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Harjaaunut
'

l96oluvun alussa ryhdyttiin suunnittelemaan eritisten har'
javårnujen valmistamista, kun vanhat lumiauEt alkoivat tun_
tua epäkäytännöllisilö. Lisäksi aula vaali henkilön auraus-

kulmia ja auran korkeutta säätämään, ia sellainen oli talvella
kovin kylmää puuhaa - tyii kun tapahiui aulan Päällä istuen.

Uusn haqavalnlsta ei N26 €kupsåsasus*an kålniissa Lliön tunnemaku€s Vallassa odotcmase seuEä%a llmipvF ia
au€!$eh;Gä Halli. ft4slaistå rokklvat mahtaval t,äp! kol ania€l vbn tunndma e oman lisänsä Ha*%unuston slurln ioukko on ana
ollltsjotettlna%lidn,ioka mrds aikåissmin o i åheslmpåivuorckalt*st m ehirettvwor@u*j"" k

qlqEjge{994glgg

2

fl

t0 v00

ErDer pitl..iiå vaunut kurteDl.jn maålat-

osa

tiin kokoharmaiksi kulrniin tehdin

Tåssä v is osalsessa artikkelisalassa
pyrimme esitlelemåån kaikki Helslngin
raiioteden työvaunut sa.oin ia kuvin
Ensinnå sessä osassä käsib tiin
älkuaiko)en tyda!nut, toFessa osassa

hlnausvaun!te'hällipåssit, kolnan
nessä osassa harjavaun!t, neLiannessä

huut tövaunut ia viidennesså työaulot

Emme ed€s pyri o emaan teknisest
p kkutarkkoja, vaan suhta!dunme
aiheeseen puhtaan deskriptiivisesti.

Tr

xtå::"å.åi**år" jrTl

vå-

ja seuraåvaki oså siluilkunoista peitettiin harnaalsi maalaroitusraidoin,

tuilta peltilewilä. Punål<eltaiset raidat
vaihdeniin 198olu\dla keltamustiin, jå
l99oluwlta keltaväriä on asteittah tisätty nyijs kylkiin håvaittawuden paran-

Harjåmoottoreina kii)tettiin åluksi seIiä pikkuNotsålaisten ettå muideDldn
poistettujen kaksiakselisten moottoriwunujen ajomoottoreita. Niiti uusittiin aina
tar?een mukåan. Ket'a oli "våhingossa"

tilattu ulkomailta "iso" såhkömoottoi,
joka ei sopinutkaan alkupdiiisen tarkoitukeensa - mik:i se lierce olutkin mutta nåhtui hdjavaunu sisäån, joten
haiånoottori sntiikin tuli. Lopulta harja-

Itifi{':+:$:,FH'}*:
joten ne
huomattaEsti Etu-

moottoreina ki)teftiin uudelle€n k;iiimitettyjå Vrs-\åunujen HKL 331-375 ajo-

påiihån asennettiin ketjuvetoinen, nos-

lg8o-luwlle tultae$a hariåt siioitettiitr uudelteen vaunun nokån alle paem-

M€nivät

tettavå jå laskettava pyöröhårja, joka oli
viistossa oik€alle. Harjaa pyö.itti wuun
sisiille asennettu sähkörnoottori. Tal<a-

pååhån palautettrin koDtroll€rl, itmajarru ja kiisuarru. Nylvå;in kummassakin
päässä katolta on oressi råroitusvilkku,

ja våunun si6: ä istumåtilaa pitkittåissuunnassa vaunusta riipprcr 0-4 henkilölle.
Aluksi munut olivat keltavihreitä ja siwil<tanat låpiniilgrr'iä, päätyhnniin tuli
melko pian punakeltaiset EoitusraidaL

nan hårjaustehon saawttamisekBi. Kyseisellä \uosiklDmenetlä ajovaloiksi
\åihdettiin N. Il-nivehåunu6arjan valot.
Alkujaan ensinnåis€ssä vaunussa oti
ajovalo sijoitettu kattokåareen, mutta siiti se melko pian siirettiin tavanomaiseen paikl(aansa ikkunån ålle kuten
muissakin vaunubsa tuli ol€maan. Vau-

199oluwn ålussa
sddtapaista koriin
upotettuakåttovaloa. Sittemmin kaikliin

launuihin on pinta-d€nnettu erillinen
katto\€lo.Ieittäjä. Alustoja ja ajomoottoreita såatiin viimel$i rornutetuiltå hinaus\åunuistå eli halipässeistä H-16, H18 ja myydysti vaunustå H-6. Harjojen
ketjuvetoisuus oli osoittautunut vikaherkiilsi ratkaisuksi, jot€n vihdoin 199olu1un ålkupuoletla kolneen haiåvaunuun
rakennettiin hydraulinen harjajärje$€lmå; smalla pyörien väliin saadin siw-

suuman hårjat. Jo 198olurru1ta wunuj€n takapäähän oli asennettu e.ilaisia
suolanjakosiiniöitä (sirottåvia, heittäviä,
pudottavia), nlt lisättiin myös suolav€sisåiliöitä.
HKL:n vallitan korjamo nikkaroi ensimmäisen hydEuliharjavaunun (2120),
kalsi muuta (2121ja 2122) tehtiin Mankisen Konepaja Ky:ssä Riihinäetlä. \4i-

neki

valmistunut eli 2122 sai smalla

etumåshiDsa kotni@alot hiukan junanalliin (kaksi rinnal:kåin ja yksi yläosassa keskellä). Vaunu on siitikin mieten-

kiintoinen, ett:i se "t6kee aleen" \åiht€issa (suolavetti) ja kuten rnuissakin
hydradiharjaEunuissa, hadojen suuntaa ja pyörimisnopeuttå roidaån vaiEtta
såätiiä.

Muista muutoLsista voisi mainita ilma-

janumuutoksen: k;isikahvan sijasta ilma'
jam toimii jålkapolkimella.
vuonna 1996 haiavauu 2124:n toi-

ajonootto.i kär;ihti, ja

tillåiset

nussa 2123 kokeiltiin

nen

lisåvalonheittimenä

Stritmbergin GHAT-78:I €ivåt enåä ole
hyttltavare, påädyttiin våunun romua

koska

NÄ
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atupseiseläe koisotem

siioilustohdan, XNä Jollia
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or sjdälor

sii0i{iniienylds låttokiieln Kls HKl.

[4hda 7,U,1971,

H-22

h jaand$

l

ilrhliniitierå. KlE Pdli sddlrl'olm tamnituu

1968.

M[[ 4m 5

tamiseen. Toinen ajo

moottori ja ennåiset laa-

Helsinein

kerit ym- osat päätlnvät

nitiob*rlen

tyoaunut

Jätjellä on siis

liisi har

javatrnua, joista 2t20
2122 hydraulikiilttöisiä ja
2123 seka 2126 entisel-

lään ketjuvetoisia. Vuon
Da 1997 lapahtui viimeisin muuios- kun vaunui-

hin aleltiin åsentaå Siedensin yksipolvivi.roitPitkin 198olxkuä kaa'

vailtii. ncljän uuden harjavåunu tilaanisia Valnetilta tai neliaksclisten
moottorivauujen muul
tanrista harjavatrnuiksi.
Kumpaakaan ei koskåan
tehg, vaan nädä 192olu-

vun pelit lulkelat edel
leen. Iluolto on tietysli

ja suurelia osin
kåsiitötä (!uuseppää aina
tanitaan), mutla launnil
kallista
1a

piiäisi luitenlin tulla

ioimeen.

Keveytensä

moksi (n. 8 tonnia) vau-

nut såa\tttavat Parhaan
harjaustuloksen hiljaisel

la nopeudclla, mutta
muun raiiioliilenteen
seassa on

jos\us pakko

!jella nopeam'nillliD. Sa
målla on larustauduttLl
siihen. että harjavaunul_
lalin voi jotrtua bukseerdamaån eli iyöniämää!
liialijlenteen !aunuja;
etupäåssä on siten S mut_

kainen kltkinrauta, jonla
ulompi päå satltru jruri
oikcalle korkeudelle.
NIyös radiopuhelinjaies

telmä on ntriden vaunuien kaD$a )öteiner.

Vaunut

numeroitiin

aluki iilille H-20 Il 24
sel ll 26 killa II 25 oli
ajojohdon tarlastusvaunu, josta €ne'irnuD seu
måvass, .sässal. Vuonna
1982 vaunut numeroiriin

tvöhoncsarjaan vastaa'
lasri2r20 - 2124 ja 2126.
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Luetteloikaa mme våu

2120d H 20 d HKVHRO
2121d H.2I dHKUHRO
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ykitellen:
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125.
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Elm. 1928, muutosvrt
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H.26SHKVHRO 132. Elm. 1928, nlltnos!r'ri 1968

N.22

€lm.
Elm.
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1928, muutosvot 1963 ja 1995
1928, mulioslrrt 1963 ja 1995
1929, muuioslpt 1963
1928, mudos!,ot
5, bmuteilu

HKUNrc 127 .
H 23 ex HKVHRO 141.
H 24dHKVHRO 121.

2123d
2124
1996
2126

n
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Xolntualoin€i lia'jaumu 2122. XNa Allo

Helln , K6kel höll

iålöiid qolaileittdäiieislo, Vruill onl

lkholisei rn@itino Klslrlo Hlllnai,
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JULK^ISIJA: MOSKOVTN K^U'UNCIN MATXUST^J^LIII(ENTEEtl XULJETUS UOTO'EN VILINEI{ TUOT^NYOYHTYiII
(MosGoRyRANS", 19a9. SUOnENNos: A^RRE RaSr. DoLGoPFUDxExs{ar^ TIPOGR^rrr^ lJPntoLlGirFlzolrA
25,4.79a9.17 stvuN o tstE, KrNNtss^ Yxsr HrJoNoLÄ^rurrlEN

KRASMJA PRESNJAI\
RAITIOVAJNWARIKI(C
TOWOTIA fftff,-irnp
rasnåja P.$njan (Punaken
PresDjm) \ådkon raitiovaunut ovat 70 luoden ajan lähte-

neet aamuisin varikon poF
eista kohti vaganlGvin taso-

ylikiltåvää ja kasnaja Prcsnja katua.
Jori&oliikeDneldtykelle se on pi&ii aikå. Varikon kehitystii, sen historiaa, r"oidaan seuåta päävaiheittain.

(rsnåja Pr€inja ... Se ilmentäå työväenluokan vållankumoussa.karuuttå.
venäjih e.sinrniiisen valankumouksen
myrsbshå päivinä Presnjastå turi joululuun aseellisen kdsannousun påiilinvallanlumoustaistelun osDottajien ni-

met eivät unohdu €ivätki niiden, jotka
kuolivat epätasaisessa kamppåilussa tså-

ismia va.staan, eivätkå niiden, jo*a to'
teuttivat Lkaluun vallankumouks€n.
Heid;it on ikuistettu LatujeD, auLioid€n ja
liik€laitosten nimisiöön. Mosko\ässa on
Krasnaja Presnjan kåupunsinosa, Krasnaja Pr€snja katu, vuoden 1905 kåtu sekii

Druzinnikovin, Dekabrin, Barrikadin ja
Litvin - Sedovin kadut. lfiiden lis:ilsi on
Krasnaja Presnjan tt i jå lapina riniset

aukiot. Liikelaitolsista mainittai<oon

"Kråsnaia Presnja", "Vuoden 1905 val-

lankumoulsen Muisto", "Proletaå ren
Työ' ja "Krasnåja PEsnjan Raitiovåuvarikon ralentamishistoria ålkoi monna r9o9, siis 10 vuottå vaBinaista €nsim-

mäistä toimintåluotta aikaisemmin. siih€n aikaan Prelnjan alue€lle kohosi Nei-

ta tehtåita, ioista $urimpia oli!åt Pro_
horovin kutomo, lakkanaålitehdas ja
Preinjar kon€paja. Kåupusinduuna teki päätöks€n rakennuttaa Pre€njan Eitio-

vaunuvårikon,

ioue

sijoitettaisiin

120

E immäind maailmansota €sti vankon avaamisd. Variklonkennul6een si.
a

ffi|0 !n0

joitettiin sairaala. Haåvoittuneet makasi-

Et

låftiala ja huoltokanavien i:i]le asetetuillå laudoilå.
TilaDe ja*ui sellaisena I,okåLuur våI-

jo oin koko maåI€,
Pr€snjan raitioEunuvaalkoi uusi laskenta-aikå Tarvittiin

laDkunouks€€n asti,

Moskovalle

riko

e

ja

kutjettamåan raaka-åineita, polt'aunuja
to- ja €lintarvil&€ita såinaloihin, teipomoihin ja tehtailt€. Råitioliikeue oli kuiteDlin edelisinå roosina joutunrt raF
piotilaar: ei olut vaihto-osiå eikä laitteita
eikii asiantuntevia amnattimi€hiä. Mutta

kormunistit ryhtyivåt toimeen. Heidån
työnsä tutoksena ensimmåket tavara_
raitiovaurut lätivät linjalte L 1919 ja s€n
jälk€eD nyös ma*ustajia kuljettavat EitioEunut. Tästä wodesta tuli varikon

Kolomenskin, Mltistsinskin ja Sormovin tehtaat sah,åt tehdiviikseen uusia
Presnjan \årikon kulj€tukaluston. Kåupugin kaduina kuului yhii us€mnin ja
useamnin Presnjan vaunujen heleät
törähtebt.
E.sinnäsiä kuljettajia rahåstajia ja
viilareita oli\åt mm. A. J. Orlov, F. I.
Smalov, V. v. Zoin, C. N Antonov, P. N.
Tsetkova, N. A. Spiridonova, P. N.
Rodion@ ja d N. Trofimov, josta myö-

hemin

trni varikon johtåja ja sen j?i]k@n

Moskovan kaupuryin matkustajåliikennehalinnon p:älilkö.

Ensimdiisilä wkituisila työntekjöilä
on olut suuri osuus Erikon kehittlimisesså. varikolla oli v. 1922 jo 78 matkustajalulj€tuks@n kiiltettiivåä noottorivaunua ja 25 tavaravauDua. Ensimmåisten wosien åikana vårikon talous
laajeni

ja ma&ustajaluljetul$et

tiså?ir-

ttavåt.

Vuosi 1925 on nuistorikås jokaisell€

varikolla työskenne€lle. Vdikolle annettiin ylvä,s Dimi - "kråsnopresnenkiläinen"

-

s€n klluiaLri, että KrasDaja Pr€$jan
laupunkiå]u€e a sattui nerkittiiviä 1€1lanlumoukseen liittrviä tapahtumia
Toisen haailnånsodan aikana suurin
osa miehisti tfiti rintåmale. Varikolte
tuli tiydennystå. He oli\åt leipomojen,
kutornojen ja nuiden tehtaiden eilisiä
naispuolisia työnt€kijöitä. H€ omalGuivat
viihitell€n kulj€ttajantåidor ja pårin kuuIåuden kuBsin jälkeen istuuhrivat ohjaamoihin. Mosko\alaiset totesivat liikeDteen jatlu\än. Sen ohessa kuljettajat hoitivat jau}lo-, leipå- ja ampunatNikekuljetukset. Vårikon eräsä tiloissa tehtiin
sotatåwikkeita. Tiisdillis€stii työsti sotåajan olosult€issa palkittiin E. S. Tihonova

L€ninin kunniam€rkillä, V. I. Burts€v
Työn Punaien Lipun kumiamerkilä, P.
D. HonjåIovå Isämaalis€n sodan II lk
kunianerkillä ja M. Z. Michelson Punaisen T:ihdeD kunniamerkillä. Mitålin
saaneideD joulosså oli A. I. Fomina, A. I.
Trosiu ja monet muut.
Ankarina sotawosinå r€rikola ty&kenteli L V. Kapitonov suunnitteluGaston päiilikkitnå ja puoluej?idestön sihteerinä. Myöhemmin hän toimi SNTL:n
konnuistisen puolueen ke€kuskomitean sihteerinå.

varikon alueele sijoitetttr obelkki korkokuva oD valoisan ia pysla:in muiston vertauskuvana työtovereista, joika
Henkilökunta antaa aNon jo}åis€lle sotyit!€te.a ile. Veteraanit osalistuvåt jokaiseen juhlatilaisuuten, esim. uu-

ta-jå

da työntekijän ns. tåloontulotilaisuute€n
kuin myös asepalvelukseen liiltevien
nuorten työntekijöiden tåpaamistilaisuuteen ja sosialistisen kilpailuD voittajien

juhlintaD.
Sota päåttyi ja tyiihtekö aloitti PoDnekl<aåsti rauhanomaisen rakennustyitn.
vuodesta 1946 vadlon toiminta våIvis-

tuu ia k€hittry. Tuotantoylsiköt laajeneEt ja vaunujen lulumä;irå liiken-

Jos enlimmäisenä

sodanjälkeis€nä

luotena natkustajia kuljetettiin 73 milj.
ja wonDa 1968 - 1o4 milj., niin v. r9a8
kuU€tettiin 132,6miu. matkustajaa.
Vuonnå 1959 henkilökuDta yhtenä
€nsimmäisistä sii.tyi rån6tajattonaån
palvelujiirjatelnäiin, joloin 5oo tyiintekijäå wpautui toimimaan kuljettajina tai
siirB,rnään toisiin t€htäviin. Vuodestå
tois€€n va kon trityskuE muuttui ja
tuotmnon t6o kohosi.

vuode$a 1968 alettiin uusia liil&u!åa
Iålustoa. Vanhentuneet BF, S

ja KM -

koratae T-3 ry]"pisitlå vaunuilla, jotka ovat tsekloslovatlTppiset l.aurut

kiålaista tuotmtoa. UudenBlppisen råitiotie\åunun huolto- ja järje$€lrtyitt aset-

Vuonna 1988 h€nkilökunta selviytyi

kiitettiviisti 6ettamistad tavoitteistaan
ja hlv:ikslmistå?in sosialistisista velwitteistaan.

Yli suunnitelmån kuljeteftiin

12,5 milj. Datlustajaa, räunujen }iiyttöaste linjoilla tot€utettiin 102,9 p.osent-

tisesti. Yli suunnitelman linjalle lähti
1962 wunua. Tulosuunnitelma ylite$iin
356.000 nplalla, mik:i måIdotlistaa siirtää 242.ooo nrplåa suunnitelmaå €nemmån taloud€llise€n kannustusmhastoon.
Liikevåstuksen ål€ntumisesta on saatu
sii:istöä 748.000 liilosattituntia.

siihen on påtuty pedtamalla liikluvan kaluston kiiyttöä, soveltamalla uutta
t€kniikkaa, tot€uttamalla työor8ånisaatiotoinapiteitå, tiyddt?imiillä tuotantoohjalksen ralennettå, kohottanalla
työntekijöiden ammattitaitoa, supktamålla tuottåmatonta materiaali- ja aika-

tivåt suuriå vaatinuksia nyös heDkilökunnalle. Huoltolanawt rak€nnettiin

huHea ja laajentanalla kehittln€impiä

osittain uudeU€en, korjaamot vamst€ttiin

Matkustajapalvelutåso otr paråntunut.
Liikenteen säännöllisrys on 99,3 pros€nF
tia. T;im?in lukenD ta]<da on aikataulu-

T-3 launuien laitteistokoriaulGiin sopn
viksi, rak€nnettiin uusi a}.Lamulaattorilatausasma ja paljon muuta.

Ta@omaisia ty,ittehtåviään jättiimättä
kuU€ttajat, kodaåmotyöntekijät ja teknillinen suunnitteluhenkilökunta p€rehtyi-

sGialiEtken federatiivis€tr netrvostotasavållan asunto- jå kunnalliståloudeD

zijatdinova, V. A. Ä.ksjonova, N. c.
Mejnmbits, viildit E. I. Matiusenkov ja
A- E. Karpuhin 8ekå nonet, monet muut.

Kortensa k€koon h€nkilökunnåD työ-

neDestyls€€n tuo myös nuoriso, jonkå
asioklaina edustajina ovåt Yleisvenäläisen nuoisoliiton

)c

edustajiston val-

tuutettu, "Kunniam€rk1.j" -mitslitla
palkittu liDjareitin n:ro 23 kuljettajåopettaja T. Muhetdinova jå hånen lis:iksi

mitioraununkuljettajat s. Bmnov4 J.

Kotsneva, P. Ter€hov, O. MiEojev ja S.
Steparov sekä viilari A" Frolovja inaalarit s. Kmina ja N. Tåninå s€kä muut.
Va.ikon henkilökunta t€k€€ työtään
hwän mielialan vållitssa vnsiwotist auden neljänt€nä luotena ratkaisten suuia
ja nonimutkaisia tehtäviä, kun olaan

siirtlm:kä liikkedhoidon uuteen systeemiin. Valistustyötii suurehkossa mitta-

ja organisatorista menettelyå
kohdistetaån kail&ien tel$il)is-taloudellisten suoritelukemien toteuttånis€€n, ja

jen tiukka noudattminen, joka on erit-

kaavassa

tärkeää ruuhka-aikana. Kulj€ttajat
ovat saan€et luoden aikana matkustajiltå
hitoksia hrrästä toiminnasta linjana 34o

työ- ja tiikennela.in våIvistamiseen.

tiiin

ni-

niste.iön aDsioituDe€t työntekijät" raitio\aununlulj€ttajat K M. D.ozdovaja K K
LjubimorE, mutta nyös kuljettajat L. B.

teen 1975 mennessä lårikon kalusto vakiintui ja siihen kuului 217 T-3 vaunua ja
11 huoltovaunua. Siihen m€nnesså oli tåy-

Neu\ostoliiton kansan kans8a tekee työtå

Sosialistinen kilpåilu on ollut ja oD
työntekijöiden luovan aloitteellisuud€n
kehittämjsetr perustyövåline, jotta hei&it

toteuttåakseen SNTL:n kommunisti-

saadaan mukaan

puotuen )O0,II edustajalokoukse4 XD(

d€ltisesti omaksuttu u'rsien va'rnujen
pien- ja viilihuolto, mikii rnahdollisti r80

yleisliittolais€n p'toluekonf€reNsin sekä

taisia tuotantotehtäviä. Erilåisia kilpailumuotoja ja lajejå on åloit€ttu h€nkilökllmu keskuudessa: alayksiklöjen vä-

våt uudo laitiovauuttf?in kiiyttöönottoon Ejadsa kandessa wode*sa. Vuo-

vaunun korjauksen woderså. Se t€ki väh-

tämättödilsi tiydellistää tuotantoa ja
parantaa työolosuhteita. Varikolle såatiin

pyöråpårien sonaukseen kä,tettävät teholkaammat työstökoneet, kokeilumit-

taNlaittejstot pyör:ipaien, -kehien kiinnitystä, kiskojarrun tarkbtusta,
sähkölaitteiden seurantaa, virroittimi€n
korjåusta ja nuuta toimintaa varten.
Suurin osa laitteistoista on tehty

j:irkipe.åiståjien kåtten tyijnä.

Henlilökunnan saaiuttåmat tulokset
eivåt ole tulleet helpolla. Ne ovat ihmisten

h

os, ilmist€n, jotka ovat
lumttdeet patjon voiniåan, aloitteellisuutta, tod€llista luovaa innostusta
sitkeiin työtr

etsiäkseen uusia keinoja koiaanotyön

parantamis€ksi

jå

tuotantokapditeetiD

Tällä hetkellä varikon porteista liihtee
linjalle 207 T-3 -tEpDistä nop€åkulkuista, mosko\€laistd suosime nyk'åikaista
raitiotiwaunu4 jotlG ajavat woroka desså 43.ooo km ja t€kevät 2.600 reittilierrosta. Päivittåin kuljettajat kuljettåvat noin 3o0.oo0 matl.ustajaa, ja 70 wodm aikaM wikon vaunut @at kuljettaneet yli 7 miljardia matLustajaa.
Nopeat "Tatå" raitiovaunut, varikon

nuneroin vårustettuna, liikluvat 6 linjar€itittä ja palv€IeEt 8 kaupunsinosaa.

Niiti

n:ike€ vorosilovin, Z€leznodorozin,
sv€rdlo\6kin, Krasnaja Pr€rnjan, r€ninsradskin, Tusinskin, Timirjazevskin ja
Frunzen kaupursinosissa.

varikon henkilökunta yhdesså koko

puolueen keskuskomitean seuraavien
istuntojen p?iätölset. Kirtännön toinin,
työnenestylsin, se ääDestää puolueen
linjan, pereltrojkan puolesta, )lM;tuien, €ttä puolue€n viitoittamat tehtävåt
voidaan saarnttaa ainoastaan uutteralla
luovala työIå.

Korkeitten suoritelul€mien saånttamiseita sosiålistisessa kilpåilussa ja ansiokkaasta panolse$a 12. viisiruotiskauden suumitelmien tote(tamis€en henkilökunta on useita kertoja saanut luok-

kasijoitulGiå raitioliikennevårikkojen jå
Krasnaja Presnjan kaupunliosan liikelaitosten tilisessä tasa!€ltalohtaisessa
sosialistis€ssa kilpåilu$a.

Niiden joukossa, jotka ovat tehn€€t
iäikoD tunnetuksi ulnutuvålla työnään,
on ]yön Punaisen Lipun kumiåmerkin
ntadt - kuljettaja A. P. Fetis@a ja yli-in-

sinööri A. P. Zukov, Työn Main€en m lk
kunDiamerkin ritarit - kuljettåjåt G. V.
Kap.dova, B. V. snopov ja viilad A. A.
Pusto!"lov, Kånsojen Yståviys kuDiame*in ritari - kuljettaja M. I. Posebenlo,
"Kunniamerl&i' -ritari - varikon pä:iltikön sijainen z. c. Sudakova. "Työ-

Niosta' -mitalin ovat sa eet viilei
susilin ja linjafeittipå:illikö A.

v.

V.
B.

lrmteva s€kä "Työuljuudesta" -mitalin
ovat vastaanottan€€t viilari N. P. Suglob@a, maalai S. E. Volohow, puuseppä I. F. Blagodatskih ja kive.lal:lGaja V.
Ä- Kalinin.

kasnopresnenskiläisten naineikkaita
työperirteiti jatkavat kmialla "V€näiån

ratkaisenm ajakoh-

lisiå, nuorisoliittotaiskuljettaja.yhnien
kelkisiä ja kilpailu kun ånimestä "Par-

hain mmatissa' jne.
He.kilökunta kilpailee tfDinsndin ja
Kiovån kaupungin .aitioliikenneväeD
kanssa. Se vaihtaå toiminnartaan mielipiteitä ja omaksuu vastapuolelta parhaimnan ja aNoklåitmån, jorå koskee lii-

kenneorganisaatiota, ko.jaanoteknologiaa jå matkustajapalvelut6on kohottamista. kasnaja Pr€snjan vankon tyijyht€isö tukee myös ysUiv?illisiä liik€suh-

teita tseLkoslovaldalaisiin gtntekijöihin,
jotka valmistavat "Tatrå" vaunut.

Hlvin suunniteltu ja havainnolinen

valistustoiminta on merlittävä }ånnustin
asetettujen tehtåvien toteuttåmisessa.
Kilpailutonninnan havainnollisuutta ja
sen tulosten vertailta\uutta ja niid€n julktuuutta silmiilläpitii€D on tehty alaå kos-

kevia elokuvia, aBeuettu suoritelxlemia
osoittavia tauluja ja julkaistu "Salamal
nimistä lehtistii. Sosialistissssa kilpåilussa voittaneiden h€nkilöid€n nirnet niilvvåt kunniataululta ja kunialirjdsa.
Hyödylisrydeståän nimekkiiti atoitteita mainost€tåån ponnek}åasti åmmattikokemuksen ja sosialistisen tåloud€n"

hoidon kursseila. sen lis?il(si pidetään
ammattitaidon m€stmuskilpailuja, joissa korkeatasoiset työsuorituk!€t osoitetaan. Niiden päänäärånä on saada kaikti

kilpailuun osanottajat yltämään parhaimpien åmattimiesta taitotasoon.
Varikon toimintäån on hfirshrnut toisflafil0 {,n0
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ialqmnentä ulkomaålaista valtuuskun-

taa vastavuoroisuuspe.iaatteella

mm.

såksån liittotasavallasta. Tsekkoslova
kiasta, Korean kansandemokraattisesta
iåsavallåsta. Suomesta, Englannisia ja
meidån maamne kåupungeista, kuten
esim. Zaporozjastå, Barnaulasta. Dne
propetrolskista, Taskentista, Kiovasta,
Henkilökunnån nåineikkaisiin perinteisiin kuuluu vastaanottaa vankon historiassa merkittävä tilaisuus onnistuneiUa

työsuorituksilla. 70 -wotismetklipäivän
kunniaksi on ennen nääläaikaa toteutettu 10 kuukåuden suunnitelma matlastajakuljetuksessa ja yli suunDitelman lin
jalle on arkipäivisin ruuhka-ajaksi lähtentt 20o woroa sekä 20o .ait'ovaunun-

monin tavojn. Sen tuloksena \öaikatap-

piot, poissaolot, työkunhäindt ja henki
]ökunnån vaihiuwus ovat vähentyneet.
Henkilökunnille, iotka menestykselli-

sesti selviytyvät sop'miståan velvoitteistaån myönnetiän kunnianimi "Korkean

Kaikki uusi, edistyksellinen, mikä

suuntauiuu laadun kohottamiseen ja työn
parantamiseen, saa h)aäklnnän ja sovellutusmahdollisuuden vankolla.

Työorsanisaation tärkeitä muotojå ja
meneielmiä, kuten jåtkuvatoiminen työviikko, korjåanotyöntekijöiden prosres-

siivinen tlöpålkkasysi€eni, työpaik
kalausunnot. tuotannon teknillisen tason
kohotiaminen, varaoså- ja laitteistoko.jauken ja sen valmistusteknolosian pa-

taisen wosisuunnitelmansa.

rantaminen sekä laadun kohottaminen
ovat kä)'ttöönoton ja kehittämisen koh-

van osaanisen oft ale'maisen näytteen.

Jatkuvatoimisen työviikon l<ä),ttöönottaminen mahdollisti tehokkåammin kårt-

kuljettajaa on toieuttanut henkilökohHehkilökunnan etuvartio on juhlan
kunniaki osoittanut mestaruuden ja luo?äähuomio on kohdisieitu merkittävien Iopputulosten saawttanneen ja må
teriaåli- ja 9öaikabäviön minimointiin.
Työkeltäntöön on alettu soveltamaan
yhä laaiemmin SNTL:n lakia

våliion liike'

lairoksista (]'hqniste). Työntekijöiden
sosiåalinen aLtiivisuus on lisääntmässä
sekå tuotannonohjaukessa että muissa

varikolle on perusieiiu henkilökunta
neuvosto, joka toinii kiinteässä yh'
teistyössä varikon hallinnon ja julkisten
järjestöjen kansså. Se perehq.y jatkuvasti
asioiden t'laan tydyhteisössä ja siltä poh-

jaltå suunniitelee jå tekee ratkaisuja
ialoudetlisen toininnan ja sosialistisen
l.ilpailun orgänisaåtion parantamisen tärkeissä

l$6]dyksissä. se kiinittää huomio-

ta ryöntekijöiden aloitteellisuuden kehit
täniseen, jokaisen henkilön panoksen

lisään\miseen ybteisen aslan hlaäksi,
varikon toininnan merkjttävien lopputu-

losten saavuttamiseen

ja suurinnan

nahdollisen qöyhteisön itsekannattå\lr
ustulon saamiseen. Henkilökuntaneuvosto auttaa mjös uusien voinavarojen
etsimisessä larantaa sekä moskovalaisten
€uä pääkaupunsin vieraiden kuljetus
Henkilökunta on ensimmäisten joukos-

sa

liittynlt "Työkuri -

henkilökunnan

tåkuu" liilkeeseen, lmmärtåen, ettå
mil<ä hy!änsä hlvå aloite auttaa lujitta
maan järjestystä työpåikålla ja edistää
suunnitelnan ja sosiålististen velvoitteiden toteuttamista sekä tekee me.kittävän
vaikutulsen kasvåtusb,öhön ja velvoittaa

1()

NÄlt40t

tää tuotantotiloja, laitieistoa

ja

huol

tokanaviå l<oko kalenterivtroden ajan.
Teknillisistä vioista johtuneet liikktrvan
kaluston seisontå ajat ovat KJasnaja
Presnjan varikolla määrältään pienimpiå
koko Mosgortrans" -yhtlmässä ja se on
o,9l % varikon worojen ulosajoista linjalle.
Se on ammåttitaitoisten työntekijöiden,
ryhmänjohtajien ja huolto- ja korjaamotyönjohtajien ansiota. Heistä mm. mainiitakoon V- V. Suslin, A. E. Karpuhin, N. L
Fediajev, L i. Jerenin, J. I. Pavlov, E. L
Matjusenko!, N. P. Sugrobovå, A. A.
Pustovalov, A. M- Jersov, J. V. Mitjutin, L.
A. Morozova. V. P. Fedotkin, S. P.Vojnov,

V. P. Gripkov, L A. AJanasjev, V.
co.o\ts, M. L Savin, L. K- Sokolov, v.

toja, jotka eivät yksinonaa salli me.kittävästi kohoitamaan työtuottanntta ja
järkiperäisesti soveltamaan tyitåikaa ja
laitteistoja sekä nopeuta työkokemulsen

välitBmistä jå henkilökunnan perehq-

vae

työntekijöiden
osallistumista tuotaDnonohjaukseen jå
vaikuttavåt taloudellisin johtam'ske'noin
työn lopputulokseen.
Varikollå toimii tämän menetelmän
mukaisesti kolne liil uvan kaluston kor
j aus- ja huoltorybmää, sutrnnitelman mu'
kainen korjaamon tvöosåsto, kuusi raitiotielinjåreittiä. Vapaapäiviä on kaksi.
misiä,

myös edistävät

Kaikli kuljettaja- ja huoltomiesryhnät

ajan.

tettu työryhmien valisiusnurkkaukia",
joissa kuvaiaån .-vhmien toiminnan tulok
sia, ripusietaan ilmoitustauluille suunni
telnanmukaisia tehtäaiä ja pålkkioehtoja
sekä asetus palkitsemisesta ja yhteispalk-

kanåksun jakanisesta työtulosten muTeknillisen tvösuojelun toteuttam'seksi

on ryöryhmiin kiinnitetty johtavai toimihenkjlöt ja asiantuntijat ja on kehiteltt
toimenpidesuunnitelmia työorganisäa
tiosta,jonka tavoitteena on kälttää työaikå tehokkåasti, parantaa palvelun laatua
se!ä lisätä edelleen ryhmätyömenetelmää
organisaåtion alavkiköissä.
Kuljetia.jien ja korjaamohenl'lökunnan
välinen yhteisryö on eräs leino säil),ttää
kunnossapystmiseen. osapuolten kesken
oD alekidoitettu sopimus. josså kuljettajat sitoutuvåt pitämåän huolta liikkuvasta
kalustostå jä käsittelemään sitä oikein,ja
korjaamohenkilökunta kunnostamaan
vaunut ammattitaidolla v:ilttåen toistuvi
en vikailmoitusten saåmista.

Uudenilyppisten hiilibadojen kä)ttöönottaminen vaunujen sähkömoottoreissa teki mahdolliseki 30 000 ruplan

suuruiseh säästön nodessa ja se on ne.
Iiträväsii yksinkertaistanut näiden mon;
mutkaisten koneiden huoltoa.
Henkilökunnan keskuudessa sovelletaan laaiåssa mitassa työn kannustamisen
iå työoqanisaation ryhmäkohiaisiä muo

iehtä!äin mtkaisemisessa tulee tårkeää

kekijätja mtionalistit

Toimien taloudenpidon uusin ehdoin
varikko siirsi kolmen raitiovaunulinjan

kuljettajat ja kolme korjaanotyöntekijä
ryhmeå toimimaan itsekannåttawusjär-

Korjaamopalvelun

ja

kä)-ttöosaston

keskisiä iisekannattanussuhteita sovel
letaan Jegorje\-metodin mukåisesti. Niiden välinen sopimus solmitaan molenminpuolisin sitouhuksin. Mikäli ne eivät
toteudu osapuolet koryaavai hå\'iöt va'

hinson mukaisella naksutilisiirrolla
om,sra t2londen itsekannattäurusvårån

kittu

-

reva, V. I- Natalenko, R. G- Icimova, V- V.

tieteellis-teknillisen edistlhisen nopeut-

Kerisenskova, R. E. Antsiborova. N. A.
Bakotina, Ä. Ä. Jeremina, V. N. Kitajevå,
B. C. Mihjrevåja monet muut.
vuositåin kuljeitajai osallistuvat ajoajan hul<kal<ä)tön vähentämistoimenpi-

osaa esittämääD

Tel<nilliset toimihenl.ilöt yhdesså rationalistien kanssa on suunnitellut joukon
mekanismeja ja laitte'ta, joilla on pyst)'tly
koneistanaan hånkålia työprosesseja,
lisäänään koiaanon laatua ja kuljetus-

teiden seurantaan linjat_vössään, jonka
Derusteella

onjo monesti myönnetiy pal-

kaluston tarkastusta.

Varikolla on kå]tössään: laitteiden ja

Onnisiumiset iuota.totehtäväin raF

osien pesukammio, hpoidihammaspyö-

mittausväli-

kaisuissa mahdollistavat sen. että varikon
hallinto ja iulkisetjärjes!öt voivat merkt-

neistö. akkumalaattoreiden automåattinen varauskojeisto, kiskojårrujen tehon'
mittåuslaitteisto kånavållå 10 ja riippu.a-

tävästi vailuttaa iyöolosuhieiden parantaniseen ja sosiaalisiin lvslmykiin sekä
yleensA huolenpitoon ihmisistä.

ta värivarastolla ja muutå-

töruoron

Työpaikkojen alåyksiköihin on perus

S.

tnutin I< D. Pamfilovin n'melle omistetun akatemian ja "Mosgorirans' -yhtymän tieteellis-teknillisen instituutin

SNTL:n hommunistisen puolueen
XXVII eduståjakokouksen asettamien

Kolarittomasta työsta" -mitalilla.
Sellaisiå ovat nm. raitiovaununkuljettajat A. P. Fetisova, E. V. Levitskajå, L. P.
krlova, V. V. Ovtsinnikov, B. A. Zvona-

tajan påiväkohtaisen

tJön laatu ja vaikuttaa kuljetrskaluston

Koiaamopalvelun menestlkselliseen
ioimintåan vaikuttåa pitkäåikainen yhteisryö sähköteknillisien laitteiden tieteellis teknillisen instituutin. vaununtakentamisen iieteellis+eknillisen insti

kosta on parhaimmat pa.haimmisia pal-

soveltavai, joukkopälkkiotå jaettaessa,
yhteispalkkåmåksusyste€miä (KTU) ja he
saävat pålkan lopputuloksen mukaisesii
eli yhdestä raitiovaunusta, joka on moit'
teettonasti toininut linjalla yhden kuljet

F.

Kjsenkovja A. V. Funn.

nosia toisen sopimuspuolen itsekannatta'

rälaitteistojen kokeilu-

jå

Rationålistien ehdotuksista ja njiden
toteutuksistå on neljän \uoden aikanå, 12.
viisillotiskåudella, saatu loo ooo ruplan
taloudellinen säästö ja niiden pensteella

nostettu ryöntuottawutta, parannettu
korjaanoqöntekijöiden työolosuhteita,
vähennetty erillisten teknologisten prosessien kä)'tönhankåluutta ja otettu sovel'
lettaval<si edistlneempiä työmenetelftiä

Varikon benkilökubnan kanssa to
teutetaan kollekin'isia sopjmusta. Läm-

mi.ilmajärjestelmåä huoltotilojen vaikeimnalla osuudella on pårännettu. Väläistusta on muutettu ns. bokseissa. Neljä

buoltoraidekanaåliå on kunnostetu. Pa-

Medvede!, A. S. \.adejev, L A. Afanasjev,
N- K. Jenin.
Råtionalistit vierailevåt moskovalaisisså oman alansa liikelaiiokissa, näl,ttelyissä, oitavat osaa TseldrcslovakiaD kau
pallisen edustuston jädestämiin Uuden
teknijkan päiviin ja ma&ustalat Neuvos-

toliiton muihin kaupunkeihin.

Jotta kuljettajakohtaista liikennevahinkotilastoa minimoitåisiin, pidetään
iäriestelmållisesti liikennesåäntöhådoituksia ja käsit€llään tapahtuneita liikenneonnetiomuukia. Vänkolla toimii lii
kennetuwållisuusvaliokunta jå erityinen
opetusluokka kuljettajien ja korjaåmo-

joja, tauluja ja valokulia niistä henkilöistå, jotka ensimmäisinä silminn:ikijöi-

radiolaitekoiåamolla on ilmdtointilait-

mää. Huone-museossa on mvös työvete
råånien. tniseen mååiln2nsoråan osållktuneiden työntekijöiden ja Neuvostoliiton
våhioh kunn'aft erkeillä pålkjttujen henkilöiden valokuviå. Sinne on sijoitettu ku-

nomeja. omin voilnin on rakennettu
}tntosåli saunoineen. kalustettu ruokailuhuoneet konttodrakennuksessa ja l<o.jaamolla sekä lepohuoneet kolmella pää-

tepysäkillå, mutta niiden lisäksi myös
taukohuone, pårturi.kanpaamohuone,
sosiaalipalvelupiste

ja kiiasio, jossa on

siten, etiä matkusiajien matka on mukava
'

jo!

via, jotka kertovat ryö- ja urheilusaawtuksista. Siellå säilltetåän muistoriklaita
punaisia lip!uja, diDlomeja, kunniakjrjoja, nuistoesinelahjoja valtuuskunnilta,

vin on 90 työntekijää ollut parantoloissa,
lepokodeissa ja turistikeskuksissa. Myös
lastenseimiin, iarhoihin ja !ioneerileireil-

KEsnaja Presnjan varikon qr'öntekijät
muodosiavat ystäviillisen ja sopusointui-

le on otlut nahdollisuus saada lapsensa
onEelmatta. Yöworossa olevat sååvat

il-

ftaisen aterian. Työntekijäi voilzt såada
lääkintäapua h)yin varustetnssa työieF

Raitiovaunukuljettajåt ottavåt säännöllisesti osaå lrosittain p'dettäviin kilpai-

ja tuNallinen. 75 "kuljetusmestånn

\ärikon synty'

jotka ovat vierailleet varikolla, mutia
myös kunniakirjoja ja pol<aaleja urheilu-

T)öntekijöiden.jokåpäiväiseh elämän ja

Moskovan laupurgin alueella toimivan
valtion autotarlastusviraston kanssa.
Jokainen kuljettaja ptrkii toimimaa.

nä ovat olleet todistamassa

tur

lähes 13 o00 hrjaa.
Varikolta saaman matkaosoituksen

työolosuhteiden parantamistå varten on
suun-.it€ltu toteuttaa täydellinen korjaus
yhteisasuntolassa, hallintorakennukses-

ylemmät vi.anomaiset järjestävät yhdessä

torisia ja loliittisia toimintaa.
Ty6yhteisön ylpeys on Työn Maineen"
huone museo. Se on vankon kehityksen
historiaa jå kroniiklaa. Siellä on asiåIir

hitsaamossa

ja

o.

työntelijöide! ammattitaidon lisäämista

luihin ja kåtselnukiin Tunallisen liilenteen puolesiå" -kanppanjassa, joita

nuorisoliittojår.jestön ja benkilijkuntaneuvoston tarkoitusperäistä orgån'sa

myös parannettu vålaisiustå. Maalaåmossä, hitsaamossa, hoottor'osastolla ja

jassa, puusepänverstaalla

teet kunnostettu vastaamaan vaadittavia

Parhaihpia rationålisteja ovat V. F.
Gorovets, M. L Salin, L- K. Sokolov, V. L

tänisel<si. tåajan suosion saa joukko
urheilulajit, nutta myös uinti. Varikolla
toilnii eriiåisiä jaostoja jå "Teweys" -ryhmiä ja toisaålta vletetään varikkojen keskeisiä TeNeyspäivää'. Kåupungin ulkopuolisiin kävelFethin innostuneille jäF
jestetåän kesä- ja talvikausina lähtöjä
'TeNeysjunilla '. vuosittain pidetåån viiden ta' kuuden lajin urheilujuhlat. Spår'
iakiadit, joihin osållistuu 360 varikon
Vöntekijää. Se merkitsee, etiä liikuntaurheilusta vankolla on tullut todella kansanliike, joka puolestaan edistää oikeåa
suhiautumisia tuotantoelämään jå tä$
n;nlistä toinintaa linjalla.
Henkilökunnan onnistuminen tehtävässään on ennen kaikkeä kuljettajien,
koiåånotyöntekijöiden ja åsiantuntijoi
den epäiisekl<ään luovan työn tulos sekä
hallinnon ja puolue-, annatiiyhdis\s- ja

tuotanto-.ja peseltrristilo'sla, ruoka
låssa, akkulataamossa, kahdesså vaunujen tarkasruskanaalissa, mutta myös rakeniaa 25 hoitopaikl<aa tarjoava profilaksa.

joukon,johon kuuluu 953 henkilöäja
70 piosenttia heistä on naisia, mutta kuljettajista naisia on sitäkin enemmän 80
sen

lrosenttia. Runsas puolet on nuorisoa,
joille pereh\neemmät työntekijät, veteraanit,ja heitä on noiD 330, antavat neuvojaan kokemuksellaan ja tiedoillaan sekä

juu!ruitavat innostusta vaiteaan, muttå

samalla arostettnun raitiotieläisen åmnattiin. Sellainen on pennne,jota huolellisesti vaalitaan varikon heokilöIunnån
keskuudessajo 70 woden ajan.

tinen teNeydeDhuoltolåitos läåkit)s- jå
Påijon työtä tehdään sairåstavaisuuden
vähentämiseksi ja liikuntakultiuurin edisflÄ

I0
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Moskoran

r

\aunut

oskovan råitiovaunut ovat

nerkitUivå

oså

l€upunsin

joukkoliikennettä, sillä
linjapituus on .oin 45o
km (eli junalla Helsinsis-

tä Kokkolad) ja moottorivaunu.,akin on
pirkälri toista tuhåfta. Asukkaita Moskovå$å on huomattavasti enemmän kuin
koko Suom€ssa, jot€n piläään vaunuja-

kin siis oIå €nemnäD lruin miui nei]]ä
on. Keikustassa .aitiovaunuja ei leitenkaan

,t2

juuri näe, silä

NA

0

{'tl

ne

hävitettiin sieltä jo

{t!i!

nd u19 ood.lta 1995 tliftnårrä lilGldajoLå, i.shlh
vsiålåism Uli Krt& ,nlnlleilian dmislani kllil{il
dwtånai kilMltrii pt&n siinGdt Knnlin lonil, tuhBprittå m riioå tohla n'liotisltä, jorta oi joikiilaii.i nältnl'
tåhåi ndlinår'åi hrllinlokldrl$ei,
! Joha &!ha a 20,92000

[

kommunistihalinnon aikana lähes peri- liikenteessäjohdinautoja. Raitiovaunuilla
kåtoon suosimålla keskikaupunkiliiken- hoidetaan paljolti ydinkeskusta-alueen
tee6sä maanalaisia metrolinjoja ja pinta- ulkopuolisia runkoreittejä; syöttöliiken-

TainnT3 do 2924 noddii3o

hia Eaum

is k

i. IåElalla Mcro6n

nettä metrolinjoille selii muuta tävdentä
viiä reitistö;i. Pietariin j! eterknr nuihin
lenäläisiin råitioteihin !$rattuna radat j a

k

pnl I ikmencen

toloe

nh l( ahina R

kålusr(, ovlr riiåll:i silminnåhden hlaäss:i
kuDnossa. Raitio!'aunuvarihoita on viisi
clinro 1(-\palo!), nrc 2 (Baunanlj nro 3

haå20,92000.

(Punainen Presnja), n.o ,1 o,okakuu) ja
Viimc nodcD sylsvnä avattiir Bålna

Nlltl

t/ft 13

(

rftkiliihm.nc$m hdu
huhili 20.9J000.

nyö! lolo

jollb uiitilitå

lu$ikrhnoå, jost! ttuiå Elitoifl, lihtåbiå

niiojr iohdtflutoh. &tr

Jotnå

nin Bikon yhtelteen Moskovan kaupunkiliikennemuseo

(osoit€ seljskokhozjaystvenna)" ulitsa 9/2). Tätä nyträ
museo on vålitettavåsti åvoin-

m vain plydettäeisä. Kokoelmiin kuuluu 35 nus€oraitio!"unua s€k:i -bussia ja kalu$
toå k€rätään lisää. Erillisssä
nuselakemuks€ssa on esilå
pienesin€istö sekä sosiaalitilat,
muttå its€ museowunut joutuvåt ol€maan ulkoilmasså suo-

jaamattomina.

lnar

T3 ire 2813

nöd.nh.ibm Ean

iii frilolh.

Syklt ja talv€t
oEt tunnetusti ankana Moskovassakin, joten ratkaisu ei
ole ollenkaan hlaä. Oheinetr
l<uvakenomus on kooste yh-

lon Jod. n lhh 20!.?000.

den päivän matkalta Moskovaån, sillå sietlåhän voi käydä
myös päiv:iseltäån esin€rkiksi
Helsinsistii kulkevallå Tolstoi-

junala.
Hryållä etukiteissuunni$elulla

(liitoket paikåIiselle op-

paalleni tohtori Serg€i Ta.kho-

ville) pysBr näkemåån päivässä nerkittävän osan kåikesta olennaisestå, mutta vielä

jåä toki paljon n;ikemåttäkin.
Tolstoi-junan matkalå on toinenkin raitiovaunukaupunki
eli Tve., jo.lå voj v:ihintäänkin bonrata junanikkunastå
mennessä aamuvehaisetla ja
palatessa keskiyijllä. Pietain-

hd

tähä Tolstoi-juna siwut-

taa ohitusEtaa myöt€n, mutta

Mlä siell;ikin esikåupungeissa
Däke Eitiotievårustulsiå

KTilt

r@ 1215 or

$ro!l tiiä soMr

Dinpmluduih isli Mlr!1s6,

14

flAfltl 1/t0

sutri blinalllrli Sod pswnisd 5trolsnli5loi

106 Jom.

bdFh

20.9,?l[0.

johdorlr $llåhd he,rån

ekariKSaron

lfuviaVitosta ja

fudilSh

Tl1

Tallinnalainen museonilioyaunu

alkåamas$ Narvå maant€etä Pänu
maanteelle päin. Paikallisen

llna

sen

vaunul€hlaan Yalmishma vaunu on

vuodella 1953 ja se on alun

pe

n

ollut nu erclla 47, SRSlekitällä
{aunulh kaupunkikh{oajejun joitakin
vuoriä sillen, sill0in sen nufiercnå oli
14. KuYa

Saka ( Salo,28.10.2000.

Po2nanissa on päämulalieås€mnn

la.

tapihan ylittiivälle sillalle (Mosl

Dworcovy) lehty modenit, joskin

narriiviset! ajoiohdinpylrää1. e kan'
nalhval mohnpien nileiden ah.
iohtiniåj multa oval vain Bili0lien

t0iselh hidalh. Railioraunuj0iarra
on (onstalin vaunulehhan kaksi nyky'

Puohn l0sN.perusvaunua, Saraa on

valmirt€tlu 1970-lurun pu0livälislä
1980J!vun lopprun saakka, l(uIa
Såkåi l( Salo, 2.11.2000.

Poznanhsa

voi{hlä huolio. h töju.

nisså nähdä vanh0ja kaksiakselisia

noottorivåunuja. Täsrä yki sellainei
juu jalkåmarsa Towanua.kadu lla
käänlyieenä Whlzbiecice+atuå eleen.
päin. Linjå-auloa!ena jää €luoik€al{e.
l1loollorivaunu on Konslalii vaunu.
lehlaan Nl'tyyppinen Pu0lan 1950'
XuYa

luvun Derusraitioväunu,
( Salo, 3.11,2000.

Sakai

BUit0 4/r0

15

KATSAUS TA|\4PEREELLE UUDEN

WOSI.TUMNNE|\ MERKE|SSA OSA 2

Tampereen kaupurngn
liikennelaitos

Edellisesså Raitio$a kermttiin Tampereen kuulumisia monelta eri osa-alue€lb, Nyt keski! iiän tarkastelemaan
tarl(emmin yhtiöiden historiaa. Ensimmäisenä vuorossa on 1948 perustethr kunnallinen liikennelaitos TKL,.
Rahola), 5 (vtjjöruensiuu - Paynikki),6

esine.kilsi keppivaihteisia etumoottori-

Lamftnpää), 7 (Eippos - Amufl ja a Qnppi - Keskustoi).

scånioita. Johdinautolinjoista viin€in€n
laki(åuteftiin uronna 1976. Tuolloin kalusto ja linjastot oli!åt !"nhoja jå voimakkaiden investointien tarpeessa. Oli ilmeisesti helpompi tehdä lakkautuspäätös
lain su'rn investoitrtiohjelma. Jo seunar"nå ilonna hankittiin €nsimmäinetr dv€]auto. Nivelåutoin saatiin uroroväliå

&outuneasema
HISTORIAA

Näistä pisin oli linja 4,

TKL p€ruEt€ttiin sodan jälkeiseen Suo1948. Tåddo p€rustamispåivä oli 20.10. Ensimnäisenä tinjana
avattiin johdinautoilla hoidettava Håmeenkatu - Härm:ilå 8.12.1948.

Iåitoken

toirninta k€skittyi Pyynikin hallille, joka
ot€ttiin käyttöön h€ti wod€n 1949 alusta.
Uikemekenttå lååjeni ylsityisten liikenteenlarjoittajien joutuesså luopurnaan
liikenteestiiån. Johdinautolinjoja raken-

jo diesellinja-autojen
tårpeelisuus. Jo nåraskuusså 1950 liikennelaitoksdla oli linjat t (Hönöh nettåeisa todeBiin

PAvnikintori), 2 (Tammela - Hvhl<y), 3
- HshW), a (Alojiiruenstuu -

(Kauppi
16 mllll

0

-

pituutta

,5 km.

Linjoilla 1-3 käyttövoinana oli $ihkö.
vuonna l95a linjojå oli jo 12 ja 196olutulle hita€ssa kaupunkialu€ oli jo liikennelaitoksen hallussa muutamaa poilkeusta lukuunottamaha. Juuri 196o-lu11rn
lopulla alkoi muodostua Aunål;ihiöitå
kauås keskustastå jå niinpå liikenn€låitokselle syntyi uusia, entistii pidempiä
linjojå. Osaa lånhoista linjoista pidennettiin uusiin lähiöihin ja näin viiltlttiin utrsiltå linjanumeroilta.

hapennettua ma&uståjapaiklamäärän
pyq/esså silti såma.laisna. Vuonna l99O

hankittiin Pohjoismaiden ensimmäinen
matalalattia-auto

ja

ensimmäiset telira-

kenteiset kaupunkibussit Suomeen.

Pyynikin hallin ohella

piti

rakentaå

Kun vanhasta kalustosta jouduttiin sen

myös Sammo*adun vå.teen suuri linja-

ildiiintynisen luol(si luopumaan, yllätti
paikoin autopola. Pitäydyttiin tiiviisti kotihaisissa hankinnoissa sekä al€ttiin tilatå suuria, våmojaja halpoja srjoja kuten

autovarikko, mufta tiimä ei toteutunut.
Nekalan halli ja korjaamo otettiin kätttöön 1955. Vuodestå 1992 Nekalan håIi
onlin ollut ainoana varikkonå, sillå FJy-

nikin hatlista luowttiin. Siellä tosin yöpyi
vielä kolme Y-rroron autoa woteen 1996
TKL on ollut kokeilijua paitsi kålustossa, myös lippuj;iiest€lmienkehittiinisessä. Rei'itettäviå lippujå pideaiin

kalina

jå jo rronna

hd-

1963 kokeittiin

C.ÄM. P.-merld.istä automaattirahastuslaitetta. Almdit otettiin käl.ttöön linjoilla
4ja 16 9.11.1969. Vuonna 1995 saatettiin
ottaa kiyttöön ensimnäiset ;ilyko.tit, jotka yleistyivät niin, etui palvisista Almexlipujsta saatettiin luopua 30.6.1997.
Nykyisetläån (1.1.2ooo) linja-autoja oli

joista muE€oautoja 4ja pienoislinja1. Arkisin ruuhkahuippuina on autoja liikenteessä 138. Linjav€rkoston
pituus (27 tinjaa) on 363 kilometriä. Henklökuntaa otr 559, joista kuljettajia 414.
vhannaftijoiden jatoinihenkilöiden suu.i näärä (60) selitttå/ sitlä, että TKL hoitaa ns. joul*oliikennetoimistolle kuulu'
via asioitå. LiikeEihto rronna 1999 oli
155,3 niljoonaa rnarl*aa. Konsernitukea
TKL sai 29,6%. Ma&oja tehtiin kail&iaan
171,

autoja

26,6 miljoonaa kappaletta.

Mat!

lölöttia.S.äi ia 608 lulem

N

etä

la iallii

p

ihåse,

tuh nalno liltllFja/KtHs

I'IYI(YINEN KAIUSIO

Kaluston voi jakaa .aa'asti kolmeen
ryhmään: kaksialGeliset, tetiautot ja ni-

ry

n toko! ln!i,

velautot- Näitä kaiklja on myös matalalattiaisina, sillä viimeiset korkealaniaiset
autot tulivat wonna 1992.
KAKSIAKSEUSET
100 ja 1o3 owt vanhoja Volvo BloM60/Ajokki 8oo0 rnatkailuautoja. Re'
kisterit ovat LIOMTOO ja äOM-t03. Ne
tulivat taloon 1982 jå 103:n bnjoitti Ajo-

kin kontehdas osoitulisena hlaästå konsuunnitteluyhteistyöstä. Paikkaluku plly
shipenkkisissä åutoissa on 36i+34s.
102 on Vol}swågen LT45D Ajokk 1000
-ko.illa. Se hankittiin 1979 linjan 13 syötttttiikenteeseen yhdessä jo poistetun si'
sarautonsa 1ol kansså. Iltltro2 -rekis-

terinen auto tiiyskoiattiin natkåiluau-

tolsi 1s8s. Paiklaluku on 11.
1o4 on takatuuppari-Volvon. eli
BloR:n testiauto Ajol&i City -korilla. Se
hånkittiin 1987. Lyhyehkö åuto on olutjo
pi&ään lyhy:ssä osapäivissä ja nuissa
"toisaroisissa" tehtävissä. Relist€ri on
EIP-lo4 ja paikkaluku 36i+25s.
1050n tuttu BloM. mutta Wiima K202
-korilla ja eräänlainen välimallin testi
siirl,ttäessä Ajokin hoivista helsinkilåisen (våntåalaisen) wiinan ostajaki. Auto reHste$itiin 1987 Iå.R-'O5 -tunnukÄ0ro 100 a

lupdå s$ä $rissiiäi r0miå 1982,

Telhuro tumdo 200 posede töllkapsdeissad,

&tr JlilriVddlo/Kmmo

Pyrhdsm tokelmöl,

Kls.l!haiiv.ldlo/KtHs ryr

sille. Paikkaluku 39i+38s.

koloelmai,

M[]! t1t[
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TKt 638.

K!6 $nno Ptda'o.[

H

io0lri!,1997.

106 on ScaniaNll2 haNinaisella Kutter
City -korilia. 1Bt-lo6 -r€kjsterin€n auto
ot€ttiin ldrttöön hel.nikuussa 1988, mutla ajo-oninaisuulGiensa taHa sii.rettiin

vaNin pian lyhyempiin woroihin våki'
woroista. Paitlåluku on 35i+32s.
lo7 on Volvo BloM/Ajokki City natkailua.uto IBE lo7 -tunnukin. Paildeluku on 39i+26s. Autolia on retkeiltr_ t-å'
pissa, Pohjoisnaissa ja jopa K€ski-Eu-

1o8 on se ensimmäin€n Pohjoisnaisså

valmist€ttu matalålattiå-auto, johon joudnfiiin låin,amaån .tnåtselisto Neoplanilta. Muutoin alustå on ScaniaNll3ja

lorina hlvin matalan nälöinen wiimå
K202. Paljon nä)tt€lyesin€enä aikaå viettänlt auto sai rekisterin G.4J-544 ja pääsi
åjoittain palvelenae tåmper€laisiå syk-

systä 199o ållaen. Paikkaluku on
38i+26s.

109ja

hp! nlrtuste l ij.lh

1a

Mlt[ {n0

007, Auto 616 ähid33å

110 ovat uusiå

ftnne airdilra 26,9,2m0, Tlmå !åivliå nsså

palvelulinja-auto-

iått

ii

Janes Soid

+ olu$

ja. Hankintawodet olat 1999 ja 2000.
Lyhyet Scania N94UB4X2/Lahti 4o2
-autot on varustettu poikeuksellisilla

1+l+0

ovijärjestyksillå. Rekisterit ovåt

KIU-837

ja

oYH-5o6

ja

påil&aluku

27+24. 109 palvelee linjålla 10jå rl0linjalla 3. Auton 110 piti palv€lla linjalla 14,
mutta siellå kulki niin paljon lastenvåunuja, ettei pieni auto pålvellut enääliDjån
tarpeita, niinpä auto siirettiin 63o:n tilalle linjalle 3,jossa auto on pärjännlt hy-

Efnå

i ellida,

Tl(L595troo$!Y54 iijah

Yr4 lenltåmieni- [å lt k!,

Klu Kinno Py iii.i, Tahp€rs/Xalkk!

vin. Autoissa on netjän istuimen pö11äryhmiä. Moottori sekii jäiihd).ttijä ovat

vessan ilöisessä kone.ossa auton takå-

561-572; Volvo B10M-6o/Ajol*j 5300.
Autot otettiin kälttöön e)okuun 1981 ja
tammikuun 1982 v:ilisenä aikana. Rekis'
teritunnuken numero-osa on såma kuin
auton numero. Autoilla 565-567 alkuosa

on ,'lN-( ja lopuilla ä.rVN. Autoissa on
37i+33s -paillaa- Auioista osa iäi seiso-

14,5.1999,

jo kevåällä. Alkavalte tatvikaudele

rekjsterinumerot L4B-585, HXP-586 ja

jäivät kå)ttödn \ain 567ja 572.
573-576 o\at BloM:iä Ajokki 8oo0
-korilla. Ne otettiin kä)ttöön toukokuus-

tlXP-582 Valmistuessaan autoissa oli radiot sekä p€ltikuppi-istuimet. Autot siir-

maan

sa 1983. Paiu<aluku on 37i+37s- Auto 575

on mrustettu Mit.onin kilvillä jå se otr
Kerkustorilla vara-autona. Rehsteritunn\tkset ovat H RJ sn..H RJ-576.
585-587 ovat takåtuuppari-Scanioita
eli Nu2 maUia Ajot<ki city -ko.illa. Ne
ovat wodelta 19aZ pail<kaluku 36i+33s,

rettiin jo varhain vlimåäräisiin wo.oihin
ja n)t ne ovat vara-åutoina, sillä niiden

ajonukawutta ei pidetä kovin h!aänä.
588-598 on Volvo BloM-60/Äjokki
City -sarja l'trosimallia 1987-1988, Paikkaluio on 37i+31s, paitsi woden 1988

autosejdsa 595-598 39i+26s. uudemmissa autoissa

oli

trudistetut sisävärit,

soittimet sekå sähköis6ti kääntj,aä linjatilpi, ns. puimuri. Sata suunniteltiin keskstah:i',nöä silmälläpitiien ja ensinm:nnen sijoituspail&a oli linja 25. Nyl\aisin
åutot olåt läinnä osapäivänoroissa eri
linjoilla. Rekisterit ovat gXP-5a8...ltXP
593, {T-594, rBE 595...18E-598.

599-602 olivat ensimmäiset lyhyet
Wiiman valmistamåt autot. Alustana tuttu B10M ja korina Wiimå K202. lokåkuussa 1990 taloon tulleet autot ovat eritt;nn pidettyjä. Paikkatuku 39i+37s ja .eldsterit c,4"r-arq 815, 837 ja 836. Alro
602 oli viimeinen nomaalilåttiainen

603-609 ovat matalålattiaisia S@nia
Nll3/Wiima (202M -busseja. Autot 603
ja 604 olimt protobt"p€jä, joisså mm.
takapyörät oli peitetty korirunSon sisään.
Ratkaisu ei kuitenkaan ollut toimiva. Au-

tojen alkuperäiset 2-portaiset

Scanian

vaihteistor vaihdetiin 3-portåisiki voitheiki. 603 (GÄr-23o) ja 604 (GAY 41)
rekjsteröitiin 28.10.1991 ja niissä paikkaluku oli 42i+26s. Autot 605-607 (Il4S

462, FA966t, E4S-45o) rekisteröitiin

ja 6oa (OFU 467) sekä 609
(OFU-468) 7.9.7992. Ninssä paitlojå oti
43i+24s. EDsimmäinen latalysaatto.illa
vanstettu autosaia.
610-614 ovat myös Nu3-Scanioita,
mutta Lahti 402 -korillå. Aiemmin
TKLIIä on oliut yksi Lahti-korinen auto
2.9.1992

rjolki

5300 oli

Vols Bl0lil E
10.10.1997,

rl(Lh 3!orb5sa h sille

od

dli

1981, 5! o!

po

o to

ikld

k!

letlu lukuish sis!h, smiioila

lis6li

s $sienu

i!

vokoia. xu%i 567 oi

plFhip€it! ii, Xsa Kinno rydii ei,

naltaii! l0ya4shinln
Ia

hpen/Pohlo la

ja

senkin hankinnastå oli kulunut 21
notta, kun 610 (lTU-592 tuli taloon
ma.raskuussa 1993. Korin osalta tuli
BAU|01 0
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'tGst,,!tiIKL408aiy lul.ia Nekhn

haLlillö,

Lenriiiniluhe Ekisldistå,1(tr4 XinnoPydbmi 12r,1999.

moitteita, nuttå muutostöillä niitä saatiin påmnnettua. LiimPöe.istls oli hlwin

636-639 olivat alustaltaan samoja,
mutta ne on ko.itettu Carrus City L2o4-

heit<ko

121 korein ja ne

Lput

siihköisin linjåkilvin. Rekistereiltiän autot olikt Ä6v44t -415, -458 ja -459
Autoa 636 on kä)tetty pitkien matkojen

aluki ja tattia tahtoi olta iäässä.
neljä autoa tulivat tammikuussa
1994. Rekisterit oli,rat UFY-9o6, UFY%2, UIry-2O4 ja WU-225.

6tS (HCC-906\ ja 616 (flGc-gos) oli
kahden Volvo BIoBLE/Carrus City
L2o4:n såia, jola etsittiin siti "oikeaa"

matalalåttia-autoa. Neliskulnainen kori
ja pienet pyödt olivat tunnusm€rl&einä.

oli råtin alla viilsikfkin,
jolla ohjataan ovitoimintoja ja niiausta.
Uut€na näissä

Äutoissa on ovijarrut- Ne tiild<uvat linjalla

7. 43i+33s-paild<aiset autot rekisteröitiin
26,It,1993.
617'619 olivat kok€ilun toinen osapuoli,

siis Votrc BIoBLE Lahti 402 konlla.
Paikkaluku 43i+27s ja rekisterit EGI5a6, 659 ja 600. Autoissa on Voith-@ihteisto. Äutot otettiin kä)ttöön syksyllä
1994. Ne ovat

kä'tössä linjala 25.

Autot 62oja 621 oliEt periaatteessa samanlaisia kuin sarja 6to-614, mutta koissa ol' erona n)'t yki etuovi ja pituutta

oli 10 senttiä lisää. Autoissa on Voithvaihieisto. Myös nämä autot palvelevat

linjzla

25.

622-635 valiinnutti Scånia L113:n ja
Lahti 402-korin vakioautoksi. Vaihdelaatiklona on ZF. Auto 622 tuli nonna 1995

(RGJ-64'), a\tot 623-62a
1996
(RGK-206, RGK-266, RGK'uonnå
286, OGTRGK-294). Attossa62S oli
kokeiltåvma Tamwaren siwun liukuvat
ovet, joitta sitten Erustettiin myös woden 1997 sarjar autot 629-635 (RGK-541,
IFZ-qO1, RGJ-961, OGT'131, IFZ-821,
wF 46r ja RGY-488). A\\rosta 629 ålkaen keulalla on komeillut Lald€n kotitehtae uusi kotkaloso.
136, OGT'627,

20

tAlt0

t/00

on

l"rustettu Mitronin

tilausajoissa.

N'vEITI.lTOf
vanhin nivel on

315, Volvo BloM-ss

Ajoki

SOoo -kori a wodelta 1982. Se
sai tiu}lae seuralåisia ja wote€n 1984
memesså niitå oli jo 21 kappåletta, numerot 315-335 ja rekisterit vastaa@sti
H OM - 31 5...HOM - 324. H P.l -325...H RJ329 se]/.j; ESE-331...H5E 335. Paikkalu-

ku on soi+sos ja ovitus 2+2+2. Ensimmäisissä autoisså on kåäntöistuimia, joilla paiLlajalo muuttuu 54i+45s. Numerosta 325 puolestaan lakiintui paiklaluwksi 52i+52s.
336-356 olat trudemmallå B10M-a1ustala ja Ajolki city -korilla varutettuja
52i+52s jå 2+2+2 -autoja. Autot 336-341

tulivåt wonna 1985. seu.

tulivat 342-349 ja Esta 1989 modernisoitu 350-356 sarja. Rekiste.it ovat
HTM 336...HTM-34O, HUJ-341, HVC342..J1VC-349. ICP 35O...ICP-356. Ohjaano on uudempaa mallia nunerosta
342 alkaen ja auto 356 on viineinen Ajokin tekenä Civ-nivel, joka jublan kunniaksi såi erikoisen hopeeaitanaa.laulcen
ja mm. ABs-jårrut. Uudenmassa san6s
oti linjakilpipuimuri ja raiklåat sisåvärit.
357-361 tilattiin BloM_alustalla Wii
mattå ja N2o2-korisena. 57i+48s -paik-

kais€t autot tulivat kå)ttöön U.-

27.12.1990. Rekisterit oaat KFM-254,
JAE-379, -376, -375 ja -4o2.

400-407 ovat Volvo B10t-A/Car.us
N2O4 City U-222o matalatattianiveliå,
joiden paikkaluku on 55i+37sl59i+31s.

Takatuuppårit ovat olleet såhkövikaisia jå

kehnohko hankinta, mutta matalia oli
palko saada ja Volvoon oli aina luotettu...
vuoma 1s96 ostettrin viisi autoai 400
(NBR-974), 4or (OGT-129), 4o2 (RGK
361),4o3 (xGT-948) j^ 4o4 (XGT'950).
Auro 4o2 k;ivi blppihlräkslnt:ikieroksetia nn. Puolassa ja otettiin käl'ttöön
våsta helmikuulla 1ss7. vuonna 1998 autoja tilattiin kotne lisää. Niiden ovijä.j€stys on 1+2-2+0. Rekisterit ovat 405 (NG/144),406 (NCJ-185) ja 4o7 (NCt-2ln.
408-413 olat Scania CN94UA6X2 Om-

nicity -niveliä. 4o8 hankittiin aluksi kokeelsi ja se oli Suomen etrinmåinen
Omnicity-nivel. Se valmistettiin Ranskassa

ja se sai .ekiste.in sS-822 josta

sille muodostui l€mpinimeksi

Kissi.

Ruotsissa valmistetut saia-autot tulivat

käyttöön kesäI1ä 2000. Paikkåluku on
52+83 ja ovijärje$ys 2+2-2+1. Rekisterit
otat 4o9 (JIYA-991), 4ro Q<yA 989), 4tt
(XW116), 4r2 (XYA-865\ ja 413 (xYÄ884)_

TEIIIIJft'T
2OO-209

Volvo BiOM-6X2/Wiina

X2O2:t osoittautuivat heti

h}liki

ja

1uo-

tettaviki ajon€uvoilsi. Vuonna 1990 tuli
n€Uä autoai 2oo (FAI-698\, 2o7 (GA'I-

521), 202 (GAJ-472) ja 203 (GAJ-817).
Seuraavana \ onna tuli kolme autoa
(204-206) FAÄ-.ekiste.ilä 929, 928 ia
927 ja \4ronn t992 Åelä autot 207-209
MFL-313, -314 ja -312 rekisterein. Paikkåluku on 54i+24s ia oviiäriestys 2+2+1,
missä poistumisovet ovat telin nolemmin

ja BGO-947.
218-222 sadan teliautoi vårustettiin
Cår.us City L204-221 -korein. Muutoin
ne olivat edellisen sarjan kaltaisia. r.kakuussa 1gg5 tulleet autot såivat acorekjsterit 796, a3O, 836, 827 ja 826.
Paikkålulu on 55i+3os.
223-225 ovai uutta Scånia L94UB6X2
sarjaa Lanti 402 -korilla ja 1+2+1-ovillå. Autot otettiin kåltööD syksysrii 1998.
R€ljsleritunnuket oyar NCJ-146, TIH
568jå NC/ I82. Paiklioja on 55 istujalle ja
627, RGJ-624, BGO,927

BIoBLE/Lalti4o2 matålålåttiateli, eräånlainen tutustumis- ja
testiåuto Voithin låatikolla. Mukana oli jo
210 on Volvo

laild.i uuden alustan hienoudetluistonestosta ABS-jarruihin ja ohjaåmon monitoiminikseen. 55i+31s paikkåinen auio sijoitetriin linjalle 19 kokemuk'a keråämään yhdessä S@nia! vastaavan kanssa.
8.11.1994 rekisteröity teli sai rel.jsterin

HGL-609.

2u-217 sarjån ensimmäinen eli 211
(XFx 926) oli koeteli, jota rertailtiin
Volvon vastaavåan. Auto oteniin kälttöön
marr6kuussa 1994- Toukokuussa 1995
tuli vastaåva auto 212 (KGG-256), jassa
kuitenkin oli va'hteistona ZF:n sijasta

Voiih kokeeksi. Varsinainen autosarja
syksyllä 1995 tuli sitten ZF-vaihteistolla ja
scania oli srjä)'ttanf Volvon- Påikl.a-

226-228 owt Volvo BIoBLE autoja,
jo'ssa telin takapyö.ä or kiängwä. Käåntyvlys perustuu kitkaån. Teli lukittuu itsestä:in liiinteiil<si, kun nopeus ylittää 40
kn/h. Carrus City l2o4-121 åutojen rekjsterit ovat ,VU-763, KIU 788 Ja KIU253. Äutot tulivåt liikenteeseen sylsyllä

229 (KrU 8n ja 23o (Kru-88) r,Jlivat
wonna 1999 ja loput heljä slyskesållä
2000. Niiden rekisterit ovat Otll-s|o.
OI'II 485, OyH-sos ja rfB-t3t- Isttma
paikkoja on s2ja seisonapail&oja 42.

MUSEOÄIJTUI

TKI:llä on itsellään hrjoilla neljä nuseoautoa. Johdinauto numero 5 Valmet
JC BTH:n sähl<ölaitteillå on säilössä Nekalan hållilla. Auto oli TXI:llä 1.10.1949,
19.10.1976. Seuraavalsi vanhin on Aasi
112 €li AXC Regal Mark Ill/ryahet DA
wodelta 1s4s. Auto oli liilennelåitokse.ll.
1.1.1950-26.5.1971. Sillä on nrt alkuperäinen AJ-3la -rekisteri. Auto valmistui
1998 museoåutoki. Auto 148 on rutru

212
216,

1999. Pa'Ikatarjonta tällä sa.jålla on

museoauto. Altiivipalvelukessa Scania
BF61VA/Aj okt<i oli 9.8.1954-12.4.r97a -

jossa oli seisomapaikkoja 44- Autojen
213-217 rekisterit olat WB-456, RCJ

229-234 telit ovåt Scania L94UB6X2/
tåhti 402 autoja 51i+41s paikoin. Äutot

R€kisterikilvet ovai nylTisin valkolohjaiset EIU-966 tunnukin, nuna joisså
kin ajoissa pidetään m)ös musiapohjåisia

luku åutoissa olj; 211 53i+38s,
55i+4Is

ialliiia$r,

ja

213-217 55i+42s påitsi

Xwå Juhanå

N dud5.6.1986,

Mll0ll 21

1 ilällnålå (Plrkkahall )

&lkkr

2
Petsamo-KaLrpin sa

4 Raltan€sema

mda

Siirkännieml

Itä Hervånta.Keskussal€ala

R!ot! a-saEnkulma (Pirkkahalli)

l$äilflärelind 227 teiio ai !åålkellå, (usla ilFeie irl r yksinh airkllu nd 4sitorisknidat pultiwil h
siik4 ehoil! oi jäiiil pois,Ältmo eiolLllrielå ehdL{y hiflm n!mdolå, (wa Ximno Pirhand 2,10,1999.

W-966 lapprja.

Uusin museoauio onkin sitten melko uusi; viimeinen kåupun
ki-Sisu wodelta 1985. DÄF moottorinen
Sisu BK-160D/Ajol&i City HTJ-544 ol

Kaupunkiliikennehisio.iallisen Seuran

Muitakin TKL:n autojå on säilynlr
kayttökunnossa. Tä11ä he&ellä Auto- ja
Tiehikennemuseo Mobiliålla on entinen
TKL 163 matkåiluauto. KLHS rrllå on
kunnostustyö kesken Äåsissa 17o, kät1töautona on 531 eli BT-69CR-Sisu Ajokki
53oo -korillå nodelta 1978.
TALVEN

2MOI2M1 KUUTI,IMISET

ky

jli

asutusta. Paluumåtkå kaupunl<iin tehdåän suoraan Vannaa kirkkotietä. Linjan
12 autot ajavat nyl:yisin reittinsä suoraan
Hallilantietå Koinstontielle. Linjan 2l autot kiertävät nlt Ko.l.inmäestä tullessaan
Veisunkadun kautta pailaten siten linjan
12 reitiimuutosta. Linjan 21 vaihtoehtoinen NiNan päåte on siirretw tåhdesjärven teollisuusalueelle, jonne åjetaan reit-

tiä NiNankatu-Nirvansuonlaiu-Niwanrinteenkatu-Särkijärvenkåtu ?ostitor
venkatu-Tietohallinnonkatu-Autom'ebenkaru. Piilinkaru jäi kokonaan .eiieiliä
pois. Linjan 14 autot eivät enää kierrä
Epilän kauttå. Linjan 18 reitti ktrlkee nlt
Åtalasta Leinolån kautta Keskustaån reit-

23.9. slttyi linjan 26 auto 402 tuleen
Multisillassa. Autosta olivat vain hetkeä
aikaisemmin poistuneet viimeiset måtkustajat. Auto vaurioitui tåkaosaltaan pahoin, sillä palokunta ioutli repimään åuki

tiä

Reittimuutoksia tehtiin talveki linjoil
la2, 12, 14,18,19,21ja 28. Linjå2käyPiåholan påätettä ennen käänqrässä Korvenkådun päässä, koska siellä on uutta

elokuvia. Näiden nainoskatkoilla pyöri
myös TKL:n l,upa rn4ahsto.t -nainosja

kattoa ja seinärakenteiiå.

N'kinväylä-Orimuskatu-Mäentaku-

senkatu. Näin linja 18 kulkee tfinolan lä-

pi linjan 45 reittiä jå Aitolahdentiellejää'
vät enää linja 28ja 9oY. Linjojen 19ja 28
päätepa'kaksi jäi PDnikintori.
15.9.-1.10. esiiettiin televisiossa Bond-

ko. åjån linjan 7 autot oli kilviietiy

12 Hallla

Kesklstori

15 Kaukajaryi Pispalånharju
15 Kissanmaa Leniåvånnieml
17 HolvastrK*k0stori
19

Leino a.Prynikiniori

20 Hiklvuori.Koskipuisio
21 Kolvisionky å Keskustori
22 Annåla Haukiluomå
23 Hervania.Keskusto
24 Kaukajätui-Eteläpuisto
25 Jänkå Pgnikinio,
25 l\,Iultisilia.Tesomå
27 lrtala-Tahmelä
2a Sorib Prynikintod
30 Etelå-Nervanla Keskusior
45 Pyynlkinior 'vana a Kangasåla
50 Höytamo Siv kk?lå
52 Valkeakoski Sååkqa& Tamp€re
61, 52, 53 Tampere Pirkkala
70 Nok€ Tampere.Kansasala
71 Nokia Tampere Lempäåla
73 Tampere TA\S.Kangasa a
75 Tampere.Kanga$ a Pbn$
76 Tampere.Kangaså a-Pälkäne
79 Tampec Nokla tltäry]
aO Tampere'Ylojärui l4etsåkylä ym.
85 Tampere Yrojärvi Kuru ym.

85
90

Tarnp€re-Ylölårvi'l"krala ymTampere'[4T23 Sor a (le]sko)

90Y Tampere Aitolahi Sorlla (Ielsko)
Tl(L 333 Vo[o 8101t.55/liolki 8000

Kw! Jliåm Nmd nd 22,4,1997,

22

fA

I0 4/n[

.ii!!Lhu$i uodelli 1984liijålla

26 Filtås,ä

6aPåil,tlorc$a Xoslip!islo$a,

95

Tampere Rlutana Lihasula

3itå

li6t

TU'US-UMISMATKA
osLooN 23.5 - 2.r-5.2001

KEVÄTKO KO US 2OO

SRS:n Oson matkan aikataului Låhtii
keskiv ikkoillalla 23.5.2001 Helsingsia la
ede leen Turustå Seåwindillå Tlkho måan.
saapum nen Os oon iorsta .ll\apä rbl\a 24.5
(helåtorstalna). Käytåmme nä llä nåkymin

samaå linja autoa kuin Goteborsin mat
karia, ja kuljeitajana on taås Timo Pekka
Per llåoloalka torstai liapäivåstå lauan
täiaamuun. Ybpymine. Ha6ldshein nini

sessä retkeiymajassa Grelseni. kaupun
Sinosåssa. aivan lahellä kahia ra(rotielrn
jaa. Nille jotka håluåvåt ta6okkaamman
majoiluksen on våihtoehtonå Scandic hotel

L
Ohjelmaan sis:,ltlA flahdol isimman mo

nipuolner t!t!st!minen Oslon joukkoli.
kenteeseen, seka nykyåikå siin ettå vanhoi
hh rainovaunuihrn, busseihlf ia paika llsju
n in, vårikkoia unohiåmaita. Yhteisen ohjel.
man oheila mahdolisuus omatoimiseen
liikkumiseen påivålipu lå.
Oslossa on kahdeksan raitiollelnlaa nrot
10 13, 15 ja 17.19. KaLlstoa on ny1 ko mea
lyyppia k!. HöKavalnut ienee luur pois

iettu. On enUsiä gbieborgialsia, niveivaunu.
ja,a upouusia os ttarn matälia nivela. vari

Viisriinja nen hetoverkosto jakaant!u
ilaiseen vanhempaan osiitain esika!punki
.altio injoien paalle rakennettuun puoleen

ra läntseen uudempåan puoleen,

loka

rakennettiin vanhojen Holmenkol / Roa /
Kolsås / sognsvann.ine ratojen påå le.
Ldasså on virtakrskosyollo ja lännessa aio
iohtimet. Mevovaunuiå on useita sårjoia
vanhemmar Liäiset j!nat kulkevat vain virta
kiskovo malla, mltta uudemmat voivat k!1.
kea seka etiå taroeen mukaan m ssä lirken
Oslossa on myos laajahko såhkbpaikal

islunaverkosto

la sirhen I ityvä

moenin lenlokenttårala.
Loka

tralikkhistorsk Forening

n

Garde.

rait

o

Vognhall 5 on kesklsiassa ja
mahtava kokoelmå ratikorta ta
hyain varustettu ki4akauppä.
ulkopuole la ete ån suunnassa
Vinterbrossa rakenreiaan museoraitioiieta
vaunumuseo
siellä on tosi
busseia sekå
Kaupungin

1

Suomen Railiolieseuh ry:n såånlömååråinen kevåtlokous pidslåän Helsingin
kaupongin Råitioliikennemoseossa sunnuntaina helmikuun 25, päirånå alkaen lello

14.00, Säåniöhåäråisien asioiden jålkeen k.i9elenme Joukkoliikenneaiheisa.

Lokaltraiikkh storisk Foreningin to mesta
Paluulahto lauantaiaamulla 26,5. T!k
holmaan ja Seawindila-r!rku!n seka k!lie
tus He!slnki n, jossa ollaan sunn!itai

lvatkan hinta illee olemaan noin 800
1000 markkaa, johon ssåtyy klltetlkset
bussi lå ja Seåwindillå sekä yopym set /el
ke lynajassa Os ossa. Lopu linen hinta sel
viää helmikuussa, kun tiedossa on lopuli
nen osanoitaiamäå.å.

Ennakkoilmoituksia on tullut niin påljon
ei1ä matka alkaa o la melko täynnä, Jåliellä

oevia påikkoja voi |edustella malkanjohta
iå Klås Weckmanilta, puh. kotin (09)
5472604 ta 0400 977 657 sähkoposti
klas.wecknan@he sinki.l.
OsLon malka automme elamäntarina:
Oslon matkå automme on Sis!n viimeiseksi
jääneen lrnja automalliston Lippulaiva. Aulo

on ilmajousiteti! ja takanooitorinen iuns
tibussl. Voimåå aniaa åmerikkalaisvalmis
teinen cunhrns d esel. autossa on nyös
aulomaattivaihteislo, mikä on harvinaista

suomalaisessa i!risiibussissa. Nåista

"C!mmins Slsuiks " k!lsut!ista å!ioista on
sanott!, ettå Sisu opp tekenåån hrryån
lnja aulon j!uri ennen kuin koko linja autotloianto lopetettin. B!ssimme kor o.
Kutter 9 turistikori. Myös Kuiter on ka

toavaa kansanperinnetta, sillä ylellrsista ja

henosta korestaan tlnnett! tehdas

on

lopettanut toimintansa.
Retkemme bussn hänkl Yeisradlo "si
kariportaan k!lleilamrsta varten 1943.

SR9INFORMAATIOTA

siiHroPosTmE
Jos haluat saada nopeasti a.jankohtaisia tieroja sRs:n tapåhtumista, se käy
päinsä sähköpostitse. Mutta nltSinuD on

ensiki ilmoitettava nnkiin liitBnisestäsi

yhdistyksen sihteerille såhlijpostitse
osoitteeseen j.nordlund@kolunbus.fi .
Samalla suostut siihen, että sähköpostiyhteystietosi on mahdollista niihdä kaikkien niiden osalta, jotka ovat mukanajårjstelnåssä. Jos et halua yhterstietojes'
näk)rän, ilhoitå siitä e.ikseen, niin saat
våstaavat viestit piilokopiona. Tähån rinljin voivat tulla våin sRs:n jiisenet, eivät
seuran ulkopuoliset. Huomatkaå, että
"vaståa kaikille' -periaatteella läheteBt
viestit ei!åt sitten välity piilokopion saajille. Muistakaa: kukaan ei ole tåsä s)steemissä automaattisesti mukana, vaan
ainoastaan ne, jotka sähköpostitse
'lmoit
tautuvat tähän yllämainittuun sähköpostiosoittees€en. Yksi ilmoittautuminen
riittäå. Jos haluaa erota ringistå, siitäkin
ilmoitus samaan osoitteeseen.
Tämä palvelu tulee tåydentävänä väli-

jå SRS:n verklosi\uj€n
rinnalle. Sähköposti.inlj ei koNaa sen
enempäå jäsenlehteå kuin intemetsiwneenä RAITTOn

ol

Ta laisiå kuljei!sta
k!iterkin suhteelli.
sen vahan. Bussiolikin hyvin våhän ajetiu ja
s isiissä kunnossa, ku. se po stetiiln "kos
kå se ei ollut enäa tarpeeksi h€no . Van

hoila påivilään iånå milteiajamaton bussi
rekisteröiti n ammaltiliikenteeseen ja siita
priäe. se on palvelut hyv n A bus nimistå

llttslllclll Ul{J{Utlt KUllUfUS. muutok€t
k€såkuun ålussa 2001:

linja13STA>STA
Mlir0{, 23

KI

tuhn !äältj

Hdnoriehlnidii n.l@dhllellaomalle htaddle€n. (ua hna iauiala,

linjat rrja 16 HKL > HKL
linjat 41, 43 ja 43B STA > STA
linjat 55 ja 55A HKr, > HKr,
linjar 51ja 52 STA, Hlcja TLL > comq
linja 69 MLO > STA
linjat 75 ja zz LOY > Comex
Linjat 16, 55 ja 554 tullaan hoitamaan
kåasuautoilla, alihankintaa myönnettäneen Tanmelundin Liikenne Oy:lle.

Kilpåiluttamiskohde,
Helsinsin

joka

sisältåä

linjat 57, 79 ja 79Y,

nenee

k€säkuun alussa 2oo1 HKl,-Bussiliikenteelle. Päätös slntyi lopuita 16.11.2000.

iltul l{l 20.11.2000. M:ikelänkadun ullalkopalon sammutustyö tukki pohjoisen
suunnan kumna&in ajokaiståt ja påkotii
mm. valtåosa 60- ja 6o0-sdjoj€n 1injoista poikkeusreiteille noin kelio 6 - 9.
HKL:n radiopuh€lintiedotteid€n mukåån

€nsin kä]tettiin reittiä Mäkelänkåtu Vääksldtie-Teollisuus|€tu- Jämänkatu
- Kunpulantie - M:ikelänkatu, jolloin väliin jäi 3 p)€äkk;ä. Melko pian siirrrttiin
reitille Mäketänkatu - Vääksyntie - Teollisuuskatu - Sturenl<atu - Mäketänkatu, ja
v:itii. jääneiden p)s:i]*ien määrä väheni
yhteen. Palo ei \aikuttanut raitioliiken'
teeseen €ilå etelän suunnan autoliiken-

tÄ flllfi.tlTÄflt 30.10. [aT (l(lUtJJÄtJ I
osuutta Apollonl@tu - Salmisaari kowanneella bussilinjålla 8X oli puoli seitsemän
aikojhin ajossa HKl-Bussiliikenteen bussit 23, 34 ja 38. Linjåldlven telstiosasså
oti kaikissa busseissa tektinå "raitiovaunua koNaava bussi". Töölössä bussit kä24 fÄ 0 {/00

vivät kåäntlmässå ympä.i Töö]öDtorin
tlllJA 8 OLl P0llftUsltlTllli Ruoho]ahden
pu&itöiden l1roksi alkaen noin klo 18 alkaen liikennöinnin loppuun. Linja ajoi
poikk€usreittiä: - Runeberginkatu -Mannerheimintie - Bulevardi - "Erottajån
silnul&a" - ja takajsin..

bussiterminåali
vihdoin ki)'ttöön. Helsinsin linjoista sinne siirtyivät 40, 41, 43, ja 438. Seutulinioista taas Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien seutulinjat sekä lentolent ilinjat
616 ja 617, samoin Pohjotan Henkilöliikenteen lalustolla hoid€ttavat FINNÄIR30-10. 0TtTIlllll tUELlllÄlllll0lll

l(tlÄ ll:fl avautumisen myötä Espoon sisåisiä pikalinjojalisättiin kahdella.
25.10.2000:

Linja 3 kulkee Kiv€nlahdesta Keraån ja
linja 5 Matinlyliistä Leppävadaan. Linjauudistuken nyötä Espoon sisäisen lin-

jån 43 (Kivenlåhti-Kerå)

päät€pysåkki

siirtyi Kemsta JäNenperään ja koraasi si'

ten linjatr 43A (Kiver ahti-Järenperä).
Linjojen liikemöinti alkoi 30.10. Linjoja
liikennöi Suomen Turistiauto alihaD]:ki-

$/s[,4,ri ttN

I

Stf/Gll/

UUSISTA

Bonbardier

mei.ojunista, HKL 201+202, saapui
Såksasta

Sompdaa€en pe.jantaiaanuna

29.9.2000. Vaunut oli kuomattu saka-

låisten rekkojen peråvaunuihin ja kiskoille laslu tåpahtui nostureid€h a\,us-

t*sella Herttoniemen radån metrovåihteella. Ensimmäisenä kiskoilte laskettiin

453, mutta myös Helsingin linjallå t4 (tai
32).
17.10. [Il 3823 Hebinsin linjalla 97. R€ittikilvesså jopa oik€at "mä:iränpät€kstit".
(Autossa 9823 ei ole mäiitänpäätekstikil-

piö, joten kvseeÅsä on joku muu auto 9923? Lisiiksi olisi outoa,jos oakaasuauto 9823 olisi todella kulkenut linjalla
YlllOu0PPUllA 21.22.10.

HKL:n linjalla t4B

kalNtoDa kaksi v.2ooo Mersua

ja ylsi

Citaro.

Erll!/ nlll
coiier Flilandh hsth 2000 hr tilaa tulli{bivota BloBWC 5 X204 cilt t rtdoa, joua ndhniii hdtatui,itåen
rleiii rår.ihir Tå55å nlsr.Ell0lse33å trh$! !lto ertiaa ity{åå .Tt(r atota', ttura tenu Co[in 3,9.20m

ldo 10.45 vaunu 202 ja puolenp:ii in

jiil-

vat nlnaus.yhmää Sunnuntai-iltapäi,
vänä. Haeintohe&ellä vaunut olivat pai-

ilttsl fll

ftm

IAI|IXI nebojuni€n laake-

rien kuunE}äFti-ilnaisim€n itävaltalai-

låite

selta vAE Ac:tta.

asenn€råån

tun-

ndiiD Sörnäisten6emån itiipuoleue.

koilaan tåiwriDl@ddtå - länteen Tehtaankadull€ johtavilta "vararaiteilta",

ikåänl<uin kohtaamistilanteessa. Kuvausten woksi alueen Iiikenne v?ilillä katl<aistiin, joten linjoila 3B, 3T, 14 ja 148 oti
pik10 viivästlanisiä.
lGPPl.tÄ8lA

ruSffUfi

HltlÄlrsvlUtlu [-2

ja Iso-valmet 23

on hylätty 23.5.20oo.

tflSlMlliililEi lrfl0llAit 20t on vastaanotet-

tu HKLlle 31.5.2000. Samallå on allekirjoitettu våunujen 221-240 optiohankinta.

llfll+ l0 Elmistui

O7-2ooo.

Hft VÄn|0I84 207 Påsi]ansilalla KOE-tunnuksir kohti ltii-P6ilaa 229. kelo 8.25.

Hl(I

I oli litrjalla 2

5.10.2000. Tämä vaunu n?ihtiin kesiilä
melko huol6tuttavån näköisenä, mm.
osa istuimista puuttui. Vaunu ei n:iköjään
joutunut vielä tibsä vaihee$a poistoon.

!/tUlXStUSn BAlllollAlr!/UJtll

4

ja 26 pelkät

kodt nojaåvåt toisiinsa Koskelan hållin
pohjoisnurkassa odotellen hävitystå.
Vaunusta H-2 on vihdoin riisuttu pois
kailki k.aosiksi kä'pä.

Jljlrfl 00 l/lsollu NrII+

88 linjatla 7A

Råitiovauru HKL 2o7 tTljesk€llut Helsingin kaduina ko€ajoisså mm. 19.9. ja

iltapiiiväruuhLa$a 9.11.2000.

26.9.

VaI

2.1!.00 ruÄPÄtviruuilIAssl|

linjala

vario HKL 209

10.

lI

0UVAT

sa liikoteesUi jousitukseen liittvi€n säåtö- ja mittaustöiden takia (ulnistajan
pyynnöstä). vdiobåmit lu\,?ttiin talejsin
41 lopulla. Erä:in

tie-

don mulaar ämän vaunuty'"in laajempi
käyttö alkaisikin mstå aikaisintaån \,r'loden 2oo1 puolella.
dl[BUS EUCTIICUS Dtrllssl0n -kåluston jousitukeD mittåusten ja såätöjen aiheutta-

Ina seisokki

jä

lyhyehköksi,

HIo- 207 oli jo sunnuntåina

IlSn

ilnl+

UmEIA IUttU
kasså 18.10. ti4ialla 78.

silä vaunu
1s.10.

liDjan

iltåpäviinun-

nÄfl0vlul/lrT lrt 103 0injanmerona
jå HKL 1o5 0injarunerona 4) awsti-

17.9.
1A)

bussien

kal6i uusiiia Carrus-Volvoilla ajettavia
nnlån 5u5 wo.oJa, tasta syysta 52:uå ei
ole viikonloppuisiD Koskelåsta operoitavia woroja mutta ma-pe s€Iainen €delleen kulkee. UnjåIa 148 lå-su kulkewt
kolme Mersua ovat ehkii sooT:n ja
5o1T:n vrorcja, kun taas kalsi vastaaka
la 58:ltå ajavaa voivat ola to9:D !!oroja.
Joka tieuä näisui @isi ilmoitela.

st Jiutt

r(Il Hft.BUr woden2oooMer-

@deksiä on woklattu Wstendin LinjaXe. on linjojen 14 jå l4B viikonloppukåiusto hiukan muuttunutr lauåntaisin ja
pyhäisin niiillä linjoila on allanut ib,ä
myös luoden 1998 MeNuja Autot oEr

Epan4

kun M}}mäen ja Mdtinlåakson linjoilla kulkee Scania/Låltia vn.
2000.
Hn lll960l JA 9t02 ovåt liiklun€et HelsingiD linjala 18, hDnan ne omt pysln€er
ehjinä. Sunnuntaim 29.10 bussi 9601 vi€tiin auton voimal&Gti sawtessa kesk€n
päivää linjalta vårikole. Linjan tg kalustotr )timen omt monesti muodostaneet

autot 8502, 8503, 85OZ 8509 ja 8605.

sena" samå kolminum€numerc kooltaan pienem-

I0Il!] (6.10.2000, pois-

liikdteeseen viikon

l2.l!. |/Änl0l[Ält JA V0tUl 10!0 .innalikain
an vaikola klo 1r:32. KllJman}jn
htvissä oli "reittituDuk'

lttrfi uuien

roinen luku (viimeinen

3.i0. HllI209 linjalla 10.

Unlfln

mm.

IIUSIA

viikonloppuki€rätylseen: Linjalla s2
k'ikee la peråti kolme ja sunnuntaisin

pänå kuin kaksi ensimnäis*i). Jiiiikööt nuo numerct kenomatta, k)seessiihän saattoi olla (vaålien

aikåan) jokin poliittinen
linja.

HK.IU 41 . {6 tuliråt ajoon

elo

-

lokakuussa. Autot

ovat sama aisia kuin 37 40 eli Scånia L94UB4X2/

k}lti

402. Ainoa ero kes-

kik€sällå luowteftuihin
on takalinjalilv€n siiainti.

Autoilla 37 - 46 hoidetåan
arkisin låhinnä linjat 241,
242. 246 sekä 2o4. vilkoriloppuna autoia niikee

etenkin linjoilla 452 ja

(Epi.l(åriä Hft I hittlr
näytli jo lienån syikältå.

htdh nyli sth/rå
&$ Teln!

2000!

hitk

k

råttå

larih

tohrato

Cottii
{,n0

25

pdi

Myös

teli-Volvoa liil<kuu usein linjal-

la 18.
10-10. (r 9105 Hetsinsin linjå]la 95. Uutinen timä on sik6i. €ttä linja 95 on yksi
haMista kokopäiväisistä- ja viikkoisistå
linjoistå, jolle €i ol€ merkitty Cå, jona ei
yleensäkään ote) yhtään "matatalalattial?iltöä". Se kun on kilpailuttamaton
linja. Ja vanlinta matalaåhan oli tässfin
liikke€llä.
XIASUBITS$ Hl(t

alun

10.12.11.

57.

HKL 8733/664"

02.10.20U0:

Hlr s{lD Hdsingin ]injalla 16. Ma-

tala krxai

olut haninåista tiillä linjal]a.

l2.ll. lll0.8u
vaan

s4tll (GAs-1) on lokakuun

olut erityis€sti linjalla

33

(ei mseo-scania-Vabis

nodetr 2ooo voho) H€lsingin lin-

jalta 14B.

lt.ll.

Hl(L 503
50

llElslllclll luo$rntssÄ, l,aivDral<en-

elikmkihiM

Scaidh

slnirtana

{ikom.
wolt! Eatiminlmar kesånökli^/sh

sFti

pe*Em loi d

l6$/nrt

iitanå mdkti plcttiin

Pom

na isl

ulk6a'ishsla.5e

!. IOF

hna R

d hjnirul Ehal

hah ?3.92000.

0 flYT west€ndin Linja 27, koneåt
tekstit kyljissä (MB o4o5N2).

STA:n uusiå Scånia L94UB6X2 -tdiautoja

fiIL 27

220 \4n.-76 (AHM-624, autossa lappu
"mlydään') ia mattastajienså åItereita
aktiiviwosinae ravist€llut Sisu/Wiima
m.-72 tai -73 rekisterikilpijäi piiloon, tå-

aina numeroon r81 6ti. Autoissa on liik€nnöitsijiin linjaan kuulu€n Ikarus 894 kori- Nä)'ttää 6i1tä, ettii Scania L94UB/
Ikarus E94:stå olisi tulossa päiilaupuDkiseudun uusi perusbussi. SIA:n tämån
hankintaerän perusbusseisså ei ole etu-

Ilmeisesti myös HKL 25 (uusi MB
O4O5N2) on wokrattu West€ndin Linjalle, ulkoisia tunnukia €i ole, muttå si
siillä ovissa ja pleks€issä on Westendin
Linja -taroja eikä kutjettaja oUut kau-

kana linjanumerona 66A).

linjåkilvesså mäinånpäåtekstiosaa.

Hill.t! TEU.S$ lA S60t Helsingin linjala Z/S
må 20.11. Jal<omåestä ldo 8.o5lähteneesså norossa. Ti 21.11. linjaila 58 joku sa-

STÄr lUttlUI0I 12, 180, 181ja 182 wat

tajantien alkupässä, viettiiä €liil(epäviä?in kåksi HKL:n entisti bu$ia. Aidatulla
alueella S@nia BRI11M sg/Wiima K-1OO-

man sarjan (9603-06) auto Munkkinoresta ldo

12.17 lähteneessä

\uorossa.

Ittsl

0l[ Ut/JÄtU 5tÄ kuuluu viikonloppuisin kulkeå nyös litrjan 645 Volvo 7oo0 autoja. Viråltinen nuutos tapahtui syksyn
loppupuolella.
zE.l1.z!00

ilttsl Gl linjan

32 kalustona

oli-

vat HKL 36ja 45.

su 205, scmia NU3CLL/låhti 402, saapui Helsingin linjan 63 Paasikivenauldon
päät€pysäkille

k1o 15:30

tiistaina

26.9.2000. Auto oli siis ST-dn kannalta
vaDIaIa tutuUa Helsingin linjalla 63. Kysynyls€sså lienee alihånlinta. Tämä ålihankintå alkaa saada jo selaiset mittasuhteet, €ttä pian milä talansa linjalla
v.i nähdå melkein kenen tåhånsa kalustoa. Mainittaloon, ettå Hgin linjaa 63 on
ajdut €lolrusta 1998 alkaen Linjebuss
e1i

nylryin€n Connd.

sTA: tJl$LtUSSl 180 oli tiistaina 31.10. aamuruuhkassa Helsinsin linjalla 21V. Tåmä johtuu siitä, ettå yhtiö on aloittanut
alihanliDta-ajot kyseiselä linjallå. Yeen-

sä vain yhdessä llrorossa on kä't€tty
STA:n åutoa, muissa STA:n

kNlit

ovat

ajaneet HKL-Bli:n bussiå.
VllN0LLÄ 15

m ml0fll

0

flAvrlTIU

Ruskeduola (Hki)

r\t't S'lL 67'7, 680, 681 ja 682. Nume-

romuuros siksi, ettii yhtiölle on tullut teliautoja nmon 181 asti ja myöhemin
tulee vielä

teliaub

1a2.

sll:ll ilttsl fl tl JAtu 15 nä]'tuiä päivisinkin ajel€van Volvo BloM/wiinå

K202ria. 25.9. ajossa ainalin kaksi, joista
toinen vaihdettiin Rusk€asuolla samantaiseen (itmeis*ti "vetreänpään") llo
11:40. Linjallahan piäisi olla }lo 9 - 14
pelkkiä matalalattiaisia busseja liiken-

T[SntM r0.r0. ttlÄPit|JÄnuulxassr linjalla
Tammelundin auto 8, myös Latjettaja
TLL:n.
71S

80llc0l0ll ltsPoo AUTo) 61, ZEA-961, on
n)t west€ndin Linjå 15. Jo aielrmh samanlainen volvo BloM/Altison/wiirna
K2o2
sai

m-89,

ex Concordia 63, ZEA-963

Wl:lla numeron

lltslttlolll UllJÄ

0

14.

0sIA UT muutaman

bussin Concordia Busilta: Autot ZE 4.-961,
zEL-962 ,7F,A-963, ioka on jo maalanu

valkoiseksi. BNA997, BNA-998, BNA-

999. Autot ovat entisiä Espoon Auton 61,
62, 63, 97, 98 ja 99 wnna K2o2 Volvo
B1OM n. 89. Lisii](si WL on ostanut
BFA-251:tr, joka on Auto-Anelån 47
(347) Wiima M3rO ovilla 110 Volvo BloR

!'In.89.

l3.t0. 0l[ lcll!

lin

14.45

oliTöölöntullin She]-

kohdallå keskNtaan pän metrwillä

kaistoila kahden bu$in ja koln€n linjaauton ketjukolari. Osallisina olleet bussit
olivat STA 227 linjalla 248 ja Conn€x 521
itman titrjatunnusta. sTAn bussista oli

ainalin yksi siwilikuna nennlt ri1&i ja
Conn€xin åutosta etuvalot rikki ja keula

rj'ttj},n. Kolårin s€lvittely kesti melkein
tunnin ja MdDerheimintien keslTståan
p:nn mendå liikenne oli sen ajan palasti

f,tsfillDlll UllJAll llllrsnil h.javoituninen
jatkuu: nunerolle 16 on maalattu STA:n
Lahti 402 -måtala. I IL 17 0n samanlain€n, sanoin W]- 19. Alusta on Scania
N113CLL m. 1993. STA:Ia åutojen numerot oliEt 204, 205 ja 209.
13.10. lllVllTTU IiISTt

0l INJA

losoin

vanrstettuna €x connex 298 Volvo
BlOR/Il}rti 4Oolullllll(l/TAl{Ulll0l [iYnÄVÄI sekavoituvan
iåtku\åstir Espoon sisäisellä linialla 13 ja
seutulinjalå 128, jotka sTA on aikoinam
kilpailutuIsssa voittanut ja joita k'rit€nkin westendin Linja täIä hetkenä ajaa,
liikkuu näemnä nyös Connexin auioja.

ll0lllllll SISUIU (eti Hansa-AuniiLryi koko joukko Renault Agorå

25.11.2000

tola)

Line -kaupunkibusseja. Niiden otalsuttiin olevån menossa westendin Linjalte.

lädössä oli Ventodmi Oy:n auto .lry-70,

2{10.2000: Connex 21 seutulinjålla 514.
1lÄ 30.10.

525

ml EIl sittul523

linjala

tinjarh 13ja

128.

jalla 47 verattain hanoin H€tsinsissä nä-

bussinalli: Aabeffaa-Volw nmero

24t.

SluruUflJlttl 163

oli

k€skiviikkona
4.1o.2o0o Concordia Busin wodeD 1991
Volvo BloR-67wiima M31o (ovilla 1-2o). Auto-Arvelån han]*imia autoja on sns

vidå kä]tössä. Saman yhtiön (Concordia)
Jönldpinsin Säfile taas oli Hetsinsin lin-

jalla 70T, joten niitähn (€sirnerkiksi 246
ja 359) niikee toisinad vielä ajossa. concordian uusimmat autot li€nevät Volvo
BIoBLE:I 329, 338, 346, 350, 351ja 352.
80[C0n0h BUSI!/

l0n 5l tvoho BloB

LE

/

Carus City L) liikkui viikonioppuna 28.29.10 Helsingin linjalta 68 kuljettaju
puol€inen kylki påhasti töhritbtä.

?0llJ01lt/ tlllclltlE 8r0 GrlT-8o7), scania
Ktl2cl-/^Miima M3o4 wodeltå 1986, oli
keskiviil.-kona 4.1o.2ooo Helsinsin linjalla 64. Auto oli alun perin P. Tyllilä Linja
Oy Z Auto on jo$sain vaiheessa olut Turunkin kaupunldliikeDteersä, siitä ketovåt auton etuosåssa n:ihtävillä olevat Turun yhteistarif fr tarrat.

uU /IrBftÄ

?YfiiiPirviflii aj€ttiin vantaala

hautåusmaille meneviä ihmisiä palvelwia
€rikoislirjoja 99ja 7308. Linjan 73oB kalustona oli Liik€nne Oyrn autor 106

[Wiima K2o2-Volvo BloM), 111 (Canus
City-Volvo BloM), 124 ja 13o (M-B
o4o5N2). Us:iki

oli vielä joku
kolmaskiD Mersu (u8/119?). Onkohan
73oB:11ä

noita Me6uja nuuten käytetty koskaan
aikaisemmin sfltulinjoina? Ainal<in autoon 124 oli tln/itietoisegi våin liimattu
Helsinsin tariffitanan p*ile seutuliiken0zl0r fifl-zgl (ex.

buipputåsoinen l(al(sikefrokinen luxusbussi.

Utti E[iS HÄ1, tfio: perjantailta 22.9. (ainalin iltåpäiviinuhlåssa) Connexin lin-

191,ä

Neopld N122/3 SMin€r, joka siis on

Tamelund) näyttiå pa-

lanneen Pääkaupunkiseudull€ oltuåan
muutama vuosi Tampereella L?insilinjoilla: IrDtopakilla on nlt sft toinenkin
natalalattia -Mesu!

jopa ajo$salin U-linj at\a776
NiLkilä - Porvoo.
lossa ja

Hl: -

l

lslt nosBussttu Piinuput/l(lstu0u seutulippualueeuå? Jo vain, erim€rkilsi perjantaina 24.11.2000 U-seutulinjalla 48S
l<1o

06.4s

TlflPEnEt kaupungin liikenne-

laitolsen 109 Scania N94UB/Iahti 402
matala midibussi oli Espoon Tapiotassa

pa*issa Hotetli Gardoin edeisä.

ItL

/ Delta City
s, AVJ-527 Volvo BloM / Ajokli City
(Nyholn). Vaikka 99 on kilpail tettu
linja, havaitsin 6.10.2000 k)6eis€11ä linjalla Connexh vårlån OFV-923 Volvo
BloM / Wiiraa K202:n, jonla vfits on
punakeltainen ja nuero 425. Siwlla oli
kuitenkin låitettu utDu.'indel.com
-teksti. ovijärj€stys 2+2+1 niin kuin

nUBUSIII ovat seuraavat:

muissahn

231 OYH-5rO 1837910, 232 O\rH-485

S:åä, josså

vU0Dt

2000

1837913, 233 OI'H-sOs 1837916, 234
XY3-r31 1a37919. Rekisteritunnulsen
perässä ilmoitettu rumerosarja on alus-

td

valmistenumero. Alustat ovat

S@

a L94UB6X2,

typpä

korit taa l,alti 402.

lxt

102 (Cfl U llll1) PrL0l takaosdtae
Tampere€n Multisillasså låuantaina

23.9.2000. Reilu viiklo myöhemnin
(2.1o.) joku Volvo/Carrus paloi Ruotsin
Hebingborsissa tuhoutuen täydellisesti.
Uikennöitsijån nimi on hänääv:isti s?itrtebussen, tiissä såffle viittaa påikkåkuntaan, ei koritehtaas€en.

Pl[ u 0Y 80, volvo BIoBLE/khti
402 syttyi tuleen Epilän lihellä Nokiu
linjalla torstaina 2.u.2ooo. Tätii edeltiine€ltå r€ilun viikon jalsotla Daassam,
me slttyi kai]*iaan puolen lqrtm€nui
bussipaloa! Asia on vala\,?, varsinkin kun
yksi busseista oli naåkaasubussi. Koko
Yir 0

liikennenuodon maineja ukottåiuus alkaa hiljålleen nennä wakålåudalle, jos
k€hitykse€n ei plsbtä puuttumaan. Kun
on lrysltnrs elåvi€n ihmisteD kuijettarnisesta, ei asiaå voidå väåtellä. Henkilövåhingoilta on v:iltltty, kun nopea €våkuointi on lryetty tekeinään kaikissa niissä tapauksi$å,joissa matLustajia on olut
nukana. Mutta mitä jos bussipalo tapahtuu jonaiD päivänä esim. L:insiväyliillä
bpirnahdeNillalla, jossa ei ole miDki:in
näköiaiä pientåreita €iki levikl(eifi? Mihin siinä €!"kuoit nathrstajat? Kun k;ir:iltinlt auto tiiyt9y @a.alljsista sa.!ukaasukta, se hulmaltaå tå)€iin liekkeihin
tåkapenkiltå .attiin asti yhdesså hetkessä.

ruru LlllcflffUm$flff
nossa Volvo Tooo

15.t.2000

nftfiAB fl0nn n0llll oil n]r kal6i automaattiEihteista autoa, kun kesiillä tuli taloon uusi Scuia L94 / zF / tÅ\n 52o
Flyer, LIB-932. nuerolle 3. mutta vaiha
7, UMS-947, Scania BR116S / Kutter 9
Scåniå-automaatt€ineen on edell€en ta-

Helsingin Litrja-autoasernan

28.10.2000:

IQO2, EAX-220 Volvo BloM

runIfl

oD

tiettiivibti ne-

-kaupunljautojå.

UrPfi0nl[Ä citybussin

Volvo-7ooo, TYJ-563. Autottomaro päv?inä Turursa oli: Nyholmin auto TYJ565, Antti Muuris€lla puotestaan on TYJ566. TYJ-564 on Turun lirjojen, joka lie-

nee myös Nyholmin omistama, koska

o\at

såmassa

tå]lisa. Ja vielä EYG.879

joka on Lasse Julinin numem

46.
Sopimus-seitsikon autojsta voidaan mainita vieli, etui TYJ-561 on saeut myös
numeron, joka on 21.

U!/Jllll 99 oti Miklo Rindellin auto BFB-5ro Volvo BloM / Wiimå
2.10.2000 TTBUSSÄ

lulaD ottåmatrå Delta City
on 1+o+2 -oi€t. Kyseisen tin-

jån matalabussit ovat myöhiissä.
23.10.2001

ruruS$

Uflfilll !9

Mercedes-

Benz Citarc, cFJ-368, numerc 8, ovij;idesb,s: kolne pdiovea, våritr€: hmaa
(poiketen TLO:n väreisti). Auto ei ole telimalli va nomåalipituineD. Ajan tasålla olevat tiedot Tuun linjan 99 busseista:
25.10 klseiselå linjåUa cEJ -372 (,,GFJ37o (10) jå vielä GFJ-368 (8) MercedesBenz Citaro, perinteinen rnalli, punakeltaraidaltiset penkit. nuu sisustus harmaltå!åa, kattolinja i[.unoidetr kohdalla
keltainen, tangot myös k€ltabta, auton sivuna jokin kuvå ("vapaudenpatsås" tai
muu s€ltaino) Ku\€ liit9y itn€isesti heidän t€kemiinsä ma&oihin ja tälä ta\,åIa
myös v?ihän nainostetåan vaiklG ei mai-

noksia autoissa muuten ole. citarojeD
haltija on Mi}:ko Rinden.
P0Bll/

tl JlI

saarut

0Y

I

nlt Ikms

flnffillr

(Volvo BloM-6o) on
E95 -korin yllellsä.

UmnE 0y 5, oyH-s75, sceiå

NII3CLB-LG

/

Carrus K2o4 City L vrn.

1992, on entineD Linjebuss 2207. Auto oli
aikanaån Ruotsissa sioitettu Cö-teboryin
Mölndaliin jå siki autoD värivk€ ikir

oli Citteboryin raitio\åuu-vänt. Nlt auto
on Hlvinkiån Liikente€D väeissä. Auto

muistuttaa t€loisesti jon-kin veran

Suonen Connexin saman ikäi-siä
Scanioita 221 - 225, mutta on kuit€nkin
monella tavalla erilainen. HL s:ssä keskija takaovet ovat ulosp?iin avautuvia vippi-

ja matlustano on etualselin ja
keskisittan väliselå osuudella ilman
ovia

pod€stereita. Jäiitrdlrtijä sijaitsee v;iiittömiisti tåka-al€€lin etupuolela, kun Suome€n valmbtueissa tuon ikåisissä !åstevissa autoissa v6tåavå laite oli yleersä

sijoitettu auton k$kiEih€ille keskisillan
etupuolele. HL 5:n varut€lu on kaikin

ta\oin "hlvin ruotsalain€n" tuplåetuvalojstå ålkaen. 21.11.2000 auto tiikui Hyvinkåän sisäise å linjalla 2 Rautatieåsema - Sahanmäki - Muståmännistö
(Måauimala).
U cflru S flll tålviai]aD kahdessa er;i.sså. Koulujen alkae$a (r4.8.)

JWisnU

moni linia Dalasi kesätauoltaån. mm.
kaikki pikaluorolinjat. ri€ttyjä linjoja
sekä rroroja ajetaan våin lokaluusta
huntikuuhun. 2.10. åloittiråt kyseiset linMIll0 {,n0

zt

jat liikemöiDnin tinä wonnå.

Jwismi nuPuffit ttuttllt

pääasiallisin
emen
alueellå. Heilurilinja 19 Keskussai.aalå Salmirarta ei enä aja Keskusairaålalta
viitei€men kautta kerkustaan, vaån ajaa
"suorempaa" reittiä Råutpohjan kautta.

linjåstomuutos tapahtui

viine

Viita

syksyn uutuustinje 5 on pidennet-

ty Viitaniemeer 14itåIiemi - k€sk$ta '
Ylistönm:ild. Ajoaikaa on pidennetystä
reitbtä huolimatta hieman ki.ist€tty, jol-

loin 30 min. vuoroväi on omistuttu sä-

l]'ttänään. Linja 1r Keltinmiili Kdsdlmpi on muuttunut ruuhkålinjaksi, jota liikennöidään vain aamuisin.
Kangaslammeltå on 3 l?ihtöä puolen tun-

nin *ilein Keltinm:ikeen. Keltinmåestä
Iihtee 4 woroa n. puolen tunnin välein.
Ensinmäinen ja kolmas tähtö ajetaan
Kuld<umäen (muttå ei Keskussairaå]d) ja
kerkustån kauttå KDsaslmeUe, kun
tåas kalsi muuta liiltöä aj€taan KeskussaiEalan ja Viitaniemen kautta

Kåup-

patorille. Uusi linja 15K aloitti 2.10. liikennöinnin reitillä Kuol&almpelto - Viitanieni. Linjaa ajetaan koulupäivinä kerran tunnissa. Aamuisin Kuokkalanpel-

lostå jå iltapäivällä viitaniemestä.

Muuranen suunnalla linja 14M on muutettu linjalsi 13M (4a:isb,lä - Muuråmen

varastoon. Tilalle tuli asfalttipimoite.
Jotta Voionmaa.Iadun liikerte$tä ei tutisi suur-Jlv:iskylå -ajoja, on ajoratoj€n

kirko*yläUe. Linjan 14 (4.väskylå Muurån€, Verkkoniemi) moottoriti€\toroille on annettu linjåtuDnus 14M.
Måalaiskunnan puolella Palokan ja
TilkaloskeD linjAto joutui inyijs remonttiiD. Linje 28:n (Mä,rämiiki - Palol*a -

Kerh-Palokka - KiEi) worot siirtyivåt
ljnjålle 27 (Mäyrämåki - Palokla Heiklilä). Linjalta 36 (Jlväskylä Patoka - Heikkilä - Matinmäki TiRakoski) siirr€ttiin suurin osa

ja vaultia hidastamåan. Voionmaarikatua
pästii päiihän ajaet tinjat 1a, 18K ja 25.
EDää ei n?nllå ]iDjoila tarvitse kokea ns.

"rcnubussien"

jo

situsta takapuolessa.

"Romubussien" määrä v?ih€ne Jia;iskyuhkaåvasti. Ke*iIå siinettiin entisiä
Liikem€ Oy:D laatikko-wiinoja (ruosilta
1988-89, ovijiirj€stJ6 2-2-0) 4Tärskylän

1ässä

Liikente€n käyttöön. Bussi€n sininidalli
nen teippaus muuttui Jwä,slvlin Liik€n-

teen pumr.idaliseksi ja autot numeroitiin poikleulsellis€sti 3oo -sarjaan. 0åhden Liikenteen bussit on numeroitu 300399 ja lryäskylän numercs&jad 400499). JFästTlässä tiikkuu ainakin bussit
396, 397 ja 399, (eiköhän myös ainakin
398?). Måanantåina 6.11. 397 kulh linjalIa 28. Kun se saapui Tild<alosken suun-

natta Kerki-Palokl@ , oli se nelkein pi-

neä. Kuljettåja

p

ritti

råpsyttäå vålojå

i]le, muttajoko siinä syttyivät räin kalisi lamppua heti kuljettajaD tal a tai sitten ma&ustamon puoli oli ai\ån pimeänä. Ilkeästi sanoen la:iskyl:in Liikenteen

vanlåt romubu$it korvataån Uikenne
Oy:n pääkaupunkiseudulla kutkeneilta

4diskylån Liikenteen kålustoon kuuluu
myös "linlki" n:o 398, eli entinen Liikenne Oy:n laatikko-wnna.398 kulki iltapäiv;illä 15.11.2ooo linjalla 15K Viitanieni - Kuokkalanpelto. JL:n linl.jt €ivät
välttiimättä ole linjauskollisiå. sanana
p:iivänä kulki JL:n 404 (ko.kealattia låbti, ovij?ij. 2-2-o) iltapiiivällä TiRakosken
linjala 28. Myöhemmin i ansuussa samainen bussi suhahti ohitse

linjm

3 Oaa-

iakoski - HipDos/UitrBlåIi) worcssa.

En

parkkialueen. Voionnaa.latua kun-

nostettiin k€.sän kulue$a, nupulivet

k-

rastoitiin kaupungin viher.akentamis2a

I

mm0

BU0I$ , ruffiou|Ä. Lidingön nitiotietå on
jatkettu tåkaisin mer€nretad Gjdhagån
itäpuolela. Rata påättly uuden terminaaliralennuksen viereen. Ensi kedn korl.alla otetaan kä',ttöön saåristotaircjen ja
Lidingön raitiotien uuden päät€asemo
teminaali, jo.l@ nimi otr cåshasa brygra. Raitiotien merkitF natkuståjaliikenteesså korostuu entisestäån saåristolaivo-

jen syöttötinjana sekä Lidinsön itäpään
asulikaiden nopeanå syöttöyhteltenä
Ropstenin m€troasemalle. Asernanviilin
Gåshaga - cåshasa brygga rarteen on
noussut kokonain€n pienlenos- ja ona-

kotitaroatue, jonkå jtnhnen tiikene Tu]<holmaan hoituu kätevästi raitioteitse. Lis:iksi Lidingön raitiotielle on rakennettu
uusi asema Sk?irsät a AGAi jå Kottlan
*iliin. Kohtausasemala on yki siw- ja
yksi keskjlaiturij raiteita on kaki.

uttcffifli on tisärIiudtaisin ajetaan 11.11.2000 alkaen
1o min woroväein klo 10-18 väisenä
aikana. (tukisin on jo aikåisemmin siirrftty vastaavan worov?iliin klo 6-21 vätisenä aikda). Sua]la liikennöintiaikaa
flfffi0utatl winla ttttlt
ty.

on pidennetty ldo 1 saakka kail&inå viikonpäivinä. Muina aikoinå luoroväi on
15 min. paitsi illan kolme viineistä woroa (3o min. w.) kummaltaldn pääteåsemalta. SykByllä 2oo1 on tårkoitus ajaå 7,5
min. lrrorovälillä, kunhan automaattin€n

kulunvalvontajärjertelnä saadan asen-

u 0sn0

/

ltu0rsD touPurr8lllllflIlTus
päätti 15.11.2000'StatioDspendeldn"

\{oroista uudelle liDjalle 28 (J}aåsLTlä Påloklå - Keski-Palokka - Tikkakoski).
Muitla tinjoila ei tapahtunut suuria muutoksia, paitsi linjalla 18K (Koriepohja Nenäiniemi). viime tålvikaudela tinjaa
åjettiin keskipävälä lauantatuin puolen
tunnin väein, nlt vain kerran tunnissa.
Linjojen 18, 18Kja 19 reittiä Lutalossa on
inuutettu Schaumanin- ja Messulatujen
katlaisusta johtuen. Kodaava reitti Heilinkadulta Eatmaan kulkee Blomst€dtiDladun ja Schaumanin puistotren kautta. Me$ukadun varretla olevat rakennukset aiotaan purLJaa M€ssukeskuks€n p)€äköinbalueen å]ta, joten kys€iset linjat tuskin pale!åt vanhale reitineen halki hne-

palvelu.

iliin ralGnnettu us€ampi liik€nteenjalå-

teolisu$lvlä). Påiilinjå

13 ajåa osan \1loroista Muurameen, }jeltäen tosiD TålaKeljon ja Isolalden kautta MuuEmen

mul.åisuutta voisi nutåtieyhtiölui odottaa, kun lrysee$ä on kuit€nlin julkinen

fi 6022 ja 6030 on saneemttu. Myös juna 6027 saataneen lähiaikoinå
Vn: Sill.JU

sd@rattuina normaaliin k;i)'ttöön. viimeisenä saneeraukseen otettiin Smrunko 6037+6237.

lrlllAmtrllll

JÄ Älll tffl$0t/ll0Ä[

]ähiju-

nat ja nuutkin junat siirryivät kä''ttä-

mään lokakuun puotessa uilissä yksinomaan Rantaradm kaupunl.jrait€ita myds
KivihaD ti$ipuolella. Huopatahden ase-

man uusissakin laiturikilvissä demån
nimi ruotsiksi lukee edeleen "Hoplaks".
Ailataulujulkaisuissa nimi on "Hoplax".
Kun l(ysynys ei ole loherta 0ohi = lax),
niin on yhden tekevää. onko se sanan lop\ai lax, mutta tiettyä johdon-

puosa lals

tarjouskilvdta. Koska 28.000 dul]<aan
kaupungin ursi rautatiensema on uuden
ratålinjaulG€n talcia siirBmiissä muuta-

man kilonet.in päähän

keskustasta,

päätti kaupunginlallitus tejouskilvasta
saadalseen kokonaiskuvan johdinautolinjan rakentamis€n ja liikennöinnin kustannulGista. vaunuja taNittajsiin 3, ilmajohtoja 3 kn:n natkalle ja kalsi s?ihkönsyöttödemåa, 7oo m syijttökaapelia ja
uusi säilltlshalli vaunuille. Äikaisemmissa suunnit€lmisså kokonaiskustannukset on

25 niljoonålGi jå
matkustajamääräksi

arioitu sEK

wosittaiseksi
375000,

Itmfll {t/o[JÄ) IIUPUIGI fllLLlflS päätti
viime kev?i:inä pikaraitiotien rakentarnisesta kaupungin lentoasemåIe, mikiili ra"
hoitus järjesb,y. Itadasta tuljsi n. 20 lo

pitki ja siinä otisi ]rm.

9

kiänB'\,ät Kanslerinti€lle. Linjat 32 ja 42
ajavat Våasantieltä Ruissalontieå Nuu-

tunnetia. Samai-

on myös suDnitelma
johdinautolinja 2:n pident;imis€sti Bikelundstoppenilta Parådkiin. Paradisisså
sessa esitykresså

tintielte omalle reitilleen.

Keskustassa

Humatisto.ladun alkupäå on tilapäise$i

P|ElÄllrlllltll Plt!/olslllunllls on vålmistanut hienot 1:43 mallit seuraavista

yksisuuntainen,

päinvåstoin.

Di$elbussilinjaa 5 (Sondre skosvei€n Mulen) tusHn muutetaan takaisin johdinautolinjåksi. Johdinautoliilenne lop€t€ttiin t?ilti tinjatta yli 10 luotta sitten mm.
keskustakatujen muutostöiden talia. Ny"
Mseläiin linjalta on arhsin 30 min woroviiti ja sunnuntaisin 60-70 min worc-

Helsingin bus!€ista: HKL:n AEc-bussi
(nrot 34-38), HKL:D valmet-johdinauto
(nrot 604-608) ja Zu-johdinauto (nrot
601-603). MåIit on myös seumavista
Tampereen busseista: AEc-bussi (nrot
110...181) ja vålnet-johdinauto (nrot 413). Kisintehtyjå nalleja on wlmisteftu

opistonkådun kautta (tämän tyiimaan
kestosta ai ole tietoa). I(auistulassa linjoihin 14 ja 15 vaikuftava 3o.1o.2ooo
aloitettu, kalsiviikkoiselsi an/ioitu työ oD

v:ili.

vain 25 kappaletta kutalin, paitsi TI.Lrn
AEC:tii on valmistettu roo kpl. Hinnat
ovåt 150-175 USD ja tilåta voi intemetin

matkDstajila otisi vaihtoyhteys johdinau-

tolinjalta pika.aitiotieue

ja

nlmoffUllJA 5 AVAmI Tållinnassa 28.10.
2OOO. Vaunu ajaa reittiå Kopli - Vea

I6um. Liikennöinti måanantaista perjåntaihin n. ldo 6-24.
0St0S$ lltn0.0lltltll0lluus. K"lGi metroajoi Mki Lylkeen rayenin dema]]a

juaa

keskustar itiosissa tiistaina 14.u.2ooo

hiemån klo 16:n j;ilkeen paikåtlistå aikaa.

Ma&ustajajuna Coltakin linjaltå 1-4) tähti
oDettomuusås€malta sruntana keskusta
ja edetleen Oslon läntinen esikaupunkialue, joloin siihen osui haamutuvån Crorud-radan oinja 5) Eit€elta tullut kuljettajåIaioittelijan ohjamå Vhjåjuna. viimeksi mainittu juna ajoi päin pumistå

opdtinta. Kummarkin junan nopeus oli
låihteen kohdala n. 15 lmnl. Kulsan ei
lould{aantunut ormettomuudessa, mutta

ainedliset valingot oli\åt huomattavat.
Muutama vaunu tuhoutui korjauskuntoon, ja toisen Eiteen kiskot katk€sivat ja
väåntyivät.

K: Täållå on ruvettu asentam3dtinjueihin ilmastointilaitteita, melko kallis toimenpide vamaanldn nåin jälIIESSÄI0

ja melkoiDen satsaus
muut€nkin kun on åloitettu autosdjoista
nodelta 1995. Ensimmäset havainnot
&i6ta olivat natalien Scånioiden kylkiin
ilmestiaeet tuuletusdtilät ja sitten ha,
vaitsin nivelen sis:i]H "luthrhyltln pai'
kalla" kotelon suuttimineen. Kesiiltihän
autoissa on L:yllä hikiset oltavatjå talvella
taås kosteaa ja L.)'lnää kun ei nykyinen
muutaman liimpöpuhaltimen t€ho yksinkertaisgti riitii. Kaupungissa on aloitettu
kikäteen tehBnä

myös muutenl'in parantaa joukoliiken-

teen aemaa muuhun liik€nteeseen ihden. P ilGduUe Egnatiall€ rnuodostettiin
linjurikaktat ja små]ta pysiikkien pail'
koja hiukan muuteltiin ja osittain luowttiin håjasijoitulserta, siis siitä ettå oli ole-

ma$ak lGi - kotnekin linjåpakettiajotka
kiiyttivät toisistaan m€lko kaukana o)evia
smannimisiä pls:ili]<ejä. Myös muutarnå
linja katkaistiin ns. vaihtoteminaaleihin,
tosin tistii ei ole saatu kovin hliåå palau-

hltp /users.naralink.ru/ - qE

f

bussien kuvåsiru on

lltp f /8erc.@otinktu/ - W anrpÅt& inn,
johdinautojen kuBilll on
lxtp : //was.natalin*.ru/ - wtc/ anool.hdn

2!.r.2000 rriHTY su0

t

kuinka Volvo/carrus City M hinasi

Volvo/Säme 2ooo:tta e.ikolle Espoon
keskuks$tå. Säfi]€ oli kilvitetty F-spoon
sisåisetle linjalle 17. Itse hinaus tapaltui
CityM:n peråsti jonkinlåisella v€toaisala,
jokå oli kiinni s?ifflen maskin takana(?).
Ik?ivä lvllä en niihnl autojd num€roita
tai tdkemmiD tuota hinaustapaa.

lllIU!l

BUSSltlllG!/llE SllllYl maanantaiDa
25.9.2o0o tålviaikatauluihin. Samalla ka-

tosi osa vähistä Tunn .aitiotiikente€n
muistoista; linjanumerotr 2 ki]'ttö päättyi. Kal<kon€n (Nättinummi - Kurala) on
viime wodet awstånut linjaa 28 (Litrinummi - Nåttinummi - Kurala - Kohino)
rutrhka-aikoina, mutta nlt 28:n ruoroviiliä lyhennettiin ruuhka-aikoina 10
ininuuftiin, joten se ei €näå vahvistulsia

tawitse. Aamuruuhkassa ajetaan tosin
pari l?iltöä Nättinumesta Satamaan linjmume.ola 1. Näitii liihtöjå on ajettu jo
ainakin muutama \rosi, n't ne ovat
ilmestlneet yteisöaikatåuluunljn. Smana päivånä linjan 32 reitti muuttui suoremmal$i (åutot eivåt enåä kierrä ltii-

hdjula vaD}lan Littoistentien kautta) ja
TLo:n Tu*tr - Mynänäki -linjalle unet-

flrs$ UBr0 Ttflt JA U[USltiiI nrfl kulmaulsessa 3O.1O.2OOO aloit€ttu katutyö on
ajanut linjat 14 jå 15 poikkeusr€itille
...Aninkaist€nsilta - Tmper€€ntie - Vanha Tampereentie - ViruDäentie... työn

dioitu

kestoaikå on kakci viilkoå

IUIUSSÄ

nuBsAto[n nS0n$TUl$I kor-

jaustyö muuttaa 18.-19.11.2000 linjojen
a. Q, 32 ja 42 reittejå: bussit kulkevat
8

ia

PoXlSSl

rullflljstlllctli/t Sllrtl topullisesti

talvikauteen 2.10.2ooo. Uusia linjojen
kålusto on Eeureva: linjå I olpL 37, )nja

ja )inja t2lPL 3a - 40. PL = PoOy. LinjåIa 12 ajetaan nla talvella å*isin aanusta ilånsuuhun 20 mi-

ll/PL

36

rin Linjat

nuutin vä€in kotme kertaa tunnissa. Linjaa 11 muutettiin vajaar p in kuukauden
"sisäänajokaud€n" j;ilkeeD niin, €ttii reitti

noe€

esim. Mu8an linjan tawin

12

- Mi-

konlGtu - Maantiekatu - Rauianpuisro -.

Tälä tarcin tinja

0Jfl.ta Espoossa

Parsiontietä jå Vaåsantietä, josta

eli torilta HumålistonYi-

kadulle kulj€tåan Kisityöläiskadun ja

11 palvele€ myös Pää-

teseysasemale menijöitä ja sieltii tulijoita. LinjaDa 11 on kulkenut myös piklubussi.

[iL[ iltt/l0tisfiUllr

"Uikennepeili" (3/

20OO) kertoo lnm, että 'seuraar"n

lo/nnenen luoden aikana ratdähköjännite
nostetad 600V:stayl€beurcoppalaiselle
tasoDe 750 v:iin, mm koska uudet

Bitiovaunut käyttåvät enemmän kiihdl,t)tsenergiaa. Vanha kalusto mukautetaan
kesuidi:in suurempaa j:innitettä luosihuoltojen yhteyd€ssä. Uusien Eunuj€n

virittiiminen uudetle tasolle kiiy l?iEt-

Mno

xEl/ E USI0SIA

0

P0lsEnU Vario-

tramin 2o0 naketti. Sen ohjauo-osa on

irrotettu ja viety talteen Vallilaan ja toput
aunusta on hävitetty. Museoon on såmalla palaut€ttu va.iotramin paikallä
alunperin ollut vaunu 169 ski lumiaura.

su0ufit itÄTlfllut tDrs [rlstcstuls$J TaipeiD asenttitoiinisto jiidestää Taipei Expo

-nåyft ebld manas-joulukuun råihteessa
yhdeksän päivän ajalsi Suomen natkailuosaston. Jotta kiinalaiset nessul;ivijät saisivat todentutua Suomesta ja
Hetsingistä, ei nlt ollal<an hankittu paikallejoulupukkiaja poroa €ikii €der muu-

mia, laan helsinkiläinen raitio\åunu.

Aiemmin tånå wonna hylätty HIo- 23, joka viimeksi ke*illä siiDtyi yl€isöIe Hietalalden t€lakan alashallissa pidetyssä

tapahtumssa, liihti 5.ro. pitlil€ nerimatkalle Helsinsistii Hollannin kautta
Taipeihin. SieIä vauu måalataan Spå.al(offin väriseksi ja siihen asennetaan siditle tietokoneimlnaattorit, joista nälgy
"Virtual FiDland'. Näin ratiklåan meni-

jöistä tuntuisi siltä kuin h€ olisivat

M[0ifi 29

råunu on tapahtrman aikaan maan ainoa
råitiovaunu. Taipein kaupunkiliikent€essä on kylä kii)tössä tehokkaat kiskoliikennejådest€lnät, joista saa tårkemin

tietoå SRS:n kotisiwjen lin]:Iien "nuu
maailma" -siwstolta. Jos joku lukijoista
on aikeissa pistä)tyä Taip€i Expossa,

otmme miele imme Btaan havaintoja
$JTIS PniVÄU

Ul/

H .503 kori on

lö't}nlt

Poroon saådstosta noin kolmen kilometin päässä ndtereelta. Kyseessä on
alunperin Kööpenlaninan raitioteille
toimitettu Scandian valmtutama arcpe.ävaunu viime luosisådån alkuvuosilta
19o1-o9. K)seisiä vaDuja ostettiin Helsinkjin wosina 1939-40 yhteensä 31kappalettå. Myöhemmin sotaluosina niistå
tehtiin tatviliikennekelpoisia rak€ntanalla niihin medseinät. N)t löytynlt våunu
on eisimåin€n, josta on saattr selkeä
havainto wunusarjan 1950-luwlla tapaituneen hävittänisen jälke€n. vaunun kon

oli toiminut

enää jiiljetlä sisustusla,
ainoåstaan puukori vDeriseinineen. Ko-

tiete.kiiiin ollut

huonokuntoisuuden

woksi sitä ei

tulla säiistirnään vaan se poltetåan sylG)n

hlnd{aui! (lX

hlndil

16 . 30

25 0i

oal

yhi irhjuisinhirla s!n!i!ti.

tånå

5yhFå koltulelh€l kistoja $1ä

lrkollise.lit!ii iim qr4kin.lOE ften!

Collin

sic!

tå

20m,

rons$ lllPEÄBfln$ siHldlÄmfl en-simmäinen s?it <dveturi, jo.la Afiiur Koppel
-yhtiö !'almisti SalGdsa 1898, on kunnos-

tettu ulkois$ti. Veturi

sijoitettiin

17.10.2ooo uuteen paikkaan, aivan kskustan tuntumasså Oy Finlayson-For$a
Ab:n entisen kehränön ålu€ellå nylryisin
olevan kåupunsinlirj6ton edustalle. veturia varten on rai<ennettu unsi metallikehikkoinen lasivitriini, josså se säibT bvin
sä:i]tä ja ihnisilti suojåssa. Aikaisemmassa sijoitupaik6sam kaupungin 1aidålla sydäisen teknillisen koulun pihdsa
veturi ja etenkin sen lasivitriini joutuivåt

ilkivaltan kohteelsi. Forssan uudempi
sähkövetui (sienens 1922) on esillä
Minkiön kapearaidemuseosa, josa on
esillä myös O/Y Klro A/B:n uudempi såhK)Töskoskelta (ASEA 1937).
Mainittakoon vielä, ettå Mution påloaseman edersä on nåytteilä Mustion nukin
kapearaiteinen sähköveturi (AEG 1903).

követui

aj€lumatkalla Helsinsissä. Sisustukeen

tulee myös pöydät, penkit ja baaritiski.
Muutoks.t vaunuun tehd:iiin Taipeisså.

Nå]'ttdytr j:ilked vaunu 23 jåä Taiweiin

ja illneisinnin tullåån sitten

rcmDttamaan siellä. Taiwanissa ei ole tätä nyltrå
låinlean råitioteitä, joten tänä Valmetin

3'

lalll0

{t0

Helsingin sa.jalipu "leimauslaitteena"
toimi kuljettajan 19nå. Merkintä: 15.11
490 14.00, joka t€htiin lipun yläosad.
T:iltaista hän ei ole kokenut leimauspihtien aikål<auden j:ilkeen. Aika moni on
epätietoinen Helsinsin näytrölippuien
kelpaanattomuude$a k)Beisillå linjoila,
mutta kuljettaja suhtautui turhiinkin py:
säyttämisiin kohtetiesti.

mmo

lrl]l$0ssÄ 3/2000 sivulla 3 oleesså
Kummerien laivausluettelosså on havaittu s€uraava painovirhq Ensirnnäisen

saapumiserään (22.5.19oo)

ei kuulu'

nutkaan Euntr trm 12. Sen tilålla luettelossa pitäå olla vaunu

lm

16.

vaatimattoman kesämökin

nnkonå lii}l.s viisilglrmetrtä wotta ja se
paljastui tänå kesänä kFeisen nökin
purkutöiden yhteydessä. Våunussa €j

rin

tinen. Hämeenlinnånvåylåltii NumijåF
ven Linjat Oy:n Scårian k$aiin, jo$a

Muita måamme t€hdaslaitosten "raitiotievetureita" on tallessa vietä pdi kappaletta, nimittäin Klröskosken toinen

veturi ja Tampereen Finlaysonin vetun,
mutta ne ovat va.astoituina eivåtkä ole
yleisön ihtivinä.

l5.ll. mvlltlfl 0|ISUÄ ensimäinen natka
pääkaupunkiseudun ulkopuol€lta tul€våssa U-seutubussissa oli hieman eksoot-

UUTlSSll/UltlÄ otJ T0lslilmtJ ko.ostettu tiettyiä åsioita käyftiim:nH huutomerk}iå. Joidenkin lukijoiden kånnalta käläntö on

winut olla epäonnistunutta, kun

he eivät
aina p)€ty håmottåmaan, mikii uutisersa

on outoa tai tavånomaisesta poikleavaa.
Oudot asiat k€notaan tästedes ensisijais6ti vain uutisina uutisten joulossa, sillå
jos alkaisimme seloste kailki€n mandotlisten uutisten outousastetta, niin lehti
paksunisi kaksinkertaiseksi. Koska tänåkäån ei ole (taloudellisesti) mahdollista, uutisten måäå tas jouduttaisiin
puolittamaan. Kun tåtilåän kukaan ei

oii

keåsti halua, k€rrotaan asiat lybyestj ja
mutta toisaå]ta turhia korostelemåtta. Jååkööt loput lukijoidetr
'tinelkä:isti,

asiantuntemuksen varaan. Tånä asia
otettiin esille yksinomaån lukijapalautteen johdosta. Lxlijapalaut€ on ter€tullutta våstakin, jotta voimme kehittiä lehteämme edelleen paremmalGi.
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Tedlsiele punrtynne slii.
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nen ålkupuoliskola el,il&eelle. Ne vetiiltyvåt
pois uusien ja kooklåiden ja sDlavåsti lnl&n-

vien nirelvaunujen tieltå. Pi&ii,jn leiunut
epävarnuus .aitiovaunujen tnlemsta åse
msta ja osuudesta kaupunkinne jutjse$å
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iloi6ta kålinnettii Eelsingin raitio%unuilleMikäli toiveemme totenttrn jå }arpulki
htaäk6ly esi9ksenme, p,iäseÄt Enhifr mat

liikelteesä on hiilvennl ja liikennelaitos
voine yli lqnneren noder taron tjlkeen

jälleen uusia .aitioEunukalustoaan. R itio

iiil<ennettä jouklokutetukse. diämuoto!å
keskisellä HelsiDsirniemellä jatkettaneen
ainåkin woten 2ooo ash. viimekin no.na

kuljetettiin E tiovåunuila noin TS prosent ia
keskustaliikerteD mattastajisk.
Myös liikeDteellisestj nitiovauNille on
tulossa suotuisa åika. &Dtakaupungn lii
t<enneväyl'en suunnittelussa on otettu huomioon råitiotiikenteen säib'ttämine.. (au'

punginhåtlitus on päätöksillääD va.ålnut
raitioteiDe usillå kaduiltå omåt kaistat turvaksi nuun liikelteen aiheuttåmilta häiriöiltä. Nän hunuio maikåt wm6ti noDeutuvat

vfitelen jå niiden suosio yhä pdanee."
Meiltå ja muualt. 3.2.1970

