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lfunTammelundin
Liikenne
..

Siuja rakensi. .,

# sitten siirtyi tåiyssakalaisiin nrataliin lVlelsuihin...
oltut aikoja, joloin

Tann€iundin LiikeDne OY on
h€lsiDliläinen bussit'dt]s, joka pdustet-

tiin vuonM 1945

Patvetemaan

Tatunisalotr yhteyksiå Helsinsin k€shBtaån. Linja sai wonna 1966 num€rcn 83.

Metoliikent€en alkae],sa suona litrjoja

keikustaan katkaistiin metroåsdil€ ja
siirettiin HIC-:n hoitoon N:iitr kåvi mvös
83:Ie. Tammelundin Liikenne 8ai ti]löin

korvåukseki womja tinjalta 52'
vanhakaupunki-MunktiDiemi. Tok€nå
liiken itsijänä 52:lla oli suometr

Tuistiauto oy. MyöhemmiD linjan 52
STA:n u.rcrct siirtyivåt HKL:ll€, mutta on

2
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Tmmellrd

vkin. vuonnå l99o

ajoi 52:ta

Tammelundin

iiitenne sa; noron liDjalta 23v. kun

tåloon hankitriin ensimåinen matalalåt-

tiabussi. T:iltöin HKL såi luomn lisä
52:lta. vuonna 1993 Tammelund sai
toisen noron 23v:ltä ja HKL 52:lta
HKL:n saadessa lisää matalaiattiabusseja
Liikente€n autot Poistuivat

Tamelundh
23:lta, jonla jiilkeen rammelund åjoi
52:tå yl<sin. vuoden 1997 svl<svllä
Tammelundin ULkenne Palasi 23:lle
neljän måakåasubussin voimin ja jäleen
HKL åjoi 52:lla. $tsliikenteen alkaessa
1998 Tammelundin Uik€nne ålkoi ajd
ålihankintan HKL:U€ kahde a rnaat<aa-

subussilla linjaa 62. Tässä vaiheessa

Tammelundila oli

ruuhka-aikaaD

k)'rnmenen autoå ajossa. Tilann€tta rci

verrata l98olul1ln puoliväliin, jolloin
autoja oli yhtå aikaa ajossa hädin tuskin

viisi. Samala linia 52:kin on saanut
reilusti lisåä tähtöjä.

Tamel ndin kalusto on onut menneinå vuosina hwin vaihtelevaa. On
ostettu erilaisia tehtaiden erittet)åutojå ja
toisaalta on sitten råkenneltu Sisu-alustoiå mieleisiksi. SisuBsa}lån on vanl€t ja
i<€su,vät ålustaruosot, mutta niissä ktaetyt englantitaisperäiset moottorit ovat

o[eet jotåin muutå. Miki sitten o]i]"aån
Detxoitin kestäw!s... Tosin 198oluM

atussa Helsinsin bussiyhtiöitlä meni
mukavåsti, joten
Tammelunditlakin oli varaa tåttaisiin

varsin

kokeiluihin. Hanastihd Liikeue Oy yli-

jäåvien liikennekorausrahoj€n tuhtaamisra liihes tyhjän panttina seisoviin

toinen toistaan hienonpiin tilausajoau-

l96oluwllå oli TammelundiUa
Scania-Vabiksia jå iopa Bnssineejä.
kaikenmerkkistä kalustoa, Mersuja,

Koreina oti Helkoå ja LåItea. 197olu\ul]a oli enimmäkseen Scaniaa esimerkkinä
kaki Scania BR110 / Lahti 10 -autoa

HB5ol-åutomaattivaihteistollå wodelta
1972. Sittemmin Sisut tulivat mukaan
kuvad. l9So-lurlla råienneltiin Sisuja,
kunn€s nykyisen johtajan, låuno Elersin,
myötä siirr'lttiin Mercedes_Benz -l.riusTåmmelundin Liikenteen oma väntys

on harmaa sinisillä .aidoillä, joskin

sinisen osuus on aikojen saatossa viihent nrt. Tammetundin Liikenne oli pitkiän
ikään kuin Polarbusin aputoiminirni lin_
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jaliikenteessä, mistä muistutti
lentokoneen silhuetti kYljissä.
Maakaasubusseissa on alkånut esiint-så
kyljissä siniharmaån vär'tyls€n päållå

aluksi sinertåviå lintuja

ja

sittemmin

vänkkäitä pöriäisiä ja koina.

MITÄ OU

woNM

1979...

Tarkastellaan aluki sitä kålustoa, joka
oli k;iltössä wonna 1979.
Ntnerot 26 (zDL-26) ja 27 (ZDk-27)

olivat S'su BT-s8SPritä wodeltå 1971
wlima 04 -kodla. 28 (ZTN-28) ja 29
(ZPK-99) ovat samanlaisia mutta
wodelta 1972. Nämä kaill.i oh ostettu

kältettyinä P.Tyllilä Linja

Oy:]tä

Espoosta, 26 wonna 1975,loput wonna
1976. Näistä nro 27 koritettiin wonna
1982 uudelleen sååden Kuiter 9 korin.

ja 28 kestivät liikenteessä tuosiin
1986-87 astr. Nro 29 poistettiin 1984Autoissa oli alun perin Leyland 0.680
-noottoit ja Wilson-puoliautomaatti_
våihteistot, jotka 29:ää lukuun ottamatta
26

kowattiin 7o-Solunn

vaihteessa

Detroit-moono.illa ja Ällison automaattivåiht€istolla. 27 sai Detroitinsa ilmeis-

esti uudestaankorituksen yhteydessä.
wiima 04 kaupunkikorin ovijäiestys
oli t-1-0, siinä oli taitto-ovet ja sisustus
låhiliikennetlylinen, olihan näillå ajettu

uutena Tyllilällä ihan maaseudulle
Souka )mpänstöön- Istumapaikkoja oli

Auto nro 24 (AJL-224) oli atuDperinkin Tammelundilla ollut auto.
Alusta oli Sisu BT 58CR ja kon Äjokki
5oooB wodelta 1976. Tämä auto sai

S SU
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piiåäÄ!C AH 760 -moottorinsaloppuun
asti eli uoteen 1985. Oviiäriesws oli 1-1o ja sisustus lähiliikennet}1linen jå istuimiå.15.

Samankaltainen kuin 24

oli nro

25
flÄ

i
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(AJR-425), mutta wodelta

1977.

Poisteniin myös wonna 1985.

..ja sitbn oli tulera.
Seuraavaksi kiisitellään auto autolta
Tammelundin kalustohankimat ålkaen

Tuona kvs€ised wonna 1979 tuli
råloonvki;usi bussi, nrc 2l (AMJ-650)
al,'.tå oli sisu BT-58CR iå lon Aiokl<i
5oooD. Tämä Ajolki viihtvi talossa huo-

måttavasti edelisiä Ajokkeja pidempäån'
sillä se sai melko uut€na 12,47 litraisen
AEC AH 760 -moottoin tilalle huomattåv6ti Dienemmän tåksitahtisen Detroit

-mootårin ja sen jatkeeksi Allison

lII

1989. Ovija derrys ol i edelleen r-1-ojåsisustukeen kuuluivåt hattuhvlllt selä 45

*imättöm?inå pari ltotta jossain varas_
tossa siiihtettv Sisu BT-58CR. CR-tunnulaiseth AXc-moottorilla tämä

CVM lggALNJALLA62PFKKOLASSAMARFASKULJSSA1999

-automåatin. Auto poisteftiin wonna

isttrintå Etuovi
(kä:intöovi) aukeni etujäiihd)'ttäjän wok-

korkeås€lkänoiaista

""lsen

KUVATEEMUCOLLN

auto ei ole koskaan liikkunut, wan siinä

on ollut Detroit_moortori, Allison-vaihteisto ja Voith-hidastin. Kori oli 27:n
kaltainen, paitsi taLåpenlillä oli Kutte.penlit ja slustan etupään .akent€en

woki Kutter joutui

asentanaan

jo malistosta muuten poistuneen kaksilehtisen vipPioven.
Kesl.iovet olivåt kaksoiskääntöovet
etuoveki

Tämä auto sai elää talossa woteen 1992

vuonna 1984 Tannelundille tuti katci
autoa. EnsimmäineD niistä oli Scan-

Auton esittelyauto, Scania

BR112S

Wiimm K2ol-konla. Se tuli taloon 11oden vanhana ja tiikkuilin monta wottå
Scan-Auton esittellväreissä Tämän
katunn ovijårjestys oli

36 wiiman omaa

1_2_1.

Istuimina

katuripenkkiä.

oli kolniportainen Voith_
automaatti- Äuto mrytiin wonna 1991
Y.FörbomiUe Turku,rn, jotloin kapea
Vaihteisto

etuovi lwenneitiin tuplaoveki.

Toinen woden 1984 auto oli myös
erikoisuus, se nimittäin oli peräisin
Tampe.een kaupungin liikennelaitok_

sr

taakeD:iin.

njlä

on perio hawinaista.

seuraåran kenan sai Tammelund
uutta kalustoa \uoma 1982, tuolloin tuli

kaksi bussia. Autosså 27 (A"N-520) oli
Kutter 9' -koti, jossa oli kaupuDkisisustus. 36 Kutterin matalaa !'aupunki-istuinta, pa'tsi tål<apenld.ina oli teräskuupat
Auton etuosassa oli leleä lä'tävä siten
että ylGitiäisistuimet olivat ouen puolella. Ovet olivat käåntöovel vksi edessä ja

tuplaovet keskeltä. Auton alustå oli

DeräFin aikoinåan Tyllilältä ostetusta
iic,, BT-qasP / Wiina o4:sta (alustan
nro. 21333), joka sai Tamnelundin
numercn 27 eti åuto säilvtti uude$am
korituksesta huolimatta Mkinumeronså.

Korituksen yhteydessä auto

sai

Detroit-moottorin ja voith_automaath-

vaihteiston. T:imä auto sai kenl<ää nonna 1989, jolloin kon oli vain seitsemän

ruotta vaj u. Alkuleräinen etujääd$täjä oli siiretty taake
vtroden 1982 toinen auto olr myos
Kutter 9' -korinen, muttå alusta oli kä}t-

4 M 0 ?t0t
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Alusta

oli

l;ihiliikenteeseen tarkoitettu

takarnoottorinen O 3oZ jossa oli Mersun

oma automaattivåihteisto. Kori oli
pääkaupuDliseudulla €rittiiin haninaiseki jäånlt Detta city

S,

joka

tiissä

o1i

tapaukessa kaupunki- ja Lililiikennebussin sekoitus, koska etuovi oli kap€a.
istuimet kuiteDl.in olivat teriislaupåt ja
niitä tåsså autossa oli peråti 48 kappaletta. Täm?il(in auto €siintyi aluki keltaisenå, mutta sai nyöhemmin Tammelundin

siniha.maat vä.it. l98o-]u1un loppupuolelta Tammelundilla

TAMMELUNO N ] 5 JA ENTIN EN 5 NVALIO SÄÄTIöLLA 17 1 .2OOO SEUAAAVALLA V iKOLLA S SU/CAMO
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seltå, nro 545. Auto

pååtyi
Tammelunilille Sisu-Auton kautta. Auto
tuli TKL:lle uutena wonna 1980ja siinä
oli kokeiltavana ValmeFmoottori alustattlpin olle$å Sisu BT-69EIT. Ko.i oli
Ajokki 53oo ovilla 2-2-0 istumapaikkoja
oli 37. Tammelundin aikana autossa oli
DAF-moottori, numero 29 ja kilvet A1.L-

329. Auto poisteitiin wonna

Äutoon tuli Tammelundin

wonna 1987 taås erikoisuus, tosin tiilä
kertåa Mersu. Tämåkin oli ralemuttu
alun perin esittelyautoksi jo nonna
1983, mufta saatiin mDtyå %ta n)'t.

oli

todella

monta eriiaista väritystå autoissaan,
varsinkin kun ottaa huomioon yhtiön
kokoluokan. Tänä Mersu oli numerollå
22 (BCK-429), mD,tiin noDa 1991 K
Kittil;ille Rovaniemelle. 22:se.tulemisen

saattoi kurlla. våikka itse autoa ei
olisikåan vielä niilqn)t, sillä s€n tal€al$elista tuleva ulina on saanut eräät kutsuman autoa nimellä "Ulvova mvlläri".

1992.

värit

iklunoiden atapuolette. Yläosaan jåi
Tampereen keltainen våri. Etulinjakilven
määräDpäätektiosåssa oli loppuun asti

nauha. josta lörfi e.ilaisia Tmpereen
päätepaildoja.

1'ksi esittelyauto ostettiin wonna 1985.

oli Sisu BK-19oD, jossa oli Voithautomaatti DAF-keskjmoottorin jatkeena. tud oli Ajolki 8000. Itse auto oli
valmistunutjo wonna 1982 ja sen kilvet
olivat ARN-303. Ovijädestys 2-2-o ja
Se

autossa oii peråti 49 istumåpaikkaa. Auto

esiintl

aluksi Sisun esittellväreissä,
mutta sai myöhemmin Tammelundin
omat värit. Auio m)ftiin nonna 1992.
seuraavan keft an hanlittiin Lalustoa

TAMMELUND N 9 MERCEDES.AENZ OH l 625UIJOKK CITY IASSA TAKSIKULJETUKSELLE S IB.
ryNEENÄVANTMN L N.IALLA 35 KAIVOKSELASSA KESAKUUSSA ]S99 KLJV,ATEEMIJ COLL N

vuonna 1988 rakennettiin vielä

yki

Sisu-alusta, jokå oli tuhoutum'seensa asti

ja oli ollut va.a-autona L.auno
Elersin kotipihassa valmiina ]ähiöön
koska våin, jos joku muu auto oli hlytatossa

t

alt

linjalle tai nuuten uhkåsi worojen

jääninen ajåmatta. Korina tässä per,
soonållisessa bussissa oli portugalilainen
cano Lissabone, jossa oli 2-2-0 -ovetja

45 kpl muovisia Parabus-istuimia. Tiimä

oli muuten maåilman ainoa Sisu-ahstainen Camo-ko.i. Alustå on t]1,?piä BT

58BPT, jossa on klmmenlit.ainen
Cummins-moottori. Vaihteistona oli

aluksi Ällison, ionka joku autokoulunopenajå rikloi varsin tuore€nå.
Tilalle dem€ttiin kolmiponainen Voith

automaatti (peräisin autosta

27?).

Allisonin vaihtee ålitsin tosin jäi kuljet-

tajan vasehmalle puolelle nuistoksi
j:ilkipolvitle. Auion alusta kuuluu noin
nosina 1979-80.al<eDettuun kolmen
TLL4 ELIYI]TIöN ENSIMMANEN MMKMSUBUSSI VUODELTA 1996 ALKUPEBA NENVALKO NEN
PIISXIIRIONKOLAFIKOFJAL]KSESSAMUUTETTUSINSEI(S

KUVATEEMU COLL N JOULUKUU 1999.

alustan sarjaan, joihin kaikkiin sittemmin åsennertiin €rimerkkiset moott.rit
M
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Tarnmelundin/Polårbusin toimesta.
AlustaD BPT-tunnus on tarkoittanut

ltonna 2ooo

ote koskaan sellaista konetta nähneetki:in. Tä in Camon alustan numero

tåworolle linjalle 50 Auto laurioitui erittiin påIoin €tuosaståan ja hvlättiin sit-

sa autossa wodelta 1983. 29059 oli
Tåmmehnihn autossa 19 wodelta 1982.

1989. Tästii l'llod€stå alkåen kaikli taloon
hanHtut bussit o\€t oll€et Merceder_B€M

Ievlandin ll-titraista turbokonettå, mutta
o; nahdonista, etti nämä alustat eivät

on 29057, kun tåås 29058 on Pola$usin
Kutter gss-koris€ssa ja MB-moottois€s-

Eli alustå oti seisEt jossain

varåstossa

nuo \.rodet. Se ei siis ole poäisin mistä:in

Tllliliiltä tulle€sta Sisustå. Tvuilån m.
rözr-Zz Sisujen alustanume.ot olivat
21332. 27333, 21335 ja 21336.
(nlkinumerokri timä Camo sai alulsi
1åen, jolå piån nuuttui 21:l6i ja vuonna
1994 auto sai nvkvis€n numeronsa 5.
Rekisterikilwt olivat BKB-64L lmeisesti
tämå åuto tunsi halua päästä televisioon
tammikuuta

ja lehtid kuviin, siuä 2a

TAMMELLJNDIN
CAMO
LISSABONE

6
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se ruPesi t€mpPuil€måån
sillä seuaukselta. ettii matka päåttvi ker-

rostålon seinään Pajamäessä auton
on€ssa menossa tilapäis€tte alihanlin-

Usi aila koitti

Tåmmetundila wonnå

-merkl&iä. Vuonnå 1989 saatiin vksi
uusi auto, No 23 (BI5-393)' jonka alusta
oli oH1625L ja kori oti Ajokli Citv.
Alustassa oli tåakse sijoit€ttu 14'6litrainen V8, jossa oli voimåkas tuibo ja
teho sekii vääntö sen myötä tuhankin
suuri kaupunldautoon Tubo poistettjin
mvöh€mmin. Vaihteistona oli Voitia;omaatti. Oviiärjestvs oli 2-2-l
Alust&akenteen johdosta talaov€Ia oli
kotne a.lkelmåa. TakaPeDlille noustal-

natlusrajan oli ki!'llttåE vielä }aksi
åskelmaa tisiiä. Mantoi Ajokin mi€hilä
otla hauskåa tää autoa korittaessaan.
Istunapailkoja oli vain 32, jotetr seisornatilaa oli vdtaavasti enemm?in OlijoPa
s€eD

s€isomatita talaovea vastapätä, niki
vielä korcsti tåkapenLin korkeutta Auto
meni vaihdossa vehole wodenvaihte€ssa
1994-95, mufta ostettiin tålaisin svkvlå
1995. Tiil]öin s€ sai numeroD 9. Keiitlå

1998 auto ml'ttiin Taksikuljetukselle,
joka ajoi sillä woden 1999 loPpuun
Vantaan sisäistå linjaa 35

TammelDdin l,iikenne teki k€s?ikuussa 1990

jouklrcliikemehistoriaa ottamål-

la kiyttöijn H€tsingin eNirnmäisen mata-

oli mvös Suomen
ensimninnen,koskaTampsesaiommsa
lalattiabussin. Tämä

myöhemmin samara \ olM. Auto
oli tDppiä O 405 N, rekistedltii:in (I.H-

Btå

154

ja sen oli tehdas

lainånnut

TaDm€lundi e, koska \'ärsiMben onån
auton \almistus oli nyöhässä. Tämä
t€htaan koeauto ei olut Tamm€tunditr
värcissä, vad kulki MeNun mairolcetrå,
alulsi inyös sa.Isånlielisenä. Tekdiesti
tehtåan auto \åstasi Eyöhanmin tulluttå

omaa autoa. Ovet 2-2-o lJäntöDallia,

joista poistumisovissa on sulkeutumisautomatiiRa. voinaDlilteenä oli
213 hv:n altamaton

l2litrainen 6-syLn-

terinen målaa\a OM 447h -moottoi
sijoitettura taalse sivulle, wihteistona

IAMMELUND 6 {EX 22]VUODELTA I991, MB OHI625L/IMIMA K202, 19.4.1994. KI]VA PEBTT

Me$uD itse valmistarDa automaatti.
Sisust$ oli sa.ksalaisbylineD ntrovin€n,
vaaleanrusk€a/rukea yl€isväritys ja
katon vinossa osasså on katon kffisa
saman vaaleanruskean vftisiä suorakul-

nion

muotoisia kaiuttimia.
IasteNaunu/pyörätuolitita oli poiH(euksetlisen suuikokoineD, ainakin neljät
vaunut maltuivat. IGrkiovena on sii}littoimiDer invaråmppi. lstuiDet olivåt
ko\"mu@iset jå måtala <ot selkiinojå]-

taan. Verhoilukansas oli

oranssi.

Merceder-B€uiD matå]ålåttiabussit ovat

liiltien matålaa
t!. natkustamo on kokonatuu-

noudåttane€t siis ålusta

profiiliå,

natålala toisin kuin N. pohjoisnaisi$a matalalattiabusseissa, joisså
tåkapåä on norualikorke della johtuen
tavaliseita tala-åLselista ja moottoin
ud€ssa"n

sijoittetsta.

varsinainen Tatlmdudh oma matålalåttiabu6si saapui suoineen marraskuussa 1990 ja sai TarDm€lundila numeron
24 ja kilwt MFI-292. Se poikl€si sittelyautosta vain ylcityiskohtien osalta.
Istuinkånsas oli sinira, jGs orånsseja
MFL292 ELITLL 4 (EJ( 24) VANHASSAKAUPUNGISSA 29.6.]996. MYOHEMM N TASTA AUTOSTA TUL
VELÄ NRO 13. KUVA PERTTI LEINOMÄKI. '

täpliä. Tämå kangas

vakiintui

Tammelundin matålien Mersuj€n istuimi€n kånkaaksi. Trissä autossa oli 39
istunapaikkaa. IkkuDoissa oli Suonen
tåh€en sopi\ämmat kåksinlertåiset låsit.
Ainoastaan tala-ålselin kohdala oleeisså ilkuroissa oli avautuvat luulur, kun

taas esittelyautossa

oli

useanpiakin
ikkunoita.
Flsiilqmismerkimntolaitteet ovat painonapir, joiden kotelo on musta, sekå
prs?iht y-kilpi, josså oli teksti 'stop" kun
ta6 esittelyautossa oti sakralainen
'wagen hiilt'. Tii[ä auto[a tuli olemaan
poikleuksetlisen ih€ikas tulevaisuus.
Vuonna 1994 sen num€ro muut€ttiin
24:stii 4:ksi. Sitten woDna 1996 Uimä
auto meni \aihdossa Vehole, muttå jo
såmån \uoden syksylå dimå åuto ost€tti-

in talåisin Tdmelundile, koska linjale

worc lkää. Tällöin tiimä auto sai
DuDmn 13. Seumavå r?ihe oli n)Xati
I;isilinjoile Tanpereelte woDna 1997.
Toinen Datalålattiabussi tuli
Tamm€lundile jo helmikuussa 1991 eli
52 hni

TAMMELUNDIN 26IZDL'26)SISU BT.53SP/!1/ lMA 041INJAL14 33 26,5,1932. KUVA PERTT LENOMÄKI'

vain noin kolme kuukautta sd tilkeo
ku eNimmänen oma matå]alåttia tuli
taloon. Toisen auton Nmero oli 26 ja kilr€t RFH-467. Se oti lfi€s samanlåinen,

kuin 24. rydihtly-kilpi oli nlt suomalaineD kelta-musta "Pys?ilby-Stand".
T;illä autoua oli todelista epäouea 1IIoden l992joulukuussa, hrn s ajoi ratikan
M[l0 ?I0
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kanssa mklakolarin Pasilasså ollersaan
linialta 23. Se kuitenkin ko.jattiin jå
pisi liikentees€€n, muttå kovin h)aåä
siitii ei tulut. Mn. ohiaus oli muuttunut

huonoki. T:iEä auto nyltiinldn jo luod€n 1993 lopullå Autolinioilte

i;has måtalalattiabussi hni taloon
loppusyksystä 1991. Se sai nueron 27
(OFV-889). Se vastasi aiempia, mutta
MeNun oman våihteiston tilala oti nlt
kolmiportainen

Voit}_automaatti.

Pysiihtly-kilpi oli jälleen valkoin€n
"stoD" -rasia, ia istuinkoroReiden
rcun;issa oli keltaiset kontrastiraidåt
Auto mlrytiin wonnå 1996 Koiviston
Aubne, i;ka sijoittj sen ensin Låht€en
muttasitten se paldi Helsinkiin Ui}4ne

OyUe ensin numerole 55, joka sitt€mmin muutettiin 132:lGi.

r.ähes sam:m aikam auton 27 kån$a

tuIi auto 22 (oFv_992) se ei olutkaan
matalalattiainen, vaan alustana oli 23:sta

tttu

V8-moottoinen OH 16?5L ja kori-

na Wiimå X2O2 ovilla 2-2-1. Outo hark-

TAMMELUNDIN

iLiVr

1O NAUTATIENTOR LLA L NJALLA 33 11'3 ]976'TÄMA
nMMELLJ NDIN vaRHALsEMMAsra KALUsrosra KUVAT-P LANGE

MI].949 SCANABA]]O/ LAIIT

öLrööi.r'rsninrrha

iDta, koskå matalaiattiaisia oli hrllut jo
monta kappalettå aiemmin Autossa oli
si set t€råskuuppaistuimet ja viistot !.åttokanavakotelot olivat vaaleansiniset
Talapenk]<i oli paljon alemPda ja siten
sisätilat paljon siistimmän niil<öiset. kuin

Aioldo-korisessa 23:ssa Vuonna 1993-94
å;bn numero vaihdettiin 6reen Tämä

kuutonen mlXtiin

jo

vuonna

1995

Ro\zniemelle. Våihteisto oli Voith.

Tammetundin Liikenteo neljiis nata-

lalattiabussi tuli liikenteeseen joulu\uusså 1992. se liiklui atuki ilmm vhtiön

nimeä numerolla 28. Kilvet olivat CBG-

494. Sittemmi. se sai firman nimen
kylkjiNd jå uuden järjestysnuneron I
T?imän auton moonori oli viel:ikin edellisten kaltainen vapaasti hengittävä'
mutta vaihteisto oli ntt viisiportåinen ZF.
Pakoputki oli sijoitettuna vasempaan
takåi.ulmad, mjstii johtuen autossa oli

LINJALLA
TAMMELUNDILLA LA NASSA OLLUT TEI]TMN AUTO KFH ]54 BAUTATIENTORILLA3O'7I990
23TEIPPV (UVA PERTTI LEINOMAKI.

uutuus oti tuplatakaovi, rnitä ei ole

Ne olivat paria yl$igiskohtåa lukuun

nåEaskuusså 1994- Tuolloin otettiin
åioon åuto 8 (JBM-913] Se on uudistettu

Da-k6ummat. Ohisamon ercnå aiempnn
;n uudist€ttu ohjauspyörä joka on

O4O5N2. Auton etuosan il&unoita on

erittåin koE ä:ini ulospäin. Koripuolen

Suomessa ennen niihty takamoottorilitria-autoissa.Takaovellå oli vain vksj matala askelma. Seisoma- ja lastenlaunusilta

ottamatta samanlåisia kuin n'rmero 1
Etulinjakilpi€n numerot ovat aiemPaa

keskellä

säädettävä ja ruskeanvärinen Aiempi
ratti oli musta. Kattoluukut ovat utrden-

oli

pienempi kuin aiemnin'

muttå etuki)tävä oli varsin leveä.
Istumapa &ajärje$ys oli luonnollisesti
Doikkeavå aremmista autoista. Et{osassa

nl, m6niå ! ksitt?iislstuimia. kun aiemmhsa matal;lattia-autoissa oli ed€ssäkin

otdia €tunmaisiå istuimia hkuun ottamatta
panpenlit. Istumapaikkamåärä oti nlt
34. Pysdhtly-kilpi oh keltå-musta

etupyöriikoteloid€n pä:illä

suomi-mallinen. Tämä åuto 5ai ajaa
Tammelundin laskuun woden 1997
svkwn asti. iolloin se mDtiin a on nro
rä

(;

a,

q

er 2a)kånssa Iånsilinjoille.

Maras"joulukuussa 1993 otettiin

liikenteeseen kalsi uutta matalalattiabussia, numerot 2 (NBA-327) ja 3
IJBG-645). Nämä ja kaikki s€uraavat
åtrtot okt kail&i vielä talossa ke!ä?nlä
2oOO. Siki niistä kerotaan Preesensissä.

a

xatll0 ?10[

laiset, joiden avaaminen

ja sukeninen

hoidetam luuhssa olevaa kåhve kään-

telemåIlä. Merkinanionapit ovåt n)'t
keltaisessa rasiassa. Pysähry-kilpi on
t,ås vlsinkertåinen valkoinen rasia
"Stop: Pysähtry-kilpien malli on kijtettåvästi våihdellut Tmmelundin matalissa Mersuissa. Näisså kaklosessa jå kolmosessa on myös kesldn:ijsiå erojå: tå)'nnå-kitpi (joka tad on suonalainen kelta-

nusta) on kålkosessa tuulildissa' kolsijaan linjakitpikotelosså
Kolmosen sirulinjakilpilåite on €demnånä kotelossaan kuin kåkkosessa mistii

tohtuen hlven luuklu sistdlä on mvös

s""'',,",n kerru

uutta kalustoa tuli

;^rålå Mersu.
suurennetttr

ja

mållimerkintäkin on

moottorina on nlt

vapaasti hengittiiv:in sijasta Euro 2_vaatinukset tå)tuivä turbokone Ovet o\åt
kääntöovien sijåan ulospinn aukeaEt vipDiovet- Mvös etuovet ovat vippiovet, jo*a

;iftn

lyövät sisään pltkiviä asiallarta
turpiin avauttr€ssaan. Sisustus noudattaa
Tammelundin !leistä linjaa. påitsj tiissä
autossa lastenvaunutila on ovisiurlla

keskiov€n ja etuPyöråkotelon välissä.
Auton ovettomala si\nlla on siis petkliå
istuimia koko auton mitalla. Istuimissa
on pientij eroa edellisiin. llmeisesti ldtenvaunu/pyölätuoliblan uusi sjjoitus ei
ole ollut Bydyttävä, koska se ei tiistä ole
yleistyn)4. Etuosan istuilnet eivät
pyöriiloteloiden pä:ilä oleviå lukDunottanatta ole korokkeila "podestereilla" vaan

kältävåtasossa. Istuimiå
PysähB)'-kilpi on

on 34

nlt luoroståan

kpl.

perisuo_

malåinen mustakeltainen råsiå. Etuosan

alennan ikkunalinjan woksi yhtiön
nimi on sijoitettu ildanoiden ylåpuolelle

Joulukuussa 1994 tuli maahan
Tamnelundille myös toinen uusi
O4o5N2. Se sai numeron 6jå kilvet KGJ-

pitkälti kahdekikon kaltainen,
mutta lastenvaunutila on jiineen perinteiselä paikålla kerkiovia vastapåätii, jol
loin istuimia on 31 l.pl. Nähin 6:een ja
8:aan åsennettiin mydhemmin uusi
vaaleanruskea kitkalattiå kiltävätasole.
Vuoden 1996 kålustohankinta noteeF
123. Se on

åttiin tiedotusvälineissäkin. Tållöin
taloon ostettiin Suomen ensimmäiset
naakaasulinja-autot. Valmistaja oti
tietenkin Mercedes-Benz, joka on oltut
kyseisen tekniikan edellikivijöitä naailAutot ovat tuttua O 4o5 N -pems
mallia, jobon on lisätq maal€asusäiliöt
katolle åuton etuosaan. Moottorina on
tutun l2litraisen koneen maakaasuversio gTiltåän M zt47 hG. Vaihteistona on
måssa.

TAMMELUNOLLA LA NASSA OLLI.]TTEHTMN AUTO KFH 154 FAUTATIENTOFILLA3O,T.l99O
23TEIPPIV KUVA PEFTT] LEINOMAK.

L NJALLA

viisiportajnen ZF. Numerot olivat 4
(Fcc-6oo) jå 7 (Fcc-737). U]koasu on
muuten Tamelundin perustlTliä lisät-

tynä vaaleansinisillä linnunkuvilla ja
"Puhtaasti maakaasulla" -teksteillä.
thtiön nimi on kiioitettu ylös kaåsusäil-

iön trlkiin. Ovet owt ulospäin aukeavat
vippiovetS:nja 6:n twliin. Autojen sisus-

tuslin on Tammelundin perustlyliä .ja
istunapaikkajärjestety sdanlainen kuin
autossa 6. påif-ri yksi istuin enemnänPysähB)'-kilpi on tosin mallia valkoinen
lååtikko "Stop" ja kattoluukui owt s:i]*öroimiset kauko ohjattavat sekä sisällå
ikkunoiden yläpuolella on kattokanaaa-

puhalluksen ilnarakoja. (eskioven
invaråmppi on nlt käsikäyttöinen.
Kåasukoneen vaåtiman tekniikan

woki
ABJ.I]SEL TAMMELUND I9VIPPETUOVNEEN
TOU(OLASSA2] 9 ]9A5 KUVAJUI]AN POUSSA

on hienan
iakaovella on

tå]<aoven kohdållå kä,tävä

korkeämmatla

ja siksi

yhden askelman sijåsta kaksi 6kelnaa.
ohjaanossa on nit hamaa ohjauspyö.ä
ja ovien kil'ttdnapit ovat hipaistavat tr.
niitå ei tawitse varsinaisesti painåa.
Lisää måalaasubusseja otettiin k;tttöön syksyllä 1997. Numeroina on näisså
on 1(MGZ-823)ja 13 (MGZ 8151. Tältöin
talossa oli neljå maåkaasubussia eli 40%
kalustostå aikåna, jolloin kenelläkään

muulla liikennöitsijällä ei vastaavia.
Nä'den autojen uutuus on Brosen pisiemat.iisi}jlvet. Avattaviä illGr'oitå on

aiennan kahden sijasta neljä. Ovet ovat

kAänt6målliset vippiovien sijaan.
vippiovista on ollut hårmia talvisin
lunen tukkimilla bussipysäkeillä ja
pysäkil

Viipurinladulla ovåt estäneet ovien avautumisen, jolloin on pakko kä).itää koriDAMJ650 EL TLL2]

SISIJ BTSBCR/A,]OKKIsOOOD

IOUKOLASSA

]] 3 ]933

HUOMATKM ETUOV

nostoå tai jättää mummon jalan nentävä

rako auton ja korokleen våliin. sisållä

kaikli kiinteät istuimet ovat

jälleen

flÄ

0

?/n0

9

reunoissa on keltaircn konbastivititvs

Katon pitkittiiistangoissa on kiinnipitol€D):kejä

ja kåttoluulut toimivat kisin

Ianvåa käiinuimäIä. Pysiihtry-kilvsså

lukee salsataisittain'Was€n h:ilt".
Merkirantonåppien kot€lot o\åt muståt

ja keskiovella on vietå kaksi erilistä

laåtikloDaistå painomppia, joihon mvös

slttly

bält" -telcti ia oven
'Tör auf -teksti Tämän

"Wagen

avåutuessa

auton ohjaamossa on eilåinen ratti, jol-

lain€n oli Tammeludin €.si]mäsi.ssä
natalissa Mersuisa Ohjamo on mvös
Dienenoi kuir muissa laåsuåutoissa

iuton pistematriisikllvissä on }ieman

erilaiset palsummat numerct verrattuna

ENT NEN scaN-aLJToN EslrrELYAU

Io asa 59r ÅGELlssa raMMELuND

1a NA 13 5 193€

autoihin I ja r:). Tiimän auton 15 utkos€inisså komeilee erilaisia värikkåitä
h!önteisiä.
Piån auton 15 pelå?in Tamnelundill€

KWA

korokleila, joloin såadaar lbää istuMpaikkoja. Näissä onkin 36 btumapail'.l(åa

venattuna 4:n

ja 7:n

32:een Paikl(aan

KskisitlåIa on lis?iksi vielä låppäistuinia. Prs:ihw-kitEssä on teksti "Stop"
mutta teksti on h!-vin Pienikokoista ia
kotelokin on pieni ja vaaleanruskea
Näissä autoissa ei ollut atun Perin
sisåkaiuttimia, joten ne jouduttiin
lisäåmåån, jotta linjala 23 voitaisiin
kokeilla pys?ikkikuulutul€ia. N?imå kaiut-

timet ovat PYördilköt ja mustat
objaamo on €deltäjiensä kaltåinen.
mutta ovenavåusnapit ovat

jälleen

painettå\åt punaiset. Ulkoseinisså on
sinisä puleitå tipuja.
K€siillä 1998 tullut maalaasuauto

15

(LU-796) on Esinainen peEoonslisu'
us. Se on nimittäin €ntinen Mersun esittelyåuto ja on wm$ti ki€fteult KerkiEurooDan eri kåup'rnseissa jå jopa

TAMMELUND 1STÄS5ÄOMIIN VÄREIHIN MMLATILJNA, 4,6.199 ] ' KUVA PEFTTILEINOMÄK '

v€näj?i]]ä kokeiltåvana. Tåssä autossa ei
oie talimmaisia ovia, joten kääntijovien

tuli låIsi kokonaan uutta maakaasuMersu linjåa 62 råten- Niimä saivåt
numerot 9 CflN-967) ja 14 (TIN-839).

Sisiiliniåkilpi on näden autojen uutuus ja

s€ näyttåä myös toimivan toisin kuin
HKL:n altoissa 9842-51, joissa såmanlainen sis?ilinjakilPi voi näyttää
numeroista

Ein yläoso! Näiden autojen

pysåhBy-kilpi on kokomusta, johon s''ttvr keltainen teksti. Ikkunoiden

i]åpuolella on kåttol<davapulalutsen
muovisia sikarinmuotoisia suuttimia
kiinteiden rakojeD lkiksi. Katon katrsa
samånvä set sisåkaiuttinet ovat n)t
neliönmuotoiset. Muut€n nämä autot

ovat såDanlaisia kuin 1 ja
rnkoseinisså kissan
leil:ldi hiinM.

KUVA 2A 4'
ENTINEN TKL 545 SAI UUDEN KODIN JA OAF MOOTTOR N TAMMELUN DILTA

jiiiestls on 2-2-0. Istuimisa
kånsås

ja

on

auton etuosassa on

ormsi
varsrn

vfiän istuimia. koko auton istuma-

paiklamäbä on 31. IH(unoissa on olut

Ein yl$i*efaiset
10

flmo

?100

n

dut, mutta sittem-

min auton

etuosaan

]

otr

$A

KL]VA

åsennetil

tuplalåsejå, jottå talvellå olisi Iämpim:impiiä. Myös lattra on ollut tåivtuin jää$äja
siihd on aseDnettu ylmääräistii kitkaP-

intåa- Takaosan

istuinkorok\eiden

13-

ja koiran j;ilkikåsw

K€våän 2ooo hankinta oli j;illeen
edkoisuus. Tuhoututreen Sisu/camon
tilall€ tawittiin uusi auto pail'.kaamaatr
kalustoon syntynyttå vajausta, joten
Salsasta uitettiin Suomeen pari wotta
va a entinen Mersun esittelyåuto, jokå
on ]uonnoUisesti makaasukiilttöinen.

/

S SULTA'IUL TAMA ES TTELYAI.]TO ARN.3O3 {5 SIJ BKIgOD
!"]OKKISOOOI TAMMELUND LLE NUMEFOLLE 25. KUVA ]7,3.1933

Tämå auto

tuli

huhtikuussa

ja

ARN.'O3.]IJLIFI FIRMAN VÄREIHIN MMLATTUNA I6 4.1933. KUVA JIJNAN] POIJSSA

sai

nun€ron 5 ja lilvet MYF-366. Auto on
nopeasti katsottuna samanlainen 2-2-O _
o
ovinen O 405 N, kuin aiemmin

tullut

15. Liihenmin tarkasteltum eroja löytyykin runsaåsti. Auto on kemanvårinen

ja siinä on 'Erdsas" -tektejä.

Noin

viikon ajon j?ilkeen autoon lisättiin sin-

istä raitaa ja "Maakaasu" -tekstejå.
Sisustus on aivan toisen viiircn kuin
Ton€lundilla yleensä. S€inåt, katto ja

istuimet ovat hamaat, otetangot
turkoosit ja istuinve*oilu siniharua

Auton taL€osassa on omalaatuinen istuinjdest€ly: takapeEHdä anen on kummallakin puotella kolme istuinta selkii

s€inää vasten. Myös voimånsiirto
poikneaå nuista, tiissä autossa on neti-

portainen Voith -automaatti. Toulokuun
puol€en väliin meDnessä autoon oli asen-

netb pls:iklikuulutNlåitteisto Helsiryin
linjaa 23 varten

oli tarkasteltavaM ai}ålautena
Tmnelundilla k;iltössä ollut kalu€to.
Viime aikoina Iå]Nt@n tehdlstä nuu-

BNcom-k€rtålipunmyyntilaitte€t ja

nft i

myös käytetiiän.

Tmmetundin Liik€nteellä on aikomus

nuneroiden åsennus matålalattiaisiin

p:tiätå nylc/isessä liikem€kilpailusa ja
seuiata aikaansa. Ei noDettåIaan noin
pienenä yhtiöIä ole usl<åIusta olla edel-

nyös ete€n ja tåå16e sek;i si*ille wonna
1996. Linjån 23 matlustajainformåatiokokeilun nolsi autoihin 1. 4. 5 (uusi),

läkävijänä Suon€ssa maakaasukärtön
kåltaisissa \åihto€htoisten polttoaineidm kältössä. Tristä ldelii myös nudanlu-

7,8, t3 ja 15 asenn€ttiin

sisäll€

pys:iklinä]'ttötaulu. Syksyyn 1999 nen.€ssä l<oko kålustoon oli asenrcttu uudet

ja

luottamus

tulevaisuuden mahdotlisuutena

Omnibus Journatin num€rossa 2/97.
Mercedes-Benzilä on olemassa v€tybNsien t€kniikkå ja ko€kåppaleitå on tes-

E.ÄMJIJATTU

Tässä

toksistå merkittävimmät ovat järjerrys-

töä

Mercedes-Benzin

osaamiseen. OD}le johtajå Elers vilauttanut myös wtykåyttöisten bussi€n ldilt-

tattalåna. Vetybu$eissa vety poltetad
polttokennoisa, joloin kehitby dil öä,
jolla pyö.itetäån taka-akselilla olevia

såhkömoottoreita. Vedyn
palamistuotteenå

jå

håp€n

on ainoastaan vettii,

jot€n tälaista autoa voidaan piui:i sa6t€ettomåM. Maalasun kåyttö on siis
våin vålivåihe måt1.11å kohti saasteet"
tonanpia kulkuneuvoja. KehitBvän
moottoriteknologian aDsiostå diesetmoottodt saai'uttåvat pian naakaapäåstötåson.

Maakadukiltön ongelmana on erityisesti korkeat hiilidioksidipäästöt jotl(a ovat
liiher dieselmootto.ien tåsoå. Ja juuri

hiilidiolsidi on Ds.

kasvihuonekaasu.

T?ilui pohjå]ta maalaasuki)ttöön ei kan'

nata investoida suuria

summia.

Tmmelund ei ole näin t€hn)tkiiiin, vaan
tanl&ausasema rakeDnettiin Pirt<kolåm
suoman slniin maålGasun siirtoputk€n

yhtelteen ilmån kalliita putkistojen
vetiimisiå.

Lähdetietoja

ovat

antaneet seuraavat,

Rek stert etoja Ka Si anpäå
K rjo itatan omåi iiedostot

MLfi

11

in raitioteiden tvo

Helsi

nd,

seuråarc:
r.iwöimme brlåtrtena. niin sitä myös ruli. vuoina 1945 HKL:Ua urånsa aloittanut korjaanotyitntekijå nujstele
nn. jarvallilass.
käy'ettiin
våunua
purenu
avorasoiki.
i,rår",,pi"" pa;ry;"n laåtil<or oli
ja
tvtkålur'
"ri"a.
siinä olivå I 'luutåm ummojeD" eväät
siG n:
t iUåitiJ""""la ruupungilrakin
'-iiiå^".*"ri,","
-io*,r1.
pat<su bambutå o.joss; orikoukku. Hitrarersatå o nosteitijn kiinni ajolyi.*a
ra
"fi
nits;uddte oli sin?nläd idonainen j3 jonkinlåisilla kiskoilla Eunun sis:irå
uio-."..sa
r,it *""rät"
rn

n

;il;iä;ääi;fi;#

i*-i
;"iiåi", iåJä;;#";i"*
alrustulsestaKritiimme tästå

**"t

;

",i

NAT ON PIENENNET-

RATAPIHAN
ASEA:N AVOPERÄVAUNUN ALUSTALLE TEHTY LUMVALJNU KOSrcLAN

psioaareerLA r

r .r

szz varjN u KUULllu NYKYA^N RAlrloL

IKENN

EMlisEoN

RAUNALA
KO(OELMILN JA ON VAF,AS'IOITUNA KOSKELAN I]ALLLSSA, KUVAJ'

KORJAJS:

Artikk€lisdian osan 1 vht€vdessä (Ikitio 1/2ooo siw 8) olleen
hionavåunu i:n kuvatelcti \åihtui selaiseksi, jollåista kuvaa ei edes
lehde$ä oltut. Täsä kuvaan kuuluva tel(sti:
Hiomavaunu 1 aivan uutena El;iintarhdsa 22.41953 Vauussa on
vksinkertainen käsinväiinnettiivå tuutildinplThin, jonka hinnitvs on
iehty suoram lasin läpi. Kuva

12
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B Ol&ola, kokoetmå J Råuhala'

M.G sttNtls oYN sÄllKövETLJRI asEA:N TEHDASKlvassavuoN
NA 1915. VETUALSSA ON NORMMU AALTIOT EN TRUMPEI T]KYTKIN
JA LYYRAVIRROITIN. KOKOELMA J RAUHALA

Helsi'€i
nitiotei

Tåsså vi siosaisessa artikke sartässa

pyrimne es ttelenäån kaikkl Hel.ingin
ra tioteide. tyaj%unut sanoln ja kuvin.
Ensinnåise.så osassa käslte lään
alkurikotån

tydaunlt,

toisåssa osässa

hinau.vaun!ieli "hallipåssit', kolman.
n€sså osässa harjavau.li, n€tånnessä
muut tytvaunut ia vldennesså töautot.
Emme €d.s pyr olamaan tskns€sti
pikkutarkkoja, vaan suhta!dumme
aiheeseen puhtaan d€skr pliivis*t.

Hinau.$åunuja

di hinur€itå on raitio-

tieläisten keskuudessa kautta aikojen
kutsuttu "halipäss€iksi", ja yl€isimin
niiui k;iyt€ttiin pe.åvauujetr siirtelyyn
(vaihtotöihin) håIipihoilå. Tosin niilä

siireltiin

myös huolettavia alostoja ja te-

lJ
J

=E
-

CN'
J
-

EE
E

i

H 4 OLI PIKKIJFUOTSALAIS(ATFMN VANHIN

HINAUSVAUNU JOTA ON SAILYTET]Y VUODES
TA 1gsg LÄHT|EN MUsEovauNUNA. vauNusra
ON SITTEMMIN PO STETTU MOOTTOF]T MUTTA
MUUTEN SE ON SÄ LYNYIALKUPEAÄIS MPÄNÄ
TYYPP NSÄ EDUSTAJANA, VAI]NU ON VAFAS
TOITU FAITIOL KENNEMUSEOTA VARTEN
(IJVATTU KOSKELASSAVAUNUN OLLESSA
EVAKossa vaLL LAN HALLTN KoBJAUSTö|DEN
AIXANA, JORMA MUI]ALA 6.7 ]993.

tejå sekå noottorivaunuja.

'PfiruRtx'TSALAISEP'
Jo osassa 1 todettiin, etti HKL:tlä oli
hinausvauDtr T 5, joka oli AsEA:n i,uoma
1918 våIDistma moottorivauu. Vauu
muutettiin
1948 hinuriki ja pois'nonna
tettiin wonna
1956. Mitii tod€nniiköisimmin siihen oli tehty samat nuutostyöt

kuin muihi.kin 11 6edai
palautettu toiseenlin pä:ihiin koDtroleri
oN totNEN sÄLyNEtsrÄ ptKKuFuolsar.aiststa

NYI(\,!ÄN JA KWASSA(|N vauNu oN HKLr\uMERoLta
IIOK]NTOLSEM MITIOUIKENNEMI]SEOSSA AKOINAN ENNEN
FAITIOJMNNEM,SION PfR. tAM s-A TAlvtÄ VÄ-NL OL U(tlN ,!\F\-I.SSA NnNr IAF3ASIUSÄ. OILIA
KLJIN M\bS HKLjN ERllAlslEN TÄPMruMEN \EIONAIL NA WODEN 1974 KEVAdILA StTÄ JOPA GYTEr]llN
!D-a<a9\
lAlJoAl l\-ssÄl +vTEtssA VJ:to-!af-A \a-PPA-Oc|L-AT00L0ON
^ vÄLJ-rssa I Jors \ FAmonts-,BAN vlBAl Llssa Hl LslNGl(sA .oRVA qa- dJ A 20 !.Is73
t Jvatlu
H e

]S JA SE ON ESILLA PEF AqTI€ESSA

F.

-al

ja kiisijårru.

Mainitut u ASEA:n "pil&umotsålåis'
ta" muut€tEn hinåusvåunuilGi ruonna
1957. Sama.Ia ne

numdoitiiD sarjalsi H 4
Mlt[ zT0

13

- H 14. Vaunut

sälyivät keltåfireiDå,
numdot olimt mustia. Ken€llekiiiin ei ole
tuntunut olevan nuistikuvia vauntjen
kä]ttiimisestä mihinkiiiD, ja saattaa olla,

etui ne pelkistii?in wattiin odottåmaan
telipe \aunujen sapurnistå, ja sellaisten saawttua nonna 1958 tod€ttiin liia!
pienit€hoisiksi isoja perävaunuja sii.telenåån. Joka tåpaukessa suurin osa
n;iistä hinurersta poistettiin woua 1959;
j:ilj€lle jäivät ainoastaan H 4, H 8 ja H 13,
joistå viimeksi mainittu pobtettiin llronna 1963. Kå16i j; jene jäänyt i jäi todellakin jiiljelle: vaunu H 8 sai 196o-lrrun
lopulia tal@isin Hril-numeronsa 19, ja
sillä tehtiin runsaasti museovåunuajetuita (silloinhan selaiset oli\åt vi€lä målldolisia, kun kaupunginmus€ola ei ollut
asiåssa päätiintävåltaa). Nykyään våunu
koreilee nä''ttelyesin€enä Raitioliikennemus€ossa. våunu H 4 taas jäi seisomam
valtilån halliin. Sen ajomoocorit ryöstettiin hariaraunujen hadanoottoreiksi, ja
kohtå 40 woteen vaunu ei ole omin voirnin liiklonut mihiD}åän. Tåmiikin vaunu kuuluu nykyisin kåupunsimuseolle.
Alkukesiistii 199a marraskrulun 1999 se
seisoi pressutettunå Koskei hallin pihalla. vaunussa on €detleen \ånhat puis€t sir.ninjakilvet måä:inpiiätelsteiDeen
sekå pååtyjen katonråjassa vastaavat, ja

\åunu (edeneenkin H 4) olisi ihanteelinen tilåusajovaunu, jos siihen saataisiin
rnoottorit ja jos se ei kuuluisi
nuseolle vaan HKLJe.
LlETTELorxÄaMitE tlHÄN
H

4 / HKL 5

H5
H5

/ HKI
/ HKL

/

12
15

kaupusin-

H 14ON NA\TTÄNYT OLLEEN AKO NMNVALLILAN NALLIN KORJMMON PA \A/ST!JA VAUNU ON
TÄSSÄ T95GLUVUN PIJOLIVÄLIN PA KKEILLA OTETUSSA KUVASSA ODOTTAMASSA SEIJFMVA
TYöTENTÄV ÄÄN. KUVÄ,AIANA ON EB,S MMMME VARHA SIMPIIN HAFRASTA.]AKUVMJ IN LUrc!
TLJVA JiSENEMME TO]VO NISKANEN.

ltarr{ltut lllNuRlr:

HRO 50. ,,€lm. 1909

H-/

/
/

H8
H9

HRO s7. !älm. 1911
HRo 60. vålm. 1911

/ HKLIT / HF()62-ualm.l9ll
/ HKL 19 / HRO 64, lm. r911
/ HKL 20 / HRO 65. !€ m. 1911

/ HKL24l
/ HKL38 /
H 12 / HKL 39 /
H 10
H 11
H 13

/ HKL56/

HRO 69, !€m. 1912
HRO 43, \€m. 1914
HRO 84. vaLm. 1914
HRO 1Ol, välm. 1917,

toim.

1919
H

14l HKL&/

HRO 109,

v"lm. 1917, toim

1918

Virållisesti våunut H 4 ja H 8 siinettiitr

tijvaunukirjanpidosta \åsta woua

1975

museovaunuilsi, vaikka ne ki}'tånnössä
oliva&in otl€et HKL:n mson vaunuja jo

19601u\dta liihtien.

SAKSATÄSET

'r{ArljHis$r'
Vuosina 1958-60 muutettiin viisi NWF:n

eli Norddeutsche waggonfabrikin E]mistamaa moottoivaunua wosilta 192425 hinureilsi. Vaunut nåatattiin koko_

hanaiki,

etupä:ihär palaut€ttiin ilma-

letl<ut sekii s?il .ö- ja jårrukaapdoimit,

ON JUUAI F]ILJATTA N KAYNYI KOFJMMOLLAJA LOISTM PUHTAISSA MMLE SSMN TOOLON
FALLN EoLJSTALLA. NwF:N KORIMALLIoN S1JOMEN ENsMMÄNEN EURooPASSA VALM STETTU
ils -avinxi<,alArNeN vnuNu", sttHEN oLlKoP o ru KAKK Hwa MlrÄ YHoYSVaLTALAISEN

I] ]5

''JEN(KIEN"
J ö EN TT.VILJNUTCHTAAN] VNTM]STAMISTA HELS NGIN 'JENKEISTÄ" VA N KEKSTTIIN'
YI]'IEYDESSA LUOVUITIIN VAUNUHANKINNOISSA "P (KUBUOTSALA SUUDESTA' JA SIIBF\TTIIN
AIVAN TO SENLAISEEN VAIJNUT\'YPPIN MYOI]EMMÄTASEA N 'ISOI-BUOTSALA SET" OVAT KOBIL'
vu-oirosrnen suonauNEN PL,AGraaTro NwF:N vauNu sra, aLusra oLlKYLLÄTolsEN
LAINEN JA ES M. VIHELLIN S JOTETTIIN KATOLLA SAKSALA SEEN NÄHDEN NYTTOISEEN KULMAUK'
SEEN. KUVAJORMA BAUHALA ]S71.

rÄr
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Ml]l0

r{0

talåpäähän konbol€n jå ilmajm, ovet
jäykjst€ttiin, ja ulompi ovipuolisko muuieniin kåsi kå!,ttöiseki liuluoreki. kote-'

toitu astinla;ta .alemettiin netaltista
tanmankin linlo@€n kohdalle, osa penkeistii poistettiin ja niiden tilaile asetet
tiin mm. hi€kkasäl&€jä. Myös kuljettaian
irtonainen istuin poistettiin. Vaunu H-16

oli ainoa koriremontin läpi kä)n)t ylcitö,
jonka etupää oli pyöristetty ja jonka etumaskissa oli upotettu "aurinko" (tosin
hamaalla maalillå peiretry sekin). H-19
oli käynF peruskorjauksen wonna 1955.
vaunuja kä)'iettiin ninenomaan perävaunujen siirtellxn hållipihoillå. se'r
ramne jäsenen Tauno-Juhani Lapin keF

toman mukaan 1960-T0lukujen taiF
teessa H-19 oli Töölön hallin "påäpässi",
joka hoiti useinnåt peråvaunujen nou
dotjajätöt. kun taas H 16 hoiti vain lin

jan 3T kakiakeliset perävaunut

sekä

kaikki keskustaan päin iapahiuvat !erävaunuvaihdoi, jotka olimt eninmäkeen
jättöjä. Kolmantena toimi H-15, jok! hoiti
vain linjan 38 kåksiakseliset lerävaunut
aamuisin sekä sanan linjan kaksi ilta-

I] ]6 N

]950 LUVUN P1]OL VAL]SSA, VAUNUN OLLESSA V ELA
YAKASEKS VAUNU SA KEUL,A,qNSÄ (OF N UPOTETUI! AUR NGON
MI]ULTA KU N ]920
LIFPUTANKOiNEEN JÄ SAFV]LYHDYTPO STETTIN. VÄI]NU NA\TI]NYTÄVAN
J NP O At IAO .ALdad O.^ NLr rr " ^\O --l _ V O rOo U\\O l'
SEN AJATUS(IN. SAMA N,4ODERN SONT IUL MYOS I]SEAN MUUN( N NWF-VAUNUN ETEEN 15 TA
KOB A JA ETENK N SEN EIUPAÄTA OLI

JOHTUEN VALITETIAVÄST] NY'i RAI'I

OL KENNEMUSEOSSA OLEVÄ91

ON LILKO SELTA NABTUKSELTAAN IiYLLA KAUGNA SITA MAN|TTLJ

F hnAMODLFT!

O M,\Ar.

K N ON SAMÄNLANEN MUUN

9]

UL]DELLEENKOBTETTIN

NN^19-- |APONM L O ODL\ Ä \L N ,N- \nO \
VO
\^ .^ \ J. ON/d / OF q,Ävo a,a\ O\'.! d v

TAMA HALLVÄL]NL] F T6 ON IUVÄ PAI,IL SODERHOLM MMLISKL]U ]969

päiväp€rävaunua. Niinikään salsalaiDen,
mutta työvaunuksi nineanätön HKL 109
oli yhden halliråiteen "peråvaununtyöntåjå",joka työnsiulos kaksi linjan 38 illa
päiväperävaunua ia tuli yleensä vain hallin suulle, nutta ei ulos (k
197.1 palasi yllättäen linjaliikenteeseen).
Vallilassa H-18 hoiti linjan 6 perävaunut,

ja

II

17

oli varapåssi, ioka välillä näbtiin

KUD Töölön hallin perävaunuai!€ päättyi nonna 1975, siirtyi H-16 Vallilaan varapässiki (oliban siinä.enontoitu kod).
Tästä eteenpäln H 16 ja H-18 majailivat
Vallilan raiteella 2. muut kolme vaunua
romutettiin. H-18 oli edelleenkin Vallilan

H l3 PA \r'"rSTvKS ESSA VALL LASSA VAUi\U ON STTANUT 1970 LUVUN ALKUVUoSINA TYOVAUNLI HIN L SATYI PLINAKELTA SET FAIDO TUKSET KUVA
JOFMA FAUIALÄ T97l] LUVUN ALKI]PUOLI
flrlI02100
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SAX5ALAIS..T HINAUSVAUNUT YXSILÖITYINÄ:
H.15/ HKL 12Ol HRO 200, !€|m 1925,

hinunksi 1958, poisbttu 1975
H-16 / HKL 112 / HRO 192, \€1m
hinunksi 1959, poistettu 1942
H.17 / HKL 106 / HRO 186, \,alm.
hinuriksi 1959, poistetru 1976
H.18 / HKL 110 / HRO 190, \61m
hinunki 19@, poisteiiu I9A8
H 19 / HKL 116 / HRO 196, !ä|m
hinun|€i 1960, po siettu 1975

1925,
1924,
1924,
1925,

ISOT ÄSEAIÄIsET
'

"ERÄVAIJNUNTYONTJiJAT'
Vuoma 1975 muutettiin kolne ASEA:n
2-å}selistå moottorivaunua hinausEunuikBi ValtilD hallin tarp€isiin- va nut
saivat numerot H-5 - H-7, ja ne olivat

vallita

I] 19 N KUVASTA NÄK\^/ HWN NALLIVAUNUISSA KÄYETry OVIÄBJESTELY LAITIMMAISET

NE oN JÄYKtsrErry JA MulrErru KÄs(Ä\'lrörslKsr
ovEN sl,q TYoNNETTYA SLSEMMÄN Ll KKUMAIIoMAKSI TENDYN

äuöuöiisiöi öuiiio v'r"nssa
iru rriövi<sr s

rir,

errn uv<nN

suour

poRFAsasKELMA oN TEr'lrY valN JÄUELLAoLEVAN
KIJVAJOAMA MUHALA TOOLO 24.9 ]971

Fubiriror

''DääDiissi . mutta H-16

tuu6isilå huol-

;ien ail.tra. nm.2o.4.l9So

idlkeen

p i

D;vää ia vielä wonna rc82 juuri ennen
ronuttånistaan jonkin kerran. Jå jos vii-

neinenldn eli ir-rs oti ;kki - kuten
12.9.19a4 - niin p:issinå toini hiomavaunu. Kun Derävauuaika päattyiloPuilibes_
ri 31.5.r_983, jai H-I8 \ållilaan biirtet".n1a" r'*rieita'i, *unuia ja telejä. sitii
oli jo modernisoitu poistanala päätvjen
ilnåletkut ja vaihtamalå siihen Knonin

KoSKELAN H 2

iJi-Ii<VN,qT.T

16

fltllt0

r0l

I

oN uus N

I

H NAUSVALJNU

ovauKoN KoIDALLE

kompressori (iollaiset on EunusaissM
HKI I - l5, il mmonoritilöineen Kail<esla
huolimaita €unu oliuseimmiten nkli ioko jousien katlettua tai jamjen p€tettvä'
l.oPpuaikanå vaunulla sai siinelä enäå
ja tivsin ta]rc HPelkkiä telejä. Ikiiloppu

18 romulelliin 64-wotiåanå qonna
lc88

Kirjoittaja on tuoluttanut seurån årkistoon \åunun H-16 toisen ilmåjarnkalvm venttiilein€en

raiteitla 4 - 6 työnt:imåssä telipeulos ja \€tämässä niidi sisäån
lakin 5 leråvaunua). Vaunut säiMvät

räeunuja

0n

keltavihreinä, numerot olivat mustia.
Kittössä oli olltrt muitakin vastaavia,

mutta nämä kolme kåtsåstettua kunnostettih ja numercitiin työvaunuiksi. Äno-

at muutokset nume.onvåihdon lisäki

olivat Alb€rt-kltlinen asentaminen etupäiibän, etumaskin modenisointi (vfi-

vålojen poisto ja ikkundPuitteiden pyö-

nstiiminen), alustån ia kontrcllereiden
vaihto smanaikaisesti poistetuista Suo_
men Autoteollisuuden mootto.ivaundsta
nro 163-180 saatuihin uudempiin/ehjenpiin sekä H-6:n kohdalla penlki€n

sra JA TÄssÄ sE oN vlELÄ l_lENossa KUNNossa vauNULLA EIoLE oLlLlr rosrMN SaNorravasr rÖLTÄ

VUOOEI (A SENÄ SE NÄYTTAÄ TÄYS N HYLAfiLTAI

KUVA

JOFMA BAUI']AIA

2 7'] 947

,ISOARUOTSALAISTA

]5 JA (AKSI M UUTA VASTMVASTI MUUTETTUA
HALLIVAUNU,A SAILITTVÄT ENTISET VAFINSÄ JA oLIVAT TATEN LAHES LINJAVAIJ
NUN OLO SIA ALUSTAT JA MOOTTOFIT VAII]DETTIN NÄIH N UUOEMM]STA, MIJTTA RoMUTETU]STA SAT:N VAUNUISTA JA sE oN T ETYSTI MuUTTANUT
qAU IA.AVA-LILA 2C
iIIJ\,AN NÄ DFN\ÄJ\ UTN .IIOÄ5. JÄA .UD-RAISTAAEVOA I
I9/3
I

o8ittainen poistaminen. Siihen jåt€ttiin
kuljettajan ja rådtajan tisiil(si istuinet
vain viidelle matkustajatle.
Pe.ävaunukåuden päätlttyä vaunut

jåivät paikoilleeD. Irpultå H-6 mDtiin
ilman ålustaa Limemäetle lel museon
ratikåIsi wonna 1987 (Eik]<a siitä aluki

kaavailtiinkin jonkinlaista näköisperävaunua filmaustarkoituksiin). VauNt H5 ja H-7 kunnostettiiD tilausåjovaunuiksi
wosina 1987 (H-7) ja 1988 (H-5), jolloin
ne smalta sai!åt tåkaisin

n

aiemat HKL-

m€roNa. Kunpaalin säilJtetåiin nytyään Koskelan ha]} miteella I, ja kupikin on silloin tillöin tilausajossa.

/

HKL 135 / HRO 135, valm. 1928;
rryilZiän HKL 135
H6 / HKL 152 / HRo 4O2, !lm. 1930j
H-5

poistettu ja n'\,}tJ/ 1987
H.7 / HKL 157 / HRO 4O7,
nyh4iän HKL 157

€lm.

1930;

VTSHINURF
Viimetuen haltip:issin (H-18) tultua mn-

huud€nh€ikoki harkittiin aluksi rattiKaioiden eli mostangi€n muuttarnista

hinEiksi (nin€nomaan hinneilsi,

kos-

ja esim.
perävaunutta linjalla kulkenut kaksialseka "piissi" oD aina kalsiakselinen,

II

-VÄ.OCMÄ

^

linen mootto.ivaunu kulki kutsumaninetlä "pi}l.upiissi"). Mutansien loimål<kuus olisi puoltanut asie, mutta niiden
paineilna-jousi-sylinteri-toiminen,

ratti-

mallinen ajoh/tkh ei ottut omiaan kiively-

mhtia

ajamiseen,

jotd

ideåsta

luolutti-

Af i6i mettiin Kosk€lan huottopuolelle poistettu, mosteenvärinen HKL 369
hiekkås?iRien krijettdiseksi huoltohallista siiibtyshalliin. Vaunua ei kuitenlGån

ikinå kiyretty mihinkään, ja pian se jo
meni romuki. Vuoma 1984 muutettiiD
HKL 344 kokoharnaalsi hinauslåunuksi
H-1, johon lisättiin tål@påiin ajolaitt€et,
vaihdettiin punais€t Albert-lq/tkimet,

te€n).

Vuonna 1986 Eunu HKL 341 muuter-

tiin smoin periaattein Koskelan hinuiksi H-2 (eroa on vain istuhten måäråsså
s€kä siinä, nitldi niistii on poistettu; kumpaarlin \raunuu or tosin takapäiih:in
lisåtty ylsi istuin). Myös H-2 on €d€lleen
olenasa Koskelassa, nutta sitii ei ole
koskaan ihty kiilt€ttä in. SeDljn tar,
koitus o1i hielkai,].kien kuljettminen,

nutta t€htiivä?in kiltetlin Doil&eulsetta
jotakin wpaana oleråa 'laihialaista" våliltii HKL I - 30. Kuvaa\åa lienee sekin,
että H-l on varostettu åsianftrkaisin rådioyhtelsjärjestelnin eli sillå saa yhteyden Titölön liik€nteenohjauls€en, muttå

as€nnettiin vdoituwilkut nolempih pinhin kåtolleja kihdettiin nivelvaunun ajovalo. samålla poistettiin ibmissuojå. KokohåmaDa vaunu näytti kuitd .jn SAInt-mallin hyökk;iysaunulta, joten snhen
tisättiin päåtykulmiin keltamustat våmitus.aidat, jotka vielä myöh€mnin )aajen-

H'2:*sa ei tillaisia hienonlsia ol€. Viimeiset wodet H-2 on s€issF liikkmattomeå Kustaa Våsan tien puoleisen ai-

nettiin kiertiimään myijs vaunu helmapeltejä. Etupäiin de$inaatiokoteloon ilmestyi vålkopohjainen mustå teksti "hi-

H1

nausvaunu'. Myös osa istuimista poist€ttiin, smoin ohjaåmon ovi ja ohjaanon
vinisei in tairuutu. Vaunu kordi suurimmalta osin pässin H-18. Tiillaisena
vaunu on edeleenldn Vallild hallin käytössä, olipa se s€umm€ retkivaununakin kwä;illä 1997 (iota larten Euu pestiin sis?nui eNimmäisen lerrån 13 wo-

1986

dan vieressä €ntisellä rcmuraiteena töh-

dtb,nä ja kivitetrFä, ja on tiysin selittimätöntä, mihin Eunua säåste#in.

/

HKL 344, vålm. 1955, hinuriksi

1984
H.2

/

HKL 341, valm. r955, hinuriksi

Aila muuttuu. Ainoa tarpe€llinen hinau\åunu on nykyään va]lild H-l,ja €bldpä
se jåå nyös hinuriwlikoimD viineiselsi.

tÄut0z[0
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l{arhun
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sal}o.dsaistuksen ubla miele$ä kanmttåa lippu leimata itsenäisesti hnkuvålinee$ä riippumatta.

UIXENNEI.AIIOI$EN VAITITEII\'A
HISTORIA

Vuo a 194a Liffiliittoutuneet othvat
ldiyttöön ona]la miehiBcrdhyklee iiin
tänsimarkan ja itiipuoli vast6i tihiin

ON NEKSI

NÄTA NÄKEE VIELA L IKENiEESSÄ! 476 02'376 025 SPANDAUSSA 3] 7 1999.

iti-

inarkan kiyttööDotola. T:imå råluuttaso*u jar<oi silloisen Berliner Verkehrssesdlschaft in kahtia: miehiBsldhykleiden mukaisesti penstettiin läNi-BVG ja
itä-BVG. llntiöt hoitiwt omile puolille
jään€itä asemiad. Useimmat linjat ajettiin vatu jomad.:umman liikennelaitoksen voimin, mutta olipa joukossa joitaiD
yht€isestikin hoideBtrja tirjoja - kaikki

liniat kulkivat liikennttitsijästä riippu-

Berliini on jäDeen Salsu påälaupunki
ja 3,4:llä miljoonåIa 6u].kaalaan myös
Saksan suu.in kaupunl<i. Nylvä?in suu-

rintå osm kaupungin joukkoliikdteestå

hoitava, jo weimadn tasal€]lm aikana
penstettu BVG on kokdut kåupungin
nukana lukuisia muutoksia.
Kåupu.ld on jaettu kolneen \rBB-tdiffivyöhykkesen (Verkehrcverbunt Berlin-B6d€nburs), joista A-\yöhyk€ ra-

joittuu noin

1o

kilometin

påässä k€skus-

tastå kulkevaan ja toiståmiseen keskeneräis€en S4-junålinjaån. B-lyöhyke kattaa toputkin Berliinin }aupuDsin 889:n
neliökilonetrin alueesta. Kauinmainen
c-lyöhyke ulottuu )Dpärr€kuntiin. Potsdam kuuluu samaån C-wöhylkeeseen,
rnutta kaupungi$a on myös oro t&iffi.
Raitiotinjat on numeroitu Berliinissä 189 ja Potsdamissa 90-99. ABC-\yöhykeålueelå liikeMöivåt bussilinjåt ovat
numeroiitaan 1oo-599. Bussilinjåtalkaen
numerosta 600 liikennöivät pääosittain

la

$ m?n0

4A1 SAfuAN JUNA SMPUMASSA BOFNHOLMEB STBASSEN ISEMALLE
OIKEALLAOL AKO NAAN BEFL NIN MUUA

ja

3] 7.1999. KUVASIANIEMAN

miehity$yöhykleistå v:ilit-

j'öhylkedlå ja osittain vl'öhyk€alueen
ulkopuoldlekin.

natta

BVG:n palvelupisteiden (Zoologischer

nuuri katkaisi kaikki läntisen ja itiiisen
miehitslyöhykkeen rajan ylittiineet linjat ja liik€nnelåitokset ajautuikt erileen
pitkiiki ai}åa. vuonna 1969 B\'B:ki Ots
Kombinat Berline. Verkehrsbetri€b€)
muutettu itäinen liikennelaitos ko}j saman kohtalon monen muun it?isaksa-

C-a

Lipunmlynti on hoidettu pääosin

Garten ja Turrutrdse), lehtikioskien ja

artlla. Ta.jotla on
kåhden tumin vaihtoajan tarjoavia kertalippuja, sarjalippuja sekä eipituisia
lippuautomaattien

matlailijalippujå. Bussei$a ml"dään
vain kertalippuja. Lipuntarkastajån ja

timättä.
Elokuussa 1s61 rakennettu Berliinin

inil;iisten oli vain huolehditta!'a erityisen
taxkasti poisjå?irDistii oikeåIå 6eDaIå,

sillä he €ivät saar€et mat\.uståa Itäsaksar puol€lt€ r9so-luwn ålusra tihVuoteen 1961 saal&a junat kulkiwt

Domaålisti miehitslyöhykleistii v:ilit-

tiimåtci, klD€s Berliinin muuin mkentaminen katkaisi }aikli rqran ylituineet

junalinjat

Edkoin€n ratkaisu oli Iti-B€rliinissä
sijaitseE Fdeddchstråssa ås€na, joka
oli s€kiD jaettu låhtia. Aiemå toimi L:insnBerliinin S3linjan iuiisenä p:ät4eDd4 jolå pystyi Eihtamaan maan ala

krlkwiin lirtisiin S2linjae ja U6-metIolinjaån. F.ie&ichstasse toimi myös
Itii-Berliinin s-B3ln -linioien liintisDä
päät€ås€mana, mutta rautaesirippu esti
idiin ja l:imen viili]lä.

judvaildot
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IdibatiiDiläset kaupunlijundanjettå"
jatldn oli!åt etuoikeut€ttuja kaisalaisia
laisen valtiojohtoisen )aityksen ktusa:
B\aB strlauteftiin 1.1.1992 länsi-Bvc:hen,
nimeki tuli lyherteen kamalta epiiloogiD€n Berlinff V€rkehrsbetiebe. BVG:n

lotossa on edelleen tietysti kaupuDgin

tunDsel?iin, lehu. MainittaLoon, että
itii-BvB:n raitimuujen ja meuovaunujen iisiilGi myös bussit oli nmeroitu val-

tiollisen mutati€jäieitelm:in mukais€sti
eli kuNinun€roisesta j:iieitlEnunerosta
kolme ensimnäistä numerca krvaÄilrat
tlT?piä ja kolme viineisti olivat va$inainen järjeltysnunero.

I(AIJPUNKIRAIA $BAIIN

nyötii luo.na 1882. Suuitr osa mtaosuulsista oli s?ihlöistetty l92oluvulla jå
niinpä t?isdi Laljetusj8e$elmiistä ot hnlut hetkessä Euroop t€hokkain kaupunkiliikennejädestelinä. LyheDDe S-Bahn

otettiin vi.allise$i kiiyttön våsta wonDå
1930,

Vuosi 1945 oli wosi notla myös B€r-

liinin S-Batlniue €sirn. etelä-pohjoinen suumNa keskustån alla tum€lissa kulkeva,

1936-39 valmistunut kau-

'uoma
punkiråta
oli ajoketvoton pommitust€n
aih€uttamien vedtulvien talia - lis:iki
junia ja raiteitå vi€tiin sotaloryaulsena
NeuvGtoliittoon. Vuonna 1945 S-B3bn

Bnsimmäinen BerliiDisti liikennöinlt

juM hnki !?in 20 kilometrin

sysäyks€n Stadtbalnin kiilttöönoton

på:öiin

Pot3damiin. Älku oli siis vaatimatonta,

muttå kåupunkijuDaimostus sai alku-

jätettiin neuvo8toviruomaisten "uud€lleetr' peruståman rautåtieyhtiön, Deutsche Reicbsbåinir haltuun. SiCi nukaa,
kun sodån tuloja saatiin koiaftua, jMaliik€nn€ saatiin norMlisoitua: liinsibetli-

DDR:ssä, sillä he pä?jsivät kiiymii:in "fasistiso suojamuurin" toisela puol€llå:
Itä-Såksan valtionrautatiet Deutsche
ReichsbåIn liikanöi iuoteen 1sa4 saak-

Ia kaupunlijunåliikemettii sekii itii- etui
t?isi-Berliinissäl Ainoa EtÄyhteys ljirl,si-

ja Iti-Be.liinin välillä oli hlvin l?rtioituna Friedrichstr'dsen asemala.'Työkå]uSalsan' hoitama kaupunkiråtåliikenDe ei
kuitenkaan ollut airån kaikkia länsiber-

liinilästeD mi€l€en: S-Balniå boikoton
tiin, junat saattoivåt saada tomaattisadet-

ta saåpu$saan linsibediiniläisille

ase-

mille ja kuljettajat kuulivat poliiBisia sol-

vaulsia. Ed€s metrolippuja huornåttavasti hatwmmat junaliput eivåt hoDlateDeet us€impia }iEibe.liiniläisiä DR:n
diåH<aiksi, vailka moDi l?iEiberliinilänen

kilttikin

s-Bahnia sen halpuud€n jå

vanlan tottumuksenlin tålda. MåtkNtajamäärät olivat kuitenkin laskeneet
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liikaa jå liikennöinti siirtyjlin DR:ltä

LänsnBerliinin
BVG:I€

noDa

liilenDelåitoksetle

1984.

Deutsche Reichsbåhn sulautettiin
Saksojen yhdistlmisen myiiä D€utsche
Balmiin ja nykyii:in kåupurliEtaa [ikanöikin s-Bab! Bdlin GmbH, jokå on osa

Deukch€ Bahn -yhtymää. Kåupunsin
kåltiajaon aikånå mppeuhDutta rataverkostoa påIåmetaar ja katkajstuja rataosuulsia raksnetad uude€taån. T,irkein

yhteys eli kaupungin halki itiilänsi päiillä hlkeva mtaosuus on o utjo kåuan nomaalikiltösså.

Jåtlevat perusparDnukset ja raken-

nlNtyöt aiheuttavat poikk€ureittejä.
Yhteensä S-Bahn -linioia on 15 iå
tiirkeimmät linjat on numeroitu S1-S10,
ioistå jokaisella on oEra tumu$iidffå.

Muut liDjat on DDeroitu kåIsinum+
roisesti - lisåånälå runkolinjal nrneron j,ilkeen joko 5 tai tåi 6. Myös tunnusväri on liihimmän måhdolisen runkolinjan muleinen: e.sin.linj s2 veBioltå S25 otr sma tumusvfi kuin run-

kolitrjalhldn.

seki rnetro- eftii iuna-åsemilå on iunarniilettiijä, joka kehottaa kovaänisten
leutta matkustajia olemen .ydäilemåt-

tä sulkeutuvien ovien väiin pyynnöIä
"Zurnckbleiben bitte". Samaiset junanlähettiijät yl€ensä kehottåvat ma&ustajia
poistumaån junåsta ja neuv@at koMa!?n yhteydd poikkeNreitti€n päteas€milla.

9MltN -tGllr$o
Peritrt€ikläät 476- ja

4z-sarje junat

ovat edelleer koråssa kiiytössä: inm. linjojen 35, S75, 38, S85, 386ja S1o kålusto
oli åinakin vielä luoden 1999 kesäDå
påiäasialisesti Däitä jopa ennen toista
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BEALIINLN

ja jo
muutamaan k€rtaan nodenisoituja
junia. Ovet eivåt awudu painonapeista
vaan kåhvoista. Näiden junien ovien
maailmansotaa käyttöönotettuja

todela vannojen BR47s{a.jan junien

a\aåmis€ssa tä't)ry nåhdii hiemån vaivåa:
pelkkii kahvån liikuttaminen ei riiti, Em

1987 ilne$yivät ensimäiset sarjan 480
junat liikentes€en ja woteen 1990 menn€$ä kailki waggon Unionin, Sienemin
ja AEG:n valnistamat 85 yksiklöä olivat

na&ustajie.r<h tålqy joskus åvittåa
pdiovia akutumaan. Onneki o\€t sentään sulkeutuvat nätisti paineilman
voima a.
Vuonna 1983 otettiin Itå-Be iinisså
käyttööD ensimmåiset LEW Hennigsdo.fin valmistamat 485-sarjan junat.
Vuonna 1992 kåi]&i 168 }alGiEDtrista
yksikköä olivat liiketrtesså.

Liinsi-Be iinin liikenn€laitos BVG
tånitui l98olurulla lisåä kalustoa

Deutsche R€ichsbahnilta ostetiujen

lis:iki hoitaakeen Liinsi-Berliinin kaupunkijunaliikennettä. Niinpä ruonna

liikenteessä.

Kaupurlimtar€.koston yhdisuimisen

myötå synba€en kalustovajaulcen ja
pikaisen kal stonuusimistarpeen takia
tilåttiin \uonnå 1994 Deutsche Wagsonbau Ac:tti 1oo lalsiyksikköistä,
vellettyå

48l-june.

vanhimmat, 475-sadan junat poistuivat \uonna 1998 ja kun viimeis€tkin saF

jan 481 junat oEt tuueel pitiisi myös
sdjojeD a76 ja 477 olla poissa liiken-

T ON POISTETTU SAKSASSA L ]KENTEESTÄ, MITTA 196GLUVULLA DDF:SSÄ VALMISTFTU LLA SAFJAN 772 KSKOBUSSE LLA
'IAFIFFIAIIJEEIIA 1721013J21O7 FEGIONALBAHN .L NJALLA 55 HENNIGSDOFFISSA 13.1999

ELI T9SKISKOBUSS

AJETMN MYÖS

TYYPILLS-IÄ DEUTSCHE BANN N FEGIONALBAHN KALIJSTOA ]l2OO9SMPUMASSA
ALEXANDEFPLATZIN'"sEMALLE 31,7.1SSS.

te€stii. Deutuche R€icbsbalnin suosinå
puDaElkoin€n viidtys on histodaa - p+
rinteiDen punainen ja siDapinkeltainen
on j?i een yl€isin. UNissa 481'nkoluori
juni$a otr kokeiltu nyös eninsadan
dils€eD sinapinkeltaista v?idrysu| 485-

sarjan juMt ovat kirklåanpuDaisia siurikkunoid€D ympärillä on turmanhamaatå. Kuuhtukset seuråvasta demdta tulewt kaikkå junjs, muttå tein

a8o- ja 481-saiån junissa oD myös närt-

tötåulu, johon ilme.str se]lråavD ase-

JuDien

B-ja Gvyöhyklei i. N;iiläjunilla hoideF
tiin 8€rlii n nuudn aikara junaliikeDDettii huomattavissa mäiidn Iti-Berliinistå suorien S-Båhn -yhteykÅi€n kåtkaisun wolsi mottiin j;i:in€ile å!€nine

€sirnerkiksi Potsdamiin ja HeDnigsdortrin. Näiden junien suosio ia liikemöinti
on S-Båhr -v€rkoston ehelttiimilen myö-

tii viihentFlt huomattåvåsti, varsinkin
hD poikittaturatojen valr€lla sijaitsevat
ålemat ovat toisidaan kerkeUä 'eimitä:in". Niiisr*i junissa on matkaliput

Eumopår kolmås m€bokaupunli Budapestin jå Pariisin jiilkeD. Si€mens &
Hålsken wosina 1896-1902 ral<entåhå

en€imiiinen rata (oså nykyisu Ullin-

ma

jaa) rålemettiin korkoratåna

päiil-

le tukipilåEider pä:ile. AEG:n ehdotu

oli j*inlt tåkå-alale, koskå se pohjautui
maan åIe sijoitettuu verkostoon. B€r"

liinin hiekkaista ja suopohjaistå maap*
.ä pidettiin tuoloin liiar Eikeåna esteeDå tunneli€D rakentamiselle. Måanpä:illircDlin rata pyrittiin råIetrtamaån

taloja nahdoli-

sarjanu-

memtkiD oet saåneet

osansa PoHttisista

tämå tuotti erikoisiakin .atk-

muutoksista. sarjanumeroiden nuutoksia on tapaltuDut sii-

aisuja, sillå rata

kulki Biilowstrar-

nä määrin, etfi asia
sdviM€e paibaitfl sBahn -kitoistå.
BerliiniD laupunki-

sen liihelä yhden
talon lävitsel En-

junakalwtosta pide-

Ciän

pussa

€simerkiksi

jo

ukuus-

Hmpudsta poiketeD
ilneben hlyiiä huolta: jopa vanlimpien
junien puiset pe.lit

lähes 1t kilo-

otr

kaikki radat oli

metriå.

vfidettu pehm€ija kidaviin pophenkisiin istuimiin.
siin

Junien

näyttåä hryältä: töherryksiä ei junissa
juurikåan näeja kyljet
ovat hlaiissä naalissa. Kåluston iäkl9'ts
tuottaa tietenkn onselmia, parhåat päi-

viiNä

teveiui, G. kapea-

ulkoasu]<in

n?ilmeet 476-

p.ofiilisia %uuH.SAFJAN LJUSIMETROJUNA HöNOWSSA31.7.1999. VEFEISELT.Ä MITEELLA D SARJAN JT]NA

töön effimnäile, ns. leveäproni-

Iisille Eunuille

ja

477-junat eivät ole
suorine haDmasrattaineen my&ki;h niiti kail*ein hiljaisin-

pohjå €i

pia kull-uDeleiä.

Junien nonaalipi-

myötä enää €ste

riippumatta

kaldeksan

olut ra-

kehittymisen

tuus on \irorokauden-

ajasta

vuoma 1924 liihtien otettiin kii].r,

ja tunn€lissa kul-

våunua,

kevat l€v€åprofii-

mikä tuntuu oudolta

lbet Edåt saivat

tunnetusti taloudellisena kansana pidetty-

jen

saksalaist€n påä-

rnarsodan jiilkei-

kaupusisså. Va]it€ttavasti yömyöhå?iblin

]g7GLUVUN ALUN (APEAPAOFIILINEN METBOJUN,A SMPUMASSA I]ALLESCHES TOR N ASEMALLE

liilennöivät tyhjäh-

sellä Detroliiken-

oli

huono

pomibsten jiiljilfii

veden

teellä

kötkin kaldelsanvau-

nuiset junat antavat

"työrauhan' mdaaleille, jotka o\?t keksineet uudeki ja ilmeisen näl$aiiksi rcvii.inmerlkåuskeinokseen puumerklden
raaputtmis€n sillriklft noihin.

tårkdta!å konduktööri, joka myös

nly

natkalippuja.

Trfpilljsin junalokoonpano on rp.otai 143-sarjån s?ihlövetud tyiintiiniiEsä
tai vetim;issä muutanaa kåkÄikerclsista

REGIONÄISAIIN

itiisakalaisvålmist€ista natkustajavaunuå, joista kauiDmainen on ohjausvaunu.

s-Bahnin lisälsi taiffijäiestelnään
kuuiuu mytts Deutscåe Balnin Regionål
Expre$- ja Resional Bahn -junat, jorle
huolehti\r'åt

l;i]imä poikittaisliikent€€stii

suuksista oli

wllassa yhteensä 864 vaunua oli joko
käsiny1 Euioita, tiir€in tulDutunut tai
viety sotakoranls€Da Moskol?ar. RåtaverkostoD tuhoja saatiin korjattua no-

si ä wod€n 1945 lopussa oli jo 72
hlometriå 80 ldl:n r€*ostostå kiiltösså.
p€asti,

1950-

MBRO,IIBAI{N

Berliini sai kun an olla nanner-

ja l96oluwlla

mebov€rkosto

laajem€ttiin tiinsi-Bertiinissä k lsinlertåiseksi sotåa edeHinee$en åikåd ver-

rattunå

-

osittain raitiovaunuliik€Dten

lop€ttåmisen taliå ja osittaiD vastår€tona
MII|0n0
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itäsalsalaistoiselle s-Balnille. Kylmän
sodan aikaisia erikoisuubia

oliEt met-

roliDjat U6 ja U8, joiden motemmat
pååte6emat sijaitsiEt L:insi-Berliini$ä,
mutta reitti kulki itävyöhykle€l]e jä?in€id€n asemien kautta. Elokuulun 1961
saaH<å junat pys;ihtyivåt aivan nornaalisti nyös itäberliitriläisilä asemilla, mutta Berliinin muunn rakentmisen aikoihin itälyöhyl&een asemien sisä;i*;iyrDit
muu.attiin umpeen ja junat alkoivat ajaå
pysåntlnättä näden asemien ohitse. U6

pysätyi tosin Iti-Berliinissä vaihtoasemå Friedrichstft ssellå. Berliinin mnnin
El<entaninen våikutti ll.ritenldn kail&ein
eniten

linjaa

keskeltä

U2, silä linja katkesi Iåhes

kaltiå.

Itåpuoi€lle

j

seksi muutettiin

ineen U2linjar tunnulAjå kokoman itäpuolel-

le jään€en

Uslinjan tunnuls€ksi E.

fti-

Berliinissä ei panostettu S-Båhnin ja rai-

valvar rcotin ruoksi juumeboverkoston laajentamiseen:

tiovaunujen

rikae

suurimmaksi laajennukeki lii Elinjm
jatkamineD Tierparkistå Hönowiin (8,2

kn) 1980luwn

lopussa.

vuod€sta 1989 liihtien muu.in Ekentamisen ail<ana ump€enmuurattuja as€mia
ja mja\yöhyl*eele jääneitii rataosuul siå
ryhd]'ttiin krlnostamad ja avaanaån.
Jo nonna 1990 asmien märä oli kas-

vanut yhdeksällå, vaikkei ratapituuttå
oUut tullut yhtään lisääl Linjan U2
erilleen jääD€et osuudet yhdistettiin

wonna 1993 ja entiseUe rajalyöhykkeelle
jääneetlä osuudella n:ili ainakin vielä
kesiillä 1999, miltä "eikenenldiin-maa"
nä]ttää keskellä miljoonakaupunkiå.

Yhdistiimistyö saatiitr !€lniilsi luonna
1995, kun viimeinenkin loul&uu j?iiir)t

asena, linjan U1 itäinen pääteasema
Wårschauer Strasse, otettiin jäIe€n ki)ttöön.

Manaskuussa 1996 metorataå oli

Berliintuså 167 kilometdä ja asemia 169
kappåletta. U5-linjale sumitelun huo,

jatlon myötä lurut
muuttuvat jätleen. Kaikl.jaan 1382
vaunua liikkuu l]mm€nelä netrolinjalla, joista yki (U12) on yöiinja ja yki
mattavan pi&iin

(U15) ruuhkalinja. Paideleveys on stanilåiLi 1435 tm sekii kapea- oinjat U1,
U2, U4, U12 jå U15) ettii leveåprofiilisila

osuukilla. Junien maksimipituus on
kuusi oev€äpmfiili) tai kåndeksan (kapeaprofiili) liaunua. kimauslaitteet ovat

sekä S-Bahn- että metrcasemilla laitu.eilla.
METROKAIIJSIO
jäi ArG taka-alal€ netroliikemetniin jåtlossa yhtiöttå
on ollut todella suuri .ooli Berliinin m€tJos

ti kiilnist€ltiiersä,

rossa, siliå myös AxG on osallistunut våI,

& Koppelin rakenlänsiberliinilåisten metrowunujen rslentdis€en. liintinen BVG jatkoi
taosin Orenstein

tmien

metrosaiojen \}"pimerkintöjä alusta

asti kiiltössä oleen yhden kirjaimen jå
yhden nuneron järjeeteln;in mukaisesti.

Kåpeaprofiilisten vaun'rjen

jäistysnF

merointi on ollut omintakeista, sillä
nurnerointi on kulkenut ylhäätui ålaspäin. Leveäprofiiltuten Euntrjen nume.ointi on kulkenut vastaamsti oikeanItä-Berliinissä kuljettiin onia raiteita
tD"pimerkinnöissä laittamala kiiain€n

p€.ään roonalainen numero. ItäBerliinin tiikennelaitoksen B\.Brn
metrolalustossa
AEG:N VALMISTAMA MATALALAfiIAVAUNU NRO 1004 BOFNHOLMER STRASSELLA3I 7 1999

nfifin

toisinaan varsi-

naisia kurnmajaisia: Elll-meuovåunuil(si
muutettuja S-BåIn -vaunuja sekä LiiDsi-

Be.liinistä ki)tettyinä ostettuja D-sdjan
\åunuja. 1970luastå l?ihtien AlinjåIe
saåtiin åikn uusia LEW H€nnigsdorfin
!€lmistårnia Gl-junia, mutta niimä junat
on sittemmin mrlty Ateenaan Pira€u}sen .adan liikennettä varten tai PohjoisVuonna 1996 saatiin kä'ttöön ensim-

mäiset futuristiset H-sa.jan kuusiyksiklöisei netojunat, joissa pä:isee kulkemae vaunusta toiseen. suurin osa met,
rojunista on oranssinkeltåisia, mutta
mulliståvåsså H-Earjdsa vä.isä\ykin or
vaihtunut kirklåan keltaiseksi. Siss-tuksen värisärt on suuimmas
hennista ju sta hieman sla*ählö: seinät ovat tumanruskeaa tekopuuta ja istuimet ovat tummanvihrcää keinonanMXTIOUIKENNE
LÄNS BERI NIN VIBALL NEN BUSSITYYPP i WAGGON L-JNION/MAN SD2O2 NRO 3730 OSKAR
HELENE-HE MIN METBOASEMALLA 3l.T I999
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Raitiovaunuliikenne alkoi Berliinissä

wonna 186s hevosvetoisena. Våikka

N

EOPLAN SG

I

N .N VELBUSSEJA KORVA,qMASSA METBOLINJAN LJ7 LIIKENNETTÄ

eDsimniiisellä *iblökäyttöiselä Eitio-

kutnh

ajettiinkin jo wonm 1881, koko

raitiotieverkosto

oli dibldistetty

våstå

Valitettavan tutD sotienj:ilk€isen ajatt€luta!.an mulaisesti Eitiovåunut miellettiin läntisessä maailnasså vanhanåikåisilsi - nih myös imi-Berliinissä,

sillä linjoja alettiin lalkaunåa 195olu-

wita

lähtien

ja

viimeinenkin raitio-

vaunulinja oli lakl€utettu wonnå 1967.
Osåsy}nä Eitio!äunuliikenteeD laRåuttåmis€€n oli Eitioteiden käruimåt mittavat tuhot toisen maailnå.sodan ponmi-

Onn€lsi itäisellä puolella uskottiin
osittåin taloudelisista ja osittain poliittisistalin syistä raitiowuujd ls,lst'n kuljettaå suu.kaupungin våestöä tehokkaasti: itiisen Berliinin raitioliDjav€.kosto on edeleenkh laaja. Itåisiin l2ihiöihir
ulotttrvat raitio!åunulinjat ovat aika
lfi€lå pikanitiotietä, silå radat kulkevat
esikåupuryeissa toisinaan omå]la penkallaån ja kuljettajien milalas ajotrylikiD
tuo ma&ustamis€en Dopeuden tuntua.
Nyly*iD raitio\,åunut oEt j?ileen osana liintiseDlin Berliinin kåtulewa, sillä

HEFMANNPIA? LTÄ

teenlyd<ett)aä Tatroja s€kii nelialselisina

tavanomaisina (T6186) että KI4D-nivelveFioina. kikli liikent€€ssä ole\r'åt
452 TaFa-vaunua on moilemisoitu 1990luvulla.

Pokilånin råitiovauukalusto koostuu

wonna 1998 rakennetuista Diiwag

/
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kåsta Zoologische! canenin rautatiss€maa, jolta liihtee mrsin moni B€rtihin
56:sta yöbNsilinjastalin. Yölinjojen tunnulsenå on N-kitain ja l€ksinuneroinen
luku. Lis:iksi Berliinissä liik€nnöi mutrtå-

ma pikå]inja, joid€n tDmuLi€na on

hiain ja

ja

Siemens Cornbino -matalalattiaEunuistå

Myös yö-

seki Kr4D-

k€.too jotain ilmaNuuhåstå.

/ KI4DM -Tatmista.

zuSSlUll(EINE

Berliner V€rkehrsb€tri€b liikennöi
liikennöitsijöitä ovat esim. Bamimer
Busge&Ischaft nbH, Busve*€hr OderSpree mbE, Havetbus V€*ehrs8€s€Ischaft mbH ja ViP verkehrsbetdeb
163:a bussilinjaa. Muita tarif6alueen

Potsdam cmbH.

Esimerhksi tuldolmalaisestå satå]u-

kuihin perustuvsta järjestelmästä poi"

keta linjanuneron lq,mmeiilulo ke.too
berliiniliisen bussilinju ilmansuuM.
Klmmennm€rointi ei ole tosin aivan åukotonta, sillä lq,nmenlulrt eivåt åinå

kam

myötäpäiv:iiin kdki€ssa.
Kgkusbu$iåsemana rcidaån pitiiå vil-

x-

kåIsirum€roinen linjanumero.

pikalinjoillå lgmEenluku

Normaalibusseihin voi noustå matlalippuad nåyttiimä$:i kaikista ovista,
mutta mikäi Dous€e kDtiin jostain
muusta kuin etuovstå, pitiiä wet avatå
nappia painamalla its€. Bussista poisjääminen oikeåltå p$:ikiUä on tehty helpoksi, silä seuEavån

prs:ihn ni

näkyy

ainalin uudenmissa busseissa pysä'tysva.lon vieressä- Us:iki pisiikinnimet h e\?t nauhå]ta, jottei ulkopaiklahntalaisen måÅ.ustajån taritse ottaa setvää ber-

Iiinimurteella hö)stetystä kuljettajan

kuulutuksesta. Poistuttå€ssa bussisra

pellki pysärti5Dapin paiDminen ei aina
riitii, sillä nivelbussien talaovet pit'ää
myös avata itse paindalla ovien vimssä
oievaa aEusnappia. Pikåtinjoilla ja keno
2o:n j:ilkeen kaihna Injoina pitää noustå

muutamia Iinjoja on jåtkethr eDtisetr
Linsi-Berliinin puolele.
Raitiovaunuihin voi nousta k]giin

mistii owstå tahansa. Liput leimatåan
s€kä raitiowuuissa etui busseisså ovi€n
Iihelä olevila leirnauslaitteilla.
Raitiolinjoja on Berliinissä 28 piiivä-ja

4 yölinje. Potsdamissa on tåysin oma,
€rillinen laitiotieve*osto- wikkå linjdum€rot onl<in nmeroitu B€riiiflin jå.j€stetmää noudattaen go-alkuisilsi.

MTflO/AJNUKAII'sIO
Berliiniläsiå raitiovaunuja on kolmea
€.ilajstå BTpiä: uusimåt 106 vaunua
o\.at AEG:n 199olwrn puotiviilissä rakentamia kalsinivelisiä CT6N-matalalattiavaunuja. Va.sinkin raskaasti kuor-

mitetuillå k€skustalinjoiUa niilee yh-

MAN NG3]2 NFO2673 PIKAL NJALLA X76 ALT MAR]ENDOFFIN METROASEMALLÄ 1.S 199S
lAllln ?{0
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lqltiin

etuov$ta ja näyttää matkålippua

kuljettajale tai leimata lippu etuovetla.
Sekii raiti@aunu- etdi litrja-autojen py-

s;i]*imerkei$ä on s€n ryöhykeatueen kirjai!, jona pys:ikli sijaitsee. ueemå paikkarua pitivät plE:iH<ikohtaiset ai!åtaulut
on varustettu kaikellå rnåldo isella tiedotla - jopa linjd vårrela olevat vaihtoyhteydet muihin liDjoihin on ilmoitettu.
Kahdenlgnm€nen mitruutin luoroväi
on vårsin yl€in€n. B ssiliikdteen ongelmanå on enttuen DDR:n alueido katujen
huotro kunto - Dtkustajan r]sko varsin-

kin k"lsikerroksisten bussien

kulutr
ralauteen on vaakalaudalla ltä-B€rliinin
kuoppaisilla sivukåduilla.

ajss[(AlusI()
Kål6ikdoksi!€t busit ovat kuuluDeet
Berliinin katuluvaan jo nodestå 1913.
Tosin kåupunsin kåltiajaon aikanå vain
Dirsipuolelle ha.kittiin kå]€ikenosbusse-

ja. Itåpuolela tiil:in ei tod€nn:iköis6ti
ollut tarettakåan, silli Eitiovaunut oliwt kaupunkiliik€nteen hoidNsa p:iäosassa - eikii itåosan bussikåluston muodostaneesta Ikams 200 -sadaBtå olisi ed€r

saaDutlaan kalsikerrosv€rsioita! sekä
kakEiakBeliset ettii nivel-Ikarulset pois-

tuilåt liik€nt€€sui iuorma 1996, mutta
niiu oD säiiitetty muutamia kappateitå tilausiiikennettii varten.

VuGina 1985-92 \€lmistetut Låksikerrcksiset Wagson Union / MAN SD2o2:t

owt reilun 450:n }åppaleen loinin rJ.1"illisimpiä busseja koko BVG:n 1420:n
autor bussiarmadAta. Waggon Union -

24
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kålcikenosbussit ovat berliiniHn€n edkoisuus, niitii ei nuuallajuurikam näe.
Kalustokirjo on eprisalcalais€en tapaan

rEltava: MANeja Iiikkuu s€kä nornaa-

limittaisiu, nir€lversioim €ttä kalsikerroksisina; Neoplaneja näk€e normaalimittaistenja telibussien lisiiksi nxjs nivelversioina; ja mitå olisikaån salsaIainen kåupunli ilmån Me.cedes-B€nzin
O4o5N -matalalattiåbusseja? Matålaa
nunnaa kuuluu Be.tiininkin kadui a se,
ki k"lcialselisista ettå Div€l€llä \"ånstetuista bNseistå. Tli:iltå lö'tyy myös DeD
Ou&t€n -rotålalattiabu$eja.
Våltaosa yksikeroksis€sta kalNtosta
otr 199oluiultåja Datalalaftiåista - suuritrmaksi osalsi 198olu!1 la mkennetut

kaksiker.osbussit

ovat

puolimatalia.

Vuonna 1995 saatiin €nsinm:ijs€t matatalattiais€t MAN / ABB H€nschel SD222 kalsikermsbussit liikeDteeseen. H;imäv;istå nalinimestii huolimattå näide*ir
bu$ier liljet johta\rat tuttuun Waggon

Union -tehtaåseen. Muutanaa poik-

keusta luluunottmatta kail&i kålsikeF
msbussit on vanrst€ttu MÄN:n mootto.il-

javoithin kotmiportåise å automaattivaihteistola. Joissåkn wason Union /
MAN SD2o2:ssa on kokeiltu DÅI -moottor€ita ja ZF -automattivåiht€iitoja.
BvG oli kehitksen "ldii€sså" hankla

ki€ssaan eDsimäisenä så]Gålais€na liikennöitsii:inå noDa 1996 Volw Blol.:iä
varust€ttuna pe.isaksålais€n Kåssbo-

hE.in korilla, joka nuistuttaa kousti
Aaberaatr'silipurkkiko.ia'. N€ljän woden kalustoha.lintataulo
heinäkuu$a 2OOO, kun

ikkoutui kesåu2:sta uuden

bussin ki)'ttöönoton myötä vånhitunar
bussit eli kåilkij?iljelä olevat, 1980-lu'u
ålussa ralennetut wasgon Union / I4r\N

SD2o0 -kalsiker.osbussit katoanevat
liikente€stl

Valtåosåssa buss€issa on pistematriiBikilvet, joiEsa n:il<}y ede€sä ja ovisiwla

linjanuneron lis:iksi myös pääte6enå.

Takåna il<}y pellla Injdumero. overtonåIa siw]la linjalilven virkåa hoitelee
ikkunaan kiinnitetty keltainetr paperi,
johon on kirjoitettu mustala linjånum€ro. Vadinpi€n bussien väritys on perinteiklä:isti kokonåan haalerrireltaina

- 1990-lu\un puoliv:ilin j:ilkM tulleisså
b'$seissa alaosassa on harmaa Eita, M-

jet o!åt ki*laan keltaiset ja iklolEivin
y]äpuoli on valkoinen.
TOPUKSI

Täti l€htiartikkelia kirjoitta€ssui huo-

masin, että politiikka ja joukkoliikme

kulke\,?t yleDsä kisi kidessä. Bertiini on

potiittisten qadm woksi kokenut mulistavia muutokia, joihin joukkoliikeDr€ttii
on jouduttu sopeuttamaan. Kåtuje jå
asemien nimiä on vaihdeltu ku oiDlin
vaDassa olevien poliittisten mielBm,rten

nukaisesti jå linjojå on suumiteltu uudestaan nuuttuvien rajojen mukm. So"
peutus on sujunut ilmeisen hwin. sillä

tiinä påiv;iträ joukloliikeDne on tiis illistä ja t€hokasta. Vafsin]<in kiskoliikenteen tulevaisuus nä',ttiiä !å^in hlTåttii,
silå Berliinin kadut ovat tukkoisia kås!åneen liikenteen ja !€ltavien rakeDustöi-

Joulkoliik€nnehanastajilekin on moneolaisen liikenteessä ol€van silnän- ja
konånilon lis?il(li tårjootaå $irne.kiki
metromuseosa (metrosema ob,rnpiastadion). Joukkoliikennekartaksi riittiin€e esim€rkiksi Få]k Plan- tåi saksan
autoliiton ADAC:n kårtta, joihin on ne.htty bussilinjatkin. T:istii aih€€stå olisi
voitrut hioittaa viel?ikin €nemm:iD, mut-

ta lihdeain€istosta lierce apua tiedon-

näiliiisile. Kaupunkiin kamattaa matkustaa jo pelkkien 476- ja 4n -i:uniet

vuoksi. Suosiftelen myös tutustumista
historialtisestikin mi€le.Iiintoiseen kaupunkiin

- onia

h€rmojeD säästimis€ksi

tietenlin BVc:n ja S-Båhnin kyydissä!

LÄH]MPÄNÄ VAUNU 624 wARscHAUEF sTB,ssELLA. 2.3. ] 99s

KIITOKSET:

Deutschen Bahn, 2.påinos (cera[4ond

1994)

Berliini

Hilkenbach Sigurd,

I.ÄHDETIEDoT

Wolfgang:

Berliner S-Aahn, 5.painos (Atba

2.painos (Alba r992)

1991)

Die

Strassenbahnen

in

-

kulttuuria

(Otava 1999)

Kramer
Bertin,
www.s bahn berlin.de

Lemke Ulrich, Poppel Uwe:

DB

-Fahrzeuge Band 1:
Lokomoiiven und Triebwagen der

Berliner U.Bahn, 4.painos (Atbå
1996)

mercurio.iet.!nipl-it
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olo

Ti.låhin6n

minkAån

jollsi

reittiä Kåtåriina.katu -Älekant€rinkatu-

in kiirastorståina 20.4.

arkiaikataulujå,

pitkäpeiantaina 21.4. sunnuntaiaikatau-

luja ja pääsiäislauantaina 22.4. lauantai-

aikatauluja. Molempina p isiiiispäivinå,
sunnuntaina 23.4. ja maanantaina 24.4.
oli sunnuntailiikeme.

Mtlwi!/ TUSS|T otn . 0 / ajoi!"t påäsiäisviikola kailkina öinä keskiviikon ja maanantain viilillä.
Pilisdtst(Uuur

m

[Bucrs,Ristin tie aiheuni

poil&eNretttejä lauantainå 22.4. Kruununhaassa noin klo 21.30 - 22.40. Rai
tiolinjat 7A ja 78 ajoivat Kairckadun jå
Kaiseiemenkadun kautta. Bu$i 16 ajoi
Henesaaresta Hakaniemen strlntå.n

korrot.

oli sunnun-

plmadin vålilå,ja bussin 20 pååtep)säkki Bulevardilla vanhan Hrkkopuiston
kohdala.

tailiilenne. Vappuaatostå klo 9 våpun-

vÄPut/Pituiifl UsiilÄnffiÄ Jx ajoi kto 7.4s at-

VIPPUMTT0 Ä, SUI{!/UIIII|||Ä i0.1.

llltsll/Gll/ srsitstssÄ Utff mssi noudatetti-

ritå

päivän iltaan klo 18 ydinkerkutan kadut
rauhoitettiin jala*ulhjoill€. Aattona }lo

-

.aitiolinjat 38,

4,7Aja ?R
ldiyttivåt poikleusreittejä Uo 17 ålkåen
yöliikenteen loppuun asti. Eiran ja Eteläranan viililä kutki klo 17 - t.3o raitiolinjoja koNåaw bussi 3x.
lusslLlflJll 13, 16 lr ktnkivat poikleu17

1.30

3"1,

reittejä keskutassa. Vappuyönä yölinioil-

la o1N , o7N oli tisälähtöjä. vapundiivii.ä, maanantaina

1.5.

oli sumuntai-

liikenne. Vapputilaisuudet aiheuttivåtvii-

västykiä keskustan liikent€eseen.

Jee-

sus-marssin aikana noin klo 12_15 - 13.15
bussien 24 ja 42 päätepysäl&i oli Erot-

tajankadrnh Ludviginl<adun

ja

Eteiåes-

kaen r€ittiå Ylioppilåstalo - Aielsanterin-

katu - Kauppatori - Eim -

Fre&iki*atu -

Yiioppil6talo. Noin ldo 14 alkaen vappuratilka ajoi samaå reittiä päinvastajseen
suuntaån noin ldo 20 åsti. Vuoroväli oli 7
- a minuuttia. Yölinjat OtN - o7N tiikennöivåt myös vapunpävän jälkeisenä yö-

|/rPuflPitllii usålaflfl(lut/JÄr 3r liikennöi01.o5.2oo0 reititlä tioppilastålo Kauppatori - Eira - Yioppilastalo Doin
Uo 8 - 14 myötäpäivåän ja noin 14 - 20
vaståpäivåån. Vuoroväi oli noin 8 minuuttia. Ylipå:inså raitioliikenne keskrstassa ldo 14rn aikaan oli hieman sekaisin.
Mutta oli !äkeäkin liilkeellä. Yksi 38
Eiråsta tyhjenn€ttiin tlioppilastalolla ja
se jatkoi Aleksia t?.Iaisin Kauppåtorin
suuntaan. Viim€iset 3Xl nyij'täp;iiväD

tiin

jäivät il-meis€sti ajdatta. 3T:itä tuli
Aleksilta Månnerheinintielle, vaikka
niitä toisaalta ei nåkln''t menevån
Menerheinintietä Eiraån påitr.
16.5.2000 0TIIIllll ilII EAIAPU0UIU kält-

töön "ratikl.apotti". Portissa on puomissa kiinni reDkaat,

jo*a

rultaavåt råtikan

lvlkeä pitkin puomin avauduttua sirii
työntådillä. Porfti nlt käIössä linjm 1
päåtepys:il.jllä KiDylå6sä. Portti estää autojen åjarniser ratatyömonttuun.
5.6.

Illrslll0lll LllllJ0lltA alkoimt kesäaikå-

tåulut jå monilia bussilinjoilla \aihtui lii-

kennöitsijä. iradikaaleimmistamuu-

toksista oii se, kun STA ryhtyi åjamaån

entisiä HKl-Bussiliikente€n linjoja

2o(l0, 24 ja 42. Toisaalta sTA menetti
historiaDsa vanhimman Helsingin linjan

eli

Pohjois-Haagan

linjan 40, jota

nylqään ajaa Concordia Bus Finland Oy
Ab. Conco.dia alkoi åjaa myös Koitlis-

H€tsinsin linjoja 73N), 74(N),
76A18ja

25

fr

110

Ztll

zA

sekå

75A.

kdtalåupungin linjaå

H(L

N TILAL.ISAIOVAUNU 32OSFS:N KEVAT

(IJVA: DANIEL FEDERLEY

]lflIUSIO
YIBl0n

l{aabjelu
SRS:n pennieinen kaiiiajelu
tehUin tånä wonna 6.5. tättå
keriaa kahden kulkuneuvon
voimin: ensin ajettiin Ratii.Ka.

ria mit munu la HKL 320
wodetå 1955 ja sitien HelkoScånia .valmisielsellä bussi a
HKl33 wc,ceia 1965.

€iti

m

KATA,JANOKALLA VAUNUUN VAIHDETT IN

LINJATUNNUS 5
KUVA: TUOMAS KARPP NFN

Eunun kiptaskrun, jot€n v".
lokuvåajilla

ottaa

oli

mahdouisuus
kuvia "Soluwn alun"

laadon$a (aluen vi .
mis€t akennlks€t Elmrstut.
Menspt

€t 1984, ta linja 5 lakkautet
tin 2.6.i985). Katajanoka ta
maikå tatkli Kauppatoitle,

kulki tä|.

miss.t lintatuinulseksi vaih.

lå ke.taa Koskelaslä lvllko.kådun kåLtta Mannefie mi.tietå
Pikku Huopa at'ieen, m6tå
kelii r lvanre4Eimintietä Hie
ialaht€en ta ede leen Kztalano.

detl in 45 ja ajettiin kMusajonå Senaatidonn kutta taka .
sin KaupFEtorille. Tååltå mat.
ka lalt0i turämiehenkadun sttmukan, Fiedrikinkådun, Man.
ne,tEimint en, lels ngrnkådun
ta Slurenkadun kauth keskey.

Raito intan 15

Fl

kå

le Menelbantoiila

liDja.
tilaprrisesu

tunnus mu'netii n
vlios€ksi tå HKLrn nuoliklv ot a
!€rustettu peiikipi srjo iettiin

tylGettä takåisin Koske aan.

si kaikkl halukkaat

juu

kuitenk n
h,!.t in.

€t

ja juun mahiu
Entyset k itokset

klljettaja.

emm€ Lås," Seppalåue, ioka
vrsymiitEi toleLrtti hamstaj en
ior\€et injalunnusien %ihdo6.
ien ja kmusajojen suhte€n.

15.

tdkoitus hlpailuttaa seuraavat Helsingin
bussfinja! u, 16, 41, 43(B), 51, 52, 55(A),
57, 69,75, n ia 79(\t). Uikenne uusien
sopimut€n muLaån mainituilla linjoilla
ålkDee k€siillå 2001.

MOIflO
tttno $0YSllIÄ OduDkyl?istä mebovarikotle on pitkiltä ma&alta kulkuketvo,
ton. vetaanjoen silan jiilkeen otevassa

2os:eeD on asem€ftu linjalla 4 kilrössä
ol€va cPs-järjertelmä (wjoetuudet/Dy,
s;il.ld-infomaatio). ("kodutuMjossa lin-

la \€råjämä6&i.

ilfilUI

sisia julka st

h

Museobus

isäksi ajetuam.

re v€rten Tommi Arcmaan,
Tmo Lehr@n ja Kmmo Py.
hösen kidoitlåma kidamn 33

loulintåtöitiija ilmeisesri .adan kiskot on

tylysti jät€tty kivin6sojen alle. Kiskot tuIewt j?illeen n:ibiin eDnen HerneDellontieo tåsoristeystii. Laldenväylä n sii)an
Herttoni€men päästä on Laivettu penger

pois tietöid€n wolsi

tyhjän.

tenlin mubl€liikenn€ linjala 10. Vaunun ulkoåsu on muutettu !åstaamaan
esim€rkiksi !åuNa HKL 2OS.
9.t.2000 ltilfi
r zot tirjalla 4. Våunu oti
koulutusajossa, eli kutjettaja sai korjutuken viimeisen !"iheen, joka on ajoa
linjaliilebteessä koulunajan/!"nlemlrh kuljettajan kånssa. Tiimä koulutuajo voitiin ajaa liDjdla a, koslå veiotmln

jatiikente€sså" kuljetetåan myds matkus-

kalioleiklauksessa Pihlajistossa tehdåän
on

HII 201 havaittih linjåliiken,
ja S.S.2ooO. Kltsegsä oli tie-

Timo.Fekka lången ohjasta.
malla bussiåjelulla käl in !äs.
ia mus€okalsåstetu a linjunUa
mm. ltå-%kilassa, Pid&otassa

Ajer! o i hwin s!osi$u. onnek.

Tisri srutMvrsst ullruTuslxissÄ

l

teessä 4.5.

ja silta

päåttly

Råtaa on lisiilsi puettu siltd
på:istä eteenp:iin yti puoli kilometdä, aina
viikintien jå Talon-pojanrjen risteykseen

6b, ns. elotalojeo kohdaXe.
tllÄ r!/Tllt/l 21.5.2000 Ullx0!/l teki kiusaa

meboliikent€elle Mellunmäen ja vuosaar€n haaroilla amusella. UkLonen sotki
kantakaupungisså nyös pulelinliiken-

tajia.)
YlUtlUI20l, 2ll Jl
!"uunkuljenajakumin

205

olivat .aitio-

åjossa 4 - s.s ja

myös 8.5. N\t koulutettu kursi oli ensinmåinen, joka sai jo koututuIsen ailåna vålmioder ajaå maLalia @Dnuja myös

linjaliikenteessä. Myöhemmin karssilaiset ajoivåt !"nlemman kuljettajD !"1vonnåssa eri linjoila ja tlilöinlin oli ajoa

myös matalalattiåvaunulla. Samain€n

ku.ssi lienee(?) myös viimeinen, joka
opetteli ajamm "wanlaa kunnon lå!

hialaiita"l

5.5.2!!0 iloltJ

lctl0 8 sapui Vådoram Hro_

2o9 Koskelu varikoile, purettiin lav€tiita
ja raitiovaunu HKL 22 qdnri sen Koskelån

håIiin.

tlllJluA l0 VåB|0I 2o1 ja 2o3.
10.5.2000 linjalla to Vadot 2ot ja 2o5.
9.5.2000

ItsiflIA

UIUJEI

lltot/t linjan

10 vakio-

worcssa 95 on olut miltei yksinomaaD

Vdiotmm-vaunu, havaintoja on v?unu jsta 2o1ja 2o5.
7.6.200!

VtltolT t.llluilt HKL 205

havait_

MII|0 ?'nl

Zt

tih tinjala

4.

Myöhmin

vånå \aunu jouduttiin
Mm0{ÄUillJ Hl(t

25.U0!0

såmaia päottånae pob liiJOFDOSTA
KEVÄÄLTÅ 1s7
UIKENIEESTÄ

?l oli Nr[+:nå linjåIa 38

flflr nU HKL 49 N.I+:m linjala

3B.

Plltiix mrssÄ liikent€estä otlut HIcåjGsa tinjalla 1/14.

z?.3.
e

15.4.2000 llTAPilVÄ[UUHI SSI

råitio

unu

HKL 3linja.lla 6!
ti.d ur ml rno 22 JÄ 26 kouluåjossa

il-

tasella.

llÄ[[ tll

lulstE lt on vaihdettu pieninumeroinen etulinjalilpi.
U[uE l95S YAU tI .2 linjalla 2 Helsiryin

[

450-wotissFBnädiiv?iträ 12.6.2000.

El/slllllilsttsl n0 uruvfl wod€n 1959
\?rDuista

vlttttlvlu

ne,

Ul/

joissa ei ole Buscom-rahas-

fln

17

koi

lojuu Dyky*in

Vehkalahden Onkamaan nets:issä

piklu

tien laidala. Våunu poistettiin HKL:n

iln l.

Scr.i. L94uB6x2/Carrus

K2o4

lll(L 0602,

llllrll

tflEl-vlltyo, oli linjalla 21v

city L (tdi), haEittiin viikon 20 lopuna

27.4,2000,

Varhassa. 23.5. samala

28.{. 0:il lOUtUlUI0 9037 linjallå 57.

sisarauto HKL
Rusk€asuon

\uiko a oli nyös
2. HKI 3 havaittiin

varikolla

keskiviikkoDa

402 ENS M

MÄISIA PÄ VÄÄ
LNJALIKENTEESSÄ

ON ENSIMMÄI
HKL

BUSSIL KENTEEN

vuoDEN 2000

llELslllclll UllJlll

lr

kalustona oli Vappu-

påiv:inä jiilleen kerran nivel-Volvoja.
Ainahn HIG:n autot 8601,9004jå 9u0

åjoi!åt linjala lZ Nivel-Volvoja oli myits
linjalla 14.
llll l{06, Sclfll Nll3CLL/Carus, oli linjalla 21V r2.5.2o0o.
!106, l,olll0 BloM-6o/Wiima K2o2221, oli linjalla 21V 22.5.2ooo.
m s, SCl lt N94UB/knti 402, oli linjåIa
zLV 24.5. ja 25.5.2ooo. .5. auto 10 oli
linjalla 52.
2r.5.00 ilrr 9 / 18, HKL 9820 & 9A79 | 42

[lt

9908 / 18
9840 (Omnicity) / rur l!!
{.5.0! H|(t 9401, 8959,8827 / a2. Linj a
42 on ollut kw:i:ilä paljoD lyhlti autoja.
16.5.00 Hl(t

t0.5-00 HK

lll(l 9931/ 65A Z2.oo.
kalustosta vuonna 1997 kolarin

seffauk-

llXL 9508 0U

llll-8usslulffilftl !, ensimäinen Scada
N94llB/Iåhti 4o2 oli jo påisi?iisviikollå
Konå]a$a Scan-Auton toimiptuteessä.
NäU autoja HKL-Bli hanLLi lail*iaan
viisi, nummile 9 - 13. Autot 11 ja 12
havaittih R skeasuon lida-autowikolla
12.5.2000. HKL ro oli luo\,lrterhr jo hiutån aikaisemmin. Ensimmäisenä liikenteeseeD päiisi auto 11, MYF-604, auto

xl(t 1816 oli linjalla 452 sunnuntaina(!)

24.5.2ooo.
litrjalla 4218.4.2ooo.

fl

ilru 9826 0U
otJ UT linjalla 32 keskivii]&ona 19.4.2ooo aamulajo enDo kuutta Haagan Isonnevanti€lle.

sijoitettiiD tiistaina 16.5.2000 Hetsingin

linjale 50.
1t.5.2000 lltl. l0 (N{LF-5661 havaiftiin ensimm:iistä kertaa linjalla 32. Auto oli
samåIa lirjalta valiowo.ossa koko lop-

puviikon.

Autot 12 ja

Varhaan ja niitii

944. Auto

$

13 sijoitettiiD
or n:ihty linjoila 93B ja
on nähty kerrån myög

Rautatientorilta Våntaalle suuntautu\,ålla seutulinjala.

2A

fl

t

?100

COMBI
HELS NG N

KIJVATEEMU
COLLIN
(EVAÄLTÄ

28.5.2000.

lft

E6]5

oli

linjalla 21v tiistaina

30.5.2000.

lilI

8510

ofl nUnruUSSÄ siirretty

m]rnti-

kåasukiiyttöis€DMercedes-Benz

O4o5N sätty inyös

TLListuineld-

Vapu jiilk€isellä viikola HKL:n Vanio"
Män liDja-auto!äikola niihtiin volvo
7O0o -bussit HKL 14, 15, 16 ja 17. Seuraawlå viikola samålla !"dkolla olilåt
myös HKI" 18 ja 19. Auto 20 seisoi
16.5.2000 vdikolla ilmån rekisteriturnuksia. Myöhemmin sarnalla viikolla

CNG matalattialinja-autoD. Auto sai
nunercn 5. Ovijäi€stl.s on 2-2-0,
järj€stys on oyös melko €ri-koinen.
nn auron Iaruosassa l!Tr. HfQ:n \^roden
rc73 autot 954 -

auto sai tunnuksen NEF-196 ja sisarauto
21 sai puolestaan kilvet NXF-195.

mdkituivä osa siirt)" kel?illä tåhteen,

q58).

lll3 olll{lst t uilJ lt
0Y

Ullfitlt/t

llr

62 18.4_2OOO.

lu0sltt/ 1988-89 autoistå

J}aäsMåiin ja Kuopioon.

vanhempaan katustoon.
Stagecoach-teippaulset ovat alkaDeet

viihentyä vastaavassa tåhdissa.
Co comn ms 253 ([frT_s73)

Helsingin linjallå 70

AS€TEMN

L NJA!

I

KENIIESEEN VÄSIA

27.5.2ooo.

BloB/
s:ifie 2o0o (v. 1996) käråti Kehä r:Uä
10.5.2000.
ScllllÄ N113CLB-LG v. 1992,

on yllåttåfl Daalåttu "Vutaan Uikenteen' viireihin. Auto oli 7y2 wotta Sca,
nid jå Neiteen nahosbu€si (nykyåäD
Neste-nimistii firmaa ei liene edes olemåssa). LiDjebuss

MYOHEMMIN KU]N

oU

lauantaina

C0 Col0ll 8uslfl Pu0ullfiÄtl Volvo

UIIJEIUSS 223,

ENS MMÄNEN

w.2ooo

Finlddin oranssi-kel-

tainen perime on siis ed€lleen rcimis-

llt$tilllll tl!/JA LlEilEt hankl.inut
MUUTETru StrlTN

Concordia Busin ainoån nivelbussin 324
(Volvo BIoMA-ss/WiimåN202-121). Sen

'Coutsiraitoja" otr muutettu, nutta IVI^

P ENENTYIIEET JA

jessä on ed€lleen Eo 324, \'ail..kå westendillå auto tunnetaan ltnä.

Dl lll/Jrl/ yÄtlfi0tu oli havaittu
Renault-åysmatålalattiabussi tonlokuun alkupuotela. MaanotaiDa 22.5.2ooo
oli w€stendin linjatlå koekä]tössä
mainittu R€nanlt ASora -kauputrkibussi
IltSTI

NORDLIJND 5.52M0

Lspoon sisäisellå linjala 13. Koko-mata-

u

lassa bussissa on vain talaovella

Ulptuiä Volvo "KN2O2:ia" sarjata 20 -

lusllt I JönköDinsin S:iffl€ ruo
239 oli linjalla 194 Ljirastorstainå

24.

20.4.2000.

STA

Lltltt

t/tll uudell€en ajoon AXP-

ilUITltUUssA USIÄ Ä

Pitviifli STA:n tinjoilla

40 ja 45 on olut Ikarus-koisiå t€liVotuoia167 - r74.
IflloruUSSA BUSttlSU0l/ vlEl[0llÄ havaittiin ensimmäisen kenan STA:D lrroden

2ooo teli-S@nioita. Autoille annettiin
num€rot 159 - 166. Auto 159 (MYF-563)
oli manaDtaina 22.5.2OO0 linjålla 438.

c0ilC[[DlÄ

[0llCoB0lA BUS| UUo0Ell 2000

linja-autoja on

alkanut nälqä eri puolila seutuå huhtik'tun alkupuolelta alkaen. Auto 220 ha,

vaittiin TiktTrilassa jo 4.4. seutulinjoilla
on \åstaavia autoja liiRunut alkerdti
toppukeviiiillä. suuinmassa osassa nå'ttåå olevan Carrus K2o4 City L -kori,
muttå jool*ooD nahtuu myös muutama

ylsi por-

ras, 2+2+2 -ovijäjestely sekii haNahko

istuinjärje$ys

eli 24

pyörätuolipaikka ja

istumapaikkaa,

Fljon

seisoinatilaa,

bussi ajoi westendin Unjan

vaikole lep-

nm. t3l<öillatla. Reitiltä

poistuttuaan

oon. Auto oli westendillä pårin viikon

ajd toukokuussa koekä)tiissä koekilvilä
A-8522. Autoa on kiiltetty poikleusluvallå ainoastam Espoon sisäiselå linjalla 13.
vaihteisto on

24 ja kon€ poikittain tajoloin autossa ei ote

kåna takas€inäss:j,

vaNinaista takåpenkkiä onenlåan. "Py-

s:ilt}'' on .mlal(si "Arret demande".
Auton kojelaudu muotoilu on vdsin
L NJEBUSS

C0ilConDu[ UIJÄLLÄ 353 ajaa åånuruuhkåssa ålihanlintana Savor inja autolia

]51,

494 oolvo BloM/Lahti 4o0)

VOLVO

jå

Ventoniemeliä on n;ihty sanalla linjala
auto 46 (Scania/^/anHool).

vlfiT0llltltl0Y otl Älå!/UI alihanldntåå Con-

co.diålle

SSAISELLALIN.

vantan linjala 45 aanu.u-

ubl<asså tänä keväiinå.

Kiltössä on ollut

auto 60 (Scania/Carrus

std).

TUIUSSI

S nlfl [UollÄIllVl

paljon uutta

linja-autokalustoa käynöön 26.4.2000
al-kae4 kun uudet liikennesopimuket

Tllsnllll

t8.l.2000 Slftt'l teli-voho/Cårros

K2o4 City L nro 151 oli linjålla 40.

IÄlt

ELU

fl

ullG [1016 ]rodelta

1994

oli

31.3.2oo0 HelsingiD linjallå 77S.

Tlllltttu Dlt/ Ullcll!/t

0Y

$l

huhtikuussa

kiiitdönsä Salsasta viihän kiitebd rnåa,

Ikarus 894. Kaikissa iuonna 2ooo hanl<ituissa autoissa on uudet Concordiå-vårit,
kun wodeDvaihtee$a tuleissa autoissa
oli pitklin valkoinen pohjå iri, jos sellaista edes vä.ilsi voi sanoa. Concordianimiteippaukia ja -vä€jä on hiljaleen li-

astuivat taiouskilpailun

Uusia

jälkeen

volvo

B1OBLE6x2/Carrus K204 City L:iä tuli
ajoon peräti 21 kpl. Autot o\.rat tuttuun
Tlo-tryliin sini\.ålkoisia, to-sin muutå-

må on nainosasussa. Askaisten Auto
kuitenkin on valinnut hiukan toiseDlaisen
frÄlTl0

Llt0

29

päätepysäkki
l@lutopolitiikm, ninittäin se on hankknut uusia Volvo BIoBLE/Ikarus E94:ia

kä)tettIä Ikarus 415:ia.
tiiklai mm. linjoilla 19 ja 190. Viine
slTskuussa (1999) uutta kalustoa tuli
Turkuun myös runsaslukuisesti, kun
sekä STAilta

Niitä

Turun l-injå-Auto Oy sai yhdeksån volvo

Bl0BLE6x2/Carru Vegaa seki kaldeksan

M-B O 53o Citaroa, J. Salonen haDk-

kolne S@ia omnicityä ja Lehtis€n
Linjå asetti liikenteeseen neljä Scania
L94uB6x2/l2hti 4o2ita. Heiniikuussa

h

TUKI oli saanut kuusi

Scania

L94uB/carrus K2o4 L:åä ajoon (nrot
107 - 112). Kes:iliikenteen alussa lhuhti toukokuun vaihteessa) 1999 Pohjolan
Liikenne hankli viisi OmniCiVä, kun
taas Sl-Autolinjat otti kä)'itöön noin 20
upouutta Säfile System 2ooo:ta. Turussa
K2o4

c Iy

L jtEL

auro

HKL BUSSTLTKENNE s Jorrr taMÄN saR
B 5 62OOOALKAEN KUVAJUHANA NORDLUND 23.5 2OOO

HKLr scaN a L94uB6x2/caBRUs

on siis woden sis:illä våihtunut lähes
koko laupunl.iliikenteen lalusto, vain
pieni osa vanhastå onjäljellä.

TUnUI SEUTUUIIJ0ILLI lltl edelleenkin
liikkunut Delta 1o0 City -konsia linja-autoja. on jopå havaittu TNH 277, scånia
BF11I59AS

luodelta 1979. Tässä seu-

hninjoilla tdkoitetåd jola M)n:imiielle
dti ulottuvia linjoja.
P0BllI tlNJÄT 0Y 5 (EAE 405) on såanut
Carrus K2O4 Cjty -kodn. Auto 3 on Unl€rissa ko.itettaana. Senkin alusta on
Voho BloM-60 wodelta 1985. Äutosta 6
on vånha kori p'Iettu pois ja utrdelleenkoritus on näköpii.issä.

llllllllllll$0illÄ0Alll AVIÄlltlStSTl liikenteetuli kesäkuD ålussa 25 wotta. Rataosa Huopalahti - Martinlaakso on
naanme ensimnåineD erityisesti kau
seen

punkliikennettä varten rakennettu rauSTA

]60. SCAN A L94UB6X2/KABUS EgT TEL AUTO

EBOTTAJAN PAKET N LINJOJA2OlN)

24J442

STA RYHT1

IJÄI/MN

562OOOALKAEN NK

KUVAJUHANA NORDLUND 5.6.2000

tatie. Rataosallå liil<kuu nylgään vain
hen-kitöjunia, alkuwosina radalia kulki-

vat sa-tunnaisesti myös Martinlaakson
voimalaitokeen matkänneet säiliöjunat.
vuon na 1991valmistui radanjatko Våntåanloskelle, milä merhisi radan piteDemistii yhden asemavälin venan. SeuEavå
täFkeå etappi on se. kun I-eppävaaran
kaupunkirata valmisluu 2001 - 2002, ja

sanålla voidåan Manirlaal<sonradankin
junaliikennettä tiheniää. Myös radan jatkorakentaminen Vantåankoskelta Petak
sen

ja Kivistijn käutta Helsinki-vantaan

lentoasemalle (MAR.IA) ja ed€lleen si€liä

päärådalle, nä)ttää varsin todennäköiseltä.
lN 0Yrll Sl!11

6028 on saneeråttu. Sm2 6054

JUlllulil$lllt P6ilasta
Helsinl.iin ranidadalta tulevien junien
SUllilUllllÄlllA 28.5.2000

CONCOFO A BUS F NLAND OY AB 255. VOLVO BlOBLE/CABBUS (204 CTY L IIELSINGIN L NJALLA
40 (UVA JUHANA NOBDLUND 5.62OOO

30

[Ä[ll

?fl0

NUMERO

5

o!

MELXEIN

ENnSOnl
KJNENKN
KESKENEBÄ}

NEN

osalta siirtyi lintisirnm:ille Eiteele. TäU

Sen sijad
Kauppatori Kårjaranta - Pripoli, tuli kii)'ttön heti
5.6.2000. Unjaa on my6hmin ta*oi-

wodetr alkae$a eli 14.8.2ooo.

emen junat siirtyivät Pasilan raitedta
nudo 9 as€man et€läpuole a itiiisele
kexkiråitee e, joka eDeD Leppä!åamn
kaupunldraiteid€n tutoa oli liDtisin lin-

linja ro, Våinölä -

jåmide. Uusi liintinen kerkiraide on Dykyjsessä vaiheessa (t ann€ 28.5.2ooo)

slkaessa

t$

jatkaa Pietnieme€n. Kes:iliiked@D
linje 6k alettiin ajaa rnaanetailra lauåntåihin kåiklina päivinä paria

turtia aikaisemmin renattDa ai€mpiin
aikatauluihin. Tämän seurauksena linjoila 2, 3 ja 10 lii-kenne loppui satt@
v€nan aikaisemmin ilålla/iltapäiv:i11ä.
Ainåkin kesälauantaisin muutåmat
PoflSSl ffSllUs lIUfi IUUnUMT osittain
5.6.2000 alkåen. Linja 8 (Kesta$airdala
- Kauppaton - Väinölä) \ånhasså muodossa låH@utettiir ja
1o, 11ja 12. Linja 12

tilale tulivat linjat

koMsi myös Pormestårinluodon vanhan linjån 50. Linja
12 näD ollen menee Keskussairåalalta
Kåuppato.in kautta Pormestarinluotoon.
Linjåt 10 ja 11 tåas komavat Koivistonluodossa linjån 8 jåtfin;iD åuloD. Linjåt
10 jå u menevät länsip ol€lla reittejä
joi-ta €i aikaisemmin vastaa!ålsa muo-

ole ollut lai aan. Liikenne
Liikasten-måen liDjala (11, VäiDölä Kåuppåtori ' Tiiliruukki - Liik6temiiki)
kuiteDlin åtkaa wstå elolarsså koulF
dossa

keikustalinjat (2, 3, 10) ajavat enåä vain
noin netisen tuntiå! Myös Porm€s-tadn-

luodon worotadonta on surkastunut
etenkin viikoinoppuisin €ndseen v€rmt-

tuna, nyMnen linja 12 €i k;iy suDuntaisin laiDlaan kåhta kertåå tunnissa
mainit$så kaupunginosasså. Såma pätee
lauantai-iltoj€n suhteen. El*ii jonkinlainen lohtu on kuitenl.in se, et-tä
KeskNsairaalaån päibee bussi a keiil-

liikin &kisin kaksi k€naa tunnissa,

ku

enn€n tiimä oDnistui win talvikaudela.
Ja tietenkin råloisaDa 6iam on pid€ttiivä
sitii, etti Pripoliin ja LiikåBtenmåelle on
hotu kokonaån uudet bu$ilinjat joskiD

\uorotiheF on ekisi.kin pafiaimmillåan I keta/tunti.

J. SALONEN OYN SCAN]A CN94LJB4X2
OMNICITY VUOOEL'TA I999.

VRHElTÄ

(tll F0utfil) kuuluu kirjoittaa
"faula" eli V.Iä. RAITIOssa V2ooo nimi
oli whingossa kirjoitettu *ifin.
llttslllclll JluIxolllffilrltlt kesäikatatnuV0lXSlVlGgl

kidåssa 2ooo vintetä:ir linjan 79 aikåtaulush,una, ettii BuDnuDtåisin liikennöidään

liDjaa 79A. Bipä tåideta

enä rybän

liik€nnöidä...

KIIIT'KSEI
Tlu mm ttugll|lt tuur $jnrrw
Mikko

,

Joru!

un|tft

Attia.

Teemu Collin, Daniel Fed€rlE, Tero
Hagbeq,Tom Heino.Ano Helman, Hans Jaatinen,
Tuomas Karppinen,

Jy

Lehtonen, P€rtli Leinomäki,

Juhana Nordund, Lauri Pitkänen. lvla*us
PONVOON L IKENTEEN SCÄNIA BF] ] 166/-AHTI 31 1g3GLUVUN ALKUPUOLELTA
AUTO ON KT]VASSA POBVOON LINJALLA 5 KEVMLLÄ 2OOO.
AIJ]ON ON A KANMN HANKKINUT PAAVO KOSKINEN OYLIIKENNEAB KONSEFNIN.

Raudanpää. Jonna Sauhala, Ka S llanpåä ia Bisto

KUVATEEMU COLL N.
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Muir[ii@s*t rurå{il€an qtstl

HElslirl(l (,'i'.e!tu 3m Smlmådnhd'lh Sudms Pänlfi 0dL.1.la
HElslf,K J0Himulol 622 iå 625 Tultmlmitadu la 6 5 1974

17 1

å 1973

_

1935

IAAS UUSIA
VÄRIPOSTIKORT?EJA
I{ELSINGIN
RATIKOISTA!
hinaå 5 mk/kpl
4. Väri.tråm 203 vrodelta 199

lnjall!
luktru 5/00

Kra{mJn !dcs\a

Suomen raitiotieseura ry

5-

Helsinki

Leoniå

800 01454 rE3

PIIHEEI{JOHIAJA

Ferustettu 15.1.1972

puh k. (09) 873 5836 tai
0400€rt3 330
puh t. 030 720 957

puh k. {09)3a6 2960
puh t. (09)83923181

SIHTERI

ÄNKSIONHOTTAJA

puh k. {09)458 7794
puh t. (@)61368512

puh k. (09)701 2408

j.nodl0nd@koLumbus.n

JÄSEN

kisterensb€rg@kolj ut.

puh k. {09)454 4033
Raitioliikennemuseoon

se*ii

pohtoismaisten Eiuoties€u.
ojen Ylåpitåmille mus€o.
raitioie lLe ja muwih n.
T

edusiele lipunmy}nneislå.

puh k. (09) 802 2393
puh r. {09)472 36ru tai

Lisåksi edeUeen s.åtåvånå
myö$ seuraavia kdtbeja:

HASIONHOITAJA

Krisrer Engberg

Råttikaria 3i0 vuodoiar 1955

Krupunsrtrlun rde5+ SRs:n
r,lauråiullå (kilhtctly linirllr 45/,
kuv.flu l/0n

PL29

m$l

10,

1.

O.nelsi-harmaa nilclvaunu 103

qodolta

1986

Mcdkasamin-

kådulla linjallå 4, 6/92

2. N{liakielincn vautu 9
vrodeka 1959 Senaatirtorilla
valtioneuqöston linnar ede1'sä
tinjalla 2, 11/92
3. K€ltä-vih.ot niralvalnu 107

vlolelta

19$7 Håmountiellå

Kamr.ihdo kentan kohdalla
linjalla 6, 7/98
Trlar 5åhkuouilltJr on,itlr.$ta
dan,elbtud!rl.v.o)m

lår Ddh€Lmrtsc r09i 4584(111.

YÄmrltsd{

05G5591911
puh k. (@) 468 2337

tcollin@cc.h!1.{i

Pr6tihskri{i

10-> kpl ei tx
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