta: ...- Pohjoinen Esplanadikatu - lvlannerheiminlie - Bulevardi
- Albertinkatu -.-.

8.3.1965
jatkettu Kalamatalankadun risieyk-

n. 19.7 .1955-24.7 .1957

22.9.1952-27.6.1953
Kapleeninkaiu 1 I (puistikko) - Korkeavuorenkatu - ...Fleminginkatu
Aleksis Kiven katu 16 (Kustaankadun risteys).
28.6.1953

7.12.1959
..-- Liisankalu - Pohjoisrania - Maneesikatu - Maurinkatu - Liisanka-

- Pietar,nkatu Neitslpolku - Merikatu.
...Kapteeninkatu

LINJA 17

tu -...
13.10.1953-2.8.1954

30.12.1 937-31.1 2.1939

6.2.1960

Päåtepysäkki
joisrannasta,

lladtkadullc

Poh-

tlqlsikalu (Katajanokka) - Vyöka'

i!

- Kruunlvuorenkatu - Ka!ppato-

ri - Eteläinen Esplanadikatu - Erol'
laja - Heikinkatu - Lönnroiinkatu Fredrikinkaiu
Luthe.inkat! Temppelikatu
Sammonkat! -

'

Vuonna 1961
lJusi linjan nimi: Punavuoret

l\,,lechelininkatu (Etu-Töölö)

-

-...

28.5.1962

kadiankatu

vardi-...

Kauppatori - Kanavakatu - Kruunuvuorenkatu - Linnankatu - Vyökatu
- Luotsikatu.

l-suunta: ...- Albertinkalu - Punavuorenkalu - Fredrikinkatu - Bule-

Fredrikinkatu

- Ar

l-suunla: ...Kapieeninkatu - Tehtaankatu - Neiisylpolku - Kasarmikalu - Plnanotkonkatu - Yrjönkatu
30.8.1954

Päåtepysäkki siiretty Aleksis Kiven katu 2.

22.5.1956

lFsuunta:...- Erottaja

-

Uuden-

maankatu - Ydönkatu -...

2.9.1962-30.4.1964

'16.12.1948-28.1.1949

Punavuoret-Kulosaai
...- Liisankatu - Pohjoisranta - Ha-

Raulalientori - ... Siltasaarenkatu
- Porlhaninkatu - Fleminginkatu Helsinginkatu - Harjutori.

kaniemensilta - Sörnäisten rantatie
- Kulosaaren silta- Kulosaarentie -

Risto Rytin tie - Tupasaarentie Svinhutuudintie - Ståhlbergintie Kulosaarentie -...

1.12.1962
lsuunta: ...- Tehtaankatu

miehenkatu

-

-

Perå-

Punavuorcnkat! -

Fredrikinkatu - Uudenmaankatu-...

rinkalu)

7.12.1959

...- Sepänkatu

-

Koulupuistikko - Erottajankalu Erottaja -... Harjutori.

4.4.1949-13.6.1949

Kapte€ninkatu (puistikko)

kio -

Munkkisaad

RAtTtO
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ll-suunta:...-Porthaninkatu - Sifta-

keavuorenkatu

-

10.6.1959

ll-suunta: ...-Kapleeninkatu - !!eli:
kalu - (l-suunia:) Neitsytpolku Pietarinkatu - Kapteeninkatu

-

Kor-

Yrjönkatu -...Har.

-...

'13.9.1963

iutoJi.

lsuunta: ...- Siltasaarenkatu - Hakaniementori - Toinen linja - Pon-

14.6.1949-21.9.1952
... Kapteeninkatu - Mgldlalu - Neit-

haninkatu

'

Laivanvarustajankatu Kapteeninkatu - ... Helsinginkatu Penoerkatu - Aleksis Kiven kalu
1

6 (Kustaankadun dsteys).

Tehlaankatu -

Munkkisaaaenkalu - KalastajanauMatalasalmenkatu

8.2.1958

3.3.1949-3.4.1949

sytpolku
LINJA 154

-...

saarenkatu -...

1.5.1964

Punavuorst-Kruununhaka (Mau-

l-suunta: ...- Erottaja - Eteläinen
Esplanadikatu - L4ikonkatu - Kai-

saniemenkatu
29.1.1949-2.3.1949
Erottaja - Keskuskatu - Rautatienlori- ... Hariutori.

2.10.1962

I-suunta: ...- Fredrikinkatu - Uudenmaankatu - Erottajankatu -...

4.3.1957

23.11.-2.12.

1

950 tilapåisesti

... Kapteenjnltätu - Piotarinkatu Huvilakatu - Medkatu - NeitsytpoF

-...

'|3.11.1964

ll-suunia: ...- Porthaninkatu - Porthanindnne - Eläintarhanlie - Siltasaarenkato -...

Daniel Federley
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Muutama Baitio sitten kerroimme lyhyesti kantakaupungin joukkoliikenneselvityksestä eli Kanjosta. Muutama kohta varmaankin herätti lukiioiden
kiinnostuksen siinä määrin, että lähempi tarkastelu lehden palstoilla on
paikallaan. Tässä lyhyessä artikkelissa tutustutaan ehdotettuun ykköslinjaan, pikaliniaa n keskustasta Koskelaan.
Kanio-proiektin suunnittelussa
lähdeliiin tutkimaan oeljää erilaista
vaihioehioista ralkaisua kantakaupungin jo!kkoliikenteen pääjärjestelmäksi. Nämä vaihtoehdot olival
"Batikka".' C-rata" (aikaisemmin

Pikaraiikka), "N/eko" sekä 'Pisa,
ra" eli VR:n lähiliikenteen junien
ajattaminen tunneiissa päåradalta
keskustan kaulta ranlaradalle- Li
säksi [,4etron ja Pisaran pohjalla
ryhdyttiin tutkimaan vaihtoehtoa,

jossa meho ja VR:n lähiliikenne
pystyitäisiin yhdiståmään silen. et-

tä lopulta päädytäån yhtenåiseen
mekokaluston pohjalla keh jtettyyn
kalustoonVaihtoehdossa Ratikka on kanlakaupungin joukkoliikenne jätesleity vahvistamalla olemassaole-

van railioliikenteen roolia. Kaniakaupungin bussilinjoja korvattaisiin railiolinjoilla ja raitiotiikenteen
houkuttavuutta parannettaisiin nopeuttamalla sitä huomattavasti.
Rataverkkoa laajennettaisiin Koskelan lisåksi lähinnå Jätkäsaareen, Munkkivuoreen, llmalaan
sekä Sömäisten sataman alueelie, minne on suunniteliu huomattavaa asuinrakentamista.

Tuikittaessa nykyistå raitiotieratave*koa ja -lintastoa on huomattu, että linja 1 / 14 on suhteellisen tehoton verattuna muihin
raitiolinjoihimme. Tamä johtuu lähinnä raitiovaunun ja bussien
påållekkäisestä liikennetadonnas-

ia Mäkelänkadulla; Måkelänkatua
liikennöi bussilinja 51 taioten tåysin påällekkåisen yhteyden linjan
/ 1A kanssa Hakaniemeen. Myös
liikennöi
Måkelänkatua ja Hämeentietä pitkin Bautaiientorille.
1

moni esikaupunkilinja

NyMselle ykköslinjalle

on

Kanjo-projekti esittänyt kaksi vaihtoehtoista ratkaisumallia. Ensimmåisessä vaihtoehdossa linjan 1 /
1A liikenne korvataan busseilla.
Palvelutaso såilyisi nåin "suunnil
leen ennallaan' ja liikennekustannuksissa sååstettäisiin.

'14
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Toinen vaihtoehto, jota on Påä-

dytty suosittelemaan, on ensimmäisen vaihtoehdon täYdellinen

vastakohta: Lakkauttamalla bussi_
linjat 55 ja 65A ja nostamalla railioliikenleen tasoa huomattavasti
nykyisestä voidaan KäPYlån suun'
nan raitioliikenne säilyttää ja sille
luodaan enlistä parempi kilpailutilanne bussiliikenteeseen verraltu-

On siis päädytty esittämään
Helsingln keskustasta Käpylään ja
Koskelaan suuntautuvaa Pikarai
tiotielinjaa. Tarkoilus on, ettå Koskelan sekä Veräjämäen alueiden
joukkolijkenne järjestetään kokonaan uudelleen tuomalla alueelle
pikaraitiolielinja sekä lakkalttamalla suorai bussilinjat keskustaan. veräjämäen aluetla palvelisi
tiheån VR:n låhiliikenteen (Oulunkylän asemalta) lisäksi liityntälinja
pikaraitiotielle. Vaihto liitynlälinjal
ta raitiovaunuun tapaht!isi joustavasti samalla pvsäkillä ia jokaiseen railiovaunuvuoroon ia -vuo-

keskustassa on kolme; joko Kirur
gi, Ruoholahtitai Kampintori eLi Ur'
ho Kekkosen kadun ja Kansakoulukadun väliin jäävä parkkipaikkaaukio. minne rakenneitaisiin kääntösilmukka.

Kopralinjaa on suunnitelt! liikennöiiävåksi sekä ruuhka-aikaan
että päivisjn kymmenen minuutin
vuorovälein. Nykymuotoinen vuoroväli. joka on tiheä ja kantakau'
punkimainen, noslaisi kustannukset liian korkeiksi, mutta jos liikenne voidaan hoilaa kymmenen minuulin vuorovålein. eivät liikennöintikustannukset nousisi nykyisestä- Palvelutaso ei laskisi lyhy

mainittu tiheå ju naliikenn e keskuslaan vaihtoehtona bussi+railiovaunu -yhdiste!mälle.

Radanrakennuskuslannuksiksi

on saatu karkeasti arvioiden

20

Mmk, mihin sisåltyy Koskelan radan lisäksi kåäntöpaikan rakentamlnen Kampintorille.

Lisäitäköön vielä, et1ä linjan
65A lakkauttamisen yhteydessä
on tarkoitus perustaa uusi bussilin-

ja 25, Hakaniemi - Rautatienlori Lautlasaari (Vattuniemi), jota liikennöitäisiin nykyisen linjan 654
vuorovälein.

emmän matka-aian ansiosta. Li
säksi Ver4ämåen alueelta on io

rosta olisi liityntäbussiyhleys.

Uuha rataa ei rakennettaisl ko_

vinkaan paljon, raitiotieralaa on
suunniieltu jatkettavaksi Pohjolan_

aukiolta KulleNonkalua ja KäPYläntietä linjan 55 reitille siten, ettå
raitiolie muodostaa Kunnaliisko_
dinlien jälkeen silmukan Juhana
Herttuan tiellä ia Antti Korpintiellä.
Raitio'injan reitti kulkisi Koskelasta
ja Kåpylästä lräkelänkatua ia Hämeentielå pilkin Hakaniemeen ia
Rautatieniorille.

\K

Jotta raltiolinjan sujuvuus ja no-

peus lulisi turvattua, on sekå lvläkelånkadun että Hämeentien nYkyinen raitioliikenne ohjattu muille
kaduille (linja 7 Aleksis Kiven kadulle ja Kallioon sekä linja 6 Haa-

paniemenkatua kantakauPungin
itärannalle Sörnäinen

-

Hermanni

-alueelle). Nåin Koskelan PikaRAitiotielle eli Kopralle on varattu
oma rata aina Haapaniemenka'
dun ja Hämeentien risteykseen
saakka. Tästä eteenpäin keskustaan rnentäessä linja on tavallinen
raitiolinja. Päätepistevaihtoehtoja
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PAATE PYSAKKI
,Tieläninen ei ole ninkään atuoista

MATKOJÄ
Jäsenemme Timo-Pekka Langen 'Lange Line" järjestää jålleen
mielenkiintoisen harrasiusmatkan.
Ny,l suomalaisella iuristibussilla
tehtävän malkan kohleena on Britannia ja matkapåivät ovat 8.-1 5.4.

kanjohtaja Klas Weckmanilta puhelin:0400 977 657 tai säh köposti:

Matkalla käydään mm. The National Tramway lVuseumissa Derbyshiren Chrichissä sekä useilla museorautateillå Uoilla on mm. suomalaisperäistä leveä' ja kapearaidekalusloa). Matkaan sisältyy
myös Englannin kanaalin alitus junalla Ranskan puolelle. Hinta on
noin 5000 mk. Matkasta kiinnostu-

PääkaLrpunkiseudun AKT:n ja
KTV:n linja-auio-, raitiovaunu- ja
metrojunankuljettajalakko alkoi

neel voivat tiedustella tarkempia
iietoja TPL:ltä puh (09) 529 408.
SRS:n opintomatka suuntautunee kesäkuussa Pietarin railioteille. I\,4atka-ajan kohia on perjantaista 12.6. Helsingistä klo 16.30:stå
sunnuntai-iltaan 14.6. Paluumat-

kalla kierrelåän bussilla Viipurin
entiset raitiotielinjat ia vilkaistaan
railiovaunuhallia. Pietarissa käydåän kymmenestä raitiovaunuhaF
lista numerossa (nykyaikainen)

I

klas@weckman.pp.ii.

LINJAT

2.2. aamulla noin klo 5. Lakossa oli

3300 kuljettajaa Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisien sisäisestå ja seutuliikenteestä. Seu'
dun sisåisesiä liikenteestä loimivat
täydellisestivain VR:n ja Suomenlinnan Liikenleen vuorot. Seululiikenteen U-linjat sekä muutkin seudun ulkopuolelia liikennöivåt bus-

silinjal kulkivat normaalisli. Pitä'
jånmåen ja Korson ase.nilla pysähiyivät poikkeuksellisesti ruuhka-aikoina myös eråät nopeafimat
paikallisju nat. Helsingissä Iinjat 23,
52 ja 67 (Tammelundin Liikenne ja

Pohjolan Liikenne) sekä Espoon
sisäisessä ja Espoon sekä Helsin-

gin välisessä

seutuliikenteessä

liikkui eräillå linjoilla esimiesten
ajamia autoja. Mainittakoon, että
TLL ei kuulu työnaniajajärjestöön
eivåtkä sen kuljettajatkaan työnle-

seikkaperåisesti maailman suurimman raitiotiekaupungin linjastoon

ieitajat vaativat entistä pa.empaa
työsuhdeiutuaa kilpailuttamistilan-

kan päällä paikallisten raitiotleasiantuntijoiden opastus. Koko
lauantaipäivä on aamusta illaan
varatlu iäysipainoiselle harrastusloiminnalle, ioten retki täWää vaalivankin tutustuian talpeei. Malkan
hjnta on lålä kirjoitettaessa vielä
vahvistamatia, mutta se asettunee
20 osallistujan tullessa noin 1500
makan lietämille. Lisåtietoja seuraavassa lehdessä ja SRS:n mat-

on nimetty edellisesså numerossa

jo mainitut muul Hietalahden

sekå tavarankuljetusraitiovaunujen vadkolla ja ajetaan museovaunulla (vaihioehdot vm. 1927, 1947
ja '1 957). Lisäksi tutustutaan varsin
(n.688 km)ja vaunusloon (n.2145
kpl). Käynti linja-autovadkko nro
5:ssä kuuluu suunniielmiin. N,4atka
tehdään "Lange Linella", yöpymiset hotellissa aamiaisineen ja pai-

säkkiä noin 50 mekiä Bulevardin
suuntaan. Joulukuun 4. päivänä

kijäjärjestöihin. Lakossa olleet kul-

teessa niin ettå heidät otetlaisiin
liikenteen voittaneen yhtiön palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Viime kevåånå asiasta oli olemassajo lakonuhka. Lakko päätettiin osapuolia tyyd)4täviin sopilnuk-

siin 8.2. iltamyöhällä ja liikenne al-

koi nomaalissa laajuudessa 9.2.
aamulla.

Linjalla 6 otettiin 5.2. kä)4töön
(lakon aikana) uusi pysäkki Hietalahdenkadulla ennen Kalevankadun risteystä. Nimenä on "HietaIahdenkatu". Samalla siirrettiin

uu-

distetut pysåkit siten, että nimetön
pysåkki Ruoholahdenrannassa on
nyt "Hietalahti' ja Kalevankadulla
ollui "Hietalahti" on nyl "Kalevankatu".

Vuoden 1997 loppupuolella
valmistui Pikku-Huopalahteen linjan 10 päätepysäkille uusitut raidejäiesielyt. Entisellä sivuraiteelta
on pureliu vaihteetja on rakenneitu uusi sivuraide, joka on koko siI
mukan mittainen, sijaiten aikajsemman raiteen ulkokaaren puolella. Silmukkaan liitdvåt myös efikoiset vaihdeiärjestelyt. Uusittu
päätepysäkki silmukan alussa
otettiin käyttöön 1 6.2.

Linja 2V lienee liikennöintinsä
lopussa. Tämän kevään ajokauden pååtyityä sitä ei ehkä enåå
liikennöitäisi. Linjalle 4 lisätåän
syksyllä yksi vuoro lisäå.
Seutuliikenteen ensi elokuussa

voimaanastuvalla kjlpailukierroksella {32 seutulinjaa) suuin voittaja oliLinjebuss. Yhtiö joutuu hankkimaan parikymmentä uutta autoa

ja tuo nelisenkymmentå käytettyä
autoa Kööpenhaminasta. Suurin
håviäjä oli Liikenne, joka håvisi
kaikki seutulinjansa. lvlyös Swebus håvisi monia linjoja Linjebussille. Helsingin kaupungin yhtiöt
voittivat myös linjoja; Suomen Turistiauto sai useita Vihdintien linjo-

ja sekä poikittaiset 502:n ja 503:n.
HKL-Bussiliikenne voitti itselleen

Helsinki - Jokiniemi linjan 711.
Seutuliikenteessä yhteiskunnan
maksettavaksi tuleval kustannukset ovat alentuneet kilpailuluksen
ansiosta noin 30 prosenttia.

edeltävän "Hietalahdentorjn" py-
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Kahden ulkomaalaisen Yhtiön
omistuksessa on täliå helkellä jo
73 proseniiia YTV-alueen seutuliF

kenteestä- Linjebussin

(37

%

osuus) sL.lurin omistaja ranskalainen "yleinen vesiyhtiö' Compagnie G6nerale dös Eaux (CDGE) ja
Swebusin (36 70 osuus) skotlanti'
lainen "vankkuriyhtiö" Stagecoach
Holdings (SCH). Seutuliikenteestä
Suomen Turistiauto Oy hoitaa 21

prosentlia. LJlkomaiset yhtiöi ovai
kaapanneet suuren osan liiken
teestå halvoilla hintatarjouksillaan;
seurauksena Swebus on ollut tappiollinen kaksi viime vuolia ja Linlebuss yhden vuoden.

Helsingin sisäisen bussiliikenleen ensimmäisen ta4o!skilpailun

voitti Linjebuss-yhtymän Sirolan
Liikenne Oy. Toisena voittajana oli
HKL. Suurimpana häviäjänä oli
HKLja sitlen tämän kierroksen kokonaan menettäneet Suomen Turistiaulo Oy ja Oy Liikenne Ab. Kilpailutetuilla linjoilla alenevat vuosikustannukset noin 17,5 o/", etukäteen luultiin kaupungin liikepalve-

Mercedes-Benz O4)SN1 / Lahti 402 -natalaftiabussi (YAR-639) koeliikenleessä linjalla 55A leemalla "Mersu haastaa tasaiselle! Helppo astua.
käve ä ja rulata - sisään ja ulas". Kuva Peftli Leinamäki 5.7.1994.

lulautakunnassa alenemisen iäåvän 8-10 prosenttiin. Uudet linjojen liikennöitsijät aloitlavat työnsä
ensi elokuussa. Tulevat muutokset ovat (nuodossa vanha / uusi)
HKL/ SIL linjat 22,71 ia 01N - 07N;

STA & HKL/ SIL 46; STA/ SIL 47,

vilantie -. Reitti korvaa linjat 35 ja

63 ja 71V; LOY / SIL 738; LOY /
HKL78. HKL saipitää linjat 62,90,

57 Talissa.

9oA, 908, 90N, 91 , 93N, 96 ja 98V

Linjan 57 reitti lyheni 2.1. Uusi
reittiosuus: - Huopalahdentie
lVunkkivuori. Päätepysäkki kuten

Linjoja 645, 67X, 85V, 865,
91V, 92T ja 96S sekå linjan 78
koululaislählöjä ei ajetu 22.12.6.1. välisenä aikana.

Linjat 01N07N ajettiin myös
joulupäivän, tapaninpäivän sekå
uudenvuodenpäivän ja
loppiaisaaton öinä.

Jouluaattona 24.12.

Lakia sia i ntoi

m

i

sto

ajettiin linjaa 55X Rt-Hielanieminoin klo 10-15. RtHonkanummi -välillä ajet-

linjalla 58.
Raitiossa 3'1997 mainittuja linlan 80 ajoja Roihupellon ja lK:n

vålillä on ajettu jo 1980luvun lopulta saakka. Kyseessä on päåasiassa Neles-Jamesbury -yhtiön
työnlekijöille tarkoilettu yhteys, jo-

ta

ajetaan linjatunnuksella 01.
Vuoroaikatauluissa linjaksi on
merkitty Neles-o1.
Aiemmin on palstallamme mai-

nittu, ettå linjoilla 85V ja 98V aielaan joskus V:n sijasta X-tunnuksella. Kyseessä ovat olleet silloin
1991-malliset Broseiinjakilvillä

Kämäräinen
&

tiin seuiulinjaa 7308 noin

Korvenkontio

påättyi noin klo 16.30
mennessä ja alkoi joulupäivänä jålleen noin klo

jo

11.30 alkaen.

lissa on numeroiden lisäksi muisti-

Ky
Pohjoinen Hesperiankatu 3 B

00260 HELSINKI
puhelin (09) 440

41

4

telekopio (09) ,140 447

klo 9-17.

Jouluaaitona liikenne

Helsingin

liikenteesså

Linjaa 35 Tali-L/unkkivuoi ajettiin viimeisen
kerran 31.12.

Linjan l8 reitli muuttui
1.1. alkaen. Ulsi reitliosuus: - Ulvilantie - Taiteentekiiantie (Muusantori) - Taiteentekijåntie - Ul
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varustetut autot 9'111'9130. Kuten
kerran aikaisemminkin tällä

palstalla on kerrottu, etiä nåiden
autojen kilpilaitteen kiytt6paneepaikkoja A:sia F:ään. Muistipaikka
A vastaa kilvissä kirjainta A, B=8,
C=N, D=S ja E=X. F vastaa mustaa näyttöä (esim. 85F ja näytössä
on 85). Enempåä kirjaimia ei siis
rulliin ole saatu, kun on aiateltu
viiden kirjaimen riittävän. 85V:n ja
98V:n lisäksi vastaavia ongelmia
synw myös linjalla 92T.

17

METRO

Ensimmäinen metron koejuna
likkui 13.1- ltäkeskuksesta Vuo'
saareen Tka-veturin hinauksessa

U!sien liikennepaikkojen nimi_
lyhenteei ovat Puotila Pl Rastila
RS ja Vuosaari VS.

KALUSTO
Itä-Saksassa' Deutsche Wag_

gonbau AG:n (DWA) usaLaisel

omistaJalahot ovat myyneet yhtiön
osakkeet vrime marTaskuLlssa kanadalalselle Bombardier-yhlymäl_
le. DWA toimittaa Helsinkiin uudet
metrovaun ut v uosina 2000-01 . Nä_
mä uudet moolloivaunul eivät ole-

kaan yhteisaiokelpoisia Valmetin

inialle

I

a 1A. Linjalta

I

poistettiin

ykli vakiovuoro ia lrnlalle 1A tulr
yksj ruuhkavuoro lisää.
Maanantaiaamuna
2V oll nivelvaunu 79.

1

9.1. linialla

HKL sal käYttöönsä 1 1.1998
alkaen autol 9701-9706, Volvo
BlOL/Carrus K204 CitY U. Ar.rioissa on isiumapaikkoja kaikklaan 41
malkustaialle, mikä on huomatta
van suu mää,-ä, kun kYsYmYs on
ns. iäysmaialista linia-autoista. Llsätilaa on saatu venlttämällå akseliväliä ja kokonaispituutta. Aulo
9701 on sijoitettu Ruhaan seutulin_
iaa 112 varten, autot 9702-9706
kulkeval Varhan linjoilla. Auiossa
9706 on elekironiset erilläin selkeät keltaiset Linjakilvel, eteen tulee

8901-8912. 9404-9407, 9603 ia
9604. Lisäksi 7.1. Ruhaan siirtyi'
väl vielä 9038 ia 9508. Koskelaan
jäiväl ajoon 8612 ja 8620, seiso'
maan jäivät 8611 ia 8613-8615.
HKL:n ensimmäinen kokomai
nosnivelbussi on 9003, joka on lii_
kennölnyt linjalla 15 helmikuusta

lähtien Länsisatamaan ja mai
nostaen keltasinisissä väreissä
Eckerö Linen uufia Tallinnan lalvaa Nordmandiaa- Autosta ei ul
koapäin edes selviä iärjestysnu
meroa, niin iäYdellinen mainosteippaus on ollutl

Koskelan kahdella vuorolla on

lupa vöpyä kuljetlajan

kotona
(9009 ja 9014), ne ovat linjan 731

ruuhka-auloia. Arkina Päiväsaikaan ne seisovat KoskelassaNurmijärven RöYkässä on enu_
sel HKL:n autot 217 ia 233 (Vanaia
VLK4 Wiima vrn. 1966) sekä
TuKL:n 16 (Leyland Wo dmaster/

/

Autokori). Saarijärvellä on HKL:n
auton 702 kori (Leyland Worldmasler / Wiima vm. 1962). Karkki
lassa eräåssä Pihassa on Puoles-

taan ollut viime aikoihin saakka
kaksi entistä HKL:n Sisu B53SP
Autokori -pantieria vm. 1968.

STA sai
'l

9. 2.1
1

/

rekisteröityä

997 itselleen viisi teliraken-

teista Volvo B10B LE6X2VTA /
carrus K204 city L -matalalattiaautoa, jotka saivat numerot 150_
matalalaftianivelbussl
HKL:n
'oioiäN kokeiltavana ollut Mercedes'Benzin
Leinonäki 26 3 1993
Pefti
Kuva
varikolla
@en-l sat xosketan

valmistamien 1Oo-satan moottori_
vaunuren kanssa, kuten aiemmin

marnit;imme. Luultavasli DWAvåunut saavat 2oo-sarian nume-

lopa määränpäälekstil. [/lainittåioon tässä yhteydessä sekin' el'rä

cadus Oy:n

linia-autokoritehtai_
den omistus siirtyi vuoden alussa

rot.

vksityisestä suomalaisesta omis_

Ws-vaun! HKL 339 liikkui 15.18.1. Matkamessujen aikana Hassen malkatoimiston keltaisissa väreissä vålillä Rautatientori-PasilaRautatientori. Vaunu oli ulkoasultaan melko samantapainen kuin
tammikuussa 1997 ollessaan vas_
taavassa liikenteessä.

Vuodenvaihteessa HKL siirsi
Koskelasia Varhaan linjat 71 ia
75A, sekä Koskelasta Ruhaan lin_
ja
iat 17, 64 ja 65A {Linjojen 50
58B:n vuoroi oval myos Polsluneet, mutta 52:n ainut vuoro on

Vuoden 1998 alusta ålkaen
vaunut 1-30 on siirrew linjalta I
18

tuksesta ruotsalaiselle Volvolle.

vielå jäljellä). Autoista puhuttaessa

Koskelasta Varhaan siirtyiväl 8711
ia 8725-8732 sekä Koskelasta Ru'haan
8616-8619, 8701-8708,

154. Auto 154 on io viime kesänä
valmisiunui eniinen esittelyaulo ja
se poikkeaa hieman muista esim.
kääntyvän teliakselinsa ansiosta
Auloissa 150-153 on vain 50 istumapaikkaa, kun esim. HKL:n teli_
Scanioissa 9603_9606 istuimia on
55 matkustaialle. Autossa 154 on
53 istumapaikkaa. Autoja 150 ja
1 51 käytetään låhinnå seutulinialla
510, kun taas autot 152 ja 153 on
sijoitettu Helsingin sisäiselle linjaF
le 72. Autolla 154 ei ole omaa lin-

jaa
Oy Liikenne Ab:n 55 on nYkY'
ään Mercedes-Benz O405N vm.
'1991, jolla on rek.nro OFV'889
Alto on siifietty Koiviston Auton

Lahden toimipisteestä Pääkaupunkiseudulle vuodenvaihteessa.
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L

T

blsseja, jotka on tarkoilettu Van'
taan sisäisille linjoille. Tavallisesti
auto 63 tai64 (Volvo 810B /Säftle
2000), mutta on nähty myös auio
61 (Volvo 810R / Säfile)Lähilinjat Oy on sijoifianut voittamalleen seutuiinjalle 735 uusia
Volvo 810B LE / Lahti402 auioja,
on havaittu mm. altot 18 ja 38.
TAKL hankkiivuonna 1998 ko me malalaa teliauloa ja kolme ma

talaa nivelautoa. Hankinla puoliieiuin Scanran ja Volvon kesken.
Scan ai lulevat saamaan uuden
suklpolven L94 alustan. Volvot
ovat tuiiuja B10LA:iia.
HKL:llä kokeiltavana ollut TAKL:n tel ibussi 209 E rotlalala |ähdössä linjale
42 Kuva Peftti Leinomäki 28.14.1993.
KA hankki mainilun aulon jokin aika sitten käytettynä; auto o i Tarn'
melundrn Liikenne Oyin vanha 7.

enl27

-

Oy Linjebuss Finland Ab

sai

vuodenvaihteessa käyttöönsä uusia Volvo 810B LE / Camrs K204
City L -autoja. Autoia on ainakjn
kolmen värisiä. Autot 136 ia 137,
jotka ovat lähinnä Linjebuss Espoon käytösså, ovat LB:n Ruotsin
sinivalkoisissa våreissä. Autol
152, 153 ja 155'157 ovat majnos-

väreissä, ioissa mainostetaan
Scandinavian Airlines System '
lentoyhtiötä- Autoi on iarkoilettu

Sirolan Liikenteen peinteiselle ja
jälleen kilpailutuksen jälkeen vuo'

Lissabone vm. 1989. Ainoaajossa

iäliellä oleva porlugalilaiskornen
aLrto, loita hankittiin 1980'luvun lopulla Hak!nilan Liikenne Oy:lleAuloa on käytetty jopa seutulinioil
la.

TUKL:n Sisut 76, 78, 81, 87 ja
88 sekä Scaniat 89 ja 94 lastatiiin
Turusta 25.1. Helsinkiin lähteneeseen lV/S Finnrlveiin. Bussit siir
tokuormattiin Helsingissä edelleen
28.1. Amsterdamiin lähteneeseen
alukseen, josla ne puolestaan lähteväl kolmannella laivalla [,4usia]le
merelle uuteen kolimaahansa

ceorgiaan.

Linjebuss Espoon 1. Omalaatuinen uudestikorilus tyypiltään Scania BF/8R111 / Wiima Combi.
Alusla on alunperin ollut etumoot'
torirakenteinen, mutta se on myö-

VR Osakeyhtiön sähköjunayksikkö Sm1 6043 on myös saneeratiu ja punavalkoinen-

hernmin rnuutettu iakamoottoriseksi.

MATKALIPUT

Linjeb!ssin aiamalla linjalla
516 voi nähdå usejn tietyssä vuorossa Ruotsista kåyteityinä tuotuja

Helsingin sisäisten lippujen
hinnet nousivai 1.1.1998 seuraa-

den alusta hoitamalle lentoaseman seutulinjalle 615. SAS-Väreissä kilpaillaan nyt nälqvämmin

eli kalleimmillaan 15
mk:n kertalippu) Finnairin väreissä
(seututåriifi

kulkevaa kalliimpaa (25 mkn ker
talippu) lentokenttälinjaa vastaan.

Autol numerosla 158

Ylöspäin
ovat perinteisissä "vantaan Liikenleen" -väreissä.

Linjebussin seuraavia mielen_
kiintoisia autoja on käytetty vielä
syksyllå liikenteessä:
132 Volvo B1olv /Wiima K202 vm.
1984. Autossa on yhtiölle haruinai-

nen ovijä4estys 1-0-1.

2a1 Volvo 858 vm. 1974 /Ca.l]'o
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TAKL:n telibussi 21A HKL:n kokeiltavana ltäkeskuksessa linja a 92.

Kuva Pedli Leinomäki 25.5.1995.
1S

MUUTA

Turusså ollaan suunniiielemassa laitioteiden ja liikennelailoksen go-vuotisen taipaleen ioh

dosia juhlanäyttelyä. Aika saattaisi
olla jo 20.-26.4., mutta sitä ei oltu
vielå tätä kirjoitettaessa vahvistel
tu. Tarkempia tieioja saa lähempänä ajankohlaa mm. puheenjohta
jalta tai iurkulaisilta jäseniltämme
(esim. Mikko Laaksonen (02)2505
846 tai mikala@utu.ti). Näyttelyn
kokoamisessa tarvitaan myös va-

paaehtoisia alan har€stajia lalkootöihin, joten voit rohkeasti tiedustella asiasta Mikko Laaksosel
ta tai llmo Kajalalta. Kaikki Turun
STA:n 285 lkarus 415.2A / MAN / Volva (OGV'643) Kaskelassa HKL:n
kokeiltavana linjalla 55A. Kuva Peftti Leinomäki 2.1997.

vien lippujen kohdalla: kertalippu
aikuiset 10 mk, kertalippu lapset 5
mk, raitlovaunulippu 8 mk,30 PV
aikuiset 1s0 mk, 30 PV laPset 70
mk, 30 pv, 30 pv alennusryhmä-1
140 mk, 30 pv alennusryhmå_2 95
mk, vuosjlippu 1 900 mk, vuosiliPPU
alennusryhmä-1 1400 mk, Helsinki-koa{ti aikuiset 1 vrk 110 mk.2 vrk
140 mk,5 vrk 170 mk- Muut lipui
pysyiväl ennallaan. kuten seutuliputkin. Uusia Helsingin lippuja
ovat: Ennakkoon ostettavat kerialippu lapsel 4 mk sekä raiiiovaunulippu 6 mk. I\,4eiroasemien automaalit lasketaan n\,4 myös ennak-

ko-oslopaikoiksi. Vanhoista He
singin lipuisla kelpaavat vuosina
1994-97 hankitut 10 malkanja ker
taliput vielä koko vuoden 1998Seutulipuista kelpaavat vastaavasli vuosina 1995-97 hankitut liput. Vantaan ninnoista nousival
kefialippu aikuiset 10 mk, kertalip'
pu lapset 5 mk,30 pv lippu aikuiset
200 mk,30 pviapsetl00 mk,30 pv
alennLrsryhmä-1 150 mk, vuosilippu 2000 mk.

seudun kaupunkiliikenleen harras
tajat, tulkaa osoiitamaan aldiivisuultanne yhteisen ponnistuksen
eieen.

HKL:n lavallisen raitiovaunun
vuokraaminen maksaa 1890 mk
iunnilta. Kolmannen tunnin alettua
tunlimaksu alenee 421 nkaan.

HKL:n uuden asiakasliedot
teen "Näytiölipun" ensimmäinen
numero on julkaistu helmikuussa.
Tiedole on nelivå nen, nelisivuinen ja A4-kokoinen. HKL:n asia'
kasrekistedin ilmoittautuneet saavat sen tuoreena kotiinsa. Lehden
vleisökilpailussa on muuten helpot
kysymykset ja hwät palkinnot: 10
kpl Helsingin joukkoliikenteen historiikkeja, niitä joita ei myydä missäån. "Näyttölippu" kertoo rnm. ke-

vään miltaan

mu

utetiavasta vii-

destä vanhasta d ieselbussista, jolka uudistetaan käynåmåän nestekaasua. Näillä autoilla HKL osallistuu EU:n Thermie-ohjelmaan kuu-

luvaan Zeus-hankkeeseen, jossa
kahdeksan maata kokeilee vaih-

ia muita
päästöjen vähentåmiskeinoia kaupunkiliikenteessä. Samaten kerroiaan, että kevåällätulee keskustan
linjoille myös maakaasubusseja.
Ensi vaiheessa HKL on hankkimassa 11 maakaasubussia, joiden

toehtoisia polttoaineita

HKL 9610 Mercedes-Benz O4O5N (KGT'905) linian 50 päätepysäkilä
P4amäessä. Kuva Pertti Leinonäki 23.5.1996.

20

kaasutankit ovat katolla, kuten jo
TLL:n busseissakin on. Joukkoliikennelautakunta on jo aiemmin
påättänyt, että keskustassa ja tulevalla Jokeri-linjalla siirr,4åän kä!'tlämäån kaasubusseja. Maakaasu
on luonnonkaasua, ioka tulee pul-
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kistoja pitkin Venäjältä Länsi-Siperian kaasukenliltä- TLL:n ja lulevien HKL:n maakaasubussien tankkaus on alkuun hoideltu Pirkkolas-

sa

olevassa tankkauspaikassa,
myöhemmin tänå vlonna tank-

kauspiste koetetaan saada Ruhaan. Maakaasu on poltloaineena
täysin verovapaala, nestekaasulle
verovapaus pitåä hakea erikseen
ja sen saa valn määräaikaisena.
Tärnä karsii kiinnostuksen nestekaasukäyttöön vähäiseksi. Neslekaasun tankkauspiste sijaitsee

Ruhassa ja nestekaasukäytön
etuna on pitemmäi ajomalkat aa
neen nesteyietyn ja siien tiheäm-

män koostumuksen vuoksi- Nes
tekaasun infrasiruktuud on hal
vempaa. koska se ei vaadl siido
putkistoja. Vanhoihin HKL-bussei-

hin sijoiteitavai nestekaasutankit
srjoiletaan auton korin alaosaan.
joten ne eivät näyiä sarvetiomilta
johdinauioilta.

HKL:n operaiiivisen henkilökunnan piirisså on perustetlu runsas vuosi sitten Julkisen liikenteen
ammatinkehittäjät ry -niminen yhdistys. Yhdistys iärjestää tutuslu-

mismatkoja liikennelailoksiin la
autotehiaisiin, viime vuonna yhdistyksen jåsenet kävivät Saksassa ja Tsekissä.

Cily M kuuluu
n ens i m mäisee n s e utu buss tsarjaan.
Kuva Pertti Leinomäki 1 8.8. 1 996.
H KL

:

Helsingissä Hobby Pointissa
Kaisaniemenkatu 7:ssä on myltävänä mm. pienoisrailiotietaruikkei
la. Liikkeessä myydään saksalai
sen Hartel MoCelbahn-Systemen
tuoltamia raiiiovaunumalleja ja raitiotien urakiskoelementtejä "kalu

nyt seuraavat bussiyrityksel: Koivislon Auto Oy, Lahden Liikenne
Oy, Kuopion Liikenne Oy, Lauttakylän Aulo Oy, Oy Liikenne Ab
Helsingisiä, Porvoon Liikenne Oy
ja Turun Liikenne Oy. Yhtymåssä
on 1300 työntekijäåja 630 bussia.

kivetyksineen" sekä peruspakka'
TAMPEREEN UUTISIA

uksra muuntajineen.

Lahtelainen Koivisto

n

Aulo -yh'

lymä on osianut tammikuun lopuI
la Lähilinjat Oy:n Paavo Forssblo'

mjn perheeliä. Yhtymä ornjstaa

TAKL
L-Scania lisåäniyi suorastaan
råiåhdvsmåisesti 11 uudella Scanian 2-akselisella, joika ovat kaikki

erittåin llylikkåitä. Lahtikoriset tulival kaikki uusilla koeovilla. Ovet

ovat saaneet ankaria arvosieluja
alkuvaikeuksien vuoksi, mutta nykyään ne toimivat aivan bydyttävästi. Carrus-autol ovat erikoisen
asiallisia, koska sarja 636-39 on
ensimmäinen sarja, jossa on [r,litron-linjakilvet, ia ne oval erittåin
onnistuneita. lvlonu-auiossa 575
ei ollut tiettävästi lainkaan kilpbn'
gelmia, ja nyi onkin vanha veivat-

tava kilpi jäämässä
I\,4yös Paunu

historiaan.

on siirtyn!4 kilpirat-

kaisuissaan Mitroniin. Oviviiksisså

on turvajådestelmä. Linjasijoituk-

set ovat seuraavat
HKL 9501 (NBH-952) Volvo B10L/ Catru' City U on HKL:n s1'vuotisiuh'
la-auto. Keulaan on siksi laiteftu iätiestysnumerosta vain keskinmäiset
numerct (50). Autossa on poikkeuksellsesli ykshuutuinen etuikkuna.
Kuva Kinmo Nylandet 1.8.1995.
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629=11,

39=3, 12 ja 5.
Kuten varmaan aktiiviharrasta-

jat lietävåi, tåyttåå liikennelaitos
8.12.50 v. ja sen kunniaksi on

Paunu
Paunu OY on myös aloittanlt
kaluslon modemisoinnin. Ex VL
autot 63-65, ja 70 saavat Allisonautomaalit, koska se on ollut kaikista parhaiten saatavilla. Autot 128 ja 1-29 romuteitiin. Vanhatvantaalaiset ovalkin oileet täysin sopi

mattomia seutuliikenteeseen. Vii
me syksynä iuli Lempåålån ja No-

HKL 9009 (BFM-915) Volvo B1OM60 / Wiina K202 HKL:n linjalla 7312.
Autaa an va steltu tätä Korsoan asti ajettavaa kaukolinjaa vaften: verhol.
pölykapselit ja helmapeltien parempi kiinnitys.
Kuva Pertli Leinomåki 25.10.1996.
kehltteillä monenlaisia asiaanliiltyvää: on lulossa kaskukirja eråän
yliopisto-opjskelijan toimesta, juh'
lanäyttelyä ja auiokulkuetta ym.
juhlavaa. Juhlista lisää seuraavissa numeroissa vuoden aikana,

-ilmastointl, joten varustelu tä)4tää

vaatimukset ja hyvän odoltelu on
palkittu ruhtinaallisesti. Autot ovat
20 Oll-217 ja 39 Oll-108. MolemmatScaniat on varustett! ZF 5 HP
-automaatilla. On sääli. että esim.

ei noteerannut uusia
seutubusseja mitenkåän. Mainilla'
koon vielä, että LL22 käviTaKL:lla
koeajossa jo taLvella -91.

Aamulehti
TaKL -98 hankinnat ovai 3 kp
Sc. UB 94 6x2 teliä (223-225) ia 3
kpl V. B 10 BLA nivelaltoa (405-

407) liikenneosaslon

vaatimukautol
varustesesta. Kaikki uudei
Teliautoissa
tulaan Miiron-kilvillä.
lee ainakin keskiovet siiriymään

kian våliseen liikenteeseen Llle 71
Äbergin autolta samanlainen B 1O
N,4 / Lahti40o. kuin Alh. & Lastusen
n:o 11, FAB-22O ja ZF-altomaalil
la. Bussi on teipatlu TPO-mainosbussiksi ja on l-.mpinimeltään Tintii koska siinä on TPO:n maskotll
teipattuna. Bussi on eritiäin kaunis

ja sitä on kehuttu. Pohjaväri

on

sininen ja n:o linjan mukaisesli 71.
Aivan pjan on astumassa t:relaisja
ia Paunun l.lla 61-63,70 ia 71 kul-

kevia palvelemaan 4 kpl VB10
BLE / Lahti 402 ml l.l. katureita.
Busseissa on luxusvarustelui mm
llmastointi, seutupenkit, lvlitron-kilvel ja ulkomaalaus on entistä parenpi. ViiksiMkin on ilsestäänselWVs. lJudet matalal syrjäWänevät
aulot 56-59.
Uudet Lånskåril ja Paunulaiset
esitellään mahdollisesti ensi numerossa, johon avustajan taholta
on larkoitus tehdä entyinen T:reen
seutuliikenne artikkeli.

taaksepäin.

Länsiliniat
Lånskärin seutukalusto on kokenut selkeää paraniumisla viime
syksynä kun yhtiö ostiTammelun-

din Liikenne OYltä 2 kpl Mercedes-Benz -matalalatiiakaturia, ja
ne ajavat Ylöjärven liikenteessä.
Bussit ovat uudenvercisina todella
teruetulleila Treen seutuliikenteeseen- Aulotovat lT CBG-494ja22
N,4Fl-292. l4yöhästelevä ovijarru
on ehkä ainut miinus. Aulot ovat
yhtiön 1. automaattivaihteiset yksilöt. Myöh. syksyllä yhliö sai Ylöj.
liikenieeseen lisåyksenä 2 kpl Sc.
L 113 CLL/ Vega ml lähililkennebussia, ja ne ovatkin niin hienoia,
että niitten kehumiseen pitäisi
käyttää kokonainen lehti. Busseissa on hienot penkitjaThermo King
22

HKL 9301 (CBH-176) Volvo B10B LE / Caftus City L on ykiftäinen,
alunpetin vuoktalla ollut bussi.
Kuva Kampissa Pefti Leinomäki 26.5.1993.
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Alhonen & Lastunen

T:reen kaupunginhallitus teki
oppuvuodesla Päätöksen, että
Telskoon ryhdytään liikennöimään
kaupungin tasalaksaila 1.1.-98.
Kaupunginsisäinen taksa on siis
entisestään laajentunut. Kalustopuolelle saatiin 2 uutta seutubussia: B 10 [,4 / Carrus Vega 21 YBF597. Ko a voidaan piiää jo lopete'
tun Fittyn ohella eriltäin onnistuneena. vrt. matalalattiaisei. Bussi
on yhtiön 4. ZF vaihteinen. Vega'
koristen lisäksiyhtiö hankkil. B 10

B / Lahti Flyer 520 -korisen lähi
bussin- Autossa on sähköinen ja
nopea keppivaihteisto. ja sen tunn)s on 22 LIB-427. Matalia ei ole
luvassa loistaiseksi, koska ne eiväi sovell! Teiskon liikenleeseen.
KORJAUKSIA
Edellisessä numerossa maini
iulla Liikenne Joki -yhtiöllä oleval
entiset Linjebussin Scaniat (AGX985 ja AGX-987) ovat tyyppiä
CN112CL. Toinen korjaus on se,
eltä aiemmin on mainitt!, etteimodernisoituja Nr+ -raiikoita voitaisi
siioittaa iinjalle 2V puuttuvan linjatunnuksen vuoksi. Ainakin Nrl+
51:ssä 0a luultavasti muissakin)
on kilpinauhassa nyös tunnus 2V.
Raitossa 3*1997 Viipuin artik-

HKL 9616 (JBU-713) Volva 810L/ Carrus K204 City U linjan 45 "kotilinja.
bussina" Simonkenällä. Autossa on eikoinen mainosteippaus. Muulaman kuukauden kuluftua autossa olijo kultanumerciden tilalla tikkunumerct ja uuden yriyskuvan mukiset vätivlivat.
Kuva Peiti Leinanåki 14.5.1996.

asemalta. Sirulla 10 "muuta"
tekstin alla kerrotaan Kolm'kr.rl
masta, josta rahastaiat unasiival
paperiliPut.
Huomasitko, että jotain jäi puuttumaan. Sen voivielä korjala seu
raavassa numercssa. Päätepysäkki loinitetaan yksinamaan toi-

nitukse

e

havaintoien

AVUSTUKSET lulivat tällä kertaa
seuraavilta, joille kiitoksel: lVikko
Alameri, N,4ikko Attila, Teemu Col
lin, Daniel Federley, Ari Elenius,

Arto Hellman. Jarmo Hirviniemi.
Hans Jaatinen, [rikko Laaksonen,
Pertli Leinomåki, Henry Nordman,

Juhana Nordlund, Kimmo Nylander, Harri Koskikallio, Ari Oksa,

läheteltyjen uutisten,

Sami Partanen, Juhani Poussa,

perus-

Jonna Rauhala, MaftiVisurija Bisto Vomala.

ja avustusten

teella.

kelissa sivun 6 keskellä olevakuva

ei ole Pohjoisvalli'la vaan rautatie-

Takoveton nivelbussi HKL 9602 (FCC-599) Volvo 81 jLA / Caftus N204
City lJ linja a 668 Rautalientorilla. Kuva Peftti Leinonäki 29 9 1996.
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Aiemmin ilmestyneitä

vÄRTPoSTlKoRTTEJA

RAlTlOita on vielä saatavana.

Helsinki SAT:n pulamoottorivaunu

Tavanomaisten uutispalstojen
lisäksi lehdissä on
seuraavanlaisia iuttuia:

1950-luvun aikupuoliskolla Erottajalla.

tlelsbki Kaipion

mootlorivaunu,

nykyaikaisin kaksiakselinen vau1988

:2

mm. Viisikymmenluvun sinisiä busseja. Munkkiniemen vaiheila-

nusarja, 1970-luvun alussa Sederholmin talon edustalla.
Helsinki punaharmaa nivelvaunu

1995:2

nro 68 [/unkkiniemessä ruska-ai

mm. Viisikymmenluvun ratikoita. Laui-

kaan syksyllä 1978.

tasaaren hevosrailiotie. Tampereen

1996:4
mm- Kausalan-Leininselån rautatie ja
hevosrailjovaunut siellå. Raitiolien jatkaminen Arabianrantaan. Vaunujen
1-30 muutostyölja erot, osa 1.
1997 .2

mm. Vaunujen 1-30 muutostyöl ja
erct, osa 2. Leyland-bussil.
'1997 : 3
mm. Viipurin såhkörailioiiet- Variotram

HKL201-220.
1997 | 4
mm- Turun raitiovaunuvetoomus (eli
museorailiovaunulilanne syksy 1 997)HKL:n Sisu-bussit, osa I

SUOMEN RATflOTIESEURA ry
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00531 HELSINKI

Helsinki Karia-vaunu 303 Snell
maninkadulla Suomen Pankin
eduslalla 17.1.1985.
Helsinki Johdinautot 622 ja 625
Tukholmankadulla 6.5.1974.
Ianpe€ Johdinautot 9, 10 ja 23
P\,ynikintorilla 1.11.1970.

Tilaukset SRS:n postisiirtotilin
PSP 800 01/H4 483 kautta,
merkitse viestikohtaan nimesi,
osoitteesi sekä haluamasi lehdet la kortit.

-

Lehdet 30 mk kappale,

paitsi 1988 :2 vain'15 mk.
Kortit 5 mk kappale.

Johtokunla v 1998:
puheeniohlEa....J o rm a R au h ala
puh
(09) 873 5836lai
049 843 330
puht (09) 707 2957
vr.kto.rauhajo@memonet.fi
sihlee ti -...... -.
J u h an a N o tc|| u n cl
puh (09) 458 7794
puh.
(09) 6136 85i2

k

Helsingin

Ro;itioliikenn€'rru.seo
TööLön DeunutvaLLeitla on

aDoinna keskiDiikosta
sunnuntoihin
kLo 11

VonfLoj o

17.

raitioDdunqj a

seka johditTauto,

vaLo-

kuui(I Helsingin jufkisen
Liike nte en his toris.sta-

Mll!.tnnissä on
postikorttejo.,
D a,urun]'okennus s arj oj a,
o p a,ski4 a.s ia j @ D ide oita.
TööIönkqtu 51 A
OO250 Helsinki
(o9) 169 3576
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21- vuosikerta

Päätoimitlaja: Jorma Rauhala
Lehden toimilus nro 2'1998 alkaen:
Juhana Nordlund

- - - - - -

PSP E00 014-{4 483

Jåsenmaksu

1OO

mk

k

[
varapuh johiaja..A, Oksa
puh k (09) 802 2393
puh t (09) 472 3644 tai
ari.oksa@hkl.hel.fi
ahaslonhoil4a.- Knste t Engbe O
puh
(09) 362 960

k

Helsingin Railioliikennemuseoon sekä

useimmille pohjoismarslen aitjolieseurojen yllåpitämille museoraitioteille

ja museoihin. nedustele lipunmr/n-
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Lehti ilmestyy neljåsti vuodessa ja

jaetaän SRS:n jåsenlehtenå

oso 55s 1911

Perusreru 16.1.1972

Jåsenkorlilla ilmainen sisåånpäåsy

Lehteen lårkoilettu aineisto ja avuslukset läheteliiån SRS:n osoitteeseen

puh

t:

(09)839 3181

haeng@koulut.vantaa.li
aft islonhoilajå... Ioivo N/bkanen
puh
(09) 5sl 121
jäsen..................Danie| Fedeley
puh
(09) 458 4033
I at däsen...,......Te e mu Col lin
puh h (09) 793 756

k

k

Kusläntaia:
Suomen Raitioiieseura ry
Painopaikka:
Painopörssi Oy, Helsinkr 1998
@

Suomen Raitiolieseura ry

Tekijåinoikeusmåäåysten perusteella
mitåån osaa lehdesså iulkaisluista

ar

tikkeleista ei saa kåytlåå ilmån toimi
tuken lupaa
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