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elsingin Raitiotie ja Omnibus
Oy:n ylimäåräinen yhtiökokous
4.9.1897 pääth kehottaa johto_

deksalla modella ja sma]la siirtnistii
s;ihkön kä)ttöön. Saatuaan toimillrvan
iohtolunta antoj sähköistysuråkan
i.1o.r8sa kuuden eri vhtrön tarjouksesta
a.li!]me taiouks€n tehneetle Kullmer-

kunte anoroan katrpungin viranomai-
silta yhtiöD toimiluvan jatkanista kah-

Valmirtaja: Acti€n GesellschaJt Electr citätswerke vormals O L (unmer& co
Drerden Niedersedlitz, saksa

yhtiölle. Uralkaan kuutui\åt voina-as€-
na, rataverklo ja myös liikkum kalusto

Vaunut oli!åt kaksialGetisia puolium-
Dinaisia !åunuia, joissa oli kåtetut avo_

miset sillåt. Kuljettajm edessä oli p'€tv-
suoraan kåndel(si ruudul<si jaettu iklcuna
suojaamdsa luomoNoimitta siwlta oli
avonais€t oviaukot. Vaunssa oti lehti-
jouset. Mekadiset jåmt puristivat kalfa
jarukenk;iä jokaista rcijåä pyöåå vas-
ten. Lis?ilsi vaunuissa oli sii]*öjarru Vir-
rcittimena kiiltettiin trolle]'ta*oa Vau-
nuissa oli rnyös ukkosenjohdatin. Viisi
hehkulamppua \zlaisi måtkustajaosas-

Tilauspåätös: 7.10.1894.
25.3.1901.

våunujen numerolnti 1.31.
32.34

Moottorll 2118 hv

lstulnsijoja 16
Seisomapaik*oia 12
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KUMMER 2S OH TIAM'SSA SILT'SMFENKADUN ALKIJPAÄTA V IME WOSISADAN ALUSSA VAUNU ON
MAI dLLA FAIAN EMENTOF LLI -A IDILLIIN SOBNASTTN PÄA ]LPYSANI-LE VLHONWORILN

toa. Va nun kummåssåkin pääd)5sä kå-
ton reunassa oli suurehko wloD}leittäjå
ja öljylanppu, jo.r<a ldin våri toimi lin-
jatumulcem. Valonleittåjiin piti pime-
? ä r%låista ainalin 10 metdä våunun
edersä ol€vaa raidetta. Talepäiir valaisin
näytti punaista valoa wuun kulkuuun-
nu totemiseksi. Pä isaikåan peräpäån
itmaisijoa kå'tettiin våintiiän 25 cm
läpimittaista punaista kiel&oa. Vaunui
maalattiin kahdelå vihr€än eri sälylli.
Koristeet ja listat olivat keltåtuia. Vau-
nnsså oli kolme såmånkotoista si{ikku-
naa, jotka oli rårustethr kangasverhoi a
måtkuståjien suojaamiseksi liiaUiselta
aurinson paisteelta. vaunun kytjessä kes-
kimiiisen iklnlJE alapuotela oli Hel-
sinsin kaupungin vaakuna ja sen molen-
min puolin vaunun nunero. Vaunun nu-
mero oli myös mol€mnissa päädyissä
kuljettajm ilJ,uu alapuolela. våaku-
nan ja siroun€roiden ålapuolela ole-
låsså helmapellissä oli lisiiksi yhtiön nimi
ruotsiksi, HelsingfoN SpåNä8ar, ja 6-
tåH{aiseUa puoletla sama suomeksi, Hel-
sinsiD Råitiotiet. Siaikkuoiden yläpuo-
lella oti Eunun molemmilla puolilla lio-
jaa osoittava v:irillinen kilpi. Kilpiin oli
merkitty linjan päät€as€mat, tois€eD
ruotsiksi, tois€a suomeksi. Våunuksa
oti 28 matkustajapaiklGa. Istumapaik-
koja vå nusra oli yht€ensä 16 pitkittiiisil-
lä pienireikiiisilä vaneripenkeilä, kan-
deksån kumnallakin sirustalla. seki etu-
etti tålesilbla oli kusi seisonapaikkåa.

Vaunut laivattiin wonna 1900 Lry-
pekistä Suomeen Beuraa\åsti:
22.5. s/s P€€.n wunut nrc 2,6 ,7 , 12 )a 19.
9.6- Vs Ae8ir !äunut irc 3,5,8,9 ja 10.
19.6. Vs Baltc !äun!t nb 14, 17, 18,30ja31.
ä.6. s/s A€ir !€un!i ib 1, 4 11, 13, 15 ta 23.
13.7. s/s Baltic v?u.ut nro 12,20,21ja 25.
1 4.7. s/s Aeet \ n$ nrc 22 ja 24.
1.8. s/s A€glr v€unut nro 26 ja 27.
18.8. s/s tucirlaLinut nrc 28 ia 29.

ja ne smpuiwt H€lsinsin Eteliisata-
ro kolne pävåä myöhemmin.

Sittemmin 25.3.1901 Raitiotieyhtiön
johtokunta päätri tilatå lbää samantjyp-
pisiä moottonvåunuja kuin mitii h€ilä
n)t oli. KMma-yhtiö ilnoitti kirje6-
sä:in 3o.3.19o1 ottaneeNa tilaulsen kii
tollisuudella vastaan ja toinitti tilatut
ne)jä vaunua vielä saman luoden åikana.
Nämä vaunut sai\ät numeroilseen 32-35
ja maistraahi ilmoitti kirj€]mällään
14.12.1901 kyseiset vauut tiikemeket-

poisiksi.
Katrdel$an ruotta Kummer oli ainoa

moottodvaunut',)"pi Hetsingin tiiken-
tesså. Eruim;iiset notsalaiset ASEA-
vaunut eli "s\€nskit" tulivat wonna 1908
ja siui myöten kalusto alkoi moninåistua
otlen litavimiDad viime wosisadaD
puoliväissä. AsEA-\åunujen tullessa lii-
kenteeseen Kummereiden trolle)tanko
våihdettiin ASEA-vaunujeD Bl"piseksi
tyraviEoittineksi ja Daalaus myös uu-
si{ EuDuja kåltaiseksi. Vauur siw-
jen helmapelit saivat k€ltåtuen vfin ja
kaupungin \aaluna ja yhtiön nimi hävisi-
vät vaunun lv)jist?i. Unjojen kåksimiteis-
tmism ja ajojohdinteD Duutostöid€n ai-
kaanjoitåkin Kurnmereita siintyi "k lci-
neu\oisina" virraloton suhteen. vånloja
ylsiråiteisiå trolleltanloreiftejä varten
oli lqtol€ jätetty edel€en bolley jå uu-
distettuja kzksois.aidereittejä vanen oli
kåtolle lis?ilsi asennettu lyyra.

Kummer-vaunut iki:intyivät wosien
sååtossa siten, että ruosina 1909-1910 oli
'painpohjin" korjattava yhtee.sä 12 wu-
Dua. RåitiotieyhtiöD woden 1912 toimin-
tåkertomtrs ilrnoittåa, etti "vfti auDua
on tehty k€lvottomilGi" ja ettii seffaa\åt
viisi \åunua tulaan purkamaan liihiai-
koina. Vuonna 1913 ilmoitettiin lyhyesti,
että e.ååt vaihat noottodvaunut on
purettu. vuonnå r92o alettiin j:ilj€ltåole
viå Kummereita muuttaa s€kä perävau-
nuilGi etUi ty&äunuiksi, iolloin vaunut
trmeroifiD uude eeD. P€rävaunujen nu-
m€rcsaiaksi tuli 21-26 ja 28-34. Ome
muktiku\åni mukaån ilissä olwa 27 oli
varustettu Kummerin aluståIa ja Hieta-

KUMMEB T 291ENSINNÄ)JA 35 (JÄUENPÄNA) TALVISELIA SENAATINTORILLA VAJM SATA VUOTTA
SITTEN.
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hndd telakan råk€ntamala ASEA-tv)"_ raiteenpuhdistusvåununa Vuosina 1923 -

"r""rfil 
i"åi". v..n"'r*unu zB nGi- 1926 kuuiui liik€nnekalustoon eniiå vkri

;"di; *"t* 1921 biomavasuki eli vånla Kummer-moottorivaunu !åuDU

iå"t"."41*^",1-"*i, l ten siihen uo 9. jokasitru vroma re28 wrustetti-

ai}"m sanottiin jå se num€roitjin tvölau- in juottolaitteila muuttu€n sr I en hrtsaur-

;'L"il-s;;'; ;"'"" -ootb;\åunu vautruksi Peråvaunu 21 vahinsoittui

ii*r"t tuir tya*."'l"i 2 ja se toimi liilenneonnettomuudessa niin paloin'

ettå sen alustalle tehtiin loka_kuu$a
1942 lumenknjetusvaunu.

Perä\aunu-Kumm€r nro 21 mrutettin
moottorivåunusta Dro 31. 22 nro:sta 13,

23 nro:sta 5. 24 N:stå 34, 25 nro:sta 3,
26 No:stå 26, 27 nro:sta 27, 28 ffo:sta 4'
29 ]N:sta 21, 30 nm:sta 14, 31N:stå 1,

32 nro ro:stå, 33 No:sta 8 ja (nyh''ren
museo\aunu) 34 Eo:sta 2.

Moottorivaunut nro 6, Z r1, 12, 15, 16,

!7,8,19,20.,22,23,24,25, 29, 30, 33 ja
35 eli Duolet kaikista Kummereista oU

mishrn;t dissä vaihee$a t?huudesta.
AsEA-vaunut s'rjäyttivät Kummerjt

ensimmäiseksi Töölö-KaivoPuisto ja
Hietalåhti-Katajanoka liDjoitta. Kun
uusia ruotsalaisia vaunuia saapui 1'Lo{it-
tain. niin io 191o-lutu puoliviilissä
Itumerit siityivät läavaunuiksi mvös

Sömänen-Eira ja rapinlalddkatu-Ha-
kaniemi linjoilta. KulosaaEn linjån ka-

lustona Klmmeit säilivåt Kulosaaren
sitlan \€lmisnmise€n saaLka €ti woteen
1919 AsEA-vaunuj€n otlessa liiu suuria
Kulosaåren lautala kuljet€tiaviksi Pe-

dvaunuikEimuutettuinaKurnm€it esi_

intvivät alulsi Kriosaarctr, Hietåla}-den
ja i<"tajanot"n tinjoitt". viineinen i"ki-
olinja oli 1930-194oluwilå Kirur-gi-
Diakonisålåitos. Sen j:ilkeen ne siiftvivät
va$vaunuiksi rud*åliikeDtee$eD.

KuD Hetsinsin Raitiotie ja omnibus
Osakevhtiö kunnalistettiin woden 1945

aluss; Hehinsin KåuPunsin l,iikenne-
laitoksekEi, eunut nuneroitiiD jälleen

uudeleen. J:ilj€llä ote\åt r.ummerit 22-

26 ia 28-34 sai\åt numeroikeen 571-582
iå ;åutrusta 27 tehtiin 583. sanallå
;aunut saivåt uud€n rualåulsen Osa

vaunrista oli ehditty ennen romutta-
Dista maålata kokonaån vihreiksi ik}ir-
noistå alaspiiin ja kaupunsin våal<una oli
ilmestynlt iäUeen entiselle Pajkall€en
keskele \äNun sima Kunmerien kä)'t-
töaika älkoi olla lopuilam ja olisi io
olu&in, elei toisen rnaailrnansodan ai-
kåinen tilanne olisi tehnlt kåluston uu-
simiBta maldottomalsi. VaEosien puu-

te teki myös koiaustyin ha*aliksi. so-
dan päätyttyä ål€ttiin såada uutta kålus-

toa, jolloin Kumment siirr€ttiin vaE-
vauuiki iå viidenlrymmenen kunnioi-
tettalrn kiiyttöwoden jiilkeen vaunut
mr4tiin tai romutettiin. vuonna 1951

m;;atin lastenkoteihin jå -tårloibin sa-

dån når}"! hinnåsta nuut iå KM-
mer-\auruja (nrot 573, 574, 580 ia 581)
leikliDaikoiki. Joulukuun puoliväissä
toimilettiin ]aksi våunua Sofiadehdon
lastenkotiin sekä Outunlal?in Toi\olaan,
Hy-vösen låstenlotiin jå Malmin ]ås-
+dL.riin r€trnu nro 5741 LrhurLl.in vkri
våunu. våin yksi Kumnu-vaunu (våunu

nro 582) on s:iilltetty nuse@aununa
Mnitten kohtalona oli romutus 1950-
Iuqrn elkupuolela.

o- ;if,iEÄIfulru nxr steouaLUNPEFIN HBo:N KUMMER-MoorroFlvalJNLJ I JoKAoL 
-i,ililiiiiir'iöfiiÄiöäEnavÄijNu<ir r.tuNrenoLre Hao sl vaur'1lll9!!lT !9!!1!!llg-9:Er'iii*ir öiq'iä'iii:i+iriirö iJi ' r,lrosars xs vu-a MUJT-N va-NU o\ 'Dr---EE\

,i'iäilr"vlvli,i öi onei-^wassq vqrr'u orr ro t'r v toeN("vvENr \ v-oDt\ KA sE\6
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Tallin

TATFAN T4JUNA PÄBNIJ MM{TEEN VAFFELIA, JoHTAVANA VAUNUNA oN 273. KERFoSTAIoN SEINÄMMLAUKSESSA NYMYILEE NEUVo9IoJoHTI!A
LEONID IU TS BFEZ NEV JA LISÄNÄ ON ERÄITÄ VAL TTUJA ISKL-]1,\USETTA NEUVOSTOEESTILAISTEN NOUDATETTAVAKS . NÄN SllS VIBOSSA MELÄ 1S8G
LUWLLA. KWA JOBMA RAUHALÄ, 3.10.1941.

Jåilleen kenan

vuonna 1994 kiirittelimme Raitio$a
kanavasti Talinnan raitiot€iden historiaa
v. 1988 ilmstyneo sataruotishistodikin
pohjalta. Nyt ä'den;ilme tietojme
L 1998 ilm€styn€€n r1o-wotisbistoriikin
mukaisesti ('Tallirma Tranm - 11o aas-
tat').

Aloittalame vaunustosta. Vuoma
1994 RåitiGsa jdkaistu vaunuluett€lo ei
olennatuesti muutu vanhojen aikojen suh-
teen, mikiijohtuu mm. siitii, ettii mitiotei.
d€n arkisto tuhoutui maaliskuun 1944
pot'mitulsi$a. JoiltaiD osin joudume
åydendinäån ja korjail€nåån \rosiluku-
ja, silä uo-luotiihistoriikki tietjiä kertoa,
että siihLömoottorihunut 25-26 i.almis-
tuiråtkitr jo 1927 (eiki 1928), lmiaura T-
1 saapui \ådå r93o (Eilka \ålmtutuikin
Asesla jo 1929), ja s:iblömoottorilaunut
3l-33 olisiratkin valmistun€et vasta 1939
(€ikä 193r. Våståavasti ensimmäiset
hmwautrut olisiEt bn€et kiytettyin:i
Pietartut4 \ain raideleve!ts muutettiin.

Gorlån vaunujen poistowodet tiismen-
t'.rät samålla siten, ettii T-s4-t}f?in
viimeiset poistuiwt 192, T-57tt 7978, T-
59E:t ja T2-62:t 1981 sekii G4:t 1988
m€nn€ssä. Vielåpå siten, €ttii T-trmpejä
poistettiin 1975110, 1976lA, 1977/4,
]97aln,l9ao/7 ia ]9at/7o kpl, eli perä-
vauut huomioiden luiut ovat kal6inkeF
tabia. c4-\åunuja Hnti ]97a17, t9A!5,

t983/r3, 
'9A5/9, 

Da6/5, 79a7/6 ja
1988/9 kpl; viineisenä ajo$a oli
31.8.1988 l?unu 241 linjala 2.

Tabojen Buhteen huoroutetae, €tti
uronna 1987 valmistuimt vaunut ro5-110
ja v. 1988 vaunut 111-u8 (eikii siis 1o5-
u4ja u5-u8).

vaulusto on wodeD 1994 jiilk€en
lisäåDtlnyt €ntiseD tylppisillå, mutta
kiiytetyillä Kl4-Taboinå, joitå on hånkit-
tu entisen DDR:n puol€]ta Gerasta.
NiiDpä 16.5.1996 saapui netjä vaunua,
jojsta eBinm;iinen oli litrjåIa pikåIun-
nostuken jiilkeen 14.6.1996. N?imå oliwt
G€ran va nut 3r7ja 318 v. 19$ s€ki 323
ja 324 v. 1986 saaden Tåninnassa

merot 124-127. Viisi seu
sepui Talimaan 5.12.1992 ninituiin
C€rån 34r-344 v. 1988 sek;i 345 L 1979

ookå oli håDldttu v. 1989 Geraan ltii-
Berliitristii, jossa vaurur nunero oli olut
219143). Mimå viisi saivat TaliDnassa
numerot 128-132. Kaksi eNimdiistä
niistii ilm€styi linjalle jo joululftusså 1997
ja viimenrcnkin 30.4.1998.

Samaan aikaån on yhtiön koiåamola
perusko.jattu täydellkesti 197oluurn
T4-Tatroja, joists suurin osa on yhä
liikenteessä. Ensimmäisenä vålmistui
vaunuDari 306+307, iokå l?ilti 12.3.1996
.ercvoituna linjålte 1. Tosin vuosinå
1995-1998 T4-vauDuja poistettiin kalden
\åunun vuosivauhdillå. vuoden 1998
alu$a 28 \åunua oli ylittiinlt niljoonån

ajokiloDetriD raian, eniten oli mittåri.*ra
\aunupdilla 256+257 eli 1.127.000 l..rn.

Kuten tiedetii:in, Euuja on håalattu
kokomainoksin varsin huomattavdsa
di;iir E siDmäsenä ylsilönä liihti lin-
jåIe 18.3.1993 vaunu 97 Coca-Colan
väreisså (tositr LTlkiDaiDolsiahån
vaunuihin oli tullut jo 1991 alkaen).
Vuoden 1993lopussajo 42 \år ua oli 19
ed fit]lE viteissä (mm. r2 Cocr-Colaa, 4
Såkua, 2 Agfaa, 2 Nestettii ja 2 Påuligia).
Vuot€en 1998 merDessä a1 oi fimaD
kokomainoksia oli ehtinlt liikluå
Ta]]imar kaduilå. Vuoden 1996 syksylå
jo 89 vaunu oli maålattu kokomainok-
siksi, ja nainosaika oli keskinärin 28
kk, Cocå-Colalå jopa 57 kl yhteen
menoon. Vuonna 1996LaupunginlalitN
Betti kuiteDlin kokomåinoksille ytirajan,
joka pudotti nailosuunuj€n luLumäärää
ja siten myös yhtiön tuloja. Keskimiiärin
mainoshrlot ovat kåttåneet 5-6 % yhtiön
kuluista. Vuoden 1998 keiiikuussa liik-
kee[ä o]i silti 63 kokomainosvaunua, jois-
sa oli 39 eri fiman roitrokset.

Vanlan punå-kena -vårityksen vfito
sinivålkoiseen a.lkoi marrå3kuusea 1994 ja
sefin p:iäiöks€€n joulukuussa 1996.

sy)tskuusta 1995 tammikuun 26
päivään 1996 asemettiin vaunuihin
HKL:ltii kättettyioä hanlitut .adiopuhe-
timet eli luotiin liikenteenohjausjär-
jestelnä. (Vaunussa HKL 32o on yhä
vånla radiopulelin, ja seuran retlellä
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6.5.2000 todettiin. että otollisissa pai-
koissa sillä kuullåan Tallinnan liik€n-

Tatlinnd "liikennelaitoken" loso on
ollut kä)t6ssä 30.10.1987 all.åen-

Vuonna 1998 kerrottiin Tallinnan
nitioteiden nitåksi 39 kn hskotusta,
josta 33,5 km linjaraidetta sekä 5,5 km
halli- ja siwraiteita. Kuljettajia oli 174 ja
va.ikkohenkilökuntaa 254 heDlilöä.

Matkålippujen hinnat ovat nousseet
rajussa tahdissa, ja 1.10.1994 alkaen
raitiovaununkuliettajatkin ovat jålleen
mlyneet talonkeja (bussikuskit jo
25.1.1994 alkåen). Toisaalta 1.1o.1992
lätien 75 eotta tä)ttäneet saivat oikeu-
den matkustaa ilmåisel$i, ja 1.1.1996
ikhaja laski 70 uroteen.

sitten työvaunudiaa- vuoden 1992 j;il-
keen on poistettu kalsi työvaunua, nimit-
tåin ltrmiaura T-1, joka mlytiin 1995
Ruotsin Mannåminneen nuseokapistuk
seki, ja työkaluvajå T-25 on Inyös hävin-
nlt mystisesti. Uutena on tullut T-36,
jokå on yhtiön korjaamola wonna 1997
valmistettu kiskouran puhdistusvaunu.
vaunuistå T-32 - T-34 emme tiedä
mitään. Vaunu T-30 on hwosvaunulepli
ka nro 10 wodelta 1988.

Museovaunu (tai työvaunuluettelon
nukaan nyLyään 'Jouluvaunu") 14, joka
on ollut SRS:n retkivaununakin, ei
olekåan se yksitö, jona sitä vielä wonna
1994 pidimrne e1i entinen liikluva
*ihködema T 14, vaan lgseessä onkin
vaunu T-r1 eli Ilma.isen v. 1953 valmista-
ma mooftonvaunu 47, joka työvaunduet-
telon mnl<aan on "wonna 1988 renovoitu
woden 1936 åsuun"- T-14 onkin siis pois-
tettu jo joskus ennen noita 1988.

Harjavaunu T-.1 (entinen 34 wodetta
1951) on wonna 1997 kälnlt läpi täydel-
lisen koriremontin ja muuttunut siten

6 fll l0 3/[[

kokonaan ulkonäöttiiän.
Poistetuksi luulemame sepelivåunu

T 22 oli sitt€Dlin olemassa vielä woma
1998.

Lisäki joodunn€ korjaanaan ainoan
jåljelä ol€vån Gotha G4-vaunun tarinaa:
våunu 213 oli alulGi "lasten våunu' L 213,

sitten museovaununa wosina 1986-91
(nylfiselläkin) numerollå T-31. Seu-
raavalsi vaunu wohattiin 10.8.1993 fiF
malle nineltä Reval, jokå teki vaunustå
kåhvila-kapakan sijoittaen sen ensin

Maneezi-kadun jå Tartu maanteen
risteyksen kolnioraiteelle janyöhenmin
Kådriorgiin. Fima lopetti toimintansa
10.10.1997. Vaunu on yhä olenassa
kahvila-asussaan ja siis entinen 213 (eikå
247).

Vaunun T-26 kå).ftötarkoitukeksi on
täsnentlnlt varaosåvajå.

Hisiorialliseen osuuteen 110-wotishis-
toriild<i taioe vain kalGi tiismennlstä:
Koptin höyryaaitiotien kalusto oli kahden
eri te-htåån omiståmaå. nimittäin Vene-

TYYPILL NEN TATAAVALJNIJ TALLINNASSA (UVA TEEMU COLLLN 23 6 2OOO



TALL NNASSA LINJA AUTOJEN KAPAS TEETTIA ON FYI-]DITry NOSTAMMN VABS N YKSINKEFTA SELLA TAVALLA, LINJA4UTON PEFÄAN ON KYTIETTI
I -\(I O,II{-NT-TSFTN SOPIVA O-FJVA,NU VTTOVIIJ\U\A O\ SCI\ A L94UB 9JOMCN LI \>AÄDÄIO t SAL-'VÄSIAAVAA 3AII,A SUÄ -A\N-
I]ENKILÖKUUETUS PEFÄVAUNUSSA TE LLAMME JA KADUILLAMME ON K ELLETTY LINJA{UTOJEN MAHDOLL SIJUTTA ICTM PEBAVALJNUA \LIPÄANSÄ ON
FiJO|TETTIJ SITEN, ETTÄ SALLMUA ON VA N HINATA YKS]AKSELISTA TAI VPSTMVALLA TEL AKSELISTOLLA VABUSTETIUA PERÄVAUNUA I.UVA TEEMIJ COLL N

Baltin (Venäjån-BaltiaD)
laiktehtaaD seki Böck€rin
t€htaan. vuonna 1917 en-
sin nainitulla oli 6 \.€turia
ja 12 vautrM, jätkim-
mäisellå 4 veturia ja 9
vaunua. Toiseksi: van-
hoista h€vosvaunuista
kunnostettuja peräiaunu-
ja oli wotu 1954 olel)E-
sa vielå 16 kappaletta,
jotka sitten samån tien
hävit€t-tiin.

Lopuksi luetteloimme
uudel€en Talinnan rai-
tioteiden eri aikoina kii)'t-
tämåt nimet:
15.04.$aa Tallinna

11.04.1900-14.11.19la

13.07.1920 Tällinnalin-
navalitslse ehibsosäkonna

1a.10.1922 Tallinnå lin-
ndalitsuse Uinåväudtee

02.01.1923 T.llinna lin.
ndälitsuse Uin.vEudtee

01.04.1924 Tdlirm lin-
rMlitsuse tEmmiosåtond
01.11.1940
Kommunaaltrusl''tallinn.

05.10.1941 TallinnaTråmn ja

17.11.1944 Tallinna Liikluslrurt
U.U.1945 Tallinna linna Trammi.

04.05,1947 Tallinna Linna Trammi-
Trolleibuse Trust (tTw)

01.01.1952 T.llinrå TEmmide. ja
Trullibusside Valilsus (TTTV)
15.09.1944 Thmmi- jå Trollibussikoondis
CrIK)
30.10.1992 Munitsipaalette!öte Tallinna
TEmmi. ja Trcllibu$ikoondis (luE TTTn
1995 Talliina rrammi- ja
Trollibussikooidise lUunitsipaalette{öte

oTrK M9
26O5.1997 Tallinna Tnmmi- jä
Trollibllssikoondise Aktsiaselt! 0TrK AS)

Lisäksi kauppårekist€nssä tehtiin
27.11.1997 tiiydenn)6, jolla nineen lisätti-
in 15.12.1997 lul.jen toimialaselite "reisi-
jate v€du" eli matl.-ustaiakulietus.

TALLINNALAINEN MATALALATTA]OHDINAIJIO IKAFUS412T. KUVATEEMU COLLIN 23.6.2000
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Turistiautolla
fohjois-Haagaan

Suoftfl Turistiatun liikenntin i linialla 40 t :iiittyi t62m /gLvuoden }illc€ll. SIA sai aikaaan linltn h/vin erihisella blall4
lorn HfiLn runtDlinFdeilua vE:tudann Gukaq/hdislys bki soph l(sAl liikenrlöitsiiån kaG6a. l:tssä arlildelissa kildii:h
låipi linjan hisldiaa

YKS KOLMESTA POHJO]S.HMGAN L]NJALLE HANKITUISTA SKODA.BUSSISTA LKANT]ELLA KUVA
STÄ / PERTTI LEINOMÄEN KOKOELMA.

kanssa. sopimus tehtiin Aatos Kuok-
kåsen ombtamån Suomen Tudstiauton

kånssa. Liikennöinti alkoi ruod€n 1956

alusta. Såmaan åikaan HKI- lästaavasti
lopetti liitFt?ilinjma 28 Ruskeduo -
Pohjois-Haaga.

UlKEl.lNE
ÄJ<ÄA

Suomen Tuistiauto Oy åloitti liik€n-
teD linjalia Hanl:kija auho - Pohjois-
Haaga 1.1.1956. Ensimmäinen lähtö
Hanklijalta tåpahtui kello 7.05. Tässä
ruorossa oli HML:n Erik Nybersin omis-
tama, mutta STA:n värcihin maalattu
scånia-Våbtu 87159 / Wiima 1 (BD-864,
nyöhennin kylkinuneroksi 13). Autoa
ohjasti ST.dD knjettaja Niilo E.ilson.
Ensimn:iiDeD worc Pohjois-Haagasta
l:i}lti viki minuuttia myöhemmin. Tdssä
liihdössä oli STA:n oDa auto "nv€-s". Se

oli Volvo 8637 / Kutter hnjettajanåan
Ilma.i Fede ey. Seuraavassa Haagan
påiistii lihteneessä ruorossa t<}rnenen
minuuttia myöhemmin oli ratiss Seppo
Juvon€n, joka vielä täDäkin påivänä
pyörittiiä bEBiD rattia.

K$kustån liihtöpaikla oli Sålomon-
kadun påiissä, nylqiselä Pååsikiven au-
hola, jota silloin Dimitettih sih Hånk-
kijd åulioksi. Reitti kulki Salo-

Pohjois-Haasan nkentaminen alkoi
luoma 1951. Ensimmäiset talot \ätmis-
tuiwt Sånta\ orentielle, Huovitiele ja
Poutuntielle. Alulsi oma busilinjaa ei
ollut, vaån yhteydet hoituivat Nuija-
miestentietå kulkevilla linja-autoilla.
Vuonna 1953 HKL perusti Pohjois-
Haågaan omån tinjar ro 28.

Puolitoista wotta 28 palveli t}ydlt-
tävijsti, mutta sitten 1njorma 1955 keksit-
tih peru3taa nitiovaunulinjåsta 10 nuk-
otinja, joka kuljetti kaikh Luotek-
Helsingin nåthstajat kerk$taan. Bus-
silinjat muutettiin syöttölinjoiksi pää-
tepaillanaan RuEkeasuo. Matlustajat
eivåt ole€t iäriestelmääD tEtla:ijsiä ja
erityinen våstari a nousi pohjoishaa-
galaisten k€skuudessa. Useissa kokoul-
sissa vaadittiin suoraa bussiyhteyttä
tålaisin. Liikennetaitos pysyi kuitenkin
tiuklana ja niiipå au]:l€at alkoint neu-
votella yksityisten liikennöitsijöiden

a |Äl]ltm[
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LEYLAN D / W|LMA 3 VUODE LIÄ 1 967 THALIAN TOFIN PYSÄKLLLA NÄ\'ITEL JANT ELLÄ KUVA STA /
LE NOMAEN KOKOELMA

VUOS NA ]972 73 HANK TTIN TÄLLAIS A VOLVO 853 / WIM,A I]4BUSSE.]A AUTO 325

monladulta mutl.ien kåutta Runebergin-
kådulle ja ed€lte€n Topeliukenkåtua
pitkin Mannerheimintiell€ ja Nuijuies-
tentielle. Sitten käännlttiin Huovitielte jå
matka jatkai llkantietä. Päätepysäl<ki oli
Thalian torilla. Mitään linjatumusta ei
kirtetty - åutoisså )uki vain "Pohjois-
Haaga Nona-Haga".

Linjaa ajettii. arkisin kelto 5.35 - 1.00
v;ilisenä aikana. Vuorovåli oii lgmenen
minuuttia, paitsi muhka-aikoina viisi- ja
k€Io 23 j;ilk€en 15 ninuuttiå. Lauantain
liikennöirtiåika oli sama. mutta viiden
rninuuhn woro*ilein ajettiin amullå ja
iltapäivällä. Aamun tiheä liikenne oli
tarpeellinen, kosLå l9so-luurlla, kuten
vielä ls6olunllakin. tehtiin k!!-
sipäiväistå tyitviikkoa. Lauantaiåamuina
oli s'is normaali aamunul <a dliaamu-
jen tapaan. Lauantain työpäivä oli
kuit€nkin yleensä våin puolen päivån
mittainen. Sunnunråisin ajettiin 7.o5:srä
yhteen yöhön - koko pävä aåmusta yöli-
ikenteen alkuun l:]nnenen ninuutin
v:ilein. Tämä voi tuntua vähån ylimitoite-
tulta. On kuitenkin muistettavå, että tuo-
hon aikaan yl6ivisautojen omistus oli
vähäistä, joten lähes kaikki sunnun-
tainkin reissut tehtiin joukkotiikenDetti
käl'näen.

KAIIJSTO NIMEN
MUKAISTA

Kalusto tuotti liikennöitsijiille suurra
päänvaivaå. ntiöllå ei ollut kaupun-
kibusseja juuri låinkaan, sillå se oli tiilän
dti hoitanut nimensä mukaisesti turis-
tiliikennette kotimaassa ja ulkomaille.
Lähes ainoita kaupunkibusseja edel-
lisessä kappåleesså mainitun Scania-
Vabiksen tisäksi olivat Matkustajain
Äutolta hankittu 19s2-mallinen volvo
8532 / Ako sekä katuilsi muutettu
STA:n €nsimmäiDen linja-auio volvo
8513 / Akro. Se olj vihitty kä)-ttööroä
23.3-1950 ja såanut nim€n "Pääsky'.
(Vuonna 1957 autoon ral<ennettiin täys'n
uusi Wiirna-kaupunkikori). omien bus-
sien lisäksi tårvittiin ruDsaasti wok-
.al<alusioa. Kuten STA:n onat bussit,
myös wokrattu l<alusto oli yleensä yksio'
visiå kåukoliikennebNseja, joissa rahas-
tajalla ei ollut mitään kiinteää istuinta.
Matkustajat nousivat bussiin ja randaja
kiersi autossa naksuja keräärnåssä.
Tånä €i aina olut helppoa tu.istibussis
sa, jonka kapea kä)tävä oli tä)nnä seiso-
via matkustajia. Tunnelma oli tiivis,
mutta matkustajat eivät kuiterkaan
pahemmin valittaneet, koska päåsivåt
nopeasti suoraan Pohjois-Haasaan ilman
kulkuväiiDeen vaihtoa ja odotusta

Ensimmäiset uudet kåupunkibussit
saatiin jo helnikuusa r9s6. Nitä tuli
kåkj kappaletta. Molemmissa oli Wiima
l kori ålustat olivat Scaniå-Vabis B71ja
Vanaja VÄL 61oBD. Näitå seurasi kolne
Skoda-bussia. Sen jälkeisissä hankinnois-

STA,N l96O.LUVUN PERUSBUSS VOLVO 8635WIMA2 KOBILLA, (UVA STA / LE NOMÄEN KOKOELMA.
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så aluståna olilat nm. Voho 8635, MAN
MKPS3of ja Sisu B-73. Kori oli €deleen
wiina 1, joissa wodesta 1957I?iltien oli

Sdkeä kaluston pannnus alkoi l,lro-
dsta 1959. Silloin saatiin liik€nt€eseen
€nsimmätuet Volvo 8635/wiima 2 -bus-
sit. Näiui haDlittiinkin sitr€n wot€en
1963 meD€ssä 24 }appaletta. Edeleen
jouduttiin kuitenlin k;ilttäm in myös
wokrattujå busseja sekå yhtiön omia
vanloja turiÄtiautoja, joihin oli ElenDet-
tu seisomatila ia lisätty takaovi.
Katurikålstosta oli edelleeD pulaa, silä
STA:llå oli nlt myös kåksi nuuta
kaupunkilinjåa. Vuonna 1957 oli aloitettu
tinja KaIioD Karhupuistosta Haagaan ja
1959 MuDH<iworcn litrja.

RI,NIOUNIAT{YRSKY
IAANruU

vuonna 1957 Pohjois-Haagan linjaa
jatl€ttiin uuien toDitalojen tuntumaan.
uusi kä:intöpaikla tuli Näyttelijäntien

\årt€en Adolf LindfoBin tia kohdale.
Tämäkin oli kuitenkin vain våli
aikais.atkaisu, silä uuden asutuken ja
l.adun valmistumiseD myötä pääi€p)€iik-
ki siirtyi vielä parisataa meträ pitem-
miille Näyttelij:intie r7:n kohdale, jossa
se sitten Drsyilin läher kåksilqmmentä

Vuonna 1958 HIO- luopui run]<olinja-
jäiestelmästä. Busrit alkoivat taas ajåa
keskustaan åsti ja matkustajat olivat tly-
tlv:iisiä. HIs-:n busseja ei kuitenlean
Pohjois-Haaran sisäosisså triihty, vaan
Suomen Turistiauton liikennöinti
alueelle iäi pyswä!.si. Hankaluutta
matkustajille trcttivåt HKL:stå poikkea-

Vuoteen 1962 memssä STA alkoi
kii)ftåä kaupunkilinjoillaan kirjåintun-

1(} NÄ[[ l/0t

HANKKJAN AUKIO TALVELLA 197'76, PUOLIVUO-ITA ENNEN LÄFTOPA KAN SIIBTOA LINJA
AUTOASEMALLE. POHJOIS,HMGMN L,AHTOA VALMLSTELEMASSA UUDENKARI]EAVOLVO BAq /
WIMA K.IOO NUMERO 350. KIJVA HANNIJ PULKKINEN

AUTO 206 VOLVO 856 / W MA K 2OO VIJODELTA 1979. 6.A.1935 KWA K]MMO NYLANDE R

nuksia. Pohjois-Haågan linjasta tuli H,
Mu.]*iwo.en linjasta M ja poikittåislin-
jasta K TuDnus sijoitettiin busseissa
siiuiklunaån ralstajmp€nkin taalise.

vuonnå 1963 reitti sihettiin kuike-
maaD myös Etelä-HaagaD låpi Kaup-
palanti€tii. Vaihto-oikeud€t HKLn kul-
kuneuvoihin helpottuivat hiukan, kun
luoDna 1964 Helsingissä toteutettiin
pienimuotoinen yhteistarif fi .

UUTTA
KAII,STOA

Buldos-malisten volvo B635-bussi€n
jålkeen seuraava rnerkittivå hukinta
kaupunldliDjoill€ olivåt k€skimoottoris€t
Volvo 8755- ja B58-busit Wiimå 3-koril-
la qrosina 1965-68. Niissä autoissa oli
t6 %iD yksi tålaovi. Rah6tajista aletti-
in niinittiin luopuå ja sisäiinkiiynti snr-
rettiin pikl:ultiljaa etuovelle. Viimetuet
ranastajat lopettivat vroma 1968. Suu-
.kta matlustajamääristå huolinatta

VOLVO BI OM W MA K 201 KORILLA SALOMONKAOULLA AUTO NFO 13 TUL POHJOIS.HAAGALÄIS.
TEN PALVELIJ KSEEN VUONNA 1934. KUVA R. VUORELA



STA:N JA KOKO
PÄÄKAUPIJNKISEUDUN

PERUSBUSSI 193G
LUVULTA. VOLVO B1OM /

MALLA 19A6. KUVA
JUHANIPOUSS,A

liik€nnöiBijå katsoi .iittäuilsi ajaa
autoilla, joissa oli min etu- ja tal<aovi -
oliha linjaa alkuåikoina åjethr ykioviEil-
låldn bNseila.

Erikoisuutena tuli woDna 1967 kolme
åutoa t€yland-atustala. Vuolu 1969 h i
vielä nåhud-Volvoja, n't uudbtetulla
wiima 4-ko.illa. Näiden j:ilkeen seuråli
uusien autojen viEassa padn iuoden

UUSI UNIATUNNUSJA
UUSIA OMISTAJIA

VuodeD 1s66 ålssa otettiin Suomesså

kä]'ttöön uudet postinumerot. Jokaisella
Helsinsinkin pdtitoimipaikla-aluee)la
oli oma nume.onsa ja HKL yhdisti
eikaupunkialueiden bussilinjojen nu-
merot postinumercja vastaåviksi. Bussi-
linjojen numero-uudistus toteut€ftiin
myös 1.1.1966. Kåikki €sikaupuDkilinjat
saiat uuden tunnulG€n ja kailti linjat
liikennöitsijåstä riippumatta olivat
såmassa järjestelnässä. Pohjois-Håaga
sai postinumeron "Helsi <i 4o"ja näin
myits ST!.n Hlinjasta tuli nlr 40.

vaililG niin Pohjois-Haagan kuin
muidenkin sTA:n tinjojen liikennöinti
jatkui normaatiin tahfin, yhtiön sisiilä

kuohui. STA oli ajautunut Edikon par-
tåalle. Aikaisempi omiståja snnettiin slr-
jään ja yhtiön osaomistaiiki tuli wolu
1965 joukko suurliik€nnöitsijöitä. Heidån
joulossaån oli jo aiemi.kin osaomistå-
j a toiminut Hj. Holmtröm lisäosak-
kei a sekii trD. Espoon Auto ja someron
Linja. r:inå jäiestely pJ,6l voimdsa
iuoteen 1970, jotloin Helsinlci-Maaseutu-
Liikenne Oy (HML) osti Suomen
Tuistiauto Oy:n. STA jåtkoi kuiteDlin
toimintadsa omåIa Dimelään ja entisis-
sä viteissä.

YHIEISIARIFI:| JA
xE{[TWiiÄ T(ATITSIOA

Matkustajien lannaltå €rittliin nerkit-
fivä parannus saatiin aiLaån 1.5.1971.
siloin tuli Helsingin si$iisilä linjoina
rcimåd yhteistariffi. Tämä merkitsi siä,
että myös linjalå 40 otetriin kii)'ttön
HKL:n \yöhyketdifå jå vaihtoinaldot-
lisuudet olivat nl yhtiläiset kaikille lin-
joitle liikennöitsijåstä iippumatta.
Bussien keulaan ilnestyi oranssipoh-
jainen H-kilpi ilnoinamaan HKL:I lip-
pujen kelpobuudesta. Vähitell€n 1970-
lulrrlla myös pysåkkikitv€t uusittiin.
Vyöhyk€jalo poistui wonm 1973 ja H-
kuvion tilåIe tuli \,!onna 1975 keltapoh-

Vuonna 1972 sMtiin linjalle pitk;isfi
aila taås uusia buseja. N?imä olivatkin
n)t wiima o4-koreineen ihåD oikeån
kåupunlibNsiD näköisiä. Edesså oli kåI-
soisovi, mutta k€skiovea ei ollut
vietäkäån, vaan poisttrmistien virkaa
hoiti edeleen ykinänetr talGovi. Näisså
autoissa €i enää ollut minkäänlåisiaVIIMEISTÄ KORKEALATTIAISTA MALLIA EDUSTA^ AUTO 122VOLVO B]OM/CAFRLJS C]TY VUODELTA

r9$,341935 KUVA PERTfl IFINOMÄ(
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Har]*ijdåulioltå Iinja-autoasenale ja
tinjaå jå*ettiin Näytt€tiiintieltå Pohjoi!-
Haagan asemalle. sanassa yhteydessä
reitin alkupä siityi MannerheimintieDe.
Enäå ei siis ai€ttu Run€bersinladun -
Topeliuksenledun kautta.

NelikyDppinen sai myös rinnal*aisliD-
jan. 30.04.1979 perustettiin päiilinjån
.imåIe pikalinjå 40x. se ei kulkenut
Etelä-Haagan läpi, wm ajoi Nullnijär-
venti€Ui ja Mets:ilintietä nkantielle. En-
simmäna p)ts2il&i kerkustan j?ilkeen oti
Haasan ammattikoulun kohdalla.
Pikålinja ei mem)t aila Pohjok-Haagan
asemå]le asti, vaan käänsi ympäri jo
Näyttelijånti€n ja Kaupinti€n risteyk-
sesså. 13.10.1980 pikålinjar päåt€p)€iil..H
snrettiin Ida Aalberyin tietl€. Kahden ja
puolen luoden pååstä 18.04.1983 4OX
nuutettiin Ein ruuhkåsuuntååD hlke-
mksi linjaksi 4ov. Se pys?ihtyi kaikila
py*ikeillä, mutta muuta reitti oli sama
kuin 4oX:Iä. RuDsaat koLDe urotta jatkui
tämä tilanne. sitten 7.12.1986 40v
lopetettiin ja linja 41 siirrettiin kulke-
naan \åståa1dle reitile Nmij;iNentien
ja Metsäläntien kaufta nkantielle Ca
ed€lle€n Kanneldike€n).

PERTJSBJSSEJA JA
MATALATATTIÄSIA

Edelläkuvattrt toimenpit€et olivathn
viimeiset merkittåvåt murtokset, joita
linjala tapa}ltui. 40 kulkee tän?ikin
päivä!å edeleen samaa uonaa.

Muita muutoksia sa sijam tåpahtui.
vuonna 1981 HML ja sTA yhdistettiiD
yhdeksi yhtiöki nim€llä Suomen
Tuistiauto Oy. Ei ollut enäå eriuisiä
HML:n ja STA-n linjoja vae kåikkt oli
yhteistä. Niinpå Pohjois-Haaganldn lin-
jallå settoi jGkus nfidä nyös HML-
vå.isiä puna-valkoisia buss€ja.

Låssilån puot€la ja oli hlvin srjässå
Pohjois-Haagan olemåssaolevasta asu-
tuksesta. Rautåh€asemD'Dpibille ål€t
tiin rakentaa nNa6ti liike'ja asuintalo-
ja ja Pohjois-Hesa ja låssila kasvoivat

Vuonnå 1974 alkoi 4o:n .iDDalla ajaå
nytts linja 41. Sen reitti oli suurimmalta
osåltå sama kuin 40:llä, muna 41 jatkoi
Pohjois-HaasaBta vielä KaN€lm?ikeen.

Linjan 40 reiBi oli pysFlt pitkään
muuttumattoMa, muttå llronna 1976

muutolsia tapahtui molemmissa p;nssä.
10.08.1976 lähtöpåiLla sii..ettiin

måiiränpäätelstejä, vaan ede$ä ja si'l]]a
oli pelkiistääD kolminauhain€n nurne-
rokilpi. Näitä åutoja tuli yhtiölle myös
woma 1973. Myös vanhemmissa bus-
seissa alettiin ehueittikilven nunson ja
tektin sijasta kåyttiiä pelk?isuiiin ilral_
lista numerokitpeä tarif6lilvetr vieressä.
SiwiklurEsså oli irtokilpi, josså luki "40
Pohjois-Haasa Nona Haga".

Vuonna 1974 bussimalli taas muuttui.
Autot oliEt nlt tåIamoottortuia, auto-
maattivaihteisia ja varustettu keskiovila.
Alustå oli Volvo B59 ja kori Wiima 05.
\'lelä tuu myös keppivaihteisia Bs8-keski_
mootto.iautoja eli nk. ma}lueitå, joissa
ko.i oti STAlla hasinaineD Delta City.

Vuoden 1975 lopulla tuli taas automaaF
tivaihteista B59:åå, nlt uudeita kul-
nikkaatla wiima K-1oo-ko.ila. Näidi
hatrkittiin myös \uo]M 1976, lisiiksi hni
taas yksi saia Bs8-mahuria puoliau-
tomaattivaihteilla. V osiLtnnend lop-
una harkittiin sitten edel4n nahur€itå,
mutta automaattivaihteilla.

Vuonna 1973 STA sai Lruden isäDiin,
kun seki HML ettå sTA siirtyivät Hel-sin-
gin kaupuryin onistukseen.

RETMMUUIOKSIA

Alkupe.äisen Pohjois-Haasan råken-
nustyöt oli saatu päätöIseen 195o-luwn
loppuun mennessä, mutta l9To-luwlla
alkoi voimåIas lis:irakentaminen alueen
reunoilla. ENirnmänen tisiialue \€lnis-
tui wosilynmenen alussa Etiel Saaris€n
tietr va.teen lähelt€ Nuijaniest€ntietä.
Vuonna 1975 valmistui Martinlaalson
rata ja Pohjois-Haara sai o
Asema sijaitsi virallisten rajojen rul(aan

12 flAlTl0 3,10
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Myös uutta kalustoa ha*ittiiD.
VuonM 1982 otettiin kärttöön Volvo
BroM / wiima K-201 -bussejå, joissa ovi-
jäiestys oli 2-2-1. vuodstå 1985 alkaen
alettiin sitten ostaa Helsingin p€rubu-
sia Volvo BlOM/Wiimå K-2o2. Näitä
hankittiinlin l99oluwn alkupuolelle
asti. Lisåksi vanhoja alustoja uudel-
leenloritettiin Wiimaa muktuftavilla
cdo-koreila s€kä aidoila Wiima K2o2
-koreiIa.

MatålålattiåIasi alkoi luoma 1993.
Aloitus €i STdIa ollutkm mikiiiin va-
rcEin€D parin auton kokeilu, vau ti-
lauks€t tehtiin heti kaldeitalynmen€stä
autosta. Puolet distä oli Volvo
BToBLE/Cånus City L -maljsiaja puolet
Scania NU3CLL/Lahti 4o2 -mallia.
Kaikissa näissä oli uudisteftu ulko-
maå]aus. Tämän j?ilk€en kaiRi uudet
kaupunlibussit otivat matalålattiaisia.
Alustoina niihtiin Volvo BlOBLE-nallia
Cärus City L-, lrlri 4o2-ja s:iffle 2ooo-
koreila sek;i volvo BloL Cam$ City U-
korilla. vuodesta 1996 nerkittäväksi
åutot]ryliki tuli BIoBLE Ikarus E94 -
koillå.

Joskus linjalla saåttoi n:ihdä myös
bNsin, ionka h,liessä suornen AUIO NRO 3 VOLVO B1OL/ CARFUSCTYU LKANT ELI/!303.2OOO. JUUR TÄMÄ,AI]TO AlO PAFI

KUUkAUTTA MYoHEMMIN STA:N VIIMEISEN VIJOFON LINJALLA 40. KUVA KTMMO NYLÄNDFRsijasta lukikin
Päiikaupunldlinjat. T:imå oti vuonna 1991
harlitusta låurilan Linjasta muodostet-
tu tla:iryhtiö (viralliseiti Pääkaupml-
iseudun Linjaliik€nne Oy), ionkå nirniin
osa autobta siircttiin.

Vuosi 1996 oli STirn merkl<iwosi lin-
jala 40. Asiåa juhlisteftiin llm. bussien
BiwikkuaD laitetulla telstilä "Suomen
Turistiauto Pohjois-Haasaan 40 wotta'.

Kll. lluTol
MUIJTOIGEI

Seutuliikent€en kilpailutus alkoi
pääkaupunkiseudulla wonna 1994.
EDsimmäisen kierroksen ttnolset tulivåt
rcimaa luoden 1995 alllsta. Helsinsin
skiiisen tiikenteen kilpailutus alkoi ruon-
na 1998 ja linja 40 joutui kilpailuun
!'uonå 1999. Kyseinen kiems, joDka
tuloklet tulivat voimåån 5.6.2000, oli
STA:lle sikili voitokas, ettii se sai Hlg-:lta
koko Erottajalta tåhtevän liikenteen.

Mutta tappiopuolele oli kirjattaE perin-
t€ikiis Pohjois-Haasan linja, jonka voitti
Concordia Bus.

4.6-2000 koitti sitten STA:n viimeinen
liikenDöintipäM linjala 40. Viimeis$sä
Iihdösså 5.6.2000 kello o.5o Pohjois-
Haagasta ja k€lto 1.20 linja-åuto$ernalta
ajoi auto nunero 8 Volvo BloL / Carus
city U. T:ihän päättyi ainakin toistaiseksi
Suomen Turistiauton,l4-wotta jatlunut
liikenne Iinjala 40. S€ulaarlana aamua
laituriin kurvasi jo Concordian bussi.

Se!raavat henkilöt ovai anianeet låhdeti.
etoja sekå muuienkin olleet suurena

, apuna årtikkelin synnysså:

: . Astikainen, Heiskåren, Kaikkonen:
: Elämäå lählösså
: - Oiiiinen, Tepponen: Pohjois.Haaga :

AUTO NFO 4 VOLVO BlOL /CARRUS CTY U VIJODELTA 1995. POHJOIS,HMGAN ALA 
'STEEN 

OPP-
LÄAf KOBISTEL VAT AIJTON SEN KUNNIAKSI, ETTÄ VUON NA 1996 STA OL AIANIJT LINJM 40 KOKON
AISET 40 VUOTTA. KUVA JUHAN POUSSA101O1996.

Pohjantähti Hetsingisså

. : 
Hyiönen: %rrtsrsta Pohlo:::H::,T:i
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Pertti Leinomäli i
Petteri Måki
Folke Nyland€r
Juh.ri Pon.så
Reima Tylli

Kirjallisei låhteet:

. Pedti Leinomäen toimiltama materiaarl

. Tylli: AjovuodetSuomenTuristiauton his.
toriikki
' Heiianen: Hevosomnibosseista metoon



KATSAI,JSTAMPERm I F UUDB.I
VI,JOSIruHANNEI{ MER](EISSA
Vaild6 HiinEsä
ollaån, vaihui

w6iuhat Uiiillä

$srnätleen

samaån aikåan
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tFkiiän Uiiillä
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völoin
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Raitiodsa ZIr99
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TAMPEREEN KAUPUNGIN LIKENNELÄITOS3I6 VOLVO B]OM 5s/r'JOKK]3OOO VM ]932 AUTOJA ON
kÄyrFTry vaRA- .ra RU uH(a auro NA NA I|N pÄtv N asr (uva J NoRDLTJ ND s € r 993

eräät tehtaiden pihoissa käynnit aåmu-
vehaisetla, iltapäiv;illå ja alkuyöstä.

Kuljettaji€n palkkaulsessa saåntettiin
yhdenmukaisuus toukokuussa 2ooo, kun
A{T:läisei saivat paikallissopimukeen
N. Tmperelisän, joka on hieman vas-
tåava kuin Helsinsin seudun ja Turun
sopimukset. Siinä turatåan samasta
tyiistii samå palkka. Näin ollen lihiliik€n-
teen ruorcja ajavat saavåt kaupunk-
iatueelle (ei Aitolahti-Teisko) korohrt<sen
palkkaanså ja näin oller palltojen epä-
suhta ei ole väe.ist;im:isså nahdo isessa
ljlpailutustilanteessa.

Yksityisten liikennöit-sijöiden kanssa
on pidetty aikataulupalavereja, joiss on
pohdinu mn- yhteisilä tinjoila olevia
päät1e1d(äis)y1Giä. Joillakin tinjoilla
nimittän menevät kunnallineD jå yksityi-
n€n auto samaan aikåån ja sitten on taas
reilumpi taulo. Xåi}l<ia *illaisia kohtia ei
ole voitu koiata, johtuen niin lähikunta-
låisten LTin laupunljlaistenhn tapeista
påästå samoihin aikoihin keskustaan.
Uusi yhtejstyönuoto on PARAs-projekti,
josta kohtå lisää.

uurra xrurvstÄ .n tNrRAstruK-
TUURA

Pääkaupunkiseudutla or otettu jo kiilt-
töön såtelliittipail€nnukseen perustuva
järjestelnä, jossa pysäkkien näyttö-

Tampereella otr toistaiseki v?ilq,ty kilpailuttamiselta. Se on omistunut toisaalta
rationatisoimalla entistii enenmän liikennelaitoksen toimintaa ja toisaåltå h]tän
yht€istyön ansiosta yht€istariffiliilGnteessä. Liikemelaitos on ottamassa kälttöön
uutta työ\roro- ja aikatautusuunnitteluohjetnaa, jonla toivotaan tuov positiivisia
nuutokia ja säästöjä. Jo aiernmin otettiin kåyttöön ns. vakiniesteD kierråttiminen lin-
jalta toisele ia tuleva liikennekåusi tuo vfiennyl(siä ete.lin Y-woroihin, joita vielä
talvikaudella 1999-2oOO oli 14 kappaletta. Nlt niiden määå suPistetåan viiteen ja osia

niiden sisåltämistä ajoista sis;ilbaetään tavaltisten tinjojen luoroihin. Näitä ovåt lm

N VEL.VOLVO 402 ON SMNUTTAKAOSMNSA MAINOKSEN AUTON TAKAOSA PALOIPAHOIN LÄUAN'

IA NÄ 23 9 2OOO MJ.I ' I.LA \ . AA\-OPAIMI LA I I VA. VMO P'CHO\ \ NH 22OOO N-J
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TKL 4 ] ] , SCANIA CN94UA6X2 OMN C'TY VALM NA LUOVUTUKSEEN KUVA JIJHANA NOROLU ND 7 7,2OOO HELS]N(]

tautuille ja toisaalta itse linja-autoon
lähetetään reåaliaikaista tietoå, missä
auto liikkuu ja koskå se saapuu seu-
raavål]e pysäkille. Tampereelå oltaan nlt
\€]vasti mukana våstaaBsa pmjeltissa.
Mutta jossain on j:illeen pååsty pidem-
mälle: linjojen t3, t6, 20, 22 ja 30
inatkustajat ovat voineet 4.4.2oo0 alkaen
saada selville seuraavan auton saa-
pumisen pysäljlle tektiviestinä. Nänä
ajåt ovat toki lAkennallisia. eivåt todel-
lisja. Kyseisen palv€lun hintå on *illå het-
kellä hieman vajaa kolme na.l&aa. Sen
kiiyttö on ollut n. 50-60 bBeh luokkaå
påidjssä, mutta käjt:intöå on takoitus
laajentaa koskenaan koko liikennekent-
tää kaupunkialueetla, jolloin uskotaan
palveltra tåwitsevien määrän nousevan
huomattavåsti. Krseinen kokeilu ei ole
maksanut liikenn€laitoks€lle tai kau-
pungille mitä:in, mutta toisaalta he €ivåt
hyödy myöskään palvetuå kä]ttävien
malcuista. Kyselv toimii siten, että em.
linjojen pys:ilit on numeroitu. Viestir TKL4lO SCAN A CNE4UA6X2 OMNICTYVM 2OOO. L NJALLÄ 1 HÄMEENKADIJLLA MAT(ÄLLA

KA /TUUN fu\dJ F^\ÄNOBD NDI//2MO IAMPIRT

TKL 616 IVOLVO Bl OBLE/CARRUS K2O4 C TY L VM 1 993) ON ESIME RKK SI|TÄ (U N KULTANUMEFOT
YNNA MUIJT KOR STEET ON PO]STETTU EL I.I E LMÄN ALAOSAT OV,AT NYT TASA SEN S N SET LMAN
VAUFITIRA TOJA, KUVA JIJHANA NOFDLUND 30 3 2OOO. TAMPEBE

seunavasta bussistå saa. kun liheträä
telstiviestin "TKL M" palvelunumeroon
17185 (rn on siis se pysäkin nume.ol.
Lisätietoja saa liittänjnlä perään joko
kellonajan tai linjån nune.on. Puhe-
limesta n:ikee iqDnenen låintä auton

Satelliittipaikannusjä4esteimå on siis
tulossa myös Tåmpereelle jå varsin laa-
jassa mittakaavåssa. PAHA -p.ojektinå
aloitettu (PAikallisliikenteen HAltinta,
jädestelnä) hankesuumitelma on eden-
nlt PARAS -vaiheeseen (PAikallisliiken-
teen RAl€nnussuunnitelnå). Äkujaan
hanketta olivat rahoittamassa Liiken
netåitos, Tarnpe.een kaupunki ja Liil<en,
neministeriö, nutta mukaan on nlr
tulle€t myös Tielaitos/H:im€en Tiepiin,
Väinö Paunu Oy sekä L;insilinjat Oy.
Liik€nneministedö maksaå puotet kail-
ista kustannukista. Ympänstöön rålen-
nettavien laitteiden kuten pysäkkitaulu-
jen kustannul$ien toisestå puolikkaasta
vastaavat Tampereen kaupunki ja

fr lr0 3i00 15



Tielaitos sen mulaan, kumna! hoito\ås-
tuualueella pys:ikki sijåitsee.
Uikemöitsijöida osuukiki jäå målsaa
puolet autoihin tulevista låitteistoista.
Koko hankl€en hinta-aNio on n. 30
miljoonaå narl.&aa. Pilottivaihe€isa
mulad tulee 37 autoå ja järjestelnä
kiyttiiön linjoile 16ja 22 seki niile yksi-

9isill€, jo*a p*isåäDtöisesti ajavat
kaupunsissa D;nei rcittejä. Pilotti\äiheen
kust nukset ovåt noin 6 mitjoonåå.
Jiijesteln:in oll€ssa valmis otr DoiD 35o
auto$a nåfiötaulut jå paikantimet.
Näfiötauluja tehdäån pysäkeille 2oo
kåppå]etta. Niihin tulee ti€to mm. seu-
raavan bussin saåpumis€sta. Tiedot
väitetiiän differ€ntiaalikoiatun sat€lliit-
tipaikånnuks€n avrlla såtelliitista ensin
k€skuslaitteistotle, josta tiedoD saaEt
niin Däyttötåulut, bussit kuin yhtiötkin.
Autoihin tulee myös taitteisto, jolla
saadaan etuisuuksia valo-ohjatuissa
risteylsissä. Toisaå]tåjos uroro on kulke-
nassa etuåjassa, jiirjgt€lmä ei kyseistä
etuisuutta anna. KoDsulttina jär-
jestelm:issä on Tampereen Viatek Oy.
Proj€ktipiiiiltiklönä toimittajan puotelta
on såIdi Kelhäja tilaajan puoleltå Matti
Rainio Liikennelaitolselta. 23.3.2ooo
pätettiin hånlleen toteuttajål€i vålitå
Instmmentoirti Oy. Jiirj€stelmän olete-
taan olwm kilttusä ltoden 2002 loppu-

K€skustori on myös nuutoken kouris_
sa. Kevii:ilä aloitettiin kadun pemskor-
jaus l?inteen johtavilla kaistoila. Kaikki
*im€€nladun rlarfen prEiikit siinettiin
toriltå liinteen piiin kesä€ikåtaulukauden
alka€ssa. Kerkustorin ala olevan TKL:n
henkilökunnan taukotilan rcmontti
aloitettiin, jonka woksi torilta v:iheni
vitutolaitueita ja näin olen linjat 19 ja 28
siirrettiin liiltevåksi Pyynikintorilta.
Kirkkokadun ja Aleksis Kiv€n kadun
katkettua siirrettiin myös liDjat 10 ja 15

uutta reittiä ku&evalsi. lopulta viistohn
tureitå j:ii viisi ja niihin sioitettiin yksity-
isten laituri 0injat 50, 60-63, 75, 9o),
seki TKL:n linjat 23, 30, 21ja 17. Linjojen
5, 12 ja r8 pysiikit haj6ioitettiin torin
itii- jå kaa]*oiskulnåI€. Kesiillä 2oo1
ålkava Keskustoin et€läosan muutostyö
sii.tåä tilapäisesti kaikki bussipysiilit
pois torilta. Uud€ll€ toiUe jäå bu3sili-
ikenteen käyttöön a]]e 50% nylVisestii
tilelsta. Viiteen laituriin hrlee r?intuEt
Iiltöpaikat, jotka osoitetaan nåyttö-
tauluila. Nylqisen torh keskeltä ja&e-
taan Kirld<okatuå H:ir€€nkadulle saåk-
ka. KaduD itipuoli \€rataån bussiliiken-
teelle, länsipuoli taks€ille ja
Jug€ndtorine.

Paunu on luopunut suinuian taleis_
taan. Tallin onselnåksi tuti kcsteus jå
autot alkoivat homehtua ja haista. TåIi
nyltiin ylsityiskiiyttöön ja nlt linjån 95
autot seisovat Suinulan 6emå114.

UHENNöITSUÄT

Yhteistariffiliikent€essä on mulana

t6 M[l[ r4!

entiset liikennöitsijä! TKL, \4iinö Paunu
Oy, Linsilinjat Oy, Alhonen & låstunen
Oy, vatkealGken Liikenne Oy,
Luopioisten Linja Oy sek;i HelDiklala Ky.
Näiden yksityisten yhtiöiden
lEljo\uoroliikenteen åutoiiså kår,ät siis
malsulsi Tampereen :ilykortit. Kuit€Dlin
kainsn hkon s€urauksena \'?iinö Pauu
Oy:n nibsä ruoroissa, joiden päåt€åsein-
åna Tampe.eella on linjå-autoasema
K€skustorin sijaan, eivät ko. liput l;iy ja
autoista on poistettu viher-musta-
\ålkoinen "norje.snis", yhtetutariffili-

Yhtiöilå on varain selk€åt tiikeDesu-
lnat. Paunulla on låajin katti, Binå

runl(olinjat 70 ja 71 ktuittävät
Kångasalån, I€mtiiilån ja Nokian ja 60-
alkuiset Pi*kdan koko liikent€enja linja
95 Ruutanan. Länsilinjat liikennöi
Tampereen länsi- ja luot€ispuolelte.
Poikleuks€Da on heid:h linjan 50 toinen
pää l-€nd;il?in Hö)tiimössä. AlhoDen &
l,astuen halitsee NiisijäNen itipuotta
eli Aitolaht€å jå T€iskoa. Lis:iki silä on
Iinja 75 Kansasalm Po.såan. Helnikkala
Ky jå Luopioist€n Linja Oy ajåvat
Kansdalo suunnåstå ja vålkakosken
Linja G/ Vålkeålesketta I€mp?i:iliin kauF
ta. Kailkein kovitr kilpailu kiydiiiinkin
nimenoDaan Kångå3alan suunmn tie ä.

Hetmikkala Ky: ä, LuopioisteD Linja
Oy:näjå Ä1hon€n & lastunen Oy:ll:i ei ole
matalalåttialalustoa, johtuen vuorojen
pitkän natkan luonteesta. Vaikla
erimdkilsi Alhosen & låstusen auto ajaa

diiisäntöisesti linjaa 75, on silå p:iiv?ilå
käynti ainå Vinoila saaH<å, joloin on
luontelåa ola taEatilaa lattian ala.

ÄKATA'IUT

TKL siirtry uroden 20ol k€våäl]ä

samanlåis€en aikataulukauteetr kuin
yksityisetkin pail"Iistiikentee$å. T:imän
j;ilkeen on kiilösså min kesä- ja tå]vi-
åikataulut, eli entinen kevät/slys-
aikataulut on jään€et potu. Muutos
ailrcuttaa kustanulxia noin 4oo oO0
mdklaa joka kuit€nkin kompensoituu
painatus- ja aikataulujåkokustannulsis-

Vuonna 20oo oti uuha se, ettii linjaa 6
ei lakkautettu kokonåan, \aan sillä aietti-
in muutama aanu- ja ittapäivän
ruuhkawom yleisön pyyrröstå.

TARIFTIT

Kaupunldaluedla noudåtetaar tasatal-
saa. Kertalipu hinnat o\at 7-11 wotiailtå
5 marl<kaa ja yli 12 notiailta 10 mårkkåa.
Maksettaessa äykortilla o\at hinnat huo-
mattavasti edullis€mpia. Esimerkiksi
aitninen rnåksaa na*åståm ko.keintaan
6,50. Kaikissa lipuissa luluun ottamatta
sotildlittena, on tunnin rapaa \åihto-
oileus. Matkailiiålippu on våIsin €ddli-
nen tapa tutustuå Tampereen joukkoli-
ikenteeie€n. Aikuist€n lippu må](såå 23
mdkka €nsinnäs€lå \ orokaudelta.
Lbäworokausia saa 16 markan hintae.
Yöma.ksu on 10 mårlkaa. Se periui:in Dlt
myös aamun e$im;iisissä woroi8så sil-
loiD, hn n€ oEt tihdössä keskustasta
poisdiin kelo 4:n aikoihin. Tiimä silsi,
että yö\uoroihin neDevä viili jäi
kaupunsill€ odottaman halvempia

LINIAT

Pääsääntönä voida pitää, että
Liikemetaitolisen linjat on numeroitu r-
30 sekå ytimäå.äset Y-vrorot Y31-35.

I IN.IÄN 19 ÄIfiO PIF(ANKADULLA LINJM JA]KETTIIN KESKUSTORILTA PYYNIKINTOFILLE KESALLA
2OOO. AU]O ON SYKSYLLÄ 1993 VASTA,ANOTETTIJ VOLVO
BlOALEM2/CABRUS K2O4 CITY L. KI]VAJUHANA NORDLUND 17.7.2000



Ylsityist€n liDjmumercinti atkåa 45:stä
jatkuen dillå hetkellä 95:een. Oh6så on
luett€loituna linjanumeron omaaiat lin-
jår. Kåikilla linjoila ei ole viElista nimeä,
jotetr ne on ninettyjoko liik
tai påätepaikan mu!.åan.
Härmälä (Pirkkahalli).Ka kk0

Pelsamo.KaLipin sånaala
Rautatieasena Sårkånniemi

liå Heruanta.Keskussairaala
Ruoiula.Sarankulma (Pl kahall!)

Kaukajäryi.Pispalanharj!
Kissanmaa.Lentävänrieni

Koivistonkylå.Keskustori

Kauka järvi.Etelåpuisto

30 Eteläliervanta-Keskustori
Ptyn ikintori Vat ala.Kangasala

52 Valkeakoski-Säåksjärvi.Tampere

Nok a Tåmpere.Kangasala
Nokia Tampere.Lempäälå
73 TampereTAYs.Kangasala
Iampere Kangasala.Ponsa
Tampere Kaneasala.Pälkåne
Tampere Nokia.S urolTott jArvi
Tampere Ylolärvi.lMeisåkylä ym.
Tampere Yldlårvi.Kuru ym.
Tampere YlöjärviLakia a ym.
Tampere MT23 Sorila.(Teisko)
90Y Tampere.Aitolahti-Sorila.(Teisko)
Tampere Ruutana Lihas!la

Oheisen listån kåil&i ninet eivät ole
linjojen vimtlisia niniä. EtenldD linjoila
45, 75, ao, a5, 86, 90Y voi olla €ri
påätepisteitä ja reittejå. Unjaa 76 ei esiin-
ny kuin pys:ikkitolpissa.

Otettakoon esimerklinä vaikl€pa tinja
90Y. Y-tumus tarkoittaå, ettå auto kulkee
Aitolahdentietå, muut worot menevät
Alasjäneltä moottoriliikemetietä
Aitolahteen. Lähtöpaikloina linjoilla
keskBt8sa voi ola joko linja-autoasemå
tåi P}}'nikintori. Toisen pään määrän-
päänä voi olla jokin T€iskon alueen kylä
kuten Ätoniemi, Kåanaa, Ter;ilahti,
Maisasalo, Viitapohja tai Kape€. Osa
lloroista jatkåa kaupungin rajan yli
Ruovedelle tai virroilte.

vielä monimutkaisenpi oD L:insiliDjat
Oy:n Ylöjåren hk€nteen ki}tåntö, jossa
saa olla melko tarlkåna. Ylöjäryelle saak-
ka menevåt kaiLli linjojen 80, 85 ja 86
autot. unjanumero kertoo vain jatl<osu-
unan; linja 80 jatkaa Vadm tietå pitkin,
a6 Iikialm tietå ja 85 Kurun-virtain
nååntietä. Päätepaikkojå on useitå.
Mainittakoon niistä mm. Hietasmäli,
Id<iata, Mets?itdä, Antaverkka, Komi,
Kuru, sasi, baöskoski, Ikaalinen,
KånlGånpää, Kffhe, Virrat jne. Kun vielä
lisätiiän keitol$€en eri linjavaihtoehdot
TampereeD atueella, pääståån jo
melkoisiin Eiaatioihin. Vuorot Lihtevät
linia-autoasemalta joko
Keikustorin kåuttå tai sitten rautatieAe-
man kauttå Lie.uien. Lielahdessa osa
menee Va6m tieti Ylöj;iFetle, o8a tulee
Iåmminpäil*rä paikallistielle. Suuri osa
lroroista men€e Epilän kautta.
Tampereen Ejalta on tad vaihtoehdot
mennå K;i)räkujan, Pohjolantien tai
Tei\on kåutta. Ts. samala linjanurnerola
menev:i]lä autolla voi otlå liihes l<}nme-
nen di .eittiEihtoehtoa. OsalGi tåstå
slystä I;iNilinjat on ottanut käyttöön
disitaalisi$a linjakitvissään systeemin,

jossa linjanun€.o ja linjan nimi näleyät
nå'töIä hetketr ja Eihtuvat hetkelsi ku-
tomaan tarkennwtå linjåEittiin.

Muut linjat o\åt selk€ämpiå, rnutta niil-
liikin on eri .€ihejä. Linja 45 voi m€mä
joko TAYs:in tai Sanmonlådun l€utta
I€inolaan, josta edeleen muutamaa r€it-
tiä KaDsasale, josta taas mäii*inpä?inä
voi olla Bime.kiksi Sanablti,
Kuhmalahti tai P:ilkiine.

Liikennelåitoksen linjoista olrat aivan
viin€åikoina kokeneet muutolGia linjat 1,

4, 6, to, t2, 74, 79, 20, 22 ja 28. Linjd 1

päåteasemå siirrettiitr H;irdilästå
Pirkkahdlille syksyllä 1999. Linjan 4
pääteasena siirtyi Särkännienen
huvipuiston portilta N;isineulan ja
Delfinaarion äårelt€ kes;iluussa 1999.
Linjå 6 alkoi r4.8.2o0o lul'jen liikkua
Kaulajäw€Uä niin, että Kirsikådun kautta
kiertämiDen jäi pois. Linjan ro uusi
liikennöintialue sylisystå 1999 on
Tåmpellån alue. Linja 12 on kulkenut 5.6
alkåen molempiin suuntiin Hållilantietii,
eti kaupunkiin päin ei eDää ajetå
Edin inkatua. Linja 14 ajaa Epilän
kåutta ja siih€n on nlt sijoit€ttu nåta-
lalattia-auto. Unjat 19ja 28 siinettiin aja-
maan P)lnikintorille saakkå samåIa kun
Keslasto.in remontti aloitettiin. Linjd
20 R$kon påätep'6iill.j siirtyi mnhall€
22:n päät€plE:ikill€ Annålaan 5.6.2000
kesäajaksi. Hikiworen päätepaikå on
yhä kiltösså. Linja 22 sn.tyi em. paikalta
Annalasta l-€vonmii1(een, mutta tinjaD
nimi pidettiin samåna. Siirto tapahtui
talviaikatauluihin siirrlttäessä 1999.
Unja 21 on tiikmetaitoksela oikeastaan
ainoa kahden €ri reitin päåteaseman
omaava. Koivistonkylän jälkeen autot
jatkavat joko r.orkinmiikeen tai Nirvaan.

PALVEIUUNJAT

Keskustan ålueella on kilpailutettu

I FYI AND LEoPÄHD PsU 3C,21 ALUSTALLA JA KUTTER I 6NDTSH: KOR LLA VABUSTETTU LUOPIOISTEN LINJA OY N NUMEFO S ON JUUF TU LLUT
TAMPEREELTA JATKMKSEEN PÄLKÄNEEN KA,rfIA LUOP OISTEN KYt NÄ8ööN OVET OVAT EFITIÄ N ASIANMU I.AISET JA KOMEIJ DEN KRUIJNM PLJOLI

AUTOMMTTIVA HTE STO KIJVA K MMO PYFNONEN, KANGASALA 5.3 ]999,
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palveldiikeme ja sitii ajetaan us€i a eri
linjoilla. Ne on numeroitu juoks€våsti
ykkös€sui et€enpän. Tii ä hetk€Uä tiqjojå
on pe.äti 14. Ne kattavat koko
låupunkialueen. Uutuutena on 15.8.2ooo
åloitettu Tebkon alueen palveluliikenn€
viidelå eri alueela. Ne o\åt Kolunlqlä-
Ätoniemi, viitapohja-PulesjäNi,
Kuoranta-Asuntilå, Ukaa-r.aama ja
Kapee. Osa ålueista hoidetaaD Ein tietty-
inä viikoDpävinä. Liikentegsä on kå.ksi

Dilkubusi4 joissa on 13-14 pain{aa seki
tilåt e€imerhlGi py&ätuolile, rcIaatto-
rile tai lastetrEuDuile.

I(AIUSTO

KÅluston osalta liene€ slxrä edt€Ilä siti
yhtiöittäin. Sopimusliikennöitsijöiden
kåupunld- ja läiliikenn€kåIusto otr luet-

TKL:Iå on ainoastäe kaupunkiliik€n-
neautoja linjaliikenteasä. Ne ovat käikli
åutomaattivaihteisia ia varustettu
pääsääntöisesti kolmella oviåukona
(poikleuksena palvetuliDjo midiautot
109 ja 11o sekii uusirDmat nivelåutot).
Nunerointi on juokse kålsiå.Iselisten
autojen osalta. vanhin kiittössä oleE on
565. NuDerostå 603 alkaen autot o\,at
natalålattiåisia ja uusin on numem 639.
Teliåutot on Dummitu 2oo -såia .

2oo-209 orat nomaalejå, 210-230 ovat
matå.lalattiaisia. Nivelet on numeroitu
3oo-sadaå!. Kiiltijssä oEt autot 315_361.

Matålat nivelet o\ät oDoa sadanaan ja
niillä on numerot 4oo-413. TKL:n autojen
pedseiniä alettiin mainosteipPailla t'lro-
den 1999 aikana. Saman wod€n keiillä
ålettiitr autojen maalausta muuttåa
yksinketaisempa suuntaan.Alaosaon
tålaisen si nen, ylåpuoli valkoinen
Ensimmäinen muutosmaatattu oli
kolariko.jattu 617, josta siis jäivät
hopeiset koristeraidat pois. Autojen
numerot olat n)'t ameriklGlaisnalisia ja
sinisiä. Kaupungin vaakuDat otr poiBt€ttu
lqljisui ja laitettu keikele auton keulaå.
Autoj€n peräseiniin on alettu myös
kediltii 1999 saa]*å mlydii kokonairok-

Paunula kåluston ningon muoddtavat
l-s numeroidut Volvo BloM/Ajokki
8o0o -autot, (onPa joukoara yksi City-
korinenkin 1-13) entiset Våntaalaket
Volvo BloM/rwiimå K2o2:t, onat .unko_
\alvistetut ja uudell€€n koritetut 858-
aluståiret lähiliike.r@utot sekii moder-
nit matalalattiaiset Lahti 4o2-koriset
autot. Lisiiksi on muutamia muita lihili-
ikenneautoja. Muu yhtiön kalusto on
vakio- tai pikavuoroliiketrteessä tai
tilausajoissa. Kaikli våntaalta tulleet
autot muutettiin wosien 1998-99 aikåna
Allison-automaattivaihteisilsi kiyttäen
hwäksi jo purettuj€n autojen osia.
Pånmn koko kålusto on olut Volvoa
peia NeoplaDia tuluunottamatta, mutta

woden 1999 hekinnoisså Gtettiin ylsi
s(nia khri 4o2-korila kokeilumielaaså.
Osalta hankintaanliene€vnilattan€et
nyös TKL:n kokenukset smiån parem-
muudeita. Matalalåttia-autoiisa on ZF-
automaatit ja ilmåstointi. VaDhoissa
Bs8:ssa on siis uusittu mDlojå jå €Ivis-
tettu alselistoja, mutta tehiiLka niissä
on uudesta nosinåIistå huolimattå kieF
rätetryii. Autot kåntavåt p:iiillä?iD Äjokli
ExpEss- ja AjoRi victor -koreja.
Kaikkså on puoliautomaathvaiht€istot.
Oså yhtiön autoista on naalattu kokon-

L:isiliDjat oli kauån tunnettu k€ppivai-
hdetalona, muttå matalalauiaisten o8to
pål<otti yhtiön siilt}tä?iD automaatten
hin. Osa matålista on tulut uutena, mutta
mm. kalsi M€rsua on ostettu
Tåmmeludin Liikenteeltä, SeEoja
KoNisaårelta ja Sveitsin postilaitokseltå.
Uu8in kiiltew oD Dmero 43; Scånia
Lrr3/Wiima M-31o NAB-446 \uodelta
1990. Matålalåttia-åutoien lis:iksi myös
täIi yhtiöIä on €ntisiä \äntaalaisia. Osa
on hieman hårv€mmala per:ilä, osa
tiuhemmalla kaupunkipeii i. Osa lin-
janumerollisista vroroista ajetaan
kuite.kin valiovuorojen autoiu4 koska
må:iiinpäät ovat yl€ensä \ä$in kaukåna.
T:imä talo €i ole nerkliuskotlinen iå niin-
pä linjotla n:ile€ Mercuja, volvoia,
Scanioita ja Setroja. Uinsilinjat ryhtyi
m}}nä:h mainostilåa autojen pe*istä
wonna 1998. Uusissa matalålattia-
autoissa on ilmastoiDti.

AlhoDen & Ilstunen Oy on siis ainoa
ulkomaataisomistukessa oleva yhtiö
Tamperedla. Se on myits Voboja Buosiva.
Pikaluoroautoja lu]<uu ottamatta muita
kiiltetääD tililiikenteessä. YhtiöI]ä on
hiemD sekålaistå kålustoa, sillä autoja on
hankittu mm. W€stendin Linja Oy:ltå.
Uutena tulleissa BloM:ssä on korina
CåIruksen Da]]eja Fifty ja vegå. Vuonna
20oo autojen kylkiin alkoi ilrnestä
suuia koko kyljen tiiyttiiviä rnaiDoksia.

Helmikkala Ky:n vakioworossa on
yleenså niihty yhtiön MAN r6.29o/Ia1ti
Falcon 431 WF-974 vuodeltå 1990.
Helmiklålan artoila ei ole lqlkinumerci-
ta, muttå kysein€n yksilö oD "Aska".
Tåmä ruom ajaa Tampe.eele P:ilkircen
Iåitilkalåsta. Toin€n linjåkiiltössä ole\,å
auto on t?idin wod€n tuloLas 'Kustaa"l
Scania L94llåhti 520 Fl!€r XIB-227 ovil-
la 1+1+o. YhtiöIä on lis;ilsi pikå\1rom- ja
tilausliikennekalustoa.

LuoDioista Linja Oy Kvynärtistä ajaa
TampeEel]e Kångasalta \ajaat påritlD-
mentå vuoroå arkipäivjsin, viikoDloppuna
v;ihemmiin. Yhtiön kahdeksasta autosta
kaksi uudenpaa on tilausajoka jå linjaå
ajetad joko Leylånd I€opard -alustaisil-
la Kutt€r 9 -autoilla tai sitten
continentål-korisillå BloM Volvoilla.
Leylandien djinä on jotenlin sykähdlt-
tävä ja autot mt mukavån iäkkiiitii,

vaDnin on wodelta 1978. Ne orat
kuitenkin \a$in siistejå ja kynä niillä k€l-
paa kaupu*imtkoja tehö.

tÄt(lo

Pirkanmaår bussiliikenne oli tapetila
keväiilli, kun Tamp€r€€llekin haluttiir
våstaaEt sopimulcet kuin HelsinsiD ja
T'ru seudula o\ät KUD $n;in liiteftiin
vielä pi&älliset sopuisat TUPO-kier-
rokset, niin tilaNe koko AKT:n alala oli
kiiiistryt. Tamper€dla håluttiin yhteis-
tarifEliikenteer!ä kolmen ma*år kom-
tus tuntipalkkaan siloiD, kutr ajetåan 30
kilometdn sät€elä Kesl storista. Tiimä
vaadejohti siiho, että u.2.2000 årnetti-
in laH(ovdoitu8 ja pian työnantajapuoli
uhkasi yhteistariffisopimuksen
purkåmisella. U.2. TKL:D kuljettaiat
lupasimt lakkotula ja juttu siirtyi val-
takunnansovittelijåI€, joka kuitenlaar ei
saånut osapuolia lähenBrnäiin. 25.2.
Tmpereen linja-autoliik€Dne seisahtui
lä€5 kokonaån ja låkon piidssä olerät
kodaamotöDt€kijåt åsetettiin työsulku-
un. lakko koski Paunun, Ui$iliDjojen,
Alhonetr & Iåstusen sekä Valkealosken
Liikent€en kuljettajia. Jo kolne pävåä
nyöhemmin PauDu etsi alihanH.ijoita
liqiojååD ajdaa. Alihanlintåme'ettely
kiirjisti kiiståå ja johti \ältåhmåItueen
lå]*o\åroitukse€n. TKL j?iiesti tukilakot
25.2.ja 6.3.

Valtakunnansovittelijale kevät oli
kiirejsui, silä p:i:ilä oli myös k€miateol-
Isuuden, j;i:iimurtajien ja vehnimiesten
lalonuhat. Paunu sai Pirkkalån linjoill€
Tampereen Turistiåuto Oy:n ja
Länsilinjat Oy vaåsan tien suuntaan
Kannoston Liikenne Oy:r sekä A.
Kurumaån. Ruutana-Kansasala -linjåa
ajoi Bussimatlet Si.pa Parviainen Oy,
Valkeåkoski-Kangasala -linjaa o.
M:intlå Oy. Tåmp€rcen Tudstiauto ajoi
bpdta myös M:intiin suuntae. Yhteistytt
onni viklaån kalssa €i onnistunut, sillä
ko. yhtiö ei suostunut ajamaan TeunpeE-
Ko*a -tiDjaa kahtå päivä kauempaa
oman työnseisauksen p€lossa. Myös
esimi€svoimin ajettiin useita woroja.
Låkko kärjisti etenldn Paunulla
tyitilmapiiriä, muila oli huomattavasti
råuhaltisempaa.

Sopu srntyi lopulta 2.4. myöhiiän ilal-
la. Kuljettajat saivat kolm uotisen
sopimuks€n, jossa ensnnm:iisen woden
pa*å.lorotuståso on 4,9%. Ko.otukekri
kaupunsin ålu€el!å h i 2,2o märk!.44.
PauN poisti yhteistariffiD piiristä pian
tiniin j:ilkeen ne worot, jotkå €ivät kiy
IGikustori a van päät]ryiit linja-autoale-
male. vietä 3.4. ei liikenne sujDut kovin
hrwin, autojå otettiiD liikentees€en siinä
Iii€stykeisä, kuin ne pihalta saatiin.
Niinpä eimerkiksi linjalla 7 n?iltiiD [trn.
Expre$bus -autoja. Linsilinjat kåytti
Kunrneta jå Kannostoa vietå pari piiiviiä
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KESKUSLINJA 1O: N AUTO 109 ON PYSÄI]TYNYT ,AM UR N KOULUN PYSÄK]LLE KUVA JOFMA HAKALÄ, KESÄ 2OOO

välttä:ilG€en liikennekatkot.
Jälkiplykliä tuli paljon. Kuit€nkin

tiikeme toini j;illeen ja palvelu pel6i.
Ennen kaikk€a henkilöstön asemå oli tur-
vatumpi nlt esimerkiksi kilpailutusti-

UUDET HÄNKINNAT
SYKSYSTÄ 1999 SYXSYYN Zxx)

Tr.LJe tuli vuonnå 1999 Scånia
CN94UA6X2 Onicity-nivetauto (408),
kåIsi Scania L94UR-6X2/LÄiI 4o2
-teliautoa (229, 23o), kolme Votvo
BToBLE/CarnrE City L -teliautoa (226-
228) sekä ylsi Scania Ng4UB/l,aIti 402
midibussi (109). vuoden 2o0o hanl.jtr-
noista on tåhån mennesså tullut viisi
omnicity-niv€ltä (409-413) ia kaksi
ScåniaD teliautoa (231, 2321 Onnicityj€n
ovijäiestys otr 2+2-2+1 ja paikkalul<u
52+a3. Autojen r€kisteinume.ot ovat
KIS-827 (408), XYA-99r (4o9), XYÄ-989
(410), XIE-116 (4r1), XYA-865 (4r2) ja
xYA-884 (413). volvon kääntraiit€lisjssä
artotusa on rekisterit YJU-763 e26),
KIU-788 (227) ja KIU-753 (228). Scanian
51+41 pailkaisten telien relisterit ovåt
KIU-837 (229) ja KIU-838 (230I
Keskustalinja 1o:lle tullut 1o,1 metinen
midibussi on rektuteriltii2in KIU-a39. Sen
sisustulsessa on neljän istuttavia

pö,1äryhmiä. Istumapaikkojå on 27ja sei-
sonåpaikloja 24. Vuod€n 2000 teliau-
toista sen vetla, €ttä ne hii\åt viikolla
36. Rekjsterit ovat OYH-51o (är) ja
oYH-485 (232). Autot 233 ja 234 såatiin
hi€nan myöhemin, auto 234 oli nä}t-
teiltå Paikaltisliikennetiiton Espoon
kalstonäyttel'tssä 14.-15.9.

Liinsilinjat Oy hanlki nlt liih iiken-
ne}ålustoå kiiltetBdi. Autot 56, 67 ja 69
hii%t SEitsin postilta. Ne ovat Setra
s315UL -autoja \rodelta 1995. Ne o\åt
43 istumapaiRaisia ja 1+2+0 -ovituks€l-
la varustettuja. Rehst€rinum€.ot ovat
K'{L-756 (56), MvB-767 67) ia KYH-669
(69). Näden lisiiki ruoden 2000 hanlin-
toina on tullut auto 43j Scania L113CLB-
M/Wiima M-310 Combi modelta 1990.
R€hste.i on NA3-446 ja paikkoja 45+27.
Uutena tulokkaana ruonna 1999 tuli I(IU-
887 rekisterill€ Volvo B10M Carrus Vega-
korilla. Siinä on 59 istumåpailkaa.

Paunu otti kiiyttöötr 23.11.1999 lisåå
matatatattia-autoja, mm. Ben matalan
Scaniå L94UB:n Lahti 4o2 -korilia.
Kyndnumero autolla on 8r, rel.isteli xIB-
933 ja ovijiiiestys Paundle tr.r"iltinen
1+2+0- Se on ollut p idissa Pirklalan
linjoila, muttå käyttökokemulsia sillä
kerättiin myös muisså woroissa. Illan
]ähdöllä 22.05 autolla on ajettu
Saaioisten tehd6worc Salalalteen.

Piilkäneläiselle Helmikkalå I<v:lle fi 'li
L94UB4)eAåhti Flyer 520. Vessa.llisessa
autossa on 1+1+0 -ovet ZF-automåatti-
vaihteisto ja xIB-22 rekisterinå. Nimenä
sillä on 'Kuståa".

Valkeakosk€n Liikenn€ Oy hankki
Tampereen linjalle s@nia Kt24 -alus-
tais€n auton Carrus Vega -koritla woina
1999. 1+1+0 -ovitetun auton rekjsteri on
KIU-89r.

Muile sopim$liike eyhtiöill€ ei tul-
lut uutta tai kä)tettyå paikaUistiiken-
nekalustoå kyseisenä ajankohtana.
Poistojå ei tällä åjanjaksolla ole juuri
tehty. TKL on pitänlt kiioissaan Ajol&i
53oo -korisia Volvoja, Eikkkin niitä on
seisonnassa. Länsilinjat on luopunut
autosta 32 (Volvo 858-6o/Kutter 9 vin.
r97 4 / Da 4 HSP -932 P 49) ja laittanut sei-
somaan autot 53 (volw B58-60/Kutt€r 9
Continental i'rn. 1976l19a5 HUJ-253
P53+6) ja 64 wolvo BloM/Kutter 9 \an.
19a3 HRH-764 P54), joita on kärtetv
lähiliikente€n kauennas jatkuneisså

&tilkelin toisessa osassa on ker.otaan
tarkemmin TKL:D, Väinö Paunu Oyrn
sekii Länsilinjat oy:n paikaltisliik€n-
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Sal.€ri K Salon Baltia-kwia

s:iiliöråitic Eunu nro lP2 kasblemassa "11. nor€mbra krasbmla" -kafua Riiasså 2O.42m.

Unja 4 kullce Riiassa mm. "K. Barcna iela" -käfua pitkin. Pitkiperjantaiaamun liikenne oli vielä ennen kello 8:aa melko

harfaa,27/'2m'
2(} flÄ[ 0 v0!



Ljepajassa ei råitiolinioja lawits€ numercida, sillä niilå on vain 96i. Vaunu nro 233 fulos-sa rautatieas€maha. Raitiorldunularikko
sijaitse€ kulEnotbpåikan kohdalla kadun toisella puolella. 21.42m.

Linja 1 on Daugarpilsin (Väinänlinna) rditiotielinjoista lähimFänä rduHieas€maa kulks/ä. 23,420@.
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Sata vuoth såihkönitiobitii Helsingissä

lvlaanantaina 4.9.2000 Helsingln såhköraitiotiet tä).ttivåt 100 wotta.
Nlerkkipäivän kunniaksi HKL jårjesti mainion vaunukavalkadin, jota iohti
ASEA.vaun! 157 vuodelta 1930. Perässä tulivat Ratti-Karlå vuode ta
1955 (HKL 320), Keppi-Karia vuodelia 1959 (HKL 11), ni!€lvaunu Nrll+
vuodelta 1945 (HKL 90) ja hånnillä Variotram natalalattiåwunu
vuodelta 1998 (HKL 201). Viimeksi malnittu vaunu on otettu vastaan
tosin i:inä vuonna 2000. Kulkue lähti liikkeelle Koskelan våunuhalleilta
klo 10.00 ja ajoi Hakaniemen, Kru!nunhaan ja Kauppatorin kautta
Töölön halieille. Raitioliikennemuseossa Töölössä olikin avoimien ovien
päivä juhlan kunniaksi.

Liikennelaitos julkaisi juhlan kunniaksl varsin oivan kirjan "Sata vuot
tå såhköllä"- Teosta myydään Raitio i kennemlrseossa. Julkaisu kuuluu
ehdoitomasti paitsi kaikille raitiovaunuharrastajille myös muuten
Helsingistå ja kaupunkielåmästä kiinnostuneille. SRS onnittelee vietä
kerran satåurotiaitå såhktiraitioteitå.

JÄsE'lrcRnTm

SRS:n j?iseDlortit o t loppuneet kertoo
s€urD puleajohtaja. Sen ruoki sdl-
akia ei ole voitu jäsenille toimiftaa
luodeki 2ooo. EdeliseD nroden
jäseDlortti on voimå$a myös nonna
2ooo. Uusien jiisenien kohdåIa tilue
on kiusalisempi, heilä kun ei ole nitii:in
jäsenkorttia. Esimerkiksi Raitioliiken-
nemuseoon pyrkiessäån uudet jäsen€t
voivat suulise$i nainita, että olaa Lyltä
sRs:n j:iseniä, mutta jiisenLorttia ei ole
loitu vielå toimittaa. Museohenlilökunta
on kyllä ti€toinen 6istå.

22 tAUl0 mn

ARKISTO

Seurån dkisto e joudutåan eBimiiån to-
d€lla pikaisesti uudet tilat, sillä nylVinen
siiil'tyspaikl€ otetad vielä tim?in sykslrr
kuluessa muuhun kåyttöön. ODI<o sinulla
kisitysti siitä, mistä löydetdiisiin sopiwt
tilat tå*oitulseen? Ota siinä tapaulsessa
yhteyftii esine.ldksi s€uran puleenjohta-
jaan, yhteFtiedot timån lehden tåIa-
sildla. T;ihdenn€ttiiköön vielå, ettå dk-
btomatedaalir (tavaraa ei enää kovin
"paljon") ottmin€n onaan kotiin ei edel-
trtii arkbtonhoitåjd titteliii k)'sym]'s on
min siitii, ettii tåvåråt saada selaisiin
olosuhteisiin, jotkå rataavåt ilmd kos-
teuden ja tämpötilan puoleta kotioloja.

tukiston tysisen sijainnin olisi sansen
miel€Uå;iD oltaE YTv-aluellå-

Itl.: ttsillnTluur astuivat voimaan
5.6.2000 (meuo ajaa talviaikatarnuj€n
mulaan koko kesän). Yleisöaikataulut
okt uudistuneet ja n€ muistuttavat nlt
pysiikeilä olwia aikatauluja. Aikataulu
on kaksipuolinen sit€n, että lähdöt
toiselta päätepysäkiltä ovat toisella
puol€lla ja vaståavasti toisetr

SYYSKOKOUS 2000
Suom€n Råitiotieseura ry:n sääntönäåräinen

sBskokous pid€ään HKL:n mebowrikola sunnun-
taim mmdkuun 12. päiv:inä ålkam kello 14.00.
SRS:n ylimii:iråina ETskokousjuna netrokrikolle
Ifiikeskuksen as€ne raiteetta 2 liihtee tåsåD llo
14.00. Sääntömääräisten asioiden (€nsi uroden
johtokudan jäsenten vå]inta, jiisennalsun suumus

'ms.) 
j;ikeen tutustumm€ tuliterii:in Bombardierin

Salsån t€htåalla valnistettuun M2oo-sarja uud€n
sulupolv€n metrojunam, joka oD n?ihuivänä kokous-
paikala. (Koskå uusi juna on tuotloin vielä rålmista-
jan hallinnassa eikä sitä ole luowtettu HKL-
Metroliikenteelle, tule€ varåutua måhdollisiin
rqioituksiin). Koko metroedikko on s:iH.öåluetta,
joten kokoukse€n osal;stujien tulee pysyä si€llä ohja-
tusså ryim?issäl Henhlöåutoi å sdpuviå jäseniä
plydetäån jätt;imään autonsa IK:n ilmaiseen
pysäköintihalliin. josla on yht€ys asemanailiin.
Muistathån myös ettå SeuEn sääntönäåräiset
kokoulG€t ovat arcimia lain j?iseDine, joten €mme
voi ottåa pailåIe ulkopuolisiå henkilöiti.



PINTAVA HIIILLA ON TÄNÄKIN KESÄNÄ HOIDFTru PÄB N SLJUREN AA'IATYöMAAN OIIIrAVA
LIIKENNE. LI KENNETTA OHJATAN OPASTLNJARJESTELMALLÄ, JOLLOIN VAUNUT E VAT OLE SAN,IAdN
AIKMN Y(SIMITE SELLA OSUUDELLA. S,AMAAN A KAAN TO NEN FA DE ON TYON ALLA. KWA
VIIPURINKADIJLTA If,PPILAN KIFKON PYSÄK LTÄ. JOAMA FAUHALA 14.6.2000.

lå bussilinjoilla vaihtui liikennöikijå.
Linjaa 15 alkoi ajaa Concordia Bus
ndand Oy Ab, kun tiidi emetr linja oli
HKl-Bussiliil€nteen hallussa. Suomen
Turistiauto Oy taas roitti )injat 20()O, 24
ja 42 HKl-Busiliikent€elt?i. Linjat 39(4,
lD ja a5 pyslvät Suomen Tuistiauto
OlaIä. Concordiå Bus Finland oy Ab voit-
ti litrjd 40 Suomen Turistiauto Oy:lti.
Unjåstå 40 kerctad €n€miin toisaala
tissä l€hdessä. HKl,-Busiliikeme voitti
linjd 54(B), häviäjä oli nlt oy Linjebuss
Finland Ab, jokå eloku ssa vaihtoi
nimenså conDexilsi. Concordia Busin
suurin alu€\ultåus tapahtui t?ilä kermlå
Koillis-Helsin8issä, kun yhtiöI€ siirtyivät
Iinjat 736r), 74(M, 7F'A, 76AlR Ja 77A-
HKl-Bussiliikenne piti itsellään linjat
8o(4, N) seki 93(B, N). Pääkau-
puDldseudun kilpailutust€n tapro miltei
kaikila linjoila kalusto uudtutui merkit-
tiivåsti, kalustohavainnoistå kerrotaan
otsikon "KålNto" alla.

Itlliiuufl PuoussÄ vÄussi suurcn pujelai-
råtapahtume aikana Helsingissä liik€n-
nöitiin raitiovaunulinjalla 4x. Vaunut
ajoirät reittiä Kaivokatu - Mme.hei-
mhtie - Alelsanterinlatu - Kåtajuokka,
jostå takåisin reittiä Alelsanterinkåtu -
Snellmaninkatu - Liisankåtu -
Varsåpuistikko - Kaisaniemenkatu -
Kaivolatu.

16.0. Xl $l llllElslfi YTV:n tarjouskil-
pailu: Linjebuss voitti eNi uroden alusta
731:n ja Suomen Turistiauto Oy Dappdi
Concodialta 512:n jå piti 522:n. Espoon
8uurron uusia yötinjoia alkaa ajaa HKL,
maldollis$ti ki]'tui€D osittain Pohiolån

päåtepys;iliD lähdöt paperin kiäD-
töpuolela. F/siikliluett€loa ei ole. Linjm
reitti annetaån toisella puolela muodGsa
KatajaDokkå - MuDlkiniemi (Lähdöt
K:Dokalta) ja toisella muodossa Murik-
bniemi - Katajanokka 0;ildöt
M:niemestä). Aikatåulut sisiiltävät val-
tavasti kirjoitusvirheitii, rnm. Senatintori
yhdelå a:tla, B?irsh?il (po. Bersh?il) ja
lauantai aikataulut (po. lauanta-
iaikatåulut). R€ngaslinjoila 3 ja 7 reitit
esitetään väärin. R€nsaslinjahan ajåa
lnpldi;isä aim smaa suuntaan, joten
kun 7r1 on s:ton - Töö1ö - P6ila - s:tori
niin Pasilastå *ihdettii€$ä aikataulussa
pit?iisi tul€a Pasia - S:tori - Töölö - Pasilå
mutta n}t lukeekin S:tori - Pasila - Töölö -
S:tori jokå siis on 7B:n Eitti. sma virhe
myös 7B:llä ia linjållå 3.
Litrjallå 1/1A kailki lähtöajat on painettu
yhdele papeile ja loppututos on jok-
seenlin s€kåva. sifi paitsi tinjd 1A reitit
on m€rkitty väärin påin (eli toisela
puole a luke€ 1 Kipylå - K:tori ja 1A Eira
- Kiipytä (po. Kiipylä - Eim) kun lildöt
ovåt K:ipyl&tä ja päin vastoin).
Positiivista on, että kaikki liihtöajat on nlt
merkitty aikatauluun tarkalleen, €li
ilmaisuja tlyliin "5-6 min. v?ilein' ei eniiä
e-!iinny.

Plclul$Eiltl0utll (n|,'Ut/Jl 4) tiikmöitiin
molempiin suuntiin yhtä kiskopariå

pitkiD väliltä Sairaa.Ioito-opisto -
A]lersi6airaalu pys:ikki viheradd ral-
entamisen talia. rr.9. alkaneella viikolla
on työmåål]a ruuhka-aikaan korvåttu
liikenn€ttä ohjaavat tiikennevalot
ihmjstyövoinala. Ilmeisesti liikeme\€l-

VAUNU 23 OSALL STUI MASA YAFDS N HELSINGIN ITLAKALTA JÄBJESTETIY/N KUVÄ HÄMÄRÄSSÄ.
MAIG Ni-N VO T. -A(ALLA -APA.TLMMN HEINÄNLU5SA I,SSAVAUNL ON\ I ATUIIVAST
MM\\ÄMAqA--ÄA--ÄS'LLA\AN.A_IAILA.OHJ-IMAS'AI-ÄLIOÄIErnI\ IA:SÄSJOVTN
SUURIMMT6SA MKENNUKSESSA NOS1UFILLAIIDEN PMLLÄ KWAJOFMA FAI.]I]ALA 7 7.2OOO

ojen logiikka ei näin pitkältä, kaldet uikennettii alihankkije.
liiketrevålot sii?ildiv?nlä natkalla. riit- Syt$yul urutw xtxtrHHE|l]t/Tt[Ti Lalke_

9n4 iul3åm f:6ta,:u rr$l:or,Dba 
"ar 

H€rsinsu his:iiser linjat sekii seurulin,
4 rMuuhn worcl€rm oussa ka''losa jåt alka"ai kiltti:; Eliäinauhon temi-
5.6.2000 AUOII lutulsllll Helsingin sisåisil- naålia Helsingin p:i:in päätepy*ikldnä?in
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Uudesta pailasta Iiihtisivät Hetsiryin lin-
jat 40, 41, 4it(B) s€kii seutulinjat 318 - 484
s€ll;i 616 ja 617. \4elä tiiuikin suurempi
muutos paikalisbussiliikente€ssä tapal-
tunee eBi talvena, joloin )inja-autoase-
mån remontti ålkåa. Iaputkin busien
päätepysäkit siirretäån pois litrja-
åuto6emalta. L:insiväylän busit liihtevät
pååasiassa Runeberginkadun varlelta.
Tåpiolån - Otaniernen bussit kuitolin
Urho lckLosen ladulta. Frc&ikinkadulta
ta6 l?ihtisivåt luote€s€en suuntaurukt
linjat. Salomonlatu $ jetaan bNsiliiken-
teeltä, samoin Fredrikinkatu Karnpin
metroaseman kohdalta, jolloin osa
Helsinsin sisäsistä linjoista joudutam
ohjaåmaån tavånomåisista poikleåville
reit€iUe. rauttåsåmD linjat 2tV, 65A ja
664 joutuEt ajamaan 'ta!.a_Iisiå katujå"
pitkin, kun D€ ovåt nonnaalisti plstFeet
kåyttämään Kampin joukloliikeme-
väylåå. Runebe.ginl..atu rDuuttnu
Karnpissa kaksisuuntåiseksi, jotra bwsit
pääsevåt Kåmpin met.oasemår pur-
kup'siileille myös etetbti kisin ja jona
F.edrjlinlådun liikeDn€ saadåan johdet-
tua kohtuullisesti ka&oskohdan ohi
pohjoiseen. H€lsingin sisästen bNsilin-
jojen osalta aityisesti tinjojen 14(B) ja 18
matlustajat huonåarat, että Kampin
m€t.oas€man luona åjetåankiD
pohjokeetr totutusta tavasta selvästi
poiketen. <Onelsi" linja 14 ei enää ole
johdinautolinja, muuten ilnajo-
htomiehillå olisi paljon töitä s$5tå1v€ a.

NEIRO

fltn0 Äl nUUI eivät muuttuneer keriilä
miksikii?in. Junapituuksissa tåpåltui hil-
jaisina aikoinapieniäta*istulEia.

ttsitti tUtosmitfl metroasemalle oti
ilm€st}n t uudet nimillaulat.

21.01tlÄ$lm , €ttii netron yhdysnit€en
puuttuvaa osuutta on ålettu ralmraa.
Uutta ratåa oti pantu jo Helsinki-
Gårdenio kohdåIe.

ttxusltsrui n rY[ mielipidetiedustetuD
mukaan selvå en€mmistö espoolåisia
håluaa länsimaron. Kantå oti positiivin€n
siin:ikin tapauksBsa, että krmlliÄveroa
jouduttåisiin korotråmad-

ltRtlJsI0

tIsiÄIllTAUlt ItuDEr/ ttuslt on matå]a]åtri-
(alulsi 2ot)

kokopäiväruorossa litrjana to.
Vuoronum€ro 95. Viimeinen Liltö Töölön

24 [AII[ m0

ENSIMMÄ STA IEFTM MnoVAUNL] FN ]IP
PUTANI OJA HYODYNNETTI N MI JLINIINI ÄISFN
MAINOSM,ATERAALIN KUIN KEPIN PÄiSSA OLE,
VIEN (ANGAS., MUO\,1 TA KOVALEVWNR]FN
N NNMAMEEEN L NNANMÄII TÄYTTI TANA
TESANA 50 VUOTTA JA OSAAN NOLMOSLIN IÅN
VAUNUJEN LIPPUTAN(OJA OLI KI NN TETTY
MFIALL SIA MUOTOONLEII<ATTLJJA JA
VAR KKAASTI PINNOITETTIJJA PELLENKUVIA
VAUNU 4] SMPUMASSA E FAN PYSÄKILLE
KUVA JOFMA FAUIALA 7.7.2000

halliin Korppaarmäe$ii kello 12.4s. Sifii
emen vuoroväi 54 minuutria.

15.5.2000 [ElsltlGl raitiovaunulinjalla 2 oli
Valmet-mutru 18 !1lorce 12 ja Kada-
vaunu 12 worossa 14. Vuosi sitten

melkein kuka tanånså olisi oltut vatmis
lyömä:in vetoa, ettei 2oooluirrtla låi-
hialaisiå ilvisienäåkeräiikent€€sså.

n n0uuru nn + !! oli linjala 8 lrc 9.8.
Pys:ikkinå)'ttötåulut olivat aiemmista
Nr+-%unuista poiketen suanlaiset kuin
€sim. litrjan 23 busseissa

28.5. UltllUSSl tolÄtotu variotlm HKL
21o KoB-kilvin.

nnsnm 6.t.2311 tlllJlul 10 havaittiin
Vadotmmit HXL 2ol ja 202. Våunu 2o1
oli tuttuun tapaan rlrorcssa 95. Vaunu
2o2 poist€ftiin linialta noin klo 15.
Maanantaina 1o.Z tinja.Ia lo havåiftiin
jiill€en Vdiotråmit 201 ja 202, joista
viimeksi mainittu kulki }romssa 95.
Vaunu 2ol ajoi rcin 20 minuuttia vaunun
202 €de ä. KFnpiIä liiklui myits NrI48,
mikii on harvinaista. Linjala 10 kulkee
ensisijakesti nk. +-wunuja s€ki
Vdiouåmeja. NrI48 ei ole +-vaunu.

llulllTlltlÄ 22.?. lJ0SSl peräti kolme
Vadotramia samaan aikaan, ninittäin
@unut 2o2, 203 ja 2o5, kåikki linjåtla 10.
VaunuD 202 katorajån keltainen raitå on
uusittu såmanwis€ksi kuin mm.
!äunussa 205. Vaunussa 2o3 or vielä
!?D}lånmåltiD€n kåtkonahen raitå.

lltLslllclssi SUI/llUl/ lM 23.7. alkuilasta
linjalla 10 samanaikaisesti neljä Variota;
2Or, 2o2, 2O3 ia,2o5. KeUo kuuden jiil-
ke€n, joloh linjan 10 våunujen mäibä
BuDnuntaisin supistuu kuudestå viitea,
jopa n€tjä låunua viidestä oli uudå! TäUi
iloa kedi kuitenkn vain puolisa tuntia.
siltä puoli seitsemän maissa !åunu 202
hDtyi Tulinpuonin p)€iikile måtk Iåån
kohti Pilku Huopalalr€a ja 203 såawtti
sen lvrnnenisen minuuttia rnyöh€mnin.
Seitsemiin naissa 2o2:n nätiin ajavan
omin voinin Tiiilön håIiin. Liene kään-

lIELSINK -PÄIVÄNÄ JUHLITT IN KAUPUNGIN 5sOVUOI]SPERLJS'TA\,4ISJUI]LAA JA EUBOOPAN KULI.
TuTJAIKAUpUNK worra 20m H<L osaLltsrui MUUTEN NÄyrTÄtiÄN xrvriiiÄÄörn-!Äl iäi_
!11:i .4I-U.YY! 4 !cl_Ä:l9lsa <UoeMAA-roN pEFAva r\t Uir o_ir+. --+, 
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B7553F / HELKOVUODELTA 1965

gryt Ktrusitien kohdalla. Kympin linjan Todellisuudessa Minituillå linjoilla iki
vaunut myöhästelivät tåpaituneen jäl- myös sananiaisia autoja sdiåsta 9912 ,

I]KL
BUSSLI]KE
NNE 9201
KILVTET
TYNÄ SEU.

lrl Bussl IK-N\E3r \o_voBtoBt-.ÄRcus.204 n. t\JÄ !-A,? AR,st\alJto
L K?UUt^!l\NA'rUTU NJA L,a 505 MJnAVlr.O\ OPöUNA tAq: ntLStNGtN LNJAL
LA 32 KWA JUHPNA NOFDLUND 20.3 2OOO

HKI 40 taar on liilkunut Helsingin linjal-
h 5aB. Havaintoja HIG:n uuista lahti-
korisista autoista lauantailta 15.7.2000:
HKL 10 H€lsingin linjalla 52, HI(L 11 s€u-
tutinjalla 452K, HKL 38 s€utulinjalla
452K Er?is outo teliautohawinto: HKL
9808 Helsingin linjalla 654! Måtalia
nivelbusseja HKL 9601 ia 9602 ei ole
enää heiniikuun puotessa viilissä nälqn}t
Helsinsin linjalla 18. HKL 8635 on .!ån,
hin bNsi, jola on heiniikuussakin olut
åktiiviajossa. Auto on ollut pidenpåäDlin
Helsingin linjalia 57.

lll0.lllsslullft t nnJoÄl toisinaan täys-
natålaa kyl'tiä seutuliikenteess:ilitr.
Maanantaina 3-7.2ooo linjallå 732 oli
upouusi volvo TOOO HKL 22. Pirkkolan
linjalla 62 tåas tarjottiin tilama kD4iä
keskiviiklona 5.7. teljåutolla HKL 3
(Scania L94uB6x2/car.us K2o4 City L).

PtBJÄlJTlllll 4.E.2000 havåittiin HKI 2o7
tinjålla 10 lrorossa 95.

14.8. lllllElll Mlll0UlIJltLÄ 2 alkoi kulkea
säånnöIissti woden 1959 våunuja.

49. mmol,ÄUilU 0 4 seisoo Koskelan hal-
]ipihalla tiiysin riisuttuna. Vamusta on
poistettu kaikl.j mikä voidaan kii]4tää
varåosina mutusa sama aisissa vaunuis-

lllTl0ylulllul lll(L I Jl 26 on hylåtty
05,09,2000.

flllr.EUSSlUllG [t SU0lm voittmalleen ]in-
jalle 54(B) uudet Scånia N9 4uB4x2/rai1h
402 -autot 9 - 13. Linjalle sijoitettiin nyös
uudet Scania L94uB6x2/Carrus K2o4
ciny L -teliautot 1 - 3. Linjalla 54G) kd-
kee myös joitakin hiukan vanhenpia
autoja, kuten noden 1998 teli-Volvoia
sekä noden 199r nivetautoja-

fill.lusslullc flt SU0lTTl linjoile 80(A) ja
93(B)noden 2OO0 Volvo Tooo:ia t4 - 22.

NKL
BUSS L KE
NNe9509

SEUTULIN-

oLtst

USKONUI

HELSINGIS

N VO1S

IASEL

9932 ja autoja 14 - 22 näl7j esim.
taajBalon linjoilla.

lll(L'BussltllllllJTE[ll auto 38 (Scania
L94uB4x2ltilti 4o2) on ollut viikolla 28
s€utulinjalla 452. Sisarauto 39 on
puolestaan ollut Helsinsin linjå]la 17.

lll0 10, SCAlllA N94uB4x2/låhti 402, on
useana lauantaina liikkunut H€isinsin
linjalla52.

flllr 3 {sCÄt/lÄ/CÄnnUS ItU) o]i linjala 18 sun,

frau[ 3/t0 25



llK 5, S0Ätln g4UB6I?lfifiUS 894. hawittiin
Scanian måahantuojan autotårhassa
lauantaina 2S.7.2OOO.

IK.BUSSlUlffilTlt[ UU0[T seutuautot 23, 24
ja 27 havaittiin Ruskeasuon vårikolla
29.7- Autot ovåt Mercedes-Benz
O4o5N2:ia. Varikolla oti myös uusia
Volvo BtoBLE:itå sujsta 32 - 36. HKL
33 havajttiin Helsinsin linjåIa 32 jo sun-
nuntaina 23.22000.

fll(L.SUSSlUllU Etil te]i-I]anlset (alustana
Scania L94UB6X2)havaittiinRske6uon
varikolla 5.8.2ooo.

lll(t.lussltlllcll t tAlfl0l kesåseisokkiin
atrtoi aa14 - 8838 sekä lukuisat muut
l98o-luwr autot- Vartiokylän varikon
vanhimrnat linjaliikenteessä olleet autot
olivatkesällä woden 1989 Volvo BloMl.
HKL:n eoden 1985 nivelautot pojstettiin
kältöstä kesäkuussa, joitakin yksilöitä
nåki tilausajossa vielä kesäaikataulu-
ienkin io ollessa loinassa.

aiotaan vastakin kehittää, joudutaan
tekemään ensin "protoja" ja jonkun
niir:ikin on kokeiltava. Tuotekehittel)n
kustannuksiin ei oikein kukaan halua
låhteä mukaan, €i varsinkaan tarjouEkil-
pailuihin osallistuvat tiukoin budjetein
varustetut liikennöitsijät. Tålouttå on

HKLBUSS LIKENNE
31, Ä,4E3CEDES
BENZ O4O5N2 LIN

"helpompaa" hoitaa hankkimalla "teli-
Ikarukia", joiden hankintå- ja kiirttökus-
tannukset ovat pienet. T:illaisen kompro-
missin "nalGtrt" siiS,aät muuåIe, esim.
kuljettajiin, jotka epätoivoisesti )rittiivät
pujotella ahtaissa risteyksissä 14,5 m

pitkillä ajokeillaan ruuhkien lonassa.
Reiteillä, joilla on tilaa riittävåsti suuren
käiintösåteen våativalle kalusiolle. teliåu-
to on toki nainio työkålu ja lalustog).pin
yleisttminen on siltå osin perusteltuå.

Hl(tril VI II CÄm$ City L / Volvo 9301 on
teipattu Bussilla Korkeasaareen -mainok-
seksi. oikea kylki, perä ja k€ula ovat
kokonaan eläinaiheisen väriliitupiirus-
tuksen peitossa. vasemmassa tyljesså on
yksittäisiä pienempiä piirustuksia ja
Helsinlj 450-wottå -tunnukset. ?erässå
on lueteltu teippaulsen tekijät ja spon-
sorit. 93ot on muutenljn 9201:n tåpaan
koematkustamisen aNoinen bussi.
Sisustushan oli alun perin sama l(lrin
uudemisså K202:ssa, mutta penlit on
nlt vaihdettu uusiin. Sisutuksessa on yhä
useita kiinnostavia ykib/iskohtia. Autoa
9301 ei asustaan huolimatta näk)nlt
juu.i Korkeåsaden linjalå 11, vaån linjal-
la liikkui nuita natålia autoja, jopå mo-
den 2oo0 Yolvo 7000ria (esim. HKL 16).

fil(L-lusslllll{Eillttl! UUllff telibussit
nuneroilla4-8,Scania
L94uB6x2/Ikarus E94, håvaittiin
Ruskeasuon varikolla lauåntaina
5.8.2000. Autot eivät olleet rekisterissä.
Va.ikolla oli myös useita Mercedeksiä
saiåsta 23 - 31. Ruhdsa oli parljsså

rusåruussa 2000 aIÄLlT nivelbussit HKL
9601 ja 9602 olivat linjalta 18.
Heinåkuussa autoja ei enäå hawittu si€l-
lä. Autot ovat varsin protonaisia eikå
kätttövarmuus välttämättä ole paras
mahdollinen- Jos linjå-autot€kniikkaa

WESTEND N LINJA OY 1] RENAULTAGOBA L NE TAP]OLASSA. KUVA-TEEMU COLLN

CONCORDIÄ BIJS F NLÄNDIN SCANIA MÄ\CIT 1129, 127 JA 1]6IMALM N BUSSTERMINML SSA LINJOILLA 76AJA 768. KUVAJUHANA NORDLUND ]5,6.2000
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myös Divdbussi 9105, joLa haraitsijån
me.kitrtöj€n nukad olisi kdä?illä ollut
Koskelassa.

l.l.lttsll mUflJ lv iko a Espoosså on
näty HKL:n uusi Scania
L94uB6x2llkaru E94 numerolteD 8
(ZrX-286). Myöhemmin autoon ilnestyi
kylhtelsti "W€stendin Linja'. W€st€ndin
Unja Oy on wolaanut auton HKL:lta ja
ajåa tiilläja inonela muullåkin autola ali-
ha*intå-ajoa HI(I,:I]e. "HKL 8" liilkuu
eniteD linjalla 132. HKL saa taas
råriklopalveluja wl,:lta.

l0.l illslfl0: ill0.Buil cams/s(äia N113:t
9404 oinjålla e4B) ja e4os oinjala 97) on
siirettyRuhastaV haån.

T08sltlill 10.t. tilvitti Tapioldsa ajoi ohi
HKL 6, eli lkarus 894 / Scania
L94UB6X2, ilmåD linjatunnuksia mutta
aMttaBti kokeilen 109:n reittiä, jota
HKL ålkoi liik€möidå maalrtaina 14.8.

12.8. lxrril SCI IA N94u3/lålri 4o2 m.
2oo0 oti seublinjala 732.

rr.l. ll ..EUSSlUlXtllt/t sijoitti kilpailutuk-
sessa voittamilleen Uinsiväylån Buunnan
seutulinjoila 109 ja 132 hlain sekalaistå
kalwtoa. Linjala 1o9 havaittu woden
1998 telibusseja sekii woden 1989 wiima

57 ainakin yksilöt 8819ja 8827.

t/iYfifisl ruu / t[, että ainoa HKL:tr
Volvo (2-als.) sdjasta 8839 - 8860 on
auto 8858. sekin Dä)tuijsi olevan vain
våra-auto (varhån va.ikona). Kaikki
muut olsi mylty tai laitethr seisokhiD.
Itse asidsa nrot 8839 - 8846 lienee
mtlty liik€metaitokseltå pois jo jokin
aikå sitten. Saman ikäsiå autoja 8814 -
8838 setr sijaan n?ikly arkisin ajoissa pil-
vin pimein. Siiuilin såiasta tiet t yksilöt

omisså womissaan, eleivät ne rilkoudu.
\titrpä €simerkiksi linjala 16 on kolme
86-sdjd Volw BroM::iä kailkina p?iiv-
inå, elei sitten joku niistä 01€ d}}i.
Samoin linjala 57 Däytuiä olevån useita
87-saiån BloM:iä. viimeiset ajossa ol€-
vat 85- ja 86-sarjojen nivelet owt 85ö2, -
03, -07,-09, 4601, -04, -05ja -10.8604ja
8610 oråt Koskeldsa, muut Ruhassa.

l{.8. 5 [nYm / ftfl Vartiokylän varikoi-
lakin srlstiikent€eseen ja ajoon saatiin
k4ätauolta lutuisiå 1986- ja 1987-
mallisia volvoja. Samassa yhteydessä
luoiuttiin woroparij:iiestelnästii.

llll,lltlloJl lfllPllUlIIIUrLIA seutulinjoitta
14.8.: Unjalla 1o9 HKL 4, 5 ja 9811.
LinjaDa 132 Hlf,- 95oZ 9801, 9803 ja 8
(HKL 8:sa oli Wedendin Lida nini
lryUissä). Linjslla 160 PL 898 (uusi
Scania/Lahti 4o2) ja PL 835 (volvo
BloR/Wiima K2o2). LinjåIa 204 HIq,
9909, linjåIa 246 HKL 30. Linjebussin
linjoila 360, 363 ja 623 Kijöpenlminan
Säffleja ja go-lulun puoliv:ilin
Volvo/Carrus City M:iä. Linjalla 611
Liihili.jat 59 ja 61 (uusia MB citdoita).

t5.8. PltM 0l/ fltt-lll osaltå seuraa\d-
lain€n. Espoo: ro9:llå, normaalisti,
Ikms/teli-Scjniat (4 - 7) sekii 98-rnålli-
ner carrus/teli-Volvo (non. 9811).
Ruulkissa rnodeD 2ooo Mersuja, seki
89-mallisia Wiima/Volvo B10M:iä.
Linjala 132, jota liikermöid:i?in suurirn-
nalsi osalsi Mati.lcylän vårikolta, 98-
mallisia Cåms/teli-volvoja. Ruu}kssa
Måxci-Scånioita ja oo-malisiå Mersuja.
Linjaa 204 on tarkoitus liikennöidä
Iåhti/L94-scaDioiua, kunhan loput autot
toimitetåån. siihetr saalla ko. linjaa aje-
taan gg-mallisillå måakaasu-Volvoilla
(BloL). Samoin 241 ,242 ja 246, joi[a on
jo joitain Llti/Scanioita. Linjaa 246 aje-
taan myös oo-Mersuilla. 5ooT jå 5o1T
ajetaan oo-Mersuila, sekä alihanlintåna
W€stendin linjan Renautt Asorå Line.

TEESEEN SAATI
IN SYKSYLLA
2OOOSEITSEMAN
IJUTTA VOLVO

CONNEX246,SCANACNl]3CLLMAXC I]ELSINGINS]SÄSELLÄLINJALLÄ7] KUVAJUHANA

K2O2:ia. Linjan 109 perusLalusto koostuu
woden 2ooo scmia L94uB6x2/Ikarus
894:ista HKL 4, 5, 6 ja 7. Linjala 132
havaittu sekä uusia (vm. 2ooo) MB
O405N:ia että va empia ruoden 1998
MeNuja, woden 1998 tetibussejå (HKL
9803) ja vrn 1995 scnia Mdceja.

14.1. I-lu l/iYnii ottåneen kesätauon
jiilk@D 88-scaniat jäleen ajoon. Linjalla

lttslflGlfi U [lzlV o]i 14.8. iltaruuhkas-
sa ajossa HKL 8502, a5o3 ja 8601.
NiiiDlin vanloille lö'tly vielå siis kiiyttöå.

[Xk lVtUUT0Jt[ håIisijoitukset ovat
muuttuneet siten, että autot 8901-8903 ja
9101-9104 ovat nyMsin Vartiokylåsså.
Kaikli muut 8g-sarjan nivelet ovat
Koskelassa. vuoropariiäriestelmän
purkamis€n johdosta autot ovat pysyvästi

[Mt[ ]/110 2?



505: Canus City-L/volvo B1o-BLE
(m.2ooo), sekä ruuhkassa Maxci-
Scånia. Iauetaina ko. lirjaa ajetaan vain
Måxciscånioilla Matinkyl;in varikolta.
Lisiil$i uusia Cårus/Volvo BIoBLE:ti voi
ild:i linjoilla 452 (Kv,x) sek:i 453

(Z,X). Lahti/Scanioita tapaa taag
varsinkh aduisin linjala 731 (myös a.
Lisäksi alihånkintoinå: wetedin tinja
ajaa HKl-Bliltii liisaamåIåan Ikms/teti-
s@iarh hjaa 132 jå toisellå Renault
Agorå Line[å ]injaa 505.

t5.1. "SflrUruIo" 9lll (Volvo BloB, Cantrs
city M) Itikennöi liitlntålinjoila
ruuhkaurorossa, aamupäivältä linjalla
96v ja iltapåivållä 92:Ia jå 94A:11a.
Samaan aikaån 731:Iå oli k;iltössä ruo-
detr 1990 Torni-Volvoja (BloM).
Mahittaloon, ettii 983r:ssä on nylyii:in
Mitro n linjåkilvet, etukilversä nyös
nääränpäänäyttö. t7-8. a$o 9827
(citåro) linjalla 58.

18.8. StUruU[ tU 505 oli MB O53o Citdo
HIq,9825.

l9.l {UUlt/ l) Htt l0 (Scdia N94/lahti
402) oli Helsingin linjallå 1Z

2!.8. iltlslilGl llil fl 32 autot olivat Voho
BloBtE/Carrus K2o4 City L:t HKL 33 ja
34. Autot kuulu t sdjaan 32 - 36.
Linjoila 14 ja 14B liiufti tåås maasti
noden 2OOO Mersuia sariastå 23 - 31.
Seutulinjalla 453 kulki Scania
L94/IÅLLet 37, 38 ja 40. Auto 39 oli
H€tsinsin linjalla 14.

rz.r. llll !2v, scfilr NllsclB-tG/Wiina
K2o2 (måtala), setuoi linja-autoas€malla
kilvit€tBTä seutulinjale 132.

31.8. ftfl 3l (Mersu O4o5N2) ja 42
(Sc$ia L94UB/lilti 402) oli!åt ajarnas-
sa "leinmenlaivdeittiä" Helsinsissä.
Klse€ssåhän on tila$ajoa (Shutd€ Bus)
ili ä Erottaja - Hemesaari, jona Ie?-

LÄH L NJAT oY 61. MEBCEDES BENZ o53o c TABo HELS NGIN FALJTAT ENToFILLA. KUVA TEEMI]
COLLIN.

diäiin satamåssa vierailevieD rist€ilyalus-
ten matkustajia. Mukua myös STA:n
matalalattiaisia, jotla ovatkin pääosin
hoitarcet lryseisui liikennettii kulun€en
kesiin aikåna.

3.9. lll(t 12 (XIR-5o5), Scania
Lg4uB4x2lLahti, 402 oli seutulinjalla
453. Seuaavea sumuntaina, ro.9., sisa-
muto 41 (xR-446) har?ittiin samala lin-
jånå.

llft lftn rlii UUSltlTÄ bussikalustoa
viikor oppuisin vieraila reiteillä. Esim.
linjan 5o5 uusila cåms-volvoilå aj€t-
tavista moroista kåksi kulke€ la-su linjal-
la 32, ylsi tinjalla 52. Linjojen 246, 24r,
242 MeEu-woroja ajaa kolme la-su lin-
jalla 148, kolme la, Deljä su linjalla 14.
14:Iä kulk€e myös "isoja" klti-Scanioitå.
viiDelsi Dainittuja Scanioita (norct
5ao ja 542) kulkee su linjala 453. Kå16i
uutta Menua ta6 ajaa ta 58:Ua, kenties
sooT:n tai 5o1T:n woroja.

Linjalta 54 puoteståan kulkee å'rnatå]il-
Iå lahtelajsi[a aj€ttavat .luorot 27o ja 2v
la molemmat su jonpikupi linjalå 17.
Ja vielä eriis kumma 11roro Dimittiin 288
autom teli-Volrc 9808 on na-p€ linjala
59, lå linjdla 1321

tlUA[ l A 16.s. SlnullilJllu 109 o]i mm.
HKI 9403. Helsingin sis?nse ä linjålla 17
oli jol-u entinen Varhan Mar{i, eti sdj
9502 - 9522 loppupäästii.

S 150, V01V0 BloBLE6x2vTA/Carus
K2o4 City L \uodelta 1997, paloi ki}t-
tökelvottonElsi Espoon Lintuvaarassa.
HelsingiD Sanonissa spekuloitiin palon
sytBmi$]a'tä, yhtenå epäiltiin polt-
toaiDeen paluuputl€å. sTA:n edustaja
luomehti sitii vaårallis€kii ja vieritti ws-
tuun alustd-/moottorinvalmistajå11e.
Samalla kahdeksan päivän jalsoilå
Pohjoismaissa paloi myös Neoplan ja
Msu. Neoplanin viiit€ttiin oie\ån S@nia
Helsinsin Sanomissa. Göteborgissa
palanut Neoplan oli rakennettu
Merc€des-Benzin kompon€nt€ile, eli sillä
ei ollut mitiiin tekemistä Scåniu klNsa.

llllllllllill tt.!.llll! SIÄ 202 oli seutulinjå]-
la 248 ja STA 2o3 seutulinjatla 261.

SIÄ:tLt IUtEt VU00tt/VtlHTE[ tietämilä
kåiklda LTImeDen Scaniaå, joistå 8
ovat teliautoja L94uB6x2 ja kalci nor-
naaleja n. 13-netrisä l?ihiliikemeautoja
L94UB4X2. STA ei muuten ole ainoa
volvo-tåro, joka on ryhonlt hanl*imaån
Scanioita. Mutta kukin liikennöitsijä
päättiikiiön it8e, mistå työkålursa han-
kii, me t:iälä RdTIOn toimituksessa
elrDe halua toimia minkiiin yhtiöD kon-

LlElsitit/ tli/Jl 0I:[ uusi Scania
L94UB4x2lIkms E94 Stainless (ZIV-
973) havaittiin Helsingin linialla 69WESTEND]N LINJALLA KOEAIOSSA OLLUT BENAULT AGOBA STANDARD. KLJVATEEMU COLLIN.
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måanantaina 31.7.2000. Autossa ei
ha%intopiiivänä olut iärierb€numeroa
niilwilä. Noitr viililoa aimin MLO 18,
Scania N1r3clB63/wiima K2o2 m.
1989, liilC(ui samalla linjalta.
Hein?ikuussa MLO €i normåålisti kiiltetdi
korkeita autoja tinjala 69.

llEtsllldtl UllJllll 15 oli ma 19.6. uNia
Concordia Busin kaåsutelibusseja liiken-
tee$å, ainalin dot 197 ja 199. Samalla
)injålla oli ma 29.6. maålåantelibossi
198. Autot ovat ttyppiä volvo
BloBLE6x2CNG/CaEus K2O4 City L.
Nii33ä oD Voit}-autoDaattivaihteisto.
Katola oleva kå$udiiliö on huomattavan

stllflllll/Jttta 5t2 Htv [ 15.6.2000
Concordiå Bus Fii ed Oy Ab 291. Pian
sen j:Ukeen alkoi n:il:),å sm hankin-
taer?in muitalin autoja eri linjoina, kuteD
2aa, 290, 292, 294, 295, 297 - 300, 305,
3o7, 3o9, 327, 323, 326 ia 329. Autot o\.?t
ty$piä Volvo BloB LElC:lms K2O4 City
Ij mutta nlt vailt€isto on ZF-automaåtti.
Stasecoachin onistulGen aikana \to8ina
1998 - 99 tilatuissa autoissa oli
puolestaån Voith-automaatti. Keiikuun
ålussa Helsingin linjoine 15, 40, 7301,
74(N), 75Aja 77A hankituissa autoissa oli
vielå Voith-autonaatti, silä autot (3+29
kpl) tilåftiin wod€n 1999 syksylä skotti-
laisen omistajan aikånå. Vantaan
sis;iisille linjoille wodenvaihte6sa
tulleisra Ikms-korisissa autoissa (39
kpl) on niin ikiiin voith-automaatti.

C0 C0n0n SUSlu IllIM ioskus o a pulaå
Hebingin yhteistdifEkilvisui. Niiin voisi
piiätellä, kun eimerkiksi Helsinsh tinjan
40 bussin etupiiiiEsä on komeillut Espoon
tasata ffikilpi \,.uodelta 1985/86M
Tiillainen håvainto tehtiin mm. lauan-
tainå r2.8. Håaga$a Pålokaivomukiouå
(auto oli moden 1995 volvo BIoBLE). On
sin:iBå ihne, etti mainitunlaisia tåsatår-
iffrkilpiä ylipäeiNå on vielä olemassa,
jäivåthän Espoon omat kilEt tarpeet-
tomilsi seutulipun tultua kes:i]lä 1986.
T;bså tarkoitetaan våriltiiiin keltåm]lstia
Iätliå, jotka tieteDlin olivat eri asia kuin
Bspoon s€utukilpi, joka sekin on
myöhemmin korvattu yteire ä seutulil-
vellå.

0109.2000 lllltlsuus$t VantaaD sisäise ä
linjållå 53 ConcordiM auto 325 YAH-5i44
(wiima M-311, Scania Lrr3). Eipä ole
tämäntaisia buss€ja linjålla 53 ju ri
koskaan aikairemnin n?ikynyt

UilJITUSS 381 {IIUIUSSD oli s€ut'ni.jalla
109 må 2s.6- kokoDåan vålkoiseksi
måalattuna, verhot ikluDoissa ja
matliatavaralyny lastenEuupaikåIa. Su
6.8. sam auto havaittiin linjåIa 6152
SÄS-teippaulsin. Lentokenttiitinjoja

varten on \Erusteltu myös muita sman
hankintaeriir t€libuss€ja.

llffil LIIJEBUS$C0IIXH on ajmut 14.8.
alkaen seutulinjaå 363, on silä silti
n:il9ryt c-roncodia! kålustoå sekii 14.8.
että 15.8. ilmekesti alihankita-ajossa.
Unjala on n:iklnyt sek;i wodeD 1995
votvo / Carus City M -kålustoa etfi wo-
d€D 2000 Volvo / CåIrus City L'kalustoa.
Suom€n Linjebussin nimi muuttui
Connexiksi virallisesti 24.a.2ooo.
Alhonen & Lastunen Oy Tampe.eella
tosin keyttää edelleenkin vanhaa
nim€:i:in.

StUTUUl/JllU l50r 0U su 228. coDndin
bussi uusissa Connex-viireissä. Bcsin
alaosa oli sininen (kuten Linjebussin
viir€i$:i, mutta kålsi vålkoistå vinoraitaa
puuttuivat), k$kiosa \ulkoin€n (kuten
Linjebussin viircissä, mutta laaleaNini-
trfl vaåk aita puuttui) ja iklunatinj
yläpuoli oli teipattu k€ltaiseksi ia laitettu
sinne mu8ta Comex-logo. Keltainen t€ip-
pi oli myös etumålkissa tuulildin ala.

Jos kettaisiå alueitå ei olisi, våriasu olbi
todella låhetlä Tampereen kåupungin
liikennelaitoksen ulkodua.

29.8. llPISSÄ fll$lTn Connex 164 Vo]vo
BToBLE/Cm Cityl (M1T-574). Auto
on ai{ån tuliterå, Are:n mukaar r€k-
isteröity 28.8. Auto oli aiemnin uuti-
siduissa CoDnexin väreissä. Sisustus tut-
tua Lidebus-kuosia.

t{.01.2000r ltBliltl.Vlil ltl ]dtokenun
seutulinjoilla on tåpahtunut ilmei.sesti
outojaliD kålustonuutolGiå, silä LB 296
(OFV-819, Idti 4oo-Volrc BIOR) tuli
Lentoåseman suunnalta 514 tinjat<ilvis-
såä!! Hassua, jopa Bspoos€en såakka aje-
tåån D:iillä Paavo Koskisen kons€min
viineis€ki(?) jåäneiuå hankinnoillal
Samanlahia Volvo/låhtia on sitteDmin
diklrllt myös Uinsiväyliin linjoina (esin.
156).

HKL (BUSSlLlrr-\Nr) 3 SCANIA Lgr UB6X2/(AFLJS Ega AL'l O WOTqATT l\ FrT J!'l ENA WtSTtNDtN
I NJA OY I] T WL AJ4A TA-LA ALILÄN^IMTA+JOA VÄRSINI N SEL TLL'\JA-LA 'J2 I WA J-I.ANA
NOBDLUND 25.A.2OOO

15.7. tsm UilJlll, rz on hawittu uusi
PohjolaD Liikenteen Scania
L94uB4x2llahti 402 numero a62.
Bussin silustus poikkeaa aiemmista PLn
l,idjsta siinä, ettii penkit oEt ruskeån-
harnaita ja seinät, kafto ja pylväät
vihre-:ä ja keltaista. Jo aiemrnin S@-
Autolla havaittiin %taa!?t autot 898 ja
899. Myöhernnin Goittautui, ettii tiilsä
on hae€ssä ne)jän auton såia , PL 861,
862, 898 ja 899. Autot liikkuvat yl€isin-
min seutulinjalå 160(K). samalla linjalla
liikluu toisinaan jo ede is€nä ruonna
haDlittu vaståår?nlainen auto PL 859.

tSP0m llilJlru o on halaittu Pohjolan
Liikenne Oy 838 (ELM-827), Scania
NlACLB63/Wiima K2o2-227 ym. \989.
Auto tuli PL:ll€, kun firnE harkli
Tlo:laisen Linjaliikme K€ijo Hakasen
muutama wosi sitten. Eli
päåkaupunkiseudun bussiliik€nne sai
vielå iir 2ooo-lulula "uuden" kåIsivai-

su ilul/nftl 20.r. sfllTUU[J|rLt 611N oti

Ljihilinjat Oy 8, Scånia Nll3CLB/tå]ti
4o2 (puolinatala). Linjala 611 kulkee
€nsisi.iakesti uuia Citaroja, muttå triide
on kuulemna vaikea pysyä åikataulursa.
Linjan 6uN kir€ån aikataulun lllol(3i
vuoden 1994 nåinio Scånia oli otettu

2.1. HIYIrIru IiESTtti0l Linja 11 (Renault
Agon Line) Espoon linjåIa t3 ja hetk€ä
myöh€rnnin wr, 12 (P€nault Asora Line)
s€utulinjala 128. Arkipäivisin k'€eiset
autot ovat seutuliqioila 5o1T ja 505.

lYtsm0n UilJll YinflH on mae]åth, zcl-
812 (Volvo B9M/4^Iiina K-202) li/lkinu-
merola 3. Auto on entircn ex Linj€buss,
ex Vatad Liik€nne 14o, q Friherssin
Auto 12. Auto oli linja a 165 perjmtaina
15.9.2000

r0nru|tu0tl(llsll/Tl Ulfi .tunffi IÄ seutuli-

mlll0 xf0 29



vfKM LlKtNlftN B-Ssn 17JA l5 iAMIEN-INNA5SA PAIO(UNNANNAOU-LA AJIO 1/ riAt\Kltl lN
raMEE\_N\Ad\ S./SItL4 r999 Al,fo ON FtnNrN Go-rBOaGq SPÄcVÄ(lqa M) \ROJ4 alro
ON VAIMISTUNIT KEVMLLA 1S36 (SCANIA CN1]2CL). VAIHTE STO ON NELPORTAINEN SCÄNIA
AUTOMAATll GA\?70A. KWA JUHANA NOFOLUNO 27.6.2000. I.]AMEENLINNA

IKARUKSET YLEISTWÄT POR]SSAK N. TÄSSA
POFIN L NJAT OY 30 OSK€65), SCAN A
K]l2CL-/](ARUS E95 LNJALLAT KVA JUHANA
NOBDLUND4.7.2OOO, POF

Sopimus Seitsikon åutoista poik€ten
'lasitettu". Kiinnipitotangot ovat räatean-
vihreåt.

26.8.2!00 lusllVlllllltli Raision Linjan
halleilla auto numero 83, Volvo 7ooo,
EListerinumero TYJ-562. Auto oli
3o.8.linja11a 42 kello 15.20 l;iidösså.
8.9.2ooo havaitsin ltäisen- jå
Kaskenkadun liik€nnevaloissa auton TYJ"
561 numerclla 12. Liekö jotain vikaa
autoissa. Ainalin Tunn volrcIå oli seu-
ainen 7ooo, josta oli laturi låinassa.
Mahdolisista ongelmista johtunee myös
se, että nuo kåksi autoa ovat oleet näiden
nainittujen piiivi€n jiilkeen vain satun-

naisesti liikenteeisä.

Pofll UI/JIT 0Y S|Jolm UUDETII kaupun]ilin-
jalle l2 (K$kusEairaala - Kauppatori -
Pome$arirluoto) vuoden 1991 matalat
M€rcede-r-Bw-autot 38 ja 39. Autot on
måålåth nndelleen. Tois€llå ntrde.llå lin-
jdla €li linjalla 10 (v:iinöIi - Kåuppatori -
Karjaranta - Pripoli) kulkee scania
NU3CLB/Aiolki City nrc 3Z

vEllta ulfffifilli 0ll tl lii jo ndjä entistii
ruotsalaista Sczria CN112CL -kaupuDli-
autoa Hämeenlinnan paikallisliik€n-
tee$ä. Vuoden 1997 alussa V€kLa otti
kä'ttöön kolme vanhaa uppsalalaista
autoa s€kii viime talv€na yhden göte-
borsilaisetr (ci;teborgs Spåry:isar B42
nro 34).

UISÄ551 llllrPutlllu Jlllll kDlkee }aikki-
am toistalg.lmmtä entisti rotsålatuta
buesiå. Gävle In}å]trafil.in entiset autot
ovat ty$piä Scaniå BR1l2/Ajolki 8000,
muut liihinnä tryppejä ScaDia CNU2CL
tai CNI13CLB. VuoDna 1988 \almistunut
entitreD nalmölänen auto kulkee nlt
vaasa$a yhä Malmö Lokaltmfikin
vihreissä v:heissä. Seurååvassa yhteenve-
to V&sa$sa liikluvista Scårie kokonm
Elentamista autoista: LiikeDne Joki:
IIK-901 Scania CNu3 ex Må]mö
Irkaltrafik 136 (1988), 5 AGX'985 Scania
CN112 ex Maimö t-okålbåik 121 (1986), 7
AGX-987 S@nia CN112 d Malmö
Lok€ltrafik 12o (1986), I AGX-988
Scania CN112 ex Malmö Lo!.altmfik u8
(1986). Waasa Bus: 21 IIK-860 Scania
CNu2 ex Umeå lrkalbafik 75 lJ985), 22
IIK-9o9 Sca a CN112 ex Umeå
Inkaltrånk (1984) 72,24 FCS-578 Scrnia
cN112 ex Umeå l-okålbaffk 71 (1984), 23
FCS-575 Scania CN112 ex Umeå
Lkalbafk 74 (1985), 25 Fcs-799 Slnia
CNu2 s Umeå Inkåltraik 76 (1985), 26
IIK-981 ScCNu2 €x Umeå t }åltmffk 73
(1984), ScCNuS ex Uddevalla Onibus
79 luodelta 1988 (titi ki.joitettaessa €i
ollut rckisterisså eikä artossa ollut
n:iklyisså nyMsen omistajan jädestys-
numeroa. Myös Liikenn€ Joen IIK-goLon
onut ilnar niikrriiä järjestysnun€roa ja
se oD liilkunut vielå 17.a.20oo ML:n
våreissä. Malmön vanhoissa åutoissa on
ovijåde$l.E 2-2-t, Uddevalån autossa 1-
2-1ja Uunajan vaDloissa autoissa 2-1-1.

UMajan autoissa on myös vanlaltam
CRrP-tlylinen keula.

t 0t[ Ultt fttl LlÄnlÄI Kabus-autot ovat
olleet muutostöiden woksi pois linjålta
muutaman viikon ajån.

MllUUllR

iketrteesså on taionå aamuisin linjala
363. ventoniemi ajaa yhtii tai us€ampaa
uroroa alihankintana t?illä linjallå ja
kalusto on viimeisen p;i:ile. L:ihtöaika
yhdeui woroista Håmeenlyliisdi lienee
noin 7.3o. (uEeita havaintoia
Tullinpuomin kohdålla noin kello 8).
Olisiko l(yse€fsä linjan 841 autot joiden
matl(a Dätby Hiimee.tytåån? ?imä on
olut kit{iDtö jo viime talvena.

llPtml Ullfi l/ttllnffiE CIKL) vuoden
2OOO eNim:iinen S(nia OMiCity -
nivelbussi saapui Suomeen p€rjantaina
16.6.2000 ja EeuraaiE julannusviikola.
Autot vietiin Tampereelle 26.6. KolDas
samån hånkitrta€riin nivelauto saapui
naa}lån tiistaina 4.7. ja lilti Tamp€reele
27. Tmp€reen kåupungin liikennelaitos
410 (XYA-989), Sc-ania CN94UA6X2
Onnicity -nivelauto m. 2000, håEiftiin
liDjalla 30 maanantaina 1o.7.20oo.
seunalaa madåntainå auto oli linjalla
1. Eloku!$a viiden auton sarja (409 -
413) liilkui tiiysilul-uisena.

tit/sluilJÄr lil xrilmflll Linjebuss
Espooltå (nyk. Comex Eepoo Oy) auton
NAB-446, Scnia LTBCLB/Wiima. Auto
oli alun perin Westendin Linja Oy:n
kalustoa. Huom. Tampere-artikleli
toisaåIa tässä lehdessä!

20.t.2000 llÄV|lnu ru Orikedon Volwla
myöh:issä devia Volvo 7oo0 -Iatu.eita 2
kpl. Värityl$€t ovat tuttuu t)"liin sini-
valkoisia. Autoissa on H€lsingin hsseista
poik€ten kaldet padovet ja taLana yksi
ovi. Sisätiloista voidaan mainitå, että
taustapeilejä on nomaaleista låtueista
poiketen 2 kpl. Istuimet ovat ter:iskuup-
pia ja vfitys tuttmmfir€ä ja taustala
koistekuviointi. seinien viidtys skiilä on

gt [aI ]/ll!

kelertävää. Takaosasså moottoritilan
seinään oli mahdutettu 2 istuinta.
Matkustmo on viihtyisä ja pyöreil <ö.

K€skioven kohdala invåråmppi on perin-
teinen lattiassa ole\ä malli. A toi$a on
istumapaikåt 36:lle ja s€isomapaikat
34:lle natkustajale. Kutj€ttajan aitio on
aika tilava, mutta niskatuka ei istuime$
så 01€. Linjåkilvet ovat MitroniD.
Kuljeftajanaition takas€inä on muista

t[:tJ S tJU IT 6023, 6026 ja 6034 on



srneerathr. sm2-juna 6055 on tålskoiat-

28.t.2000 0llmlfi rlm60[ H€tsirsin ase-
man niteet 17 - 19. Samalla mtdådan
liikeDD€ Helsingistä Espoon suuntåan
siityi kiyttiimä:in kaupuDkirådan raiteita
osurdela H€lsi.t<i - Kivihaka. Tämä
merkitsee l]n. sitli, ettii Pasilassa junat
kä)'ttivät raidettå 8 ja nrnålassa nidetta
3. Kvihåan puoienråihtoEihtebså län-
te€n matkaavat jumt siirträt eteläisettä
keikiraiteelta pohjobimmalle miteele.

UHOflRRT

FI llrus$ oil l$TrU kauDursiD slsim-
niiinen netrolinja. Yli kåhdeksan kilo-
metdn pituineD linjå yhdistiiä kåksi liike-
elänän keskusatuetta. Merolinja oD
ral€methr kesuim:iän jopa 9,0 Richterin
m@j:iristyksiä. Rake uskustånnukset
nousivat 4,35 niljardiin SuoneD

flftoullll lltl8o {lul/xtu l) tåy'tti
lokåluu alussa 50 wotta. Tapaltumaa
jul ittiin monilla tavoin.

JOIDIMI'TOLIIKENNETTÄ
lG{nErÄa{ l/E'rÄriirrii

Moskovan lähktöIä sijaiBevassa
PodolskiD tehdaskaupungisså åvåtaan
iuonna 2ool ensirnmäin€n johdiDau-
tolinja pituudeltaan 14,5 Im. Litrjaa tul'
laan liikennöimään 25 johdinautolla.
Linjan ensimiiinetr osuts on tarkoitus
ottaa kä)'ttöön Vapuksi. Koko pitu-
udettad linja avåtaan woden 2oo2

Kllurlan \uoden (2ooo) slyskuu!€a tul-
laan niinikiiir Moskoran läiinissä siiaiG
serässa vidDoj€n kaupungissa avaamae
runsad 9 lcn:n pituinen johdinautolinja,
jota \€nen onjo harlittu 10 bu$ia.

MoskovaD esikaupungissa Hirnlissä
käymistettiin johdinautotiilenne jo
woma 1996. Unjåå tiike.röivät 11 johd-
inautoa kuliettå\åt 500 000 matk$tajaå

Kåuppatonlta Keskussairaalalle.

2
linja

13
Jo 1.5.

.8
jäi usea

5.6. lähtien eivät mm. linjat rM
Viitani€mi-vaajakoski-Haapaniemi, 2M

HÄMEENI]NNAN PA]KALLISL]IKENTEESSÄ L IKKUU
NYTYÅÄN I]SEAMP A ENI]SIA RUO']SALAISIA
KAUPUNKIAUIO]A. T'SSA \,TKKA LI KENNE T 5
WODELTA 1934. ATIIO ON ENT]NEN PPSAUAUSS
501. KWA JIJHANA NORDLUND 27.6.2000

Keskussairaalå-vaajakoski-Kaunkbarju,
8 Piimus-Nen:iinni€mi, 12K Keskusta_
Ylå-Myliiifli, 17 Kauppatori-Muuråme-
Råjala, 22M Keskussairaala-Keskusta-
Tikkakoski, 28 Mäyrämäki-Keskusta-
PaloH<a-Kini aja. 5.6 alkoi tosin liikenne
uudeneen kahd€tla linjala: 5 Kåuppatoi-
MattilannieniYlistönmäki (ap. kaksi
woroa Kåuppatorilta ja ip. koLDe noroa
Ylistömä€ldi, aikås€mpina kes:ikåusina
YlstöDmäen liikenne otr hoidettu liqiån
15 poikkeåmisilta Llistönmäelle) ja u
Kångaslampi-Keskusta-Keskussaimala-
Keltinmäki
Moni[a linjoila on liikmetdi supistettu:
tinja 3 €i kesällä aja.uuhka-aikoina
Iååjavuor€ne. Heilurilinja to ajaa eain
länrisen ]e*Iillsä Kukl.umii€le. Linja 12

ei aja tiidessä Keltinmäele eikå koukkaa
Ketjon Marketti€n }autta, idässä linialtå
j?n pois muhla-ajan womt Palokånkåan
teolisuusalue€[e. Linjala 25 on reilusti
vähemnän urorojå Laajawor€lta
Hauklalaan. Linjå 33 ei k€sållä aja
Kuoklå]åan. Reitdmuutokia on tehty
tinjalle 19, päät€pys:iLki siiretty
salmirannan Äkuiskoulutusk€skukseD
luota Samutinniemen uudele asun-
toalueelt€. Linjan 18 K reittiä on
Nenåinnieme$ä myös pidennetty asun-
toråkentamisd talia. Muutåma linjaD 15

li.roro poiLkeaa l8K:n liikemöiDtiajan
ulkopuolela Nenåinniem$så. LiDjan 20
aåmu kolmen ensim;iiseD Kuok]{alan
woroparin päät€plsäkldnä toimii
niinikään Nenäimieni.

Pflr(Äus ltEl/ttPilvil 2000 iå.jestettiin

Mlll|TR

Jwl$YUil P nusu c ilt k€säajssa 5.6.-
ooo

Keslasta-Kuokkåla-Hålssila-Kek$ta. 5
Kauppatori-MattilaDniemi-Yli3tönmäki,
9 Kåal&olampi.Kerkusta-Ylistöm?ilj, 1r
Kansåstampi-Keltinmäki ja 26
H€in:ilmpi-Ikskustå-Kuokiå1a. samalå
supistuik€skustålinj (6) liik€nnöinti
kotm€en ruuhkaliltöön aånulla

Flpoor OtÄridså. Kåluston4'ttelys.*i
oli sdsen nielenkiintoisia uutuuksia.
scånioitå oli näytteiltä poikkeukse isen
pr-ljon aina midistä (TKL 110 vm. 2ooo)
suudin teli- ja nivelnaleihin. r2-metrisUi
perusbussimållia edusti Busslinl Hll
5625, Scania CL94UB4X2 Omnili.k.
Auto oli Sl-väreissä. Hiul(ar suuEmpaå,
mutta tåysmatalalattiaista autobappiä
edusti HI(L 10, S(nia N94U34X2/1,åIö
402. Teliartoina paikala olilat HKL 4
(IkarB-kori) ia TKL 234 Galti-koi).
Niv€lautonå komeili TKI:D Omicity-
nivel nro 409. Volvojaldn tietFti oli
paikala, mutta ei ebl:i niin runsaslukuis-
eiti kuir aienmin juuri tiimän alan nä]'t-
telyisså. EsiIä oli mm. KoskilinjojeD
Cårms Vega, Concodia Busin telii.lrcn-
teinen maåkÄåsuauto (199) sek:i TLO:n
Uysmtålavoho 7ooo. Tiimiin alan nä)'t-
telyisså on oI t lfies itsestii:inselDF,
että vohot omt oll€et kunnalisten liiken-
nöitsijöid€n värcissä, mutta D''t detelma
oli täysin päinvastainen.
MaDereurooppalaistå tekniil*aa edusti
muuD muå8så Renault ASora Line, viml-
lisesti Renault PSo9B7. Saksalaista
midibussiosaamista edusti Mercedes-
BeE Cito.

TÄYDENNYSTÄ RAMON 2/M
BERIINI.ARNKXELIIN

Alc-vyöhykealueen bu$ilinjat on
nueroitu loo - 399 ja 513. C{yöhyk-
keen ja ympäryskuntien bussilinjat on
numemitu 4oo- (poikleuksena tietysti
513).

s-BåiD -liqiaa Sro €i ole olemassakam,
\aan suudnumeroisin nDlolinja on 59.

Sekii tavåIisten linjojen että pikålinjojen
busseihin voi nousta ky''tiin kaikista
ovbla kelo 2o:een saakka.

BVG:n kokomatalien MAN/ABB
H..ns.}lF.l -kålaikefr abussien mallimerk-
intä on ND222, ei sD222.

BvC:n Volvo Blol-;t ovat ste)ain (volvo
Austda), eivät Kissbohrdin korittåmia.

BVG liiksmöi myös seitsemää låuttalh-
jaa, joistå koln€å \ain keräsitr.

KIIIOKSET
rÄLli runr NUsrut$ Ttuvfi stu8ltvtlla.
J0ltll l(llT0lstl fttisi A"nre, Mikko Anib, Tefu
collin, Daniel tuderley Ie@ Nåabe€" Ton Helm, Er*i
Heinon6, Ario Hellmän, Henn rbv , J@ri Hytören, I m
rkonen. HåE Jaatnen Tuonas Kårponen, Når.i
Kosk'ka @ ArtUr J. Xlukån[dpi, Iuorus t!ft, Jyri
Lehm. l(armlh Nodb€q,luhaE Nodluid, Kinmo
NMänder Såm ParlåM. a,rtl Pedla, Laun PiSLänh,
JLihan' Fcus, Kmmo hllrmn, MaÄus Raudanp6a,
5nå Rauhala rbni R'ilohrmn, Lrun Råy Nikläs
strra , N'lo S€ta a, xa' Si hnpar, Kimm såier , X,
\€nno@ o Mati Vsr , Riti. \hrmla tlir Vronftn ra
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vililt0Jlmrfl
?1997: mm. våuiuien 1.30 muuls!öl ia

4/r99t:mm Tutun hibvamMroomus NKLn

2/l 999: mm. 20 vuona Fait ol! Tulholmå n mero
pbn 50 v B6sliileineridod| Turus:la ÄuslElian

3/i ges: mm. vuosarcn meno E mls Mdlållå

2/1999: mm 30 Mtrå s;ihtdislå bhijuE il@mellii
Göi.bdqin Eiriol lenne. Bairioliet pah6t tnohd ii.
Tampe@f oMikoia l990lwM lopulb.

Kååtl6h-Åä5iai uudöt bupuiti€dat tuu Sodeholmin6ito. l
3'r999 mm PååMupMlMudun pa[e c F 1åls linbr

Eunubvb oe 2

4/19aO: mm HeLlingin Eitidin ens vuosirymmee|ä tiki
nelån@wdidå hnnakla bus 

'renntu 
turi*å Mdsåhn

ljnja 0yvuodest! 1975 nyr$åuiåi.
I /2o0o: mn Helsrnoin 6it drEiden lyjEunur N? I NeEinqii Eiri
d'eldåi,c'qrm61ch.f30 .ou{lreme-aBuoåoeni*å
2/2ooo: nr Hel! nqn 6 orsden ybE,n r oM 2 Tdnaeuni
na-ne Kdr u 

' 
xyyo lh B. i'ks.

HEl..rSl xl sAlnlulamoottorivauru1950 wunalllouoiskolaEhtuiåh
HELSl Xl KliD 0i molloriwunu ndvaila sii |tkitt*lnn varnwiä, 1970 Mn
alu$a sededDlmin Lhn edusLlb
HEl-SlilK lunaharmåå ni@t!ä!i0 no 53 Munkkiniemesä rusl@iil€an sttsy lå 1973

H Elslal(l lG@-Eunu 303 Sn mn nkadll a Suonen tsnkln edunä la 17.1 I S35

HEl-Blilxl JoBimLnol 622 F 625 Tukholnanladulå 6 5 1974

vliRrPosrrKoRTTEJA
HELSINGIN

RATIKOISTA!
hinta 5 mk/kpl

1 , Oranisihamåa nivelråuno 1 03 vuodeltå
1986l enkasarminkadoLLa tinialla 4, 6/92

2- Netiakselinen Eunu I vuodelta 1959
senaatintoritla valtioneuvoston linnan edeesä

linjalla ?, 1, /92

3. Ketta-vihrcä nivetvaunu l0Tvuodelta 1987
Håmeentiellä Kumtähden kentän lohdalla

tinjalta 6, 7/98

4. l atalalåttiavaunu 203 vuodetta !999
Kiasman edsså tinjatta 10, kuvåttu 5/00

5. Rattikaha 320 voodelta 1 955
(åupungintalon ed*så sRsrn titausajotla (kit-

vtetty tinjåtle 45), kuvattu 5/00

Tilaa sähköportits€ osoitteesta dåniel@feder-
tey,com tai pohelimite (09) 458 4013.

Postjtuskulut 1-9 kpt 4 mk,
10> kpt ej postjturk0tuJa.

Suomen raitiotieseun ry
PL2g
m531 Helsinki

Lenia 8OO 01+54 483

Feruslethr 16.1.1972

sisi,ånpååsy Helsin8'n
&iiioliiket]nemuselon sekä
pohjoismaisien raitioiies€!

rojen y låpilåmil e mus€o.

Tiedusiele lipunnrylhreistii.

PUHEE!T'OHIÄIÄ

puh k. (09)873 5436
puh t. 030 720 957 lal
040 862 0957

SIHIEERI

puh k. (09) 458 7794
j.nord und@kolumbus.l

prh k. (09) 802 2393
plh r. (09)472 36,14 tai
050 559 1911

RAHASIONHOT'ÄJA
K st6r Engberg
puh k. {09) 386 2960
puh t (09)83923181
kisterensberg@koulut.

puh k (09)701 2408

JÄ5A,I

puh k. (09)458 4033

plh k. log) ,168 2954
tcollin@cc.hut.fi


