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Helsingi n bussilinjoja osa 13

n@ E6 Scaniavabis B2Z Kana (m 1949) Bloholahdskadu ta Busikoitetiin mrdhenmn uuOoeänltajj$a a
sdan
madan vllat; Helsinqin T!ö!ås n"Lnn"sosai"rtrion *o.* l8a1 Ek6tariä 21 puLlalm kdttel iE'i 'dliieG
nuolorar,'O*
ja
näkqni'nömän uud stuksen s€rEtkåiss kalpunhasumis A.suinkoddi ro ml p[krjö. ten€ellisa Vihtysan asurtoEkstambiii mal
iM. f[,]<yrjån huomatta@ osa €ksnlksista o pi€tu katumuutoslen F uldisEkennuslen delti K!%: Helsigin kåupunginmus€ö:1964'

HKLrn njan 23 aLro

*

Muuttytiuaunut
Tiitiin medEs"*i saitssdnnE on kibidly

!ti'/dnn

vuoben 19@ menrcssii sekii

liinausranlt ja halraurut Jälidle ii:i sd@hisia vidblniä seld tldorcib,
EEirm*iiserii ia nå(yvimF ifiii tulee kbite H'25, irlh ntrrlerolla on nähty Hn€*in
ed

llarra,

kaikki b6in

san6sa kiiyffirkttulcessa eli aitjohdotl

brl(astrs.durrrina.

rtAJ

H:r#il#i;tJ:l*ll1
ja

i".s

eteenpiiin,

sen tåalse

-Lr :H*ll*,f*lf;.'::":

ritdväi aiojohtinen tarkastusta ja huol-

toi, U.ieiEmiten tårkoitukseen tosin l;iyteftiin tomiautoa (jotka esitellään sarjdim€ viidemesså ja viimeis€ssä osdsa).
Vaunun pedisså oli tild<aat, joita pitkin

kiivetii lavale. Osa sirtil&unoista oli pei
tetty r€lkonaalilla, ja vaunm kulmiin oti
maalattu punakettaiset \åroitusraidat. Sisijllä säilttettiin tarp€elisia työkaluja.
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NAII0 r/0r

4

osa

Tåssa viisiosaisessa art kkelisa4assa
pyrimme esitteemäån kaikki HelsinS n

raltoieid€n työva!.ul sanoin ja kuv
Ensifimäisesså osassa käsite tiin

n

a kua kotan Vövåunut, toisessa osassa
hinausvaunul e hallpässt", ko ma.
nessa osassa harjava!nut, neljannessä

i

mult työvaunlt ja vidennesså tyoautot.
Emme ed€s pyr oemaan teknsest
pikk!tarkkoja, vaån suhtaudumme
aiheeseen puhtaan deskr ptiivisesti

Toi
ja kolrnas H-25 olivat kuitenkin
enenmän tai v;ihemnän Ein vårattuja

Vaunun vftitvs säityi keltavihreänä.

nen

tarkoitukeenså, sillä nijtä ej tiedätä ki,ytetln. H€räåkjn ajatus, eftii l(yseådiä oli
råitiotieväen ritvs täI]ä tavalla ko€ttaå

råitlrää LåtMvå; .."tt .ii.rnl,La[i1ltoa HKI-:n silloisen vlimniin iohdön itiiseovåonukielteiwilo taki".'.lo iuölJl,
1s74 ol; HKLn mcmn ia se.
"e'ti'fihsen hoitaian vaxilan tyijnjöbt'ii;lBifser
Enbonin sekä hänen työtole relttän$a
ansiosta saatu päätöksen am€riklialaiss

uro.len 1q2O Bnll-vaunun Hr(U/HKI165 entisöinti ajolTntoiseksi'}^qa'Åjå'
ldkiveksi liil€nnelåitoken kokoelmiih.
e
siuj kelpGi esitellä jå ajella
" ",iil'i"1"n
OoHKL:n Dr tapåitumien ybteydi)ss'ä.

pa sinä vaunulta ajettu SRS:n

t5-Mjäå-

kin. id6iiinnistun€€n kunnosturprojektin tilk€eB otettiin seuråavalGi entisöitiiviiksi huoDooD kuDtoon di?isE t hercsmi-

tioyaun{ 11 qrodelta r89o. Vauu vålq_i_64F&iillisen ja uutteran korjaostyijn
jiilkeen vuoma 1979. Sen jiilk€en ei nusoENujen entisöintejä olelåd t€hty
Helsingissä.
vupr!å 1975

päätti

kaksiaks€listen

vaunujen k;iyttö linjaliikenteessä, kun
uuiå tampselaisia Vålmetin niv€lvaunujå saåtiin yhä enenev:issä m*iriD tiiTällöin oli siis potutettåvåIsi
ioutavia vaDloja vaunuja huomåttava
nii:id..MNeone a.attiiD ASEA-vaunu
139, ja vånhojen ikiiloppujetr NldT:n hallivaunujen tilalle uusiksi Valilan hinausiåunuiksi H-5 - H-7 siirr€ttiin ASEAkentie€se€n.

ja 1s7. N?imä varilut oli
\€liristettu wosina 1928 ja 1930. SanåIa uudeki H-2s:ksi \aihdettiin ASEA

wuiit

.135, rs2

160, vaikkå kaikki ajojohtotyöt pystrttiinkiin t€lenä?in paremmin nylryaikåisilla

jiilkekeD puutt€€n ailåI.åuden Euua;
kailiki mikii vain oli osattu tehdä puusta
oli siinä såiåssa myös tehty siitii, esin.
iklunat eivåt oUeet tiivist€tyt kumilla tai
oll€et ålumiinilistoi$a tlns. Ruudut \ain
hölsLyivät puupokissa. Otetangot oli
tehty puusta, istuimet otivat U'sin puisia
runkojad myöten )aDs. Tätä semava
Helsingin mooBorivaunutlt"pi oli jo paremDia aikoiå edusta\ä modemin oloin€n
Kalian l?unu 204 luodelta 1950. Tämiin
vauun s:iilttls hoidettiin siten, ettii siitä

Nlt kailki näytti h)"ät4
olisi siis kaiklia moottodvaunut'åppejä tulevien sukupolvi€n, siis

woDra

1976.

tallesBa

myös meidiin Låukai!€l]a 2ooo-luvulla
elåvia ihmetetuiviiksi. Tosin tiissä \åihee$ahim ei laila taltioituina, mutta kuitenlin niin etdi pfin ylinenolåusi
1970-luvula p:iästiiisiin yli. Kukåpa muu
kuin åsia4 vibliltFyt museaalista sii-

dostaa onån aikåkåutensa håviåvåä liikenDekulttuuria
mää omaaE Gaisi

niin, että tall€ntåisi siidi kåppaleita

h

e-

tehtiin ulsi H-25 mainittunå wonna
1976, jolloin €delisenä ruonnå täle tunnukselle siiretty ASEA poistetbin; sitä
tylppi:ihån oli jo EaIa useita muitakin
ylsilöitii. \4e1ä oli hoitarnattå tampe.e-

Eisuuden wralle. Osaisipa vain nykrinen kaupunsimus€ohD saman seikån,
silä nltbin on kohta se hetki, jotloin viimeiset n€liakselisten vauDujeD bry"it
häviävät liikente€stii. Mus€oihmisten toi-

laisen kåssakåappeihin

mintaa ohjaa kuit€.Iin usein vain se, ettli

ja autokoreihin
€rikoistun€en Kaipio Oy:n i?unutyyppi,
kaik]€iD nodemeiD naanne kaksialselsista moottorivaunuista. T;im?in @uusarjan kåikl(ein uusin eli 226 \rodelta
1951 siirrettiin museokalustoon myös

kokoelmiin k€lpaala piuä jo hånlitta-

ola ftill€l "åntiiklia". Kuinla paljon
oDlaan maassamm€ otettu talteen nukkiiD jätettyjä "nlidapoja", mutta misså
on s€ åiDeisto, joka L-u!åå iuuri nlt katoå\€a elåmää. Nlt hD seD ha.].limise€n
vielä olisi mahdonisuulsia. Eihin sitiheti tNitse as€ttaa esille, aikaålHn mBeessa

oila

or

Vålitettavåsti museon ete€n enit€n
vaivaa nähnlt ja työtå tebrlt SRS:ilin
penstamisessa mukåna ollut Birger
Enbom

oli kuitdlin jo

liihdöEsä eliik-

ke€lle. Hån oli tåytcinlt 60 ruotta loppu"
lr.rcdestå 1974. Museotoimimd alasajo

tåhti L;ilntiin, koskapa se ei kuulunut

lminaise$i HKL:D liiketoimintå-ajatuks€en. EEim;iis€nä ronutuspiiätitk€n
såi museovaunu 193 jo womå 1976.
Vaunut 204 €li H-25 jå 226 påätettiin romuttaa noma 1978. HKL:n museo Vallila$a låkkautettiin k€siillä 1982. Museon
esineistii \aunuineen siinettiin laupun"

sinnuseon hoitoon, ja ylinääråhelsi

25r mnlh kllhnd u!n! or ldiier lGfnnu! Är4. vdnu m tå$l
"!npi5DlB$" odottlmi5s tiriilimislååi, X!ft Joh. n ha|a27,10,1978,

Viinei5ir li

i0 xGkelai

nnuE lnhclh

eli

katsottua tavana åjettiin kuorma-auton
lavala kaatopaikale. Mainittåkoon vieiä
asioihin monella ta!€lla vaikuttaneen

HKL:n toinitusjohtaja Matti laamas€n

tomieutoillå. AsEA-vaunujen suosimista
työvalDlrilsi puolustaa se seikkå, ettii
woliiia' 1928-30 \€lmistueet vaunut

olivai lunnoltåan ja valmisturoteriaaleiluati'äi!ån toistå luoklea kuin uudennatliii.sen naailnarsodan åikanå tai s€n
jiilken valDjstetut våunut. N€ voitti\at
kedirrly.deltåiin kaksiklrnenti wotta
nuorgli'tnat lajitov€rinsa kirkkaasti. Jotais llyvåsta rakenteesta osoittaa, että
esiineililsi rroden 1955 n€liakselisten
RåBi:(.rioiden ruuhl<aperävaunuiksi
kelbirsivat 1970-luwn ouolenv:ilin tutumäan paalJe ainoastaan ASEA:n p€råwuut wosilta 1928-30. !?an eivät uu'

riiihe:d;:i'slirtona museon tul€vaisuu-

då iäiir*olokoelrnta

ajatellen varåttiin
museofå honna 1976 Oy Suom€n Autoteollisiis Ab:n laiaåla isen b,täryhtiönsä

Ov IGriä Äb:n nimissä wlmistma ns.

"prli'urirrir" rsa *oa"ltu 1947. se
arl1gala JalJexe låtettloå yks ona

edusti
sodan

Nlnlnlon h $ålinåt0nii iil$lh
Xln Jonå Ralhåla 11,5,1996,

tullr

sla lydtrmislå

tlElna l(olhle Etiosstd

lukikohdås,

[AlIt

l/ll 3

Nttii sadll
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lt

ritl

Robel HKL 1766

Hiinediiellä Juialiei t ilu tus!

an

miälrijndl

a, Xua l0'ma Rtuhå å,

elolo

1988

KMlrhåRånhå1,

304.1qq2

iäänii ;läkkeelle vuode. 1982 lo!trlla.
Nän oli e.äs aikakausi Helsingin .aitio
teiliä pAättFrt. Muistakaammc lämnöllä
vronna 1996 edesmenn)-ttä Birgcr Enboniå kaikesta, ninkå han teki Helsingin
museoraitiovåunujen eleert. Ilft an llnbo

min mää.ätieioista ponnistelua ei neillä
olisi nlt nyh,,istäkään määrää upcaa his

torialljsta liikennekalustoa iallessa jå

nä]tcträvänä jäikipolviile trlkoilllta puit
teiltåan uleassa Raitioliike
Pitäå myös muistaa, että museoon kuuluu

Ensimmäisenä tunnuksen I.l-25 3ai
ASFn:n vaunu HKL/ HRO 1.13 wodelta
1929 luonna 1963. Vaunu poistettiin

esillä olevien vaunujen lisåksi myös koko

jouklo eriträin nielenkiintoisia vaunuja,
joita toivonmc dcrysd joskus vielä nä
kevåmme vaiht vissa musconä)tiellissä

ja

kuten kailkjalla ulkonailla

-

liiken-

lccssä tiett' jen taDahlumien vhteydesså.

Helsirein
raitioer*Oen

tyoaunut
fr

t0

rjor

5

l.hbirEin
nilicfidilen

\öaunut
\uo

a 1975, ja tilalle tuli uudempi ASEA
Hl(L160/ HRO41ol odelta 1930, mutta

sekin poistettih jo seuraavan
1976, jottoiD viim€inetr H-25

\

onna eti

eli Kårid

vaunu HKL 204 wodelta 1950 ilnestyi
kuvioihin. Vuo a 1978 selin poistettiin
lopullise$i.
Vuoden 1960 jälkeen ei itse asiAsa ole

muu aisia työEunuja eniE niihtykään
tain jo tiihiin nennessä 6itellt. Yksittiisiä pyör?ilisiä lavetteja on ollut irtotavamn kuljetuk€en,
enää.

Eu

eipä

juuri

ole

Valilasta yksi selainen kynå kj)gX',

ja sekin milla kä)'ttöä.

sen sijad raite€ntul@miskoneita on
olemassa kolmin kappalein. Varlin on
numercton, vålmistuper:iltii?ir tuntena_
ton (se tiedet*in, eftii m€trotta se tuti ja
.aideväli kavemettiin metriseksi), Pieni,
yhd€n puolen kiskoa keEalaan tukm,
seisten ohjattaw pikl'uj)d.
Vuonna 1983 saatiin miincheniliiseltä
Robel & Co Maschinenbaulta Minima 1-4
-maltinen, niinikiiin toispuoleiDen tukemiskone Plasser & Theurer -paineilmalaitt€in, numeroltaån HKL 1766. Robelin

tiiiBsulinå

r,

pålElil'it

wNii

1959{3 kalci

Eihe nooltoitd !, liltFtliLl

hid.nläkilh naiioBillå, nlneoisla oiole tilloi:
roh; f,åir6l!å sirullid xh mohdå Ortgoiol.tFF dr! r il oh noGol
nh

Vda", XlE Bi4er Er!on, I6dllh

108

ja 11& ltu{55anne

trrl ji leasi

iilnns

"ni!n!tå3 PåltB

lq!!

i.lli.

låatasså on vålmistedetona AGl2/ 1983.
TyökoDeD pituus on 2,66 rnetdä ja paino
2,6 tomia. Moottori on 24 kw:n tehoi_
nen HAZ Z1o8; våin ohjaamon alla ol€va
aliseli on vetivä ia huippunopeus on 15
km/h. Alun perin Eir sad€katols€Ituella

ohjaamola varut€ttuun korceseen m-

kennettiiD umpinainen hytti wonna

joloin keltainen väri myös vaihtui
enemm:in oranssilta raikutta@. Tämiin voi edelteen satunnaisesti n:ihdä
kiltössä. Korc siirretiiiin työnaane kuornå-auton siirtolavaltå, johon on åsenrcttu prcfiiliteräksiset kiskot, kone ved€tiiiin
kåIistetulle lavå]te tai siltä pois kuorna1985,

Uusin k€ltåinen tukemiskone on wonna 1990 valmjstunut, riihin:ikeliisen ra"

tavökoneiden \€lmistamisen erikoistu-

reen Konepåja Manl.jren Ky:n

Enerco

RT2oR numeroltaar HKL 1767. Tukemiskone kulk€e omin vonnin pitki:ikin
matkoja 110 kw:n tehois€l]a Valmet 611
DS -die$tmoottorilla, suurin nopeus 40

km^, jole riittä:ikin kaupunkiajossa.

Se

tukee kunmant<in puolen kiskoa sånanaikais€sti jå on nyös eniten kä)tössä
valmistenunem on 106/ 1990, pituutta
4,5 netdå ja painoa 8,5 tonnia.
Tilme on siis nykyiseuäiin se, ettii
HKL:Iå on ylsi hinausvaunu (H-li våunu
H-2 poistettiin toukokuNsa 2ooo), yksi
raiteenpuldistusvauu (2118), yksi hiomavaunu (2119), viisi harjavaunua
(2120-2123 j^ 2126), kolme raiteentukeniskonettå (numeroton, 1766 ja7767),
yki numeroton kuljetuslav€tti sek;i enlaisia autoja, traltoreita, tiehöyliå )'m

6

IAII01/[]

.,JoiDn naiiosha
KrE Lellie

F,

nilsls hmst0ia '$yM

yllå HFoi olh ' HtDr töns 0316"

t0llid, Hel5ilginkrl!,

hmipyöräv€hk€itå.
Mainittåloon vielä. että HKLtlä oli
wosina 1959-63 kä'tössä ka.ksi kokonainosvaunua G,rwT:n saksalaiset HKL
1o8/ HRO 188 ja HKL u8/ HRO 198),

jotka oli peitetty yltii päåltå måinospahveilta. Jonkin aikaa vaunut liikkui@t
mNn liikenteen sea$a. mutta iimeisestr

mainostaiien vå'ydestä

ja

kannatta-

wussyistäiohtuen niisui ttrowttiin.
l,opulGi korjattåIoon våärä tieto, joka
on esiinttaDt muimin Raitiossa. "Pikluruotsalainen" HI{, 6Z HRO 112l HRO
38 ei koskam toiminut työvaununa. Se o1i

kitössä

Håagan raitiolinjalakaksisuun-

ensin

tåisenajatyöntöovilavarustettuna,
altTperäiseUä numerollaan 38, wodesta

1943 alkaen Dumeroltå 112 ja HKL:n
aikana nun€rollå 67. Vaunu valmistui
1908 ja poistettiin wonna 1952. Vuonna
1931 se ilmeisesti \åkioitui Haagan lin_

jale; numerointimuutos noma

1943

oli

yhdenmukaistamista, koskapa nuut "pikkuruotsålaiset" moottoi\åunut oliEt trumerosarjassa 46-u1 (sarjåa 36-45 oli
muutettu sek;i peråvaunuiksi ettå ttövaunuiksi). smalla Kulosden :jumbof saivat uud€t num€rot 113 ja 114.
EDsi k€Ira]]a tutkimme vietä erilaisia
työautoja, joshn suppeåsti.
Ed€llisessä tiimän hdoitussarjan

sa oli kirjoittajan

nineki

väitå nimi. senlin osan

oli

laatinut t?im;in osan kirjoitraja

osa-

pujåhtan

t

mittäin

Helsirgln bussilinpje
'libsåi ftiåtltisosGa trtGfrrffite vidä Epilq,rnäbniin tl€lsilEin hEsilinirihin.
uttå nlt siis sarjan viineiseen osåaq tiim:in osan

siirtlninen näin €täälle
aiemista osista johtuu

.^ V 4

pelkistiiiin toimitulselti"kiircistii" siitiiä kirjoittajan kortb-

sistå
toissa oleva aineisto lehden tarvits€maan

nuotoon. Mairittaloon vielä, ettii linja€sittely €i ole noudattanut mifi?in

tietqii

jiirj€stystii pienimmäsei suudmpaån tåi
muutakaan muotoå, vaan esittely on

edennlt va$in vapaamuotois€ssa jär-

j€sryksesä ja j;iljellå

oEt n}t li{ar

18

-

Sa*6sa on e*blty kaitld
la

dl@r

r

mercidn htslsilinFtldd niiilen r€ittil@dd

wodemaihbessa 1966.65 bpahtrneeseen

lggllurul.

$rleerl linFrurErouudb-

trlc€en saåldo, Trclltinhan ensiksikin lald€utefiiin Helsir|gin liibsaludlla

k

-

Fr€nnsien siih€l| 6ti kiiytliir*it ormnimiset pGtibimipaikat i! siinldiin H€lsir*i
nimeen

bo

karFrEin pcfi@itteisGa, SarElla otediin kiiytttih l(aksii nsds€t

]E, postirursot Helsil€in nimen
tubksi,

in

t*tiin

lis:iksi tiin*i

peräsGåi .rotå asia olisi

tullut kaiHlle

varrEli

biner*in bFausta tukefid rumdonrr]bs eli htssilini>

rurlerot ulsiuiin lasbrrlan pcfirumefttb. fulbkin podialueelle påäitlrtä

h6silinF Fyfiuiin nslimaan alueen rurnsolh. Esimer*ilcsi lGlosaal€n eli
Helsinh 57:n aiernn€sh

LIN'A 18
-

Tuuntie - NordeDskiöldinlåtu Tölö.katu - Museokatu - Heikinlatu (olmikulma
...

Rautatientori - I&ivokatu
Mannerheiminti€ - tukadiånlatu
MeheliDiDkatu - Etd?nnen
Hesperiankatu - Runebaginkatu
Topdiukenlatu - Stenbächnlatu

-

-

TöölöD tori

-

Topeliuksenkåtu

-

- låstenlinna
Ii$a i.ra - lasterlimantie St€nbäckinlatu - Top€tiuliseDlatu Linnankoskenkatu 25

Töölötr}åtu

hlssilinl$iå 30

(II)

-

Humalistonkåtu

Tölönkatu ...
30.9. - 18.11,1940

-

- Pohjoiner
- Mechelininlåtu tukadiarlåtu- Måmerh€imintieRuneberginkatu

H€sperianlåtu

-

NaistenHinikka - TopeliukseDlåtu
Töölön tori - Töölönkåtu - Museokatu
Heikinkatu
Erottaja - Eteliiinen
Frplanadikatu - Kauppatori

-

t*iin

nåin olhn ulEi linF

rumerolle 57,

19.11.1934 - 17.12.1939
KoLDikulma - Heikinl.åtr - Museokatu
- Töölönkatu - Nordenskiöldinkatu
Minna Canthinletu - Päivifinnanlatu

- 2.9.1939

qn&

A

EMMAT

aRTr(l(ELrr oN rULXA

sru

LEHorssÄ

1,2,3 / I99Oi

/ 1991i
/ 1992i
r,2,3 / 1993i
3 / 1994i
3 / 1996 JA
1 / 1994.
1, 3

3

-

!o,Lr,\ga - 22.6.7945
- UnnanloskerlGtu

Råutåtientori

(LimaDloskeDlatu

22.L.7957

/ TopeliulseDlatu)

(I) KåtajanoHa - Pohjoinen
Ealanadikatu - Mamerheininti€ ...

15,2.

-

9.10.1951

Råutåtientori (MikoDkåtu 15)
Kåivokatu

- MaDerheimintie

tukadia.Iatu

-

-

PohjoiDeD Rautati€katu

l€pola*ujå - Linnanlcoskenkatu Rrneberginl€tu - Arkådiankatu
Mechelininkatu
Rajaraarentie

-

låsteDlimaDti€

-

-

Iinnankckenkått

D.2-a951

StenbäckiDlatu 28
- M€chelininkåh,

-

alkaen pätepys?ikki Rautati€ntorilå

KåGalisteatteriD kohdåIa

10.3.1951
a*åen noin kalden kuukauden ajan IIsuuMsa HietaniemeDladu kautta

10.10.1951
0) kuullunlal(a (Kirl:lokåtu)
Pohjoismta - Liisankatu -

-

Rållathäsnff ld6lilla linjd 18.do ru484 Soiia.låbis 8t5l
tun P.rti loinomåln htoelD, 23.6.1966

r.lk trBinallh 1963.
mtru t/nt

7

ra

od

!t $lhja!, IOE Hllsingin

Kaivokatu

UisadGtu

tt!!urgim!!.0

1949

- Kaisanimenkåtu - Mariånlatu - Kruununlala

Kirkkokatu

22-rO,7964
...

Liisanlatu

-

Pohjoi$antå

-

27.9.L964

-

Mariaikatu

-

Uisånkatu

Stenbäckinlatu - Iater innanti€ Linnår <oskenkatu - Stenbäclinlatu .
...

1.9.1965

(I, ID ... Topeliulcenlatu Unnankoskenlatu - Stenbächnkatu

-

Top€liukenlatu - HaarEndinlåtu
M€ilåhden ldinikåt
1.9.1965
... MecheliniDlåtu Hietaniemenlatu - Eteliiinen
Rautatielåtu - ArkadianLatu ...

(rl)

LINJAlSA
16.6.1949 - 14.2.1951
(I) Kåtajånokka (Luotsilåtu)

-

- Meiånlqtu Alekant€.inl.åtu - Mdnerheimintie Kmava}atu

A*adiankatu -M€ch€lininkatu- EtuTöölö (Calonilksenkatu)

(II) Caloni*senkatu - MNeokatu

Nerwnderi*åtu - ArkadiaDlatu

-

-

Mannerheiminti€ - Alekante.iDkatu
Mdiankatu - Kma\åLåtu -

Kruunuwore.l.atu

Vyökatu

-

-

- UDankatu -

Luotsi!.atu

LINIA 18F
hsikr linhi
Klh

a

19 iulo 176

d

Smnh Vabis 1 62/

Pedrl tdmmåer kokoelna, 23,9,19t2

iÄtTlt

l/nl

llllo

uod€lla 1952

16.6.1949 - 14.2.1951
vallila - Viipudnkatu - Pasila
NordeNkiöldinkåtu

-

-

caloniulsenkåtu

luota jatkåen

(ap)

Iåttåsa@n EtaDon

LINIA 1.8t.I

etelii:in Esplånaditieui ja edellea
rnasirctieui Jon"Isentien risteykse€n

22,L.7957
(I) Kåtåjanokkå ... Arkadiankåtu N€wand€rinkatu - Museokåtu - EtuTöölö (Caloniul6eDletu)
(tr) caloniuksenkatu - Mechelininlatu
Arkådian}åtu... lGtajaml:La

2L.72.7947

UN'A19
11.7.19/t8

-

14.8.1944

- 23.4,7967

Nordenskiöldinkatu (pääteplsiikki
Pasilantielä) - Pasila Gon)

24,rL.r952

tålven åikana liikennöitiin Pasilassa vain
Masdaleenankådulle

Hietalåhdentori

E ottaja

(I) Emttåja

Utnnrotinkåtu

-

- Ruoholaldenlåtu

24,4,L961

Iiåutåtientori

- 20.!2.L94!
(D Emttaja - Lijnrotinlatu Mechelininkadun jatle - Itiimerenkåtu Puistokatu

Kansakoulukåtu

-

-

-

GI) Isokaad

- Kladdtie

-

-

9.9.1939

iåltåtiertdilh lidån 20 b 12 lols 8.617/ rjokli m uodd
Kxå lo Al Iås, 196$l!M rlk!.

LINTA2OC
Aj€ttu låutt$aar€n Cditrotle 1930-

lwl'lta

SimoDlåtu

Malminrine

Ruoholaldenlåtu ...

L5,9.r937

rauttasaarentie

22.9,L952

Kairckatu

päät€pldil..ki Iauttasaarcn sånkadhau-

-

jåtkettiin Pasilastå nmahn \€tuäiliöIe

-

1.7.1962

doila
1,9,1962

t5-2-4957

-

-

-

6.10.1953
OI) viiliaikaisesti LapiDlåhd€Dladu

LINJA2l
15.9.1937 - 30.11.1939
hottaja - H€ikinlåtu - TunDtie

-

Iautta

MeilaldeDlåtu

- 12.11.1954
(II) Ruoholå]den]atu - Hietålå]de.]atu

UnnankGk€nkatu

15.10.1953

Råjda&dtie

-

Seurasaar€ntie

E€rikinkåtu - AbmlEminkatu
Ruoholådenkatu ...

2.8.1956 - 28.11.1957

1152

-

3,7,!962

-

-BulMdi -

ÄbElaminkatu

Iapirlalde.katu

-

Målminrinne

Mech€lininkatu ...

eduståIa

6,3.1950
(D ... bnnrotinkatu

-

...

15.5.

(r) ... Iuimus*atu - Ruoholahderlatu
- Abralnminkatu - Bdevårdi - Ercttaja

LIN'A20

(D Kåmpinkadun kautta

pååtepls:ikki Iauttasaa$sa Vulcrnin

jåtkettu Ercttajalle

-

jatketiin kokaaren kulrnaån asti
27.5.1954 - 31.10.1954
1.6.1959

7,6.7942
siirretty pätep's;ikki låuttasa$entiele
15.5.1946

-

22.9,L952

Ruohotalt€en Itiimerenladun
altap:i:ih:in ja Iauttasaar€n lastaussata-

VulcåniIe

Månnerheimintie Ä*adianlGtu - Hietaniemenkatu
Hi€tådemi
Erottåja

2.9.7957

lyhennetty väille Iåuttålaår€stå

-

(II) Ruoholåhdenkatu - Hietalaldenkåtu
- F,€rikinkåtu - Älbertinlatu -

-

LiDraDti€

-

-

-

Humålistonlatu
Sutelantie

-

-

-

PaciulseDlatu

Saunalahdmtie

Munld<iniemi

-

-

(Iåajalådentie ja aukio)

nallh.

flÄfto

I/u

9

30,9.19ito - 21.5.1941
Brottaja - Tuuntie - LiDnanloske.låtu

-

PaciukseDkatu

15.5.

-

Emttaja

-

seurasaffi

10.7,1946

-

Mannerheimintie

-

Museokåtu - Töölö.katu - Töölön tori Topelir]l(senl(atu - Limarloskenkåtu -

Hmalåhti - hstensairaala
x1.7.1946

tukadianaulio (iltåisin Emttaja) Mann€fieiminti€ - Museokatu Tölöntåtu - Töölön tori -

- LinnaDlQsk€nkatu - Seurasdi

Topeliuksenletu
Pactuksenlatu

15.2.1951
Ercttajå]ta

16.12,1959
(I) ... A*adiankatu - NenäDddinkatu AuoEnkatu - Museokatu - Töölönkatu

iiD

...

-

roato"latu - eumrantat''

LINJA22
21.4.1938
Emttåja

-

-

30.11.1939

HeikiDl@tu

-

Turuntie

-

- u.heildie - Kylåtie 1'hdist$ti€ - Haaga (1ådjst'€tie /
Asematie

Jou8imi€heDtie)

4.5.1950

-

30.8.1953

Rautatientori - Kai\okatu Mann€.heimintie - Haagan åsenatie _
Ufieiluti€ - Kylätie - Yhdistlstie Haasa (l4rdisttstie / Jousimi€hentie)

15.2,1951

Erottajalta

31.S.1953

-

28.8.1955

RåutateDtori ... Korcistentie ... vanha
Tururtie - lGuppalantie - Urh€ilutie -

Ennddh liijrn

21

dto

121

5.

h.V.bk

8{t

m Kltloin

wdllle b

ttant tuto

mdlla

1948

l(lrå P.iti L.immiei lolo.lna, 2110,196!.

Kylåtie - Älgenonue - Etelä-Haaga
(Jousiniehentie / Arsenontie 8)

29.8,1955

-

(Sankarihaudat)

1,1.1963

13.4.1958

- Etelå-Håaga
14.4.1958 - 31,8.1965
(I) Yrjö*atu - Btnerardi - Amanlatu
- Kåisakoululatu - Runeberginkatu ...

Ruskeasuo

Etelä-Haaga

... TopeliukseDlatu Runebergin&atu - Kansåkoulukatu Ärnankatu - Kå]€!"ankatu -Yriönlatu

... Kåuppalantie

-

Håagan ulheilutie

Isonnevartie (Isonnevåntie

/

1.9.1955
(I) SimoDlenttii

-

Fr€&ikinkatu

-

1.11.1945

- Iåuttasååd
(Sarlarihaudat) bottaja

Ruoholåhti

-

(II) Eteli-Haaga
27.5.1958

-

31.10.1958

låuttsaari (Sanlarihaudat)
1949

LIN'A224
2.11.1953

(I) Kmpinkadun kautta

-

Iåuttåsåarasa Pohjoisnimentietii

toi* G) ... Runebelginl(atu Malninkatu - l'redrikiDlatu 5.7.1959

Ahjokuja (Ahjokuja / st€niulseDlatu)

EeikinlGtu

- Armanlatu ..

-

lapimäentie - TUN naantie

-

tilap. GI) ... Runeberginlåtu
Rånsåkoliukatu - Simorikatu Mannerheimintie - löDDrotinkatu
Yrjönkatu

6.3.1950 - 14.2.1951
(ID ... Ujnrotinkåtu - Hi€tålaldentori
(torin Doikli) - Bulevardi - Erottaja
15.2.1951- 21.9.1951

28.2.1955

Kaivoliatu Mmerh€imintie - Koroistentie Vanha TuMtie - Kauppalartie Urheilutie - Kylätie - Argeaonti€

Råutatientori

20.10.1958

-

-

(I) Erottaja - Lönnrotinkatu Ahåhamitrkatu- Ruohotaldenkatu

29.7.1940

1961
Piiätepl5?ikin nirneksi Vanha kilklopr]i8"

-

-

20.72,L94L

Ruoholahti (ItäEd€nkadun alkuPäå)
Iåuttasaari 0aståussatama, sillo

-

...

- 31.12.1952
Kauppal ti€ - Haagån urh€ilutie

Isonn€eåntie - AngeFontie

24,LO-7962
(I) Kampi.Iadun kautta

lO

nA[n I,'n]

-

\70,1942 - 28,2,L943

- salmisaad
1.3.1943 - 31,10.1945
Salmisaari - låuttdaårentie - Puistokåtu - Iåuttasaad

... ft:imereDkatu - Ruoholahdenkåtu
Abrahaminkatu - Bule\årdi - Emttaia

22.9.L954yöworot ... Eteliinen Esplaradikatu
Mikonkatu

-

6.10.1953 -

KåivoLatu

-

Ruohola.hti

Otår€ntie

-

Rautatientori

v?iliEihe... Ruoholådenkatu Hietalald€nlatu - vinosti torin yli

kup€€ssa)

26.8.

-

(lD

UNIA23

-

-

Ujmtinkatu - Mechelininkadun jatke
- Itiimercnlatu - Iåuttåsaeentie _
Otalantie - TåIbergin Puistoti€ -

Bulelardi...
30.8.1954 vakin. (II) Hietalåden!åtua
25-70-7954 -

-

l.unr$rEr $ika

hardoilla

liij.i

234 alto 54

V.ls B{17/ HelL oi n$inållir 452. lora

12.11.1954 yövrorot ... Erottaja - Mamerheimintie

-

6.7.1956

-

-

Al nå3, 195C1!m rllu,

(ap)

toistais€ksi Otavantietii

KeskrrEkatu

Bo

Rautåtientori

-

RuohohndeDlatu - Hietdandenkatu
vinosti Hietalahdentorin yli - Bulevardi

1.6.1964

Rautatientori

-

4.10.1965

Erottaja ... Iåuttdåarentie

Kåtajalarjuntie

-

-

-

-

lauttasaai

(D ... RuohotåIderiGtu

-

kutt6aardikåtu - låuttasMrentie Otåvantie - TåIbergin puistotie Isokaari. (II) Isokaari - Iauttåsamtrtie

KåtåjalErju

LINJA23N

- Iauttsarokåtu

2.9.1952 -3.10.1965

...

10.11.1956 ia&ettiin 14kla.ku jane
4.3.1957 - 1.9.1962
yijworct: (ID ... Etelänen

-

Esplanadikatu

Mikonkatu

-

Vilhonlatu - Rautatientori
27.7- - 23.3,L959
(D ... Iånnrotinkatu - Hietålahdentori
(hertiiä halin) - HietatahdenlGtu ...

28.10.1960

-

Hiet lald€nkatu - Bulerardi ... (€i siis
torin kauttå)
L5,5. - !.7.!962
päåtepFzi].l.j låuttå!åarenti€n kulm4sa

3.7,7962 Iautt$a@Dtie

-

Isokadi

- Talb€rgin

puistotie - Gyldenintie ... (ap
rästapäivään, ip myötiipäivä:in)

L5-L2,7962
...

4.10.1965
...

-

Ruoholålden sihå

-

-

l4tlzsaMrhr..

I2utt6de.katu -

Uinsiväy]ä

If,missaftntie - Iauttåsaeentie

-

Otavantie - Tallb€rgin puistotie... (åp
vaståpäivään, ip myötäpäivään

LIN.iA23A
ao.aa-19s6
E ottaja

-

-

2.7.1962

lauttåsaari (Sanlarihaudat)

Yrjörkad0n

dårry!åklllå llihi

X!n Pedi

Leitunåon l0ko6lna, 15"4,1958,

22 a0ro 212 Voltr 8.617/ Valnd on

Mdm

1952

nålliå,
frÄfl0]/nl 11

Westendin Linian
ratl

l\feA
Couexiksi nimensä vaihtaNt Linjebuss
antoi luomja litrjalta 212, sekii liDjoilta
14:] ja 145. I q- antoi lbiiksi ålihånkintaan aluksi ykittiiisiå ruoroja linioilta
5ooT ja 505, mutta nyöhernmin linjat

sooT

jå

5o1T 'våluivat" kokonaan

W€stendi! ajettåvilsi.

Lokåkuun lopulla Espoo$a avattiin
3 ja 5, joista suomen Turistiauto sii$i wertendile linian 3.

uudet pikalinjat

$Min

Unlll h$sika[s

wodenaihh€ssa

Il(L

27

liestldii t{ttl$å hlllkloiiå 200 lidrlh

50t

r..nt""" I-inielusixe.

koska

112 (tuo oir u2z) ja pelättiin koko linjaston håvi:imistii. Tiisså yhteydgsä
Dyös linjaliikenn€kålusto siirtyi Linje-

bussile. Kuit€Dlin piån auto Ulru-sog
(Scånia K92

/ Kutter

9'

vn. 1985) snrtyr

tåIeisin TehinnnåIe. TiiIä autolå ryhdyttiiD ajånaan alihankintåa Linjebussine aamuruuhkassa €ri tinjoi a,liihimå

2ooo liikemettii kd;i:is€€n 1999, rci-

jån hanl&imia, Eutta ne o\åt oleet v:ilil-

dåan todeta Wgtendin Linjan hoitaman

lä Unjebussin ontutukessa. Kiltettyjen
autojo iki on olut sitii luokla, ettii niil-

liikenteen kdrån€en moni.lertabeksi.
Keliiku]]ssa 2OOO Suomen Tudstiauto
antoi linjån 128 West€Ddin Unjån ajettavaksi ja mulaDa leurasi kalsi autoa.

Myits Espoon linjaa 13 alkoi w€st€nd
ajaa.

Westailir
Linjan liilem€kenttä muuttui raj$ti
HKl,:n saadessa linian 132 sinne jiii vain
yksi westendin auto, joka oli \uohattu
Hl(-:lta. Myös litrjåIa 213 W€stddin
worot *ihenivåt, nutta tilalle nlt jo
Elokuun puoli*ili$å 2ooo

143:llå Soukdta. T:illä tasolla wstendin
Linjan linjaliik€nne pysyikin rtoden
1999 sykyyn asti. Tilausliikennettä hoi.

dettiin parin auton \oimin.
Syksyllä 1999 wertendin Linja sai Linjebussilta alihankintavuo.ojå linjalta 213,
jota vånen taNittiin tilante€stå riippuen
kåIsi tai kolme autoå. Silloin tiilöin ajet-

tiin

yhdeUå auto[å myös

linjala

156.

Vuod€nEiht€essa 1999-2OOo mytu Concordia Bu! antoi W€stfldille woroja alihånkintaan. Kolne åutoa tuli linjale 132.

Keväiillä 2ooo Conclrdian ainoa ni.|€lbussi situtyi w€st€ndiUe ja sinä ajettiin

piiä6i6sa linjaa

512.

vmttuna

kevään
ItL U oli

12

XAIII

MI

Lbåiintlnegeen liiket€eseen tarvittabussikalusto on hånkittu pä:iasiassa
kiiyt€tbn:i nuilta firmoiltå. Osa autoilta
on kuitenkin alu! pedn wAtendin Un-

\å

oliiLmdl.lli

'(I fi"#:"iå'fl,ffHTit,ff
/
V ffi":: r'm:,ru"'ni;

zD2ml

.iliEr

STÄ

A5 hlalh U8 hllutussa

2000

Ii

ei ole

olut suotalaa ajelå kokopäiv?ilii-

kenne$ii. Niinpä wet€ndin tiiltyi harl<-

ha uutta kålustoå, kun oli tå*oit$ ajela
kokopäv:iilesti. Valintå osui Suomessa
l?ihs tuntemattomih Rmult'ihin.
Mutta nyt piiåsiaån eli liikluvar kaluston €sittebln, eli siihen kalustoo& joka otr olut kiiltiissä Wertendin "uuden
nousun" aikma. E*iipä Uirsä ei ole kaikkiå kiiltitssä otleitå, koskåpa Weitend otr
Iainannut/wolxannut rnuid€n fimojen

lYshnd

3

Gl 9)liniå|h213 Poiioiselh Rehlietadrlh lolakrBs

W€steid 3

1999.

udelllq nuhltmi ilaliilqlåsså hohikui

2000

pariki. H)vin
taralisia tillaisiå vierailijoita ovat olleet
ConDdin B. taNlålaiset "pommi-Säfautoja jopa \åin päiviilGi

flet".
Vanhimpana autona fl.lodelta 19a5 koS€ånia K92,
jossa on neliportain€n Voith-automaatti
ja 1-1-o -ovhen Kutter 9' -ko.i. Auton

neili numero 3, Ulru-509,

alk'tperäinen num€ro oli 9, mutta tulleEsaan (Linjebuss Espoolta) takaisin
westenilille se sai uud€n numeron 3. Tä'
mä auto maalattiin sylsytlä 1999 Westendin uusiin våreihin ja joululoNsa 1999
siihen asennettiin ete€n neliraitakilpi entisen suuren kilpilaitt€en tilalle. Autossa

on Kutte.in valmistamat laturipenl.jt,

joissa on kdlertåvå kesd. Sis:ilatossa
on pronssinvärinen kangas, muuten sisustus on ruskeaa puunväriä. Tämä auto
palasi Westendin kåyttöön våBin pian

Mo

8

lii$å

vdu

Bgri!

uddha rondoit , 18:ki strku$a 2000 laliriJlåi !a iolh, oii lulauder

ai

[lsleidillå

oli

kaki

linjaliikenteen nlynnin jålkeen. Auto
poisteBiin slyskuussa 2ooo vaihteistovian luoksi. Tosin siltå olisi ollut muuten-

kin vain pa.i viikkoa elinaikaa, ennenkuin se oiisi tulut yli-ikiiseksi.
Toinen varsin pian Westendile tal@isin tullut auto on numero 4. \J){E-214,
entiselui numeroltam 14 wodeltå 1986.

AlNtua on ti$iikin S(nia K92 Voith
-automaatilla, mutta korina on Kutte.
Decå 320. Ovijärje$ys on t-1-o

jå istui-

mina ovat KutteriD nomaalit korkeat
puolituristipenldt. Sisustus on muuten
samanlainen kuin kolmosessa. T;imä auto on nlt firmån vanhin.

Atrto HFM-832 ostettiin

takaisin

Linjebussilta kesållå 1999, jonoin uudeksi numeroki tuli 5 entisen ollessa 15. Tä-

mä iuonnå 1991 valmistunut auto on
Scania 1,113 tgnme.lovisella keppiwihteella. Ko.im on 1-1-o -ovinen låhti
4oo, josså on håmaaså\yinen puolitu.istisisustus. Auto sai saman tien uud.n
nllnains fisled

3

liihlla

156

snsl $!

2000.

Joulukuussa 1999 ostettiin Stag€coåchiltå kaksi kiltetty;i autoa. Toinen
niistii sai westendillä numeron 6 ja uudet
kilvet EYC-435. Ja sehän on Mercede$
BeM OH1625L VanHool Aliz6e -korilla.
Tåmä auto on alun perin Vårnank]'tän
Linjan hankkina wonna 1990. Tosin

auto on ikiiänsä nähden varsin vähän
kä)tetty, koska se on olut tiih€s koko
lggo-lu\rln lopun Beisoljssa, kosl<a ED}la
omistaja ei tullut toimeen Mersun itse
vålmistaman automaåttilaihteen kanEsa.
Me.sun omå automaatti muistuttåa pal-

jon rnonista nalu.i-Volvoista tuttua Allisonia !ä),ttärttmiseltåän eli r:ilinää ja

kierrolsia. Autossa on t-2-o -ovet ja
VanHoolin varsin korkeaselkånojaiset
istuimet. Katto ja seinät on verhoiltu har-

maalla kankaala. Pysiihw-kilvesså on
flflru]fi 13

€hti ajåa numerclå r0 ranhoissa Wst€ndin viirejssä, muttå måålattiiD piakKevii:illä 2oo0 westendin Linja sai
nivelbussin, kun Concordia woklåsi
auton 324 Westendille. Rekisteriä IIO95o kantåa Volvo BIoMA / Wiima N2O2
r-2-1-O -ovilla vuodeltå 1991. vaihteisto

or ZFs HP 5oo. Westendillä auto on esiiDtl'rtlt påri a eri rfitykBdlä. Ensin sellaisena, että "CouBi-raidoistå" ylin €li
oranssi oli poistettu. Seuraava ulkoasu oli
kokohmaa. Autossa on viel?ikiD con-

odiån nunem kyljisså
Kesiikuun alssa 2ooo Suom€n

Tu;s-

tiauto artoi w€stendile aliha*ittalzksi
tinjd 128 ja samalla Eyös vrohasi
k lustoa siihen. W€stendile tulivat STA
274 (IGN-565), Volvo BIoBLB / Can$
city L wodetta 1995 ja sTA 321 (JBM948), voho BroM / Aiokki Fjfty wodeltå
1994. vffsinkin alulsi imä Turbtin autot oli\ä&in yleså jolain aivan muula
linialla kuin 128:Ia, siispä sie ä Nöykkiösså n?ih/i jopå KutteEita. Auto 274

Toinen Stage@achilta haDlittu auto
sai nume.on

Z mutta siinä

oD alkup€-

rliiset kih€t EFE-123. Se on myöslin

Merced€s-BeM OH1625I" mutta koina

onkin suomalainen Wiima Conbi, jossa

tfppimerkiniii on Scaria BF-BRl1r, eli
ålkupefinen ålustå oD olut BFu1, mik;i
n:ilgy ohjauspyör:in vånlastå malista
AutoD nykyinen vaihteisto on n€liportainen voith -automatti. Nylyinen kori

pålautui sTA:Ie
321

tamikuusa

2oo1 jå

helmikuun lopulla 2oo1.

Elokuun puolivålisså HKL vuoknsi
W€stddil€ tulitedn t€liauton 8 (zx286), Scånia L94U36x2

/ Ikår$ E94:n

linjan 132 \Doroa varten. Autossa on

1-2-o -ovet jå katurisisust$ Wiiman
oEiD penkein. TiiD?in åuton alkupein-

nen håltija oli Litrjånå&a, TehiErtojen
yksikijitii s€kin. Tyhi:in panttiM tiit2ikin
autoa oli seisotethr sanasta EihteistoE"s{i kuin VånHoolia}in.
Joriukuun 1999 tulokas o1i myös auto

a,

ZBII-40A. Tämä auto hankittiin

I!öGSdria 8F
8n111 / ltiinå
conbi, zHx.ilol,

UnjebNsilta, ja on alkup€r?iinen w€st
.ndiläinen wodelta 1s88. Tämä auto
olmistui siiiL'tcim:iiin numero$a koko
ajan san a omistajarvaihdoksista
huolinattå ja on hlvin sanBnlainen kuin
påri vuotta ranl€mpi åuto 4, Scårtra K92
/ voith / Kutta Decå 320, \aiD yksityiskohdissa on erojå kutd sisiikåton
kansås ja aks€liväi s€k:i istumapaikl€måiärä, jotla tiissä o\at

6,oni7 47,

Delos€ssa 6,3m j^ 49.
UlkoseiDim wedendiD Lilja -teksti on

kun taas

katrdeksikossa suur€mpi kuin nelos€sså
johtuen myöh€mäs i maalausajånkohdasta. SD6kuussa 2o0O auton nMero

2000

Wiiro combi, jossa 1-2-o -ovet ja
Wiinan omat katudpe*it, jotusa punaon

mustå kangas. Hetken aikaa tiimä auto

HK-:n viidt, mutta kyljiasåja perässä isot
W$tendin Linja -tekstit. Elokuussa tuli'!åt myts €Ninmåiset omat R€nault Ågo-

muutetbin 1a:ksi.
Helmikuusså 2ooo wstendille pålasi

tåkåi.in auto zHK-3ol. Auto valmistui

vuonna 1989 nunerolle 1, jo]lå se kulki
sittemmin my& Linjebussill4 mutta sai
nyt palatessaan numercn 10. Tämän
auton alusta on jo lulu sin:insä. Sen loisi
m:ifite ä uudestaånkoritetulsi mutta ei
åivan, koska niin rajusti sitä on muutettu
Nimitt?iin alustå on ollut ålunpedn etumoottorinen, mutta muutettu tåkamoottoriseksi. Etumoottoristå on vi€Ii mutututtamassa tal€moottoriautolle varsin
erikoiset mittasult€er lyhlt etuylitj6 ja
vastaa\åsti pi*;i takaylitJ6. Myöskin etuålcdina on eddle€n lehtijous€t. Alutan

14

B Il0

trr

Er

im V isikylh

Llijån vrnHel.ih6!

F hilås5å,

Ihsllidh thjtlh nmlki!65ä

2000

rat, mutta niistä lisää myöh€lrminj sekå
STA:lta auto 252 (MGB-89o), Volvo
BIoBLE / Carrus K204 City L vm. 1993,
ioka Dalautettiin tålaisin tammikuussa
2001.

sykyn merlkejä oli jo voimåH€asti
ilmassa, kun Westend osti Connexilta

auton zCL-812, joka oti alun perin
Fiherrsin Auton nro 12, sittemmin
våntåan Liik€nte€n 140, ja nlt We$end
3. Alustanå Vohon säästömalinahuri
BgM ja kodna Wiima K202 2-2-r -oe:lla

ja

van}la]]a Vantaa-sisustuksetla puunv:irisin seinin ja tiikerikankaisin penkein.
vuosimalli oli 1988. Jojoulukuussa timä

auto poistettiin, koska se oli varsin
pulditon rå]:kine ja vietåpå keppivaihteinen, joten se ei sopinut kiiyttöön. Tosin

eipä siitä silti vielä eroon päästy, våil*å

niin suunniteltiin. nimituiin
{llsled 14elioiliim Es!@i Alh

63

iillä

iln

timd

nibiä

Rlh

rärikolla

vaild<a se

nimellisesti poistettiinljn, niin joskus
siti silti tNittiin siitå huolimatta, että

syFt00ei 20{4,

toinen uudenpi kolmon€n oli myös ajos-

HKL:n linjojen 5o0Tja 501T mukeå
Westenilille tuli useita HKLrn woden
2o0o O 4o5 N2 -Memuja, jotuta åutossa
27 on suuret Westendin Linja -t€kstit ja
autossa 24 pienet tekstit keulassa jå
perässä.

Slyskuussa nähtiin w€st€ndillå
connexin auto 298, xFM-545, volvo

BloR/lahti 4oo edetleen kelta-orassina
vain pienet westend-tekstit ryljisså.
Nltpå på:isi timnöinen liik€nneneuvos
Paavo A. Koskisen €li "ukko-Paavon"
viimeinen hånkintå, puolimatala ihneel-

lisrrs, uusille linjoille, Ii}limä 143:lte.
onn€Isi sotrlasså o. sen v€rån kor}eitå
tåloja, €ttä myös etuosassa istuvat
niikevät, missä ollaan, kun auton iklunat
ovat niin kovin ylhä:illä...

Slyslokakuun ostokiå ovat kaksi

concordian volvo BloM/wiina
vS

ileu! te{ed

7

hllFirBs

2040

tiniånrlc*nalh,Tand tllo or dl

nen

linFhåltåhinmroddla

1990,

K2o2:sta, jotka såivat numerot 14 (ZIIA963) ja 15 (ZEA-961). Alun perin n?imä
oEt Espoon Auton 63 ja 61, woden 19a9

ninå-.Allison vaihteisia ja

2-1-1

-ovisia

autoja, joissa on våaleanrusehtava sisustus punaisin peDlein.
Yksi edeuisten kaltainen, mutta vfiän

uudempi vanha espoolainen, tuli
numerolle

3

maras-joulukuun vaih'

teessa. Kyseessä on BNA-998, entinen
Espootr Auton 98. Sisarauto BNA-997

tuli numerolle

13

h€lmikuussa 2001.

lnl.åkuussa Westend osti STArltå koln€
Scånia N113CLL/tåhti 402 matalalattiakatuda pää6iassa pikålinjan 3 tårpeisiin.

Autot

947)

okt

204 (\BA-342), 2o5 (GBCwest€ndin

ja 2o9 (UGA-189).

numerot ovat vastaavasti 16, 17 ja 19.
Autot maalattiin uudestaan ja istuimiin
laitettiin uudet lanl<at. Niimä autot kuu-

luivat STÄ:n ensimmäis€en matalalattiabussihankintaan wonnå 1993, jå niis-

sä on aina kiva kolmiportainen Voith
D863 -automaattivaihde.
Keppisihreinei s6nb U13

hlii ,0o.ldilh

or vieslMd 5,

mrum 15

llls16din

Liijri

tor 4

(s.

b l(92 / (uttd Dea m.

1986) ja 298 (volE

l10i / hhli

400

fr.

1991)

syFtosa

2000.

Astrmme
Ägon -aikaan

Eilisaibar 6lodaistli

liilliryiiliåjier

k!

ia6ir

oli omist!å

riflbu$i, It6Lrd

jaltaa pe/nietå lållå adol a, Xhå

Toukokuussa 2000 ilmestyi Espoon
teill€ varsinainen kmmajainen: Renault
Ago.a StDd&d -matalalattiakaupunkiauio. Sen talsna oli westendin Linja, joka oli hanlkimdsa tilaisiå raskålaisia
vempeteitii käyttööNå. T:imå Agora oli
Suomessa påäasiassa €sitt€lykä)tössä,
nutta silä aj€ttiin loekilvillä pad viikkoa
Espoon sisiiisetlä linjalla 13 toulokuutr
topdla. KoeautGsa oli kolmet tuplåovet
ja rsin viihän istumapaiklojå, vain 24.
Westendin omiin åutoihin tuli reilusti
en€män istuimia 39, jotta ne olisivat
seutuliikenne-kelpotuia. Lisäksi on 58
seisonapail*aa. Koeautosså oli moottori
tåkana poikittain, s€n sijaan westenilin
omissa autoissa on 2-2-o -@et jå noottoi or taluå pitkittiiin kuten esimerl.jksi Mersuisså. Målli on Agom Line. Vasinainen O'y?pimerkintii on PSo9B7. Vaiht€isto on neliponainen Voith -automaatti- ElokuNsa tuliåt autot u (NCR-494)

ja

12 (FEN-194). Vuodenvåihteessa

tuli

lisåä: €nsin auro 20 (JEI-746), ja sitten 21

{JEI-757) sekä 22(R1M-508). Helmiloun lopulla 2001 tuli vielä nro 23 (Tl'I-'
584).

Retluissa on hamaltava sisustus ja
istuinlåikaat ovat vaNin v:iriLkiät. Ohjaamo on ftnskålaisten tiiysin omaå de-

sisnia .ia kojetaulu vähintäänkin edkoinen, mutta kokonaisuus nä)'ttiä lopultå varsin siistiltä.

tL 321oi SlÄlla mlötiu Vo[o 810

16 [A[l[]nl
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lift, d.1994,

HK

S.aih L!4U86r2
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Wlsleid 11 Remult ÄgoEliie syFkw$a 2000

K9?/ Kltter D&, rrc 4 I'talirkytj$å doku6$ 2000.
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KATSAJS

TAMPRE.IE

UUDEN

WOSIruMNNEN MERI,GISS4

OSA
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Yl€ityiset l<aupunki- ia
lähiliilanbessåi

llll.

lhjrth lanp.rc . srirhtli

1979)

. oriE5i.

lotr

(in

! Pyridioi, Ingalah 2t2.1995

Miin

Tanper€ei kaupngin liikerlrElaid(sen kalusbsta. Esiuelyvuoro dlkin ryt yl(sityisbn
RAIIlOssa
kalusb6sa, Yksityisisö kesktynme töin yhteisbriffiliil€nbess:i nrdcna ole{iei yrityslen poikallisliil@rrld(älusbon,

Fdellisessä

F
Enrtt

yfitliden histodEb. Tåii*i tolnElrlessa @ssa l€skigrnrE pieniin ydtykiin jir
iitiimrne LiinsiliniätF Paunn sdr?ri aam Ga*|lt

brrornrc

mftic; hi€rnan

AIHONEN & I.ÄSIUNEN OY
Alhonen

& låsturen on Etrha kD-

joka nykyisin piuiä
"najaansa" Tampereella Lakalaivasså.
sasalalainen yhtiö,

Yhtiön perustivat Bruno AlhoneD ja
Artturi låstunen. Heid:iD ninisså jtnkaistu €nsimmäin€n aikataulu dtui
voimae 21.4.192a r€itille Porua - Tampere. vuonna 1934 yhtiö alkoi ajåa myös
Ponsan kautta Virroile. Kotmel€ autotle

oli aluksi talli Toblalcsa, mutta talvisin
sinDe ati ei ainå pä:issla. varilloa kaivattiin kipeästi. virtåin autojen huollon

helpottaniseksi avattiin korjaamo jo
luonna 1933 Tamp€re€Ie. Nykyisin yn-

tyksellä on ExpressbusliikenDettå
Vinoilta (Pohjaslaldelta) H€lsinkiin,

la

Mr[

]int

llhonln

&

lldqier 0r iE

21

Volt

81011

/ Car6

Vlgä 1997

liihlh

75 Kaigasdla 5.3.19!8.

Kln xinno ryddnh.

(FÅÅSÅÄNTörBEsrr
KALUSTOLUETTELO
AIHONEN & I.ASTUNEN OY

11
12
14
15
16
17

Vo
Vo
Vo
Vo
Vo
Vo

la
19
20
21
22
23
2a
31

Vo
Vo
Vo
Vo
Vo
Vo
Vo
Vo

B10l',,1

B10M
B10M
B9lV
B1OM
B1OM

Lahti 400
Carrus Vegå
Wiima lv,l3lo
Wiima M305
Kutt€r 9
Wiima l\,{310

LÅHTLfiKENTEESEÄ Kä.yrE.rrÄvÄT

MFB.229
ElP.197
OSS.478
BNN,992
19al UOA-703
I9a9* UUV-722*
1990
1998
1990
19a7

B10lV Carrus Flfty 1995 RGJ,505
B10lV Kutier 9
1944 USC.819
Bl0l'/ Carrus Fifty 1997 rCZ-919
B10l'/ Carus Vega 1997 YBF-597
B10B Lahti 520 Flyer 1997 LIB 427
B1OM Carus Vega 2000 JEF a23
BIOM Wiima [4310 1990 OSS 928
B9lV Wiimarv3lo i9a9 BFA.765

L2O
72O
1tO
101
110
110

47+27
51+7
49+9
57+6
55+9

ex Äbergin

tinja

54+0

!2O 54+6
tlo 57+11
I2O 54+11
I2O 5a+5
110 55+5
LzO
110 51+9
110 51+9

I

auror)
.>1996

ex. Saårcn Auto.>1996
ex. Saaren Auto .>1994
ex. Wesiendii tinja ->1993
ex. Westendin Linja,>1994, *uud.
koritettu 1949. *Alusia vm. 19a1

rek.tunnus vuodelta 1986

ex. Westendin Linja ,>1993

ex. Linjebuss Fin]and 28 (Vantaån Linjå 28)
ex. Linjebuss F ntand 31 (Vantsan rinja 31)

mllnitrirta t€ppivaihteisi. ovat auror 14, r5, 17, 22, 2a Je 91. Autoissa tt, 12, 1E,20,2t i^ 2g on ZFlutoma{ttija ex. W€ct€Ddilåi8et, €lt 16j{ 19 or Allison-luton.atilh. Muut.mrt åutor ovat sarnect woiler 2ooo
!itu! mairoruarlauksir. 14 on vihr€ii Åt.nilsbrnt€n, 18 vrlk.a HGsburser ja st kcttrirer Foler.
Mainosteippauk8et elvår ol€ kovirkia! €dudtavan nåköisiå, lätinrä v.år t€t stiå yt.iviifisetn pohjallå.
EdGIIÄ

yhteisliik€Dteenä Paunun kanssa, paikåIisliikemettii vir.t - Ruorcsi -alueel
la, linja 75 Tampere - K'ns2Rala - PoDsa
sekii liDjat 90ja 9oYaeiskon åluee[e.
Yhtiö hoitaa lihilinjojaån pä:is:iäntöj!esti tavålltuillå BloM-Volvoi a. Esimerkiksi linjaa 75 ajava auto kiy p:iivii ä ViF
milra saal*a, joten rnalan a]le tdita
tå\åratilaå. Maas€udulta ei myikkiiiin ole

pysäkkikorolkeita, joten nåtålalattiaautojen kiij'ttö ei 01€ perusteltua eiki
nahdollistalåan. Autot o!åt ol€et pe.int€tuisså yhtiön v?iftissä. Vuonnå 1998
onistajåksi tuli Linjebuss, sittemmin

Comex, mutta autojå ei ole maalattu sen

pa.emmin LiDjebussin, kuin Connexinkaån v:ircihi!. Beise on ed€lleen
pohiav:iri, jossa on

tyylitell

punaiset ja

håmåat raidat. Maalåu.kååvioit, nn
ueita e.ilaisia, liihinnä mitojen sijoittelutusa on pieniå emja-

relnllt

|(tri 'Ä6ti'elj

llA

/ Llhli

$r

F

koi yilmi5t d@ låhsti Ptlui.rtt. tuta Knm

ty

id

Trn!.6

&6

161.1996

sia natkatoinistojen ajoja. Kaldela åutolla ajetåu kuitenkin linjaå. Toin€n
Iinjå on påikåIiDm P?ilkiine-Kanga!åla-

Tampere, toinen vuoloviikoin aj€ttavå
Iåhden linja.
Autojm pohjav?ili on vålkoinen. Niisrä
on pari hårtrtae säryistä mitaa sekji keltaista raidoitNta. fttiön onistajala klivi
melkoinen tuufi muutamia wosia sitten.
Yhtiön talous oli 199oluurn alu*sa heikosså jamålsa ja åutot räsin ikiiiintrn€iti. Täysosuma l"oto$a k;i?ilsi kuit€nlin
tilånt€en jå rroittovarat BijoitettiiD n€tjäån

MANIinju.iin.
zr. biadlii!.

Ä&l

t5 rålllultih. S. $i

18

lolD

Mdi

/ CaM Fifit RGr.505 ll'l. 1996 tlllh ritrlh. r!|0 m dtd itmm!ru PoBm tinjår
HBb!.Br.hdmkol kyltllci. turä Kim Ptthrnh, Ianp6 tåtihiE 3.7.1996.

810il1

2000

HEIIVIIK(AI.A KY

1928. vuonna 1936 linjaa jatkettiiD

Hauhole. Nylyisin yritisu halitsee Os-

Helnilkalå Ky on p€rhelaitrs Piilkän€€Hi. oskari Helmiklala aloitti liikennöimken kotoaån Iaitiklå]atå wonna

kain vetj€n pojanpoika Janne

Hel,

mik}"ta. Yritys on loima](kadti keskit-

Brllt tilaurajoihin, joista

osa on våkitui-

Helnikkå]a ei ole kylkinumeroinut åutojaa$ \aan ne on nimetty. TiiIä herkelä

A$ka (MAN 16.280 HOCL-CD/knti
431 Falcon vm. 1990, P49, WF-974) jå

K$tåa (Scåniå L94llåti 520 Fb€r
xrR-2m
N:imå owt tiihiliikennekiilti*sä reitilä
Laitil&åla - P;i]kåDe - lkngaså]a Mll[m]

l9

Llopioisld Liih 0y 11, tellrid

PSU

3crt.14,4|l5890 / ltuier

9 roodlha 1980,

Etishi[iry

elå

på

tt$hei

w odd io!

llku *a, tus

TeEn! collii, 2000

I.IJOPOISIEN LINJA OY

Luopioisten Linja Oy on seitsemän
auton

lrit)s

Luopioisten KDnärölt?i.

Se

on Perustettu vronna 1945 ja on yhå

perustajarsa, Äåro Kånkaanpään johdossa. Piiiilinjat ovåt Luopioinen - ?;ikäne -

Kåns6ala - Tmpere sekii Kuhmoinen Sahalalti - Kångasala - Tampe.e. Lis;iksi
yhtiöllä on eri reiftivariaatioita ftihinnå
koutulaiskuljetuksia varten. Tällainen

woro ajetaan mm. Orivedele. Koska lin-

jat keråiintwåt Kmgasalta Tmpereele,
on llorotarjonta melko tiheä ko. v:ilillä
päivåsaikåar.

Linjaliikenn€ttä hoidetaån yhtiöD
kalustolla, joista uusin on ma-autoM.
Muutoin autoontiiausajotä)tösså.
Kalusto koostuu kåhdesta Leytånd

Leopa.d PSU3C/2LlKutter 9 -autosta
BloM:stäl€ylandeista numero 9 (HIo(-589) on

seki neljåstå Volvo
wodelta
Llopioist4 Linja

0rr l-!y'

d PSU

30th

hallintilail.

llet iö kojel l!.Ilil5m+@liallomen ailiei Elirla.
hilettr klbrtliir EBsliiimellå "ftpprh", l(lh

Iem!

20

Collin,2000

MII [

]/u

1978

ja numero

ll

(HMV-111)

nodelta 1980. Tämä auto on

viimeinen Suomessa

myös

rekisteröity

Leylandlinja-auto. Molemnissa on
Kutter 9 -kori. Volvoista lånbin on tusiDa eli numero 12 (HNT-912). Se on
Kutter I Continental nodelia 1sa2.

Myös auto 3 (IEU-402), Tåi\älkori GL korin€n, on ruodelta 1982, mutta se on

ainoå

kiltetbnä hånkittu ja ostettiin

1980luwD loppupuolella. Numero 1
(HPP-641) on \tod€n 1984 ostos Kuttu 9
-korila. Pitkiin tauon jiilken ostettiin
Caru.s Star 502 -koinen TGM-4r3 -rckisteina tuistib ssi ruonna 1995. Kylkinumeroki tuli 3. Sen myöti kaluston
naalaus nybäjkaistettiir vfien pFy€ssä
€nm]]åa. Vuonna 1998 tuli vrelä LIB794 .ekisterinen auto numem 4, ry't
Easle 560 -korila.

Ialti

mukais$ti liikenneuä Valk€akosken
ynpäristössä. Tärkeä .eitti heile on
Valk€aleski - Tdper€, jota ajetaan
påäs intöis6ti påikalista Kulju sä,iksjirvi - Multisiltå - Peltotåmi -rcittiä, €li vanhåå lf,mpäiiliin ti€ti. Lis?iksi on

joitalin $o.ia moottoritieflmmja Tam-

pften ja

vatk€akosk€n viilillä. Uudem-

pien autojen linjåkilvisui tö'tly Ianpäiililtietä kutkwile woroine hnjånumerc 52. YhtiöIå on pidempien linjojen

Of

Liike e Oy oD perustettu io ruoma 1928 ja hoitåa nimensä
Vålkealosk€n

1
2
3
4
5
5
7
8
10
11
L2
13
14
15
16
17
la
19
20
21

U.a91
Kls.al3
RGY44O
Ell.565
K

HrN-?O2

TGY167
XYA.a67

lEA.608
RFR-l7l

JAE.754

EGU-712
GCF-743

HXL.1I4
FBT.7I5

BFC.955
HUL.a17

RlG.2l8
EGU.699
GN976
lBS.321

töön. vega-korisia autoa

loi

kuitenljn

pitiiä erityisenä l?ihiliike.neautona. Oeet
leikissa oD 110 ja wihteistot keppiEihteisia. Autoj€n alustoina on pä:iBiiiintöis€sti Scånia Kl12-, K113-, K124- ja Lu3tlyppejä ja toistaiseksi suuin osa koreistå oD Ajolki victo. tai Vector -koreja.
Scoioiden joukosså on kuitenkin kåIsi
volvoa; yki BloM ja yksi B12. htiön

€tupä?issä

enkoisuutena roidad maiDita €tti sil€
tuli vielå woma 19a5 Fr12+tumoottoriscåniaå (nrot 2 jå 17) Ajokld Ametisti
-korillå.
Tiimä Diiisti pienemistä ylsityisistii
fimoista tällä k€.tåå. F-nsi keralla tnts-

Vålk€alosken "Iaupurliliikedetti".
YhtiöIä on siis kalsibTmeD i åuto4

tummekin sitten isompiin ritylsiin
Uir'siliniaan iå Paunuun. Siih€n asti, se

lis;ikEi paikålinen Toiialaan menevä linja,

jonla firma sai 192 Pohjote Liik€me
Oy:ltä. Yhtiö on osidut Nuuksia myös
toiselta paikalliryritykseltii, valkeåkosk€n

VAIIGAI{OsKEN UIXENNE

ulionorotiikateereen sekii turistikiilt-

Linjat Oy:ltli, joka harjoinåa

jotka kåikld on Buunniteltu lähinnä

Scania Carus Vega 1999
Scania AjokklAmetisti 1945
Scan a Carus Vector 1999
Scania Cårus Cassic 1994
Scan a Carus Vesa 1997
Fiat Ducato lvax 1997
Scan a Cårus Vector 2000
Scania Ajokk Vctor 1989
Scan a Ajokk Vctor 1992
Scan a Carls Ajokk Vector 1993
Volvo Caiius Rega 1996
Scan a Carus Vector 1997
Scan a Ajokk Express t9a5
Scan a Cårus Vector 1995
Scan a Ajokk Vctor 1990
Scan a Ajokkl Ametisti 1985
Scan a Cårus Vector 1994
Scan a Carus Vector 1996
Scan a AjokkiVctor 1990
Scanla Ajokki Vctor 1949

9, Volo 81011.60 / rjor$ E4ns ood![r 1187. Yl'lidn min Fie
lolsjå oli h$rshdkdlå nli ttlei, Xrh Knno PrtBmn 18,2,1998

Vrlhåtoshn liihMe 0y

bkynndestii

to5lå

fltit0l,fi 21

tiåiåmin6n

6i

ole

.lÄs ENMAKS u 2oo I
TÄMÄN (EHDEN mukana seurasimak-

s!lohake, lolla nakseiaan iåmån
vuoden jäsenmaks! (100 hr). Seuran
tilinumero or 800014-54483.
iään "tiedonanloja" kirjoitelaan'(entoma

joft hhaslonhoitaja nåkee, kenen jåsenmåksusaa on kysynys. Jånihi,

senm.ksun elåpåivå on

hinkåån

lloi

.tvo

silå

korrotå

Tutrsfrrminen Turun museoraitioaunuihin
SUNNUNTÄrNÄ 27.5.2001nonkloS-4OaikohinonnEhdolliståtulatrdsturnaanTurunmuseo

Eti@alnuihin liikenne aitok*n fltisen €iti@unuhal iin
AmiEalstonkålu 6:ssa. %ikale pääsee Helsingstä
sirurkks pikåjunalia 121, låhtö 5.50 jå tuo Tutun
etåtuan 8.23, josl, d lyM k?jveLyt'ad€ halLiin.
Tamp€relia

Bråw

p kaiumLla

804, läl'iö 6.05.

31.5.2001.

Jos haksu ei syystä tai toisesta ole

SRS|nformaatiota

saapunut håäråaikaan n€nnesså yhdistyksen tilille, seuEa siitå lnllistutus maksamatta jåttåneelle. Jos maksua ei kurlu muistuluksen jålkeenkään, lehteå ei naksunsa laiminlyö-

sähbpostitse
Jos

HÄru^r
åjanlohtaisia tietoja sRs:n tåpaitumista, se kiiy påinsä siihlöpostits€. Jollet vielä o1e mukanå, Sinun

jäsenet, eivät seuran llkopuoliset.
Huomatkaa, että "vastaa kaikitle" periåateella l?iletetl^ vistit eivät sitten vä]iv piitokopion saajile. Muis-

:
:
: E}åa:kukr

ei

olerå$ä systeemissä

åutomaatbsesb mukana, vaan arno-

jotla s?ihköpostibe ilmoittautuvat ylLiimainitttrun s:iiköposastaan ne.

.
:
,
:
:

liosoittees€en. Itsi ilmoittautuminen
riittäå. Joe håluaa emta nngistä, sii-

täkin ilFoitas samaar osoitt€eseen.
Tiimä pålv€lu toinn €ydenti inä
ilineenå RAITIOi ja SRsrn ve*kosiwjen rinnala. Sähköpostirinki ei
korvåa sen enempää jåsenlehteä kuin

intemetsiwiakaar

}
22

NÄ[l0 I

J-N(}BI}LUND@KOLUMBUS.Ft

LI N JAT

ku€eD ajan

lrsExrrsyysrrrvlNl keskiviikl<ona 6.12.
2OOO ajettiin HelEingissä sunnutåiåikåtåulujen nukae. Päivån jul allisuudet aiheutti!ät €riiile linjoile poik-

keuEitlejä ja viiviisBmisiä. Myits hetkeliset pys:ihdyket otivat nahdolisia.

ååttona ajettiitr

årkiaikatauluien

Poikkesj?ii€stebt Ylioppnåide! soihtukutkueen vuoksi noin klo 16.30 18.OO:

Råitioliikeuej Raitiolinjat 38 ja 3T
ajoint noin L10 r7.oo - 1Z3o poikkee
ittiä Kisåhalli Mannelheimirtie IasipalaBi. Raitiolitrja 4 ajoi Liuranju]IlieD woksi DoiD klo 18 alkåen Kauppatolille. Kauppatorin ja Katajamke
viiliDen osuu! ajettiin miD Ho 18-20

eitti oli: bussin

bussilå 4X, joDka

s:iLki "Kåuppatori"
Pohjoisesplaradi

-

-

16

!y-

Etdä€iplanadi
Ictajånokå! laitui

-

SataDaLatu omåreitti.Katajdokaltå
reittiä Kåtåjånokan laitui - Pohjoise+
plånådi - Unionirkatu - lidan 16 ppiik-

ki"Kauppato .
BNsiliikeu€: Bussi 13 ajoi noitr ftlo
17.20

-

tiontori

18 r€itti?i KånåEkåtu

-

Maialkatu

Kaieånienerkatu
koDlatu

-

-

-

Pää!?r-

- M;

Ui!ånlatu

Vilhonkåtu

- Kaivolatu - Mån'efteiminri.

(päåtepysiikki). Bussi 16 ajoi soihtuLul-

reittiä Måriålkåtu - Kirklo-

Unioninkåtu -Aleksdt€riblåtu KeskE!.atu - oma rcitti. Noin klo r7.2o
alkå€tr liik€ en loppuun saalka 16 ajoi
Eitti;i Marialkåtu - Kirkkokatu - UtrioDi!.kåtu - Pohjois€splåmdi - oma r€itti.
Bolsi 24 ajoi soihtuh kueen åian seukåtu

-

!åsa!@n diiD reittii f,rottaia - Mercrh€iDiDti€ - Pohjoinen Hsperianlatu - Mech€lininlåtu - oDa r€itti. K€skuståan p:iin reitti oli kD€be.siDkåtu MåImilriNe - Atbertidåtu - Bd€vådi

Ercttaja. BussiD 55A pätepldilkinii
oli Marian sairåålå noin Ho 16.40-1215.
Aåmuyön bBsit ajaEt olN - o7N ajoiEt poilkeukselisesti myös tjistair ja

-

kskiviikon

5.-6.12. väi!€trä yöDä.

Itj€-

niiislyspäivånä ne ajoivat Domaalisti.

R^xErrusryöy BULEv^iDitLA !€ivåt Eitiolidat

38 ja 3T

poikk€ulr€it€ile lauår-

tåi-illasta 2.r2. noin klo 23 sMurtaihin
3.12. noin Ho 14 saal*a. P\aitiolinja 6

siiltyi poilk€st€itill€ sunnmtai@uu. Molmat kolnoset ajoiEt Einan

AlelsaDt€rinlådun ja KåuppatoriD kåuttå. Råitiolinjå 6 ajoi Äleksia ja linjån 2
r€ittiå Kataj&okåIe.
TekeMetåa! hienan €delå mahihD
rak€muatyön åiheuttamaa sx:n reittiå
2. - 3.r2.: sumutaira auto (HKLBli) 3
åjoi kiskoja pitkin Ehan sairaålåI€ ja kii-

liiziDtlD;isså'rp:in IGpteeninkadD,
PietåliDkådun ja Huvilåkådu kauttå.

Auto 5 kulki Tarlk'åEpuja*ådun, Ko!keaworenkadun ja Kapt€€ninkåduD
k?uttå Eirån sairaålålle. Esin måinih:
reitti oli sikiili par€npi, €ttii auto oli oi-

kellla pldildlii kmpåa.kiD suu$åan
knljetta€isa. Iåuå aira kiilrettiin lys€istii reittiå.

Lucrr-KurKUcEN poitk€sreittejå 13.12. :
Lucia-kulkue

liihti kskiviikkona

13.12.

Äl€ksauterinkådu ja Senaåtintorin rDpiidstöstii, Doitr Ho 18.10 AleksDterin-

kåtua jå

Mauerheimintietä

FnnskDtatålole.
Kulkueen ajd noin Ho 18.10 liihtie
Alek!åDterinkadur raitiolåuut ajoiwt

poikk€us&ittejä. MåuerheiniDtiellå

Älelsanterinkåtun ja EdDikuntatålod
viililä kulkuetr eteeminen viiv:isvtti

låhinnä bussiliik€nnetrii. Kulkueen
kiiiintyDiftn Eduakuntatalo e aiheutti

rciD 5 minuutitr

viivåstyksen.

Raitiovaunut ajoivat seuraåviå poik-

keusreittejäi
2: Al€kset€riDlafir - Srcllsmirkatu
- LiisaDkatu - UnioniDlatu - ona reitti.

Toiseen suuntaån ajettaeisa reiftikådut

Mmsheinintie - Kaivokatu - I-iisånkåh, SDelllnminlåtu - Aleksart€rinl€tu 38:

Kaismiemenktr

Unioninkåtu - ona reitti.
3T: Katdiinarkatu -

vi

- LiisaDkåtu -

SnellnDirkåtu

Xaisåriem€*atu -

Kai!"okatu - Mann€lh€imhti€ - omå
4: Aleksatrtqi*åtu - Snellmådnkatu
- Liisarkatu - KåisaniemeDkatu Kaiokatu - MånnerheiDiltie - oma

reitti. Toiseen suutaån ajettiin sånoja
r€ittikatuja.
7!. UDioninkatu - Kaisdi€m€*atu kivokatu - MaDn€rheimhtie - orla reit-

ti.
78: Mamerheintuie ' Kåivokatu Kåila €nalåtu -Unioninkåtu- omå

rcitti.

V^roPrL(l(ur^ Pr EUN
Råtikkmatkustajia nuist€ttiitr'åloisissa nerk€issä valon juhlan hrniakli:
kuljettajat jå rnatkalippujen tarkåstajåt
jaloiwt heijdtinia råitiovaunuissa Lucian p:iiv:iDä aamu- jå iltap:iiv:iNul*åtr

Tempauketr

toteuttist

yhteiltyössä

HK-Råitioliikeme jå Uikennetw, joka lahjoitti 15 000 heijastiDta ja€ttalåtsi
Datkustajil€. HKL ja Liik€nnetunå
Duistuttåvat! €ttå h€ijasrime! kiit ttij tek€e jalankulu hsa is€mmåksi nyös

!.aupukiliikote€sså.

\älqt

e.ottuvåt

pideäss?ikiD!

HcrsrrGrN Lrrr^LLA 24 oli lisåworcja
htut'imh

nnrjli

irlEllr dl0l rhi rir Ei5D, V @ille o krihith hlllt trltomätb nrdo5tditå h einln dlkåi
kttt0 liltln9l. Iålså $!i! 207 linjalh 10 roE$r 95. xrn Jlhffi li0idllrd 1,3.2001
tåyttd m

Seurasadd Joulupoldle U.12.2o00.
MIIt0l/

Z'

koitN oli lisätä liikentee&en (iltamuhkåd) pqäti kuusi woroa: linjoile 38,
3T, 6, 74 78 jå 10 kulekin yksi. Koska
vario!äunujå €i vi€Iikii:iD ol€ satu "valmiiksi", muutosta €i loitla toteuttaå nlt,

lraar

s

siiltyn@ niiinå n,ik min alku-

k€sään.

Vuo{

2001 EsPoox Lrr{ExrEEsst

^
rA?AHTUVAT

III U

UIOt(S ETi

SisiiireD liikenDe!
Kes:iliikente& alNsa linjaa 19 jatketaan
Kirklojån€ e. 13.08.2001 Linjojen 5
Matirt å - IEppävåaraja 31MåtirkyläJorvr muuttuvat Eitille Matinkylänti€ Piispansilta - Olari*åtu. Linja 11 reitti
mruttuu MatinMän suumassa reitille

Matjrkåltanontie - Nelikkoti€ - Piispansilta - Matirkyl?htie. Litrjaa 10 jatl€tåan
Matinlqlästå Puotam€ts?ir sairaalålle
.eittiä Haukilåhdenkadulta HaueDkålliontiele ja €d€[€en Matinkårtånontietö

Matid<åhu, PijspaNiltaa, olåririkåtua,
Kuunkatuå Puolarintie e ja PuolaEetsän sairaalåan. Mattbergin ja Matdidenin kouluja palvelemt vuorot ajetåar

linjatunnuks€Ia 10T edelleetr Niitty-

19t9 rånd [l(l 2 h 25 linhlh 2. oibäsli llijtr 2 6mrt .i$l åh åiEi iåh lihdii rr'oodhh, Em k ss5å oi
phndt6 lllt0m!håi,i6, Vuot 12 h 13 oal tåikli lhåki t'{åd$t jåd.{yte$ö binli truillsb 0n $l$sti kåtnyt tååi'

lrcdli

lyftiiå

toris0llaaildilh, I'JE JliaM Nodfund

14,2,2001

RrrrroLllKE rEEssÅ HelEingissä

aikatauluihin tuli Duutoksiå. Lnjoine 68
kummal€kiD ykli åuto

ja 79 lisättiin

suD-

nuntåina 24.12. oli lauåntailiikenne, jokå
pättyi klo 16.30 memessä. Linjaå I EI

ruulkaliikent€es€en. 68 ja 73B kulke\åt

UIKENNöITY. Maanantaim 25.12. oli
sumDtailiikem€, jokå alkoi noir klo 11.

tåsaisin

nlt
H

HAVA

oJA vUoDEN 2OO1

ENslliirÄrsElrÅ

Seutulinjallå^RKrPlrvÅLrÄ
731 oli!åt ]rt. seuaamt
ConnexiD åutot: uudet teli-Ikanksei
167-169, 84 ffolvo BloMnviima K-2o2
m. 1990), 426 (Volvo BloM^Viima K2o2 m. 1991). 36 (Volvo BloB/Carus

päivällä yhteis€Iä osuud€llao
11

minuutin viilein.

KL:N R^rrrov^ti u^rx^Y^uLUr

'

kummun kauttå sylsyllä 2001 linjan 67
päätepiste siirretii:in tf,ppåvadata Ee
pooD ksla*seen Espoon torin puolele.

seuturiikeNel
Unjan u2 ieittiii oli tdkoitN ia*aa
Hauljlaid€sta Matinkylåän reiniä
Hau€DlaIioDtie-Netiklotien-Piispansil-

ta'Matinkatu-Tiistilänti€-Suomenlåhdentie-Kalastajåntie, nutta halk€ ei eheivät

kii toteudulåan. Unjan 503 reitti muute-

muuthreet 5.3.2001 \,åitka nykyisisä

taatr kulk€maån Haukilahden kauttå

aikåtauluissa viiDeis€ksi voimassaolo-

påiviiki mainitaa.lin 4.3. syynå tiih:iil
oD se, etteivät €unut riiui, eiväthiin ne
riiå ainå nykyisiinkiiän tuoroihh Td-

reittiä

Länsiväylä-Haukilahd€nkatu-

HauenkåIionti€-Ndikloti€-PiispGilta-

Mati*vläntie. Linjalle 195 esitetään
reittimnutosta sit€n, että linjå aiaisi

City M m. 1993), 406 (volvo
BtoB/Cåm City M m. 1993) ja 542
(volvo BloBLE/Shäffle m.
STA:D linjålla 512
IkarusteD

oli

1994).

uusieD teli-

lisiilsi mm. woden

1995

Volvo B1oM/Ca.rus City 126.
Linjala 522 olsi lTV:n nettiailatåuluje mukaan pitiinlt ola kåikisså worcissa matala auto, mutta liihente€ssä oli
myös woden 1991 korkea Wiima-volvo
93. 522lla oli myös woden 1999 2-akelinen Volvo-Ikårus 239.

Linjalta 731 våpautuneista HKI-:n
autobta 9831 (oik€asti valå-alto) oli
seutulinjålla 732 ja 9623 H:ritr liDjalla
71s.

Linjoila 16 ja 944 (HIG) oli pi*;istä
ailaå l99olNun autoja (woden 1991

HKI:n Niv€lbussi 8709
Håkaniemen

oli
to.in pysiikilä hätiivilkut

pä?ilå Doin ldo 18 linjåIa 66Ä"

HelsiDsiD linjojen

24

Mtit0

t0l

6a, nB ja

79

Tå$å

wohr

laikllem.
14,2,2m1

Ern! lll(t 25 låhhe oikaisnen (rumml$än lruta, itlh Påilisi ed.lle k!Em!!n w0rcn 13 olti mållq
h kqn ll*3ii Endlti altrs,lirj! 2 llkii iha tlu lyirnlå Eihiå !åin illiesli. tu$ Jlhtm odllid

12

Joi

Kuulkådulta olårin}ådun kåuttå Kuitinnäentidle. Linjojen r94 ja 195 viimeiset
womt €sit€tiizb ajettaEksi Otani€desä

våtaan muilla liikennemuodoila

Te€kkarik Uitr kautta.

METRO

läi-

siDgis€å:2Ol - 2O3,2O5 - 21O. Tålkåstuajånloht na (8.12.) Valilatr hallissa olivåt seuaaEt: 2O1, 2O2, 203, 206, 2o8ja
210. VaNut 206, 208 jå 21o €ivåt tiet-

12.2.2001

Espoon linjåIa 88
^LKAEN
liikemöi Espoon
Litrjaliik€Me oy -nimi
n€n yhtiö sTA-lle alihårlintåa. Klseinen
yhtiö on nrokrånnut STÄlta kolne au-

V^RrorR^ Ersr^ 5EUR^^var ol,åt Hel-

lll200-s^Rr^r r ur^ on ålkuruonna liikkulut aktiivisedi !å$inkin yöaikaan eli
puolila itå-H€leinkiä.

iiviisti 01€ ole€t lirjala. 2o4 oli tehtaalla. Tehtåallå pitåisi o a \€lniiM tai

qult 2tt - 22o.
laajamittäiseitå kiiyttönotosta ei ole tark€mpåa tietoå. Toimi-

Iihes vålmiina nyits

Vdiotr-die

tuspäivänääriä: 2ot/3t.5.2ooo, 2o2/

31.7.2OOO, 2O7/a.9.20OO, 2O9/
26,10.2000.

PERJ^rr^rNÄ 22.12.2000 HKL:! nitimunu 16 oitrjåIa 2) ja litrjaD 17 nåa-

kdubNi

töniisivät

toiaiinsa

ålekan-

terirkådun jå K€skuskådun ristevkse$å.

Molemmåt kulkun€uvot ki.sivät kohta-

labet våhingot. 42-woti3 VålDet-vå!-

hB

kuiteDkiD koiattiin-

VuoDE v^rNrEEN

2000/2001 tiemil-

lå seuEaEt HM V- ja RM3 -%u!ut olivat aktiivis€sti litrjoilå 1(A) ja 2: 1, 2, 3,

10, 11, 12, 13, 14, 16 (kolariin åsti, jonka
jiilk€€n uudel€en åjoon), 18, 22, 25, 27,
28 ja 30. Våunu 21 on liikkunut hi€md
satlmaisemmin. vaEuista 8, 9 ja 20 ei
ol€ tehty k€skitalvela låinkåan hflåintoja. unjan I \.åkiovuorotutå worcissa 3 ja

6 on ollut melko yl€isBti dvelvauru,
muttei aina. Iåihialaisiå on ollut usein
worcissa 2 ja 5, nutta n€lko ls€in myiis
1 ja 4. Ykkösen ruuhkisså wG
den 1959 vaunu on ollut miltei iis€st*itr-

ruoroissa

selv}}€, snnotu kakkosn kaikisså wo-

Vilnet{

ru 16 olinutåii liilaiEorn.ltomwdlsa 2aUJ000 fioli Hriol
ksiiå tilomltljå a'tisin linjoilh (A) ji e l( ! ,lftam Nadhid 1t22001

toa kiiynijönsä.

sTA vorrrr tuoreimdsa taioskilpailuÄsa seutulinjd 510 selii Espoon sisäsen linjån 22. Conn€x Finland Oy voitti
tad vetae sisiijs€n linje 46.

KEvrtllt J^ xEsILrr 2002 päiikau-

punkiseuddla alkaa sekii Helsingin jå
&poon sisiilå ettii serhiiikenteesä Iu-

kuisia uusiå bussiliikeuesopimulisia.

Eriiät nittåvimt p.l€tit muodostuvat
Helsingin linjoistå 14, 14B, 18, 2rV, 654,
65N,66,66Ajå 668. Huomattavia påketteja oD mytN I€ppämda liike €etr
sulmall4 sdoiD letrtoketrtitr seunllinjoila s€k;i netmn Melunmåen haaran

syöttöliikente€ssä. Uikenne$pimukset
alkanewt portaittain åikaviilillä 1.1.2oo2
- k6ä 2oo2. T?jm?in j?ilk€en periattessa koko seudu bussiliik€me on v:ihin
tiiän kertaalleen kilpailutettu. PoikkeuliseDa owt \åin muutmat pialikoiD
takkautetta%t litrjat eli linjat, jotka koF

toditiirh

ryt lånå 1asoliås m.inio

tru!

KALUSTE
RrrrrovÄuru HKL 23, joka lihti lokåkuu alussa HelsitrSisui Taip€ihiD, on ollut nenestykse&kiiästi ei ä mårrå8-joulukuun \åihteessa Taipei Expcsa. Tai-

Mnista saamiebde tietojen mukaan
vaEu €siinb'i "spåDlof ånå" pumiseki
maalåttuna ja (offin tamilla leiustettuna, vaunun sis:ilä eiteltiin "virtuål Hdsitrkiå".

Taiw n pBid

tti ch€D shui-

Biu ja TaipeiD pomstdi Ma lirg-Jiu
kivivät myös tutustumassa tiihän €ksoottiseen Våfunet-råunuu. Rlitiomunu sai paljon t€laisio-, radic jå lehdis-

töjulkisuutta

Nlt vaNu on lahjoit€ttu

låsten Liikennenuseoon, jossa se on
nalaislasten ihmeteltiivånä.

kii-

SEUn^rvar NrvErRArrrov^uNur oli!åt
8.12.2000 ä'skodauLs€sså eli "+-korjaja 92. Vauu 62 vål-

uksessa": 48, 62, 85

misttri N.I+:nå qroden 2ool t,mmi-

P^r(l(^: tlELsrNxr.

Aika: wosi 01, kuukåusi 01, viil..ko 1. Äihe: Eitiolinja 1,
worc 1 ja vi€läpä vauu 1. Tåmä hauska
sattuma snDtyi ainakin viikon 1 ke*iviiklona, joka ei ollut kuiteDkau eNimmåinen påivå vaan kolmd. (RÅITIOssa
kidoitetau Donaalisti nosilurut ne-

liDmeroisim, nutta

tiissä

poikkeiinxne

talanomaise$å linjasta)

TÄ

rxuuN 20Ol lopulta alkåen VariotEn€ja o! j:ill€en niil<}ryt linjåliik€nteessä linjan ro la&ioworoilså. Ensin
havåittiin \€unut 207 ja 209, mutta
lnyöh€lmh otr tehty havaintoja nyös
202 ja 2o3. Maaliskuussa
katukuvaan ilme$yi tåuon j:ilkeeD nyös
våunu 2o5. våunujen telejä ja jouitNta

euuista

on €delleen pa.ameltu, jotta våunut
kstiiisivät €ntisui Daremmin. Myös iårmja on plTitty muuttåmåån vmemtniki. Vaunui å on aj€ttu Esi.kin dkisin, nutta m€lko paljon myös lauantaisin ja slmDtaisi!. låuantaina 10.3. linjåIa 10 liilkuivåt vaunut 202, 2o5 ja
2o9. Sunnuntaina 11.3. smalla linjåIa
haEittiiD Eutrut 205ja 209.
lllm tint 25

Eutta scånia L94uB6x2 +eliålustalle
tebty uudo sukupoh€r kåtui sijoitetta-

neen wodo 2001 aik2ra Tupereell€.
On tarkoitus, ettii autoihir voi nousta siså?iD

miltii o!€ltå ta}ån8a, €lirn. :ilykort-

ti€n lukulaitteet sijoitetteen kaikil€
ovilb. r.åiListå etulmaircn ovi on tårkoitettu lijhinnä kertålipun ostajille

"H^vrrrrora vuoDEr diEdiiseltä e
kipliiviilä" tietoihi! liit9E: HrC- 9831
ei ole "råpautunut" linjålta 731 urodenvaihtesså, raån on o ut 1åIa-åutonå jo
sy}sliikoten alNta liihtieD. SRS:lkiD
siilrila on sykslD mittåån ollut us€ita
håwintoja 9831:stii eri linjoila.

30.1. HKL

BLr:N M-B

CitN

9827 seu-

rulinjåIa 5o5 kelo 229 holametsiistii

li{ n .lhssni $osb ! nriio lMl ol. loii btudh, Altål nåytEi io !illå, .lil F
.ioh ry iå si rhli hllm flod.l aik m.loE JlhåE ilodhnd d3200t
il.|lilEi$å nlt

NRI+ 62 H^v^rrru åjosra helrdkuuse
2oor. Vauru lie@ r€lrtristunut tiilFkoF
jffl](lefta jo t mikuussa. vauursa on
uudotr.yppiset sis:iinfotåulut, jo*a

th hidiråi5udls|å

HKL-8!r 9804 (Cåm$-teD kitiihti (il-

si-

sätävät Dyös "PF:ihwanäYtöt. Haråinto Nr I+ 62:sta slmutåiltå 4.3. lin-

k'rks€n Euunna! yöliDjoila HIqjtr Divel-

siilkien nimet tulimt oikein. Nåytöt toiehr- ja tåkavaunusa
etuvaunussa oli plE?ikiD tri-

miwt €ri r'tutjsså
niiD, ettå

ku

ni suoneksi, saattoi tåkavaunussa o a
yhtii aikaa saDå rooisiksi.
Pieni huoErio vautruur 88 lmattuå:
vaiLla vauussa 88 onlir €rilaiset
p]siil*i iyttötaulut kuin aikåiseEurisså
+-vaunuisså, ovat ne silti elilais€t kuin

lwitti saqrå) Ruoholahdessa
pdjdtaiM 23.2.2oo1. Kys€ssä li€ft€
n€is€sti

Nomaalisti kaikki aanur Eorct ajetae
noiD 10 wotta !ånlloilla autoillå.
lJuDEr,rvuoDEN yöxÅ oli aiDakin Itiikes-

jatlå 3T: pysåhtly-vålo pysiikkiD:i)töjsså
oli koiaftu niin, €ttä valo syttyi oik€iD
erikse€n etu- ja talåEuussa. Myös py-

v€lkkosaareen. Joku Citam oli såmalå
viikola Marti.lÅalsotr seutulitrjåIå.

ToRsr^rN^ 21.12-2000 HKLBIi 44,
scuia L94uB4x2llåhti 402, liikkui
HelsitrsiD litrjala 14. Jos viikonpävä olisi olut laikkapa s'Dutai, åuto ei olisi
olut milää{r tavoiD oudosså paikålsa.

&kisin tällåinen

ollut "lievå" tapau!.

HKL-ar 5 (scåniå/Ikåru!
päv;iruDl*Nå litrjala
H

E94 teli) ilta4532 pe.jåltfiå

KL-BL| 32 (volvo/cårus) Helsingin
32 laudtaiu 3.3.2001. Nylv*ir
on vafsin haFinaistå, €ttii HIc:n bssislinjalå
så

jiirj€st]€numero ja linjanumero sattu-

kålusto s€D sijaaD

yleNä liikkuu !€uhrlinjastola.

TÄysr uuDEl{t^rsr^ lrhti

602 -kauputr-

kiautoja on oötettåvissa kea;Uistä 2001
ålkåen. låhden Autokori Oy nkentåa

abr

UsEAr{A

piiiviinä otr

HKLBIi 15^^Isxuur{
OToho Tooo) ollut H€lsingin

li{ala

95.

Eunun 62 nä',ttittatiut.

Rt't3 HKL 28:N jmvåshkset kiiriihtivåt MiikeliiDlådulla 9.2.2oo1. Samåsså
Euulså oli pieni pålo myös syksylii
1996.

6.12. HXI-BLr 39 Scånia L94I,B 4x2l
råhti 4o2 Hebingin linjalla

14 B.

7.12.2000

ÄHrY noiD kello 10 HI{I
9035 åmbulanssiv ustuksessa nåtka

sotaharjoitukseen. Autossa ahakjtr 8
paiH<aa pa@ine jå linjarylttien påikala
punain€n risti valkoisetr

)npldin pääIä.

HKL a911:ssÄ on peDHden

verhoilu

vaihtNut sitris€lisi uBien HKl-bussien
Byliin. Havahto 10.12. linjala 65A.

22.12.

h l9'lu86r/lhi!s E94. &niå B4UBI onl thitlEli trintklåi5li pååtiurmlilludllh nl.
Comål Flnland 0y 169,
d oll0l t!trihdi5$ mrnt ir'uilh nåå!6mne
rrl0n nr*tiB6ldb Pihimnslb tilpiilollltå il.*ilu. lån.l

S.

xm JIIEM

HKL-BLI 9819 (naåleasu) litr-

jaua s7.

HKL-BLr 9a18

(Carnrs City U, naåkaasu) oli 8.12. ammu]lkassa linjalå 58B.

26 M[l[] l

k

lsi

hhiw

ilordlund 1.12001.

uudent''Dpistii, are.åhästuksetr

tarkoiteftua kauputrkibNsia Scada
N94I,B -konpondt€ile ja autot sijoitettaD€eD Helsinliin. Kolmås wstaava,

STA:LLI
GFJ-569,

oN Yr

Yös uusi åuto 182,

s@ia L94uB6x2/Ikarus

E94.

sTA:n uunituore låksialseliDetr litrjå-

auto, nro 247 (GEJ-624),

Scania

L94UB4x2lIkm 894, oli lauantåina
30.12.2000 Helsingb linjalla 41. Auton
kokonajspituus nä]'tti olevån "våin" noiD
12 metriä. Auto 248 (GFJ-625) on samå.laiDm. Autoissa 181ja 248 on uudis-

tettu uåle?rpunåinen stuiivärity!.

STA:N rvELBUssr 6a2 GEJ(-1a2) oli
Helsiqin linjalla 21v perjåntaina

221. Uutuut€nå on k€ski- ja tåka@ieD
pä:il€ sijoitetut valot, miltei eBilmäset Suomen Connex€illa. 167 on Hrlanilan \arikola, Ekistdi on GEI-608, nut-

ta \ålmisieDDdo on 1838424. Autot
168 ja 169 sioit€tiin Tuupakliåd ja re-

kisteri-ja aluslanum€rct 168 = GEJ-607

/

1838427ja169 = CFJ-609

/

1838430

Ll13CLB/Iilti 401 ovila 1-2-0.

Con-

co.dia 303 otr ollut pari k€rtaa tajrmihelmikuussa Hebingin litrjala 40.

TlsrarN^ 27.02. Concrrdiå Bus OyD

m 186 ja mo 196 kolNivat Van,
taallå Uomatien pFiik e. Bussit ovåt
typpiä Voh,o BIoBLE 6x2, Ikffus 894 autot

12.1.2001.

LrNJorLr^

41 rÄ 43(a)

ei rylqä:in

(tamrfkuu 2001) ekisb ole nontaLåan
matalalattiåbDssiå. Sen sijaan on ha!åittu edustavå otos ST4!n !ånhinta kå]utoa. Kuten esim€rkiki 3.1.2001 ha!åittiin ainakiD 34, 9a, 601 jå 612.
KEsxrr^LvELra r^prfi rut STA:n autosa

260 (Volvo BToBLE/cams city L)

moottoripålo autotr ol€ssa nenossa

jale

s19

l€ntoddalle.

[n-

CoxNcx 503 (Volvo BIoBLE/Säme
20oo e). Dånmdk) oli 29.1.2001 H:8in
linjåIå 39v.

LrsIÄ H^v^rNror^ seltJinjalta

731:

ks-

Iiviikkona 3.1. lirjåIa liiRrivat aiem,
niD nainittujen Is?ilsi luod€n 199a teliVolrct 377 ja 378 sekii \uod€n 1997 2aLs€linen Volvo

SUo EN

BloBLE/Cru Oty L

CoxrErr

ruonua 1999 hmk-

liDissa Volvo BIoBLE/[€rus E94 -matalålåttia-autoissa on keski- ja takade!
pä:ilä tålåi.sinet, jotka lieDevät ko. yh-

lclp kiliiklim rb E3E, Etit{z7, Sldiå il113cll / lttlm X?02 m. 1969 Esp6s. rdo oi
Ttrlsb, alku!.diM onid.j. öll Llnjaliltliie K flik d (ILo). &r T!en! Cottir, syhr 2000.
0r Pohhld

8.1.2001: Seutulinjala 615 oli Comexin
Scånia L94UB4x2lIkM E94 -telibussi

55 istuiryaikkaa

ja ovijärj€rtys ti€trsti

Ep@$6

30.1.2001: Pohjolån liikenteen
(Volvo

Blol./Iåhti 402)

824

träyttåä kotiutu-

382 (&IV-782) on nwty Linjaliik€

ne€n Hebingin sjs:iis€ltä linjåltå 67 Uinsi-Espoosen linjoile 42 ja 160. tukip:iivisin auto liikennöi linjåIa 160(Q jå
viikoDloppuina sen voi diihd:i linjalå

KivistöIe.

424-

CoNcoRDr^ Volvo BloR/Wiima Conbi

23.2.2001 Col{coRora 391 fvolvo
CoxriEx orrr woden 2ool alBta liik€nte€r€en linjatla 731 kolh€ uutta koheålselistå s(nia L94 lkåIusra, joilsa on

t![

BloR/14iimå Combi) vielä ilåtla Espoon
linjala 22N.

Tllsr^rN^ 2.1.01 H*ingiD lirjala a0
CoDcordian auto 3o3, Scania

4.1.2001:

Seututinjalla 132 oli WestB1oMA,^\Eima N2o2
-nivelbussi. Poikk€ukse istå tiimå on

edin lirjan Volvo

sitli, ettii linjd kaiki liihdöt åjet@

matalalattiab$seilla - tai niin viiittä aikataulukida.

5.1.2001: EspooD si$nseui linjåIa 3 oli
wet€ndiD linjå 20 (JEI-746), eli uusi
R€naDlt A8ora. Myöhenmitr tåmmikuussa WL:n åuto 21 (JEI-257) ha\,åittiin my& ajoss. sekin on Renå'nt Ason
Litr€. YhtiöD kålustosta on muualla tissä

l€hde$ä laajenpi kirjoitus.

31.12.2000 oli Espoob sisiiiselä lilialla
19 ajossa Åbersin linja 5 volvo
BloM/t lti 4oo. Våstaavia auroja ei ol€
ti,Iå linjala n:ihb/ pitkih aikoihin, normaalisti Åb€.sin lfitöjä ajetaan Volvo
BloBLE/Iabti 402 -måtålalattia-autollå.

K^tusro !usruruu myiB

Helsibl<i-Våntåan l€ntoas€malla. TDmuksella B13 (11rnåilulaits) k€nti å liikluu scånia L94 -

Tinnel dir liihm! 0t 5 uodona 2000 Alto lrli liibmnibiiålle triåi låIdlyd.
Vtrma 2001 M l!E$a smmn sullpllfi udlutsh, Kn T.enu Collii, Hobiili

Se

oi toisbis*li honii

tr

titi.

tdi lååti 4o2 'korila (toimihrksella on
håeintoja iein 2-akselsisra !åståavistå). Auto

d

rekiste.öity tunnuks€Ia
taut0

tnt

z,

Krn lqhrnr Nddluid l3r,2m1

)CB-938, €li se li€n€e nomaålien mittonulaiDo. ovia lijrq kuitakir no-

j€D

lemilta

puoliltå autoa, kuten kattä-

busseilta yle€ns:itjn. Autossa on Mitlonin kilpilåitteet.

T^MpEiEEN

i^uFurGrr

hånkl.ii ruonna 2001 jopå

liikennelåitos
11

matålaa ni-

velbusia. Lis:iksi harkitae yksi tiilsin
uudetrty,"piED tdiauto ja Deljä 13,+
netdsä låksialselista autoa. Nivelistii

peråti lgmmenen tullevat olemaan
Scaniå CN94UA6X2 Omnicityjå.

ia 125 on siirretty entisen thnrn Låupunsin liikennelaitoksen raitiovåuD't42

hallin Eiteelle 10 torstaina 30.11. Hallille
ei ol€ teht toistais€ksi koia*sia. Hål-

Tumn yl€tukååvån 2o2o kokouks€ss@
11.12.2000.
Yl€iskaavåssa

huonioitiin pikåraiti-

otie kiiain€llisesti näin: "selvitetiiån

listå tulee ilmeise$i wunujen p)EI,ä,
kaupusiD osoittama sijoituspåikkå, jon-

tieD tai

ne siinett?in€eD myös Laupungitr

toteuttahiA€lsi linjatlå Uudenrnaantie -

nsec

bussi. Vauiujen 1Z 32 jå 40 siirostå
Liedostå håltiin ei ole tietoå.

Tuiu A

rNx^rsrENsrLr^N pohjois-

alusåmusten måhdolisuus pikåråitionuu raideliikeMmihtoehdon

Kiliinössä p:iåtös on eNinn;ntretr
periaat€päätös pika.aitiotiestä nk.
K€sksakseli a v?ililä Raisio (Satakun-

Yhdestoista nivelauto oD puolestaan
Volvo B7L &tic / Cårnrs eli Volrc TOOO
-niv€I.

VIrNö P^uNU OY:rLE hni jornukussa
seutuliikenteese€n kaksi Scania
L94U34x2 / Irhti 4o2 -matalålaftia-au
toå. Äutoissa on kuitenkin nomaaliko-

LI

STLTNJAT Oy Clåmperc) on asettanut
liiketrt€es€o Ruotsista kiltettldi he-

Litun, noin 8 wotta vanhan Scdia

/ Carrus K2o4 City L -åuton.
Ruotsin Unjebussilla autollå oli jäde$
N113CLB

tysDMerc

H^v^r

ro

2713,

Lisilitrjoila

19.

TuRussr linjala (118): Ny-

holm Delta 5o1 volvo BloM, BIB-7f8.
Autossa oD muut€D tromaalit .åh6tu$
laineet wilka autoa kiilteti:iD myös tilaMyts BD-849 nmero u liik€nteesså.
Auto on etrha HKL Wiina K2o2 Volvo
B1OM

h-

1988. Äuto on ilmeisesti ostet-

tu Rindetlil€
Euupaikllla

kiireellå koska lasten

oli vielä Metlolehden såi-

lytyslaDl*u.
TURKU

u

5.12.2000: Råitioleunut

tffit0 rinr

5, 19,

S.äih Oiiicily .ntul oi dåi lånp.lt€i IGi Frlsbcd.
pittålh hbhk nnenrå. IOD Jllim No'dl0id 13.2,2001

Elts|

piiiin råmpit otettib kiiyttöör 4.12.2000.
Kerkustsstå päin tule\.åt linjojen 14 ja 15
busit ajavat v$tedes sillalta Råunis-

srklriå aftja liiktri€e Tinne*o5tli mdrlnh$ i0

nanti€)

-

Turku

-

(Uud€nnaaDtie) -

Kaårinå.

Yleiskåa%sa keskitettiin nk. Kes-

kautta \4runäeDti€le, ja
keskustaan nänä linjat kulke!åt l."rusnåenti€ltå silan ali 14n$näenranpin ja

kusaks€lille huonattavasti Turutr låhiöitä täyd€ntiiviiä rålentanista, joka lisää jou.l*oliikenteen matkustajapohjåå.

Y.jiir:i.kadu

Yleislaavan jatkotyijnä laaditaan yht€istyösså Raision ja l(aarinu kåupuDkien
liånssa Keskusakelin osayleiskåa, jo$

h atrmpin

TuRu

kauttå AtriikaisteGilalle.

KruPUNGrxvrtruusro hyv:iksl

sa todeN?iköisesti suunnitelae piliå-

raitiotien tarkempi linjaN. Awin lgsy,
nls oD edmerkikii linjau nlnln ja Kaa-

dnan vålillä; lidjataeko pikåråitiotie
etetikautta vålhoje4 runsasv?ikist€tr lähiöid€D: nrur Luolåworen, poisten,
Peltolar, Koiurlå! ja Hditun ja Kåårinån Kairiskulnan kauttå vai pohjoiskåuttå Uudemaantien vårtta SkNsiitr
suunnitellD uuiten lähiön ja kauppa-

GrD(-159), 416 (BKT-160) iå 4ä (BKI161). STA sib t€etti alustaan uudeD kornr
talv€llå 1987-88. JL 469 (BFA-140) on

hiukan uud€mpi vastaae, jonka viimeisin sTA-num€lo oli 162. T:illaisisa
autoiss on

Mt

2-2-1

JL:Iä on nyös entisiå Oy Liikenne
Ab:n Volvo BloM-6o/Wiimå K2o222o:ia åiråkin 9 kpl wodeltå 1988: 394 399, 422, 472ja 473. Ne o!åt seDaet:

3.1.2oo1 myiis linjala 5 ViitaDi€ni Iistöm:iki - Mattilmiemi.
MaralalåttiabNi 419 oD jiin€en lii-

kentee$å, Late oråt myös JL:n muutkin natalalattiabEsit 434-439. Kun viineksi mainittu saja tuli kokonaisuudessaån liikent€€sea, näytti 419 kadonneen

Jwtukylistä. Lauantåi-iltana
2oo0 aj€ttiiD linjåIa

galmpi

30.12.

Myl}järvi - KrDkåhdela natalalaftiabusila,
12

jot€n kaikki lädöt olivat siloiD Datalålattiaisia. Tädentåvä tieto tois€lra anistajålta: JL 419 ei ole kådonnut niDn€ki;iD l1,äslylästi nistään vfi €e$a,
ebkii åuto on vaiD olut pitki:iD kodaul-

sessa.

JyvijskyXir Volvo BloL

/

Cams

City U -autoissa on olut nbsaalti vikoja.

IEhdd toimitulseD kommentti: seuan
re.klosiiuille ja j;js€rlehden uutissilrrille

joDlu E€rkliner
jouekin tai jottat

tulvii uutisia joissa

bu€si oD hajonnut

bBsit ovat jatkuvasti ep:ikunnossa. Se
on nit niin, etfii kaiken n€rkkisjssä buss€isså, Eitiol?uui$a ja jDbsa sek;i
muissa kulkDeuvoissa esiinBy erilaisia

vikoja wlnjståjåD nimestii rnppuDatra.

suuinman mekkiråosuuder halrijan
bDlseja voi @siD todenn:iköissti niihdä
myös hajomeeDå, kun autoja on åbso-

l6lci.reituh oth

15.

V0ls 8108 L!

/

tti

i

ttr6$, Hehiqii sludrti tdtu b!$ttnpiå dt .,ik

E94

Pikaraitiotien raloitus on vielä åulri.
siltä kåmalta seudullinen linjaos Råisio
- Tuku - Kåånna on eddlisempi amus

kuin

Turu

si*iiset linjat eimdkilsi

Runosmä€D tai Vårirstron låhiöihin

TuRUss^ pÄrvÅrsÅÄRITLI o1.o1.ol hi€-

man kello 01 jiilk€en saapui Kaupparori e !" Muuisen auto numero 11, jola

Sopimus Seitsikon nmeroinnissa on
111. Hetken pä:istå auro lfiti linjålle u
Nåantåliin. (RAITIOSSå kirjoitetad normaalisti wosiluvut nelinumeroisina,
mutta tissä poilik€simme tavalomåisesta liDjasta)

TunuN LllxENNELArroxsr Volvo

-autojfl .ekisteritunnulset

n(>627, Z80-677,
zBN-

1,67,

ZCJ -207,

nFe

r!dr$,

ZRN-766, Z80-683,
-2O2, ZRN -162 ja

ZA

l,iikenteui

on ollut jo

liki

viisi nottå seuremt Sirclan Liiketrtee!
vanhat "lååti1<ko-BloM:t": UX){-144,
tj)o(-145, tDL!(-146, tDO<-147 ja I')(X149. Niide Jl-'numerct ovat 433, 467,
466, 424, 432 sekÅ afio IJAI-972 eli JL

42j.

SamåaD koGmiin kuuluule (uopion Liik€trteelle on taas memyt vaståavia,

mutta wonnå 1989 ulmistun€ita LOY-

autoja seuraavdti: 2fS-384 (KL 13),

as-507 (I(L17),

ZES-508 (KL 19), ZTS-

509 (I(L 27), ZES-51O (KL 34), ZES-531
(KL 37) ja zEs-532 (KL 48).
TOOo

t?ihän men-

niihtlnå olåt s€uaavåt: AYs,995,
'996, -997, -99a, ja -999 jå autojen
nessä

numemt vBtaavasti 95, 96, 97, 98, 99.
Pl -litrjalla havaittu 23.1. auto nmerc 97
lähdössä torilta Kasami*adulle klo
10.35, Turussa håvaittu 1.2.2oo1 klo
10.35 linjalla P1 Volvo Tooo nuhe.o 1Oo,
BYs-s1o, jolloin palveluliDjan kaikki
kuusi autoa ovat kiilössä

JrvlsKvLÄx sussrasr^^ | JL 4o7 on en,
tinen STÄ 158, Volvo 858-60-52. Sa-

nanlaisiå ovat 4o5 (BHX tSZ).

414

JyvIsxyLIN L {EN

jå he ovåt tottune€t kurl€mae moneD-

laisia kom€ntteja ja dosteluja. sekitr
on naldolista, enå jo*u valmistajd

2BN,163.
Jraåskyl?in

luuttisesti palon. No suudmmån mdkkiråosuuden haltijala tiimå tiedeui:iDkin

E on

sadur aidos,

tikin uutta kålustoa, eli ei p€lkiistiiän entistä p*ikaupunkiseudm kålustoa. Vuod€Dvaihteessa asetettiin liikenre€seen

kolme MAN -tehtaan midirotatalattiåbossia. Istumapåiklroja oD 30. ovijärjestys 2-2-0 (tåkaovea ei mallih ed€s
naldu). Keski@en j:ilkeen kä)tivä nous€e yhden ponasaskelman jiilke€n rnelko

jlrkåsti. Mootaori oD sijoit€tru tåkapenH<id jå tåkailkund viiliin. Bsio
j:ijestr7snum€rciksi tili 487-489. Bus-

jossain nallissa on åluksi tavallista
enmmän lastentåutejå. Päätoimittajå
nuistaa hlviD, kun l9Toluvula nuuån
b$sivalDiståjan kåupurkiautoisså autc
maattiEihteistot t€mppuiliwt jatku!"sti. Reilu 10 wotta myöhemmin saman

r?lmtutajd autoissa iånut l]loh?t siiF
r],ttiiessä dbe$ittoniin nåIeihin. 199G

lue

a sanan merkkisien alustoj€trjou-

sitNta kitisoitiin valsinkin kutjettåjien
taholta. Nlt 2ooolurrrn olsså hI,äIå
alulla seD Derkisisså litrj@issa €i enää
n?iitä smoja onselmia ejinnyiå nekin

suosio rci hlai <in ona nosus pitkin
vaisun kåuden jiilk€en. S€, ettii näin såt-

tuu ol€Dad, on m€istii harrastajisrå
riippwton åsia. Ttsä lehdessä kerotad jatko$akin seD kummenmin sensuoirnatta tdapuolisesti harrastaji€n
tekemiå hamintoja, mutta Ditiiän mlmistaje erlme l?ihde nolaanad €mnekii ylistimåän toisten krstauuks€lla.

RAt[On imagoa ei kohota tippaakåån
edneftksi se, ettii alati yleisByien bw

sipalouutjsten yhtelt€en us€in liitetä?in

JyvrsKyLÅN xoRrrNLU(uL^trrEEN

si-

aUGaIe Diilq,aii infokattä on led-pohjainen (valkoin€n valotekti Dusratla

s€ja kå]t€tään 408:n rinnalla palvelulin-

pohjalla). TosiD nuutåmase lululåit-

keskiviikkona

teessa oD rcstekidenå]'ttö: buseisså 469

joila, nuttå 487 kulki

Mflt0

rr, 29

(entiner SIA:D bNi), joko 422 tai 473
(o( I,oY) ja natalalattiabussi$a 438.

suuts

nåk3åa pånk:ld- ja luottokortila

palv€lu nop€utuiseen kfll(oju-

sekii

Kir}loDurmi)

/Cafrll.s K2o4 L -auton. Äuio on saxnaå
LinjebNin earjaa 27or - 223 kuin l;iD-

silidjoja auto 19 jå Hl'inliiiin Liike!-

Edrlisin mihtoehto on ed€

e€n ostaa

lippu etukiteen asemaltå. Junassa oste-

tur lipu! hilta&

lisåUi:iD 15 mårkån

pålr€lunalcu, jos lipum'lti otr o ui
alki junan liihtöhetk€Iä. P€ndolino-ju-

sd€e.åukse€tå keskitålv€lla. SE1 6037
+ Eio 6237 Elmtutui våstaavasta opematiosta taås h€lDikuusla. Sml 6037 oli

viin€ilenå s$e€rattu sdja.la ykikkit.

Syksyllä 2oo1 on tarkoitus aloittaa se
jån Sn2 safteråus. Parissa Sn2:ssa,
nimitt:ir! våutrupNiss 605l+6251 sekä

6053+6253, on eteistetr lattiat hyvin
alkuperäeeseå kunnossa. Portaiklojetr
luona lattiala on tlrlmelmaliset ritilit,

joideD ålrnh Datkuståjåt

voiåt kopistaå

hiekåt pois k€nsistiiiiD. On Uiysin inåhdollista, €ttä tållåiset yksityiskohdat
katoavat nopeålti kåLkossarjan saft eF
ust€n eletbå. T;imärkaltaiset muutokset
tehtiin yleensä jo tiilFkorjauksi€D yhtey-

dssä, huttå runkoien 6051+6251 jå
6053+6253 edelisestå tiiyskorjaulcedå

jo Diin pitki

aikå, €ttii
eteisten lattiåmuutoksia Dykytrylitr nu-

lienee kulunut

kad ei ole

ennätetty t€h&i. vrineiEtr
Sn1, joDka et€isisså oli mainitut ritiliit,
oli 6002. TiiEä smeenttiin jo vuonnå
1997. Jos jollekulle lukijålle noui Uiniin
johdosta "litilikuume", ritilöiti voi bon-

pdiD sE2:n lisiiki myös Eillåhiliikennevauruista, joisa tiillabet aliat
owt såaneet toiståiselsi olla råuhåss&
Sata em.

vR:r l(o

ouxyööRrr saavåt kanuetta\ät
myyntilaitt€et kwäätr aikåna. Niiden
k;i)'itönotto etenee wiheittah niiD, ettii
kaikila konduktöörcilä on uusi laite kes:ikuur alkuu mem6så.
Myyntilåitteet EopeuttaEt lipun ostoa

kåCojuisså. Iåittee$a on kaikki tiedot
nyltivistä lipuistå, hinnoistå ja aldnuksistå. På.lki- ja luottokortilla Elaksåminen helpottuu, ja 15 !]uko kiisitte\naksu poistuu. Ala'råja p.r1*iko.ttiostoissa on 30 mdLkaa.

Kisin kiioit€tut liput jåålåt potu kiiytitst'å. Etuna on myös se, etui fihiliikente€n lipusa on aina tiisE*ileen oikea

vaihtoaika. Iåit€ otr $uDniteltuL siten. €ttä se p)sBy nyöh€lMitr lukemaan myös
Myytrtilaite oD olut koekiltössä viim€
k€siistä

liihtie

pä?ikaupunkiseudun

lfi

-

junirEå ja joissalin kaukojuissa. Kokei
lD p€rust€ellå matkustajåt out olleet

ttlttw:iisiä

a)

mmt l

lipu

edkeJteen, naldolli-

ler'åt kiyttjimii:in nåitii råiteitå kii]'tiitr-

nössä

aiE.

EDtren liitlndiliikente€n

EETA.

VR:lle hankitåan yhte€nså 400 my}Dtilåitetta. Kanettårån mjlntilaitteen on

pitkin.

lipur

dsta

Sr1 5027 + Eio 6227 on iålmistunut

vålino, Pi ij:in iki ja Miikkylå) jätetäiin natkustajalaituit ]ain kåupunkiraiteiden rErt€e[, joten A- ja LjuMt tu-

aloittåmistå nyös E-jrMt kiiyttåvåt niitå lait€ita. Råtatöid€n woksi koko r&taIådåtr liikenn€ kulkee tädi kirjoitetta€sså

Dass måksu on 30 trlårkLaa. Automåa-

LÄHI.JUNA

hiljaisinpi€n åi-

liiltFee piiii8ia-

öi!in. Eråile liikemepaikoilh GEala,

så

HÄ EEx LrI{l^ OY HåmeeDlinråsta otr
had.finut ki)'tettynå Scania N113

ttiDe

kojen ju[aksi, kiiyttöä

saa

k2hdo Edk2! alen k-

nol€npiitr suutiitr inainittujå raiteita

toimittanut salsålaina Höft & Wessel,

jolå on erikoistunut liikentee! liplD-

nyFti- ja

infornååtiojårjestelEriin.

Vastaae m)f,dilait€ on ollut kiiytö$ä

Sakar råutåteillä vuodsta 1995 alkao.
sidlä on tiilä hetkelä 13 0oo låm€tta@ b'yntilaitettå.
LEppÄv^AhAtr K^utuNxrR^r^ Elmistunee kes:illä 2ool. M-ju[at (H€lsilli Huopalåhti - Vantaånkoski) aloittanevat

tih€m€tF liike

€etr €lokuusså

ktrlNåå

wotta. Vuoroviili olisi Da - p€ suuim-

bd

osån

päiviistii

10

minuuttia, samoin

MUUTA
YfV:ul

sExl liik€Nöitsiöi[i on tårkoitrs ottaa koekiiyttöön natkåkorttien
etilukulaite huhti-k€l:iku]ln åikåna ja
sitt€D slyslokakuus EkiMiseatr kitttöön.

TuRUss^
on

valEistMisen vnvästlminen aiheuttaa
seD, ettei Ä-jNia låitetå kulkuun eikii liitl1l iliftent€ase€D sittyui ainakae wo-

Euu

ty, €ttä

tiydeliDm liityntiiliikenne alkåi-

si wod€! 2OO2 ksiikuNsa. On kuiten-

kin rnådolistå, €ttii maiDittu liikeDe
alkåisi åikåilemmiDkin. VemnBaksaji€n

on nä€t

eik€a nielå, että lålmb kåu-

punkimtåmta (hinta hi€lrfu a]le

I

ooo

ooo ooo mk) lojuisi liki k;iytlimättöE:i!ä Ejaan ruoden. E iunia on lumttu
låittåa

l;ää kulkuu kuitenkin tiile yli-

Liitlntiiliikent€en al€ttua uutM Eit
thii h bi ki]'nitön linja A (HelsiDki Huopalalti - Irppäv@a), joDkå
'1roroviui olisi ruuhka-aikoiM 10 niDuutttu,
muulloin 15 - 20 minuuttia. A-juDa pys?ihtyjsi kaikina fiikennepaikoina. E juniå (Helsirki - Huopalåhti - Irppätååra
- Espoo) nop€utettaisiin sit€n, että

lu,

Ima-

Valimon, PitäjäDmä€n jå M;ikkylin

pys?ihdyks€t

jåtettiibiin pois. Kirkko-

nurnmen U- ja $juia tad hid4tettaisiin siten, ettii !e pysiihlyisivåt Hdsitr-

ålti tiisr*il€en samatla
uusi E, muttå Espoosta

gisui Espoose€n

tåvoiD

kui!

eteenpiiin jåtkåisiet
kåan.

urhd kelu nu-

KfkkoDumm€laisile on

suluiteljoitalin

tu ruuhka-aikojå silmiilä pitiien

tä'sin uNia e.ikoismpeitå yhteykiä,
krEymyks€€Dvoisiat h la jopa vetuive
toiset lihijunat. I(ailila liikeuepaikoilla plsiihtyvii L (H€kinki - Huopalalti -

tieto, ettii Aifis-

hå*ittu raitiotien lopettåris€n jiil-

laudtaisiD vil}:]åimpåna aikana. Pyhåpiiivi€n junatihels oli trdjå l2ihtijå tunnirså. Leppävaaran bussit€rninaalitr

den 2oo1 elokuusså. Jorssakh vi!ållisluontoisissa kånnantotoissa on viilå'tel-

ox Nyr kuultu

tolla olisi nitiovauu n€rcnpohjaeså
alttiskarin luoteispuolela. Råitimuu
k€a kdimökiki (Luten 501. €lim vaunut loz ls ja 112). Toluqrlla sil€ ei
kuitenkåån sååtu rak€nNslupaa, joloiD
upota.

vedettiin jäiine ja sen annettii!

Myöhmin Euu o! tnttunut

kålastajien v€rlkoihiD jonoiD verftkoja
inottanut suleltaja on tod€mut laitiowuu loju\ån pohjasså.
ODko kell:i:in lisåti€toja ko. munustå?

Jos osoittautuu etui

nuu

on nieleD-

kiintobta tD?piä (ei peråvauDusaie
u6-13o tåi moottorivaumsarjaa 1G33
tai 38-4, ja kohtudlisesti s:iiDryt sen

\oisi nostaa kumoshEta uner
Li!ätiedot.roi liih€ttää siiblöpGtitse
ositte€Iå nikara@llf u,f Mit&o låatsosele

runuss^ 1.2.2001 atroittaftid€npah€lulitrjojen rcitit o\åt P2 H'fikola - Iåulte
- Valissuo - KrMla - Kirkkotie - Verkahovi - Kauppatod - Kujem;iki - Pet.elius ja P3 M:ilikkiilä - tiilsik€skus suilkila - K:ihfi - Kauppåtori - 1lihäheiklilä - Kuj€miiki - Uittåno - Haittu - npoilren.

Ta

TEREELL^ KÄyDÄÄN l€skwt€lua s:i-

tii, lilpailut€tåarko paik ljsbusiliik€tne vai ei. KirjåinyhdistelDä EU settaå
ona se t€hjä, joka mahdollise$i laittaa
Nysset kole paikan ete€n.

Jyvrs(yLrn PllvELurrr{J^t muuttuiEt
2.1.2oo1 all€eD.

ko låillå, mutta

liikenn€ttii lisättnn m€L

laudtåin ltorot lopetet-

tiin samåla. Jokåisdla lidala o! tr}t

kåksi liihtöä kumpaanLin suuntaar M pe. Puåbia linjojå Pt - P4 ajetåaD p:iå-

Dart SLF-Dallia-

Rout€naster-rintamalta kuuluu j;illeen uuttå. Viim€isin liikemöiDtisopinB od linjal€ 159 ja se kestiiä tammikuuhD 2006. Siloi! vånlimmåt linjala

kiiltettäråt RM-bu$it or,åt tåytEiD€et jo

Routm4t€reita on edeleen j:iljellä

tuMa-

vajaat 600 autoa. Liik€nnöinnin

rniselsi on bulsiliikenteeD tilaajaoryånisaåtio lrnötr TrNport BDser (LTB)
alkåtrut ctaa vielä h€nsisså olevia Routemasterertå eri puoliltå

Britånde. LIB

'!uokåå sitten nätå autoja liikmöitsijöile, jotta r;iDä p;i?is€våt DeruskoriaaMa! onia RM-bussejaan.
"Liikennelairoken" bussiliikem€yksikkö London BNs on Dyös palartrut
litrjaliikdtese€D. Se otti hoitaakeen lopettmaa! joutuleen Hanis Bus- )ötiön
liik€nteen

ja toimii peitetriD€lli Edt

N€ljä suudtrta bussiliikennöitsiiää
AIri!? tandon, Go Aneåd (LDdotr
Central/cen€rå1), ståg@ach Iandon ja
First Lndon. Niiillä kaikilla oD yli hhat
busia h alin p€lkiistiiiin päiikåupunovat

tlll.515, Scanh ltll3ctl / Äjoktl Clrt m 19A 0ddh linjalb rr. Uihlla
njdik lurtoi råliiisln maltuslijaidåri.i wobl. &vi Jriån [oidtud 10.!02000
Po

n

Uild 0t

36,

osin rqnhojå reittejä noudattaen. Siniset

litrjat P5-P7 eivåt kä]tä keskNtasea
Asenaladutr K;ivelykadu pysiik}jä,
vaar käyttävät kulman tåkana

ol€vaa

våpaudenkådun Forumin ed€ssä otevaå

paikålisliikemepys:ikki:i.

(Mt:

Uudet liDjat
Pr KaaRolampi - Kangåslampi

11 0n

klrw

gin liikerteersä.
rrös

Piminiemi - Heinolå KK Litrja 2
(siniftD) Kskustå - Re'lm - råkeåsuo
-Hla I(K Linja 3 Mhreå) Keskustå Sin iinde - My yoja. Linja a (violetti) Hevossaåri. Linjaviili årkisir 5.o3 22.30 W- 1\. Pyhish linjå*ili on å

hii*a 24o

-

bk

Uikennettii hoitaa SL

Kdtimiiki - Mlilyj:idi Xesktssailåala - Kukkudiki - Kgkuta

Tilk koski - Puuppola - Pålokka -

viii!ölä - Kuokkala -

'md(å-KeUo-Ke*usta
Palvdulitrjoilla k€lpaåvat kaikki 41,ä6-

b,*itr Liik€me Oy:tr Da*a- ja räyttökotil kaikki Matkaluo o! konitjå seu-

tuliput. Kertalippu makaa 13 mk. Tikkakoskele (P5 kulki aikajs€ndiD Ein
Palokl<åD) natkust€ttaessa matkdta
nalsetåan voimassaolevan tålsataulukon mol,åket måksut.

JL oy ajaålitr Pali litrjoilla vain

kåhdelaMAN-midibtrssi a(487ja489).
488 on JL Oy:n tihiliikennekålustoa,
jollå aj€tåån nn. Hankåsålndle.
HETNoL^r x^uPuNxrBUssrr 2001.
Heinolåsså on neljä paikalislinjaa. Linja
1 (Pumiro) KskNta

- Musti}:kåhaka

lorroo

BussrLllxEN E

2OOO

ålGtåmållit o!åt Dennis ftideDt, DAF
D8250 ja Volvo BTTL - yleisimmät kori-

hohiDutka - IGskustå
P7 Vaajåkoski -

ULKEIMAAT
Uud€t kåIsik€mbnssit l'oDtoossa olirst k ikki måtalalattiaisia. Su$ituirnmat

- Kerkusta

P6 våajakoski - Hål$sila

Lontoon Connexin ull3i kdusto
Demis

kctu$

Tridotja Ddt -buss€ista.

KO R.IAU KEi

IA

Työv^uNU^RrrxxELrN xarxxrEx osien
nittu Toirc NiskåDo.

i- K€skusta

KeskssaiEala - Kul..kumiiki - K€skusta

lrhikoski

tuttu Conn* aloitti

litrjoila 3 ja 322. thtiö on
sittemin voittanut muitåkin linjoja.

hioittaja oD Ton Heino. l€hdeisä a /
2000 hloittåjatsi oli virheelilelti mi-

Auto!ö9']nä Oy.

P2

P5

nolu

(8.10-21.50).V. 2001 30 pv näyttölipun

Ke€koltå - Ke*ulsåiraålå/Kylö

P3 Kort€pohjå - l4itaniem
P4 lååja\uori - Kijhniö -

H€lsingiss:ikitr
viiDe

-

mallit puol€staån Alexånd€! ÄIX 4oo iå
Plaxton Pr€sident.. Denni! tidentiii otr
koritettu myiis Eåst Iånc! Llyre-korilIa, ja setr saa myös volvoon. Koskå

Llyne-nimi kuiterkin penrstuu muinoi6een Dennis Loline-busii!, ei vot\otr
yhteyd€sså sovi kiyttää kilpailelu neF

kitr Eallinim€ä. silsi sda kori Volvon
aluståIa orlin dtrl€tty Albion/l,evland
\4kingin mutaan, muttåjokå Fzst I2rciD DimikiiltäMitssä on tiaakitr VykiDg

(nuita Dallejahe o!ät bm. Ppneer,
My ennium jå Spryte).
Ykrikerroksisten- jå koko LdooD
yleisin bussiEali oD €d€lle€n D€mis
Dart, joita on yli 2ooo kappaletta.
Suurin osa näistå on matalålattiaista

5^K^nr K. S^rox xuvrEN tekstit eivät
ol€et lehdessä 4 / 2ooo kohdallåån.
tlirn-niin jå ålinman kuru t€kdir oli\'åt lipsahtdeet toistma paikoill€. ToiEitDs påloittel€e tapåhtunutta.

KIITEKSET
TÄLLI xERra^
tDlivåt s€ulaå^vusruxsE
vilta, joi e kiitokset
Miklo A$ila, Tee-

nu Colin, Påtrik Erikson,

DaDiel F€derley, Tero Hågb€ry, Tom Heino, Jouni

H}1ön€tr, Pasi Jalornefr,

Mi}lo låak-

Tåuro'Juhani Irppi, Risto Idno,
Ulla-Måija Leino, Mikko Månino, 1€o
MåDnistö, JuåaDa Nordlund Kimmo
sonen,

Nyldde, Jdkko Nluan, Jussi Pehlc
n€n, Miskå P€ua,

Iåuri Pi&iineq Joma

Båuhala, Jani RistolaineD, I2ui Riity,
Niko setuilä, Niklas sjöblon, Kinmo
Sät€ri, Kai vemoDsalo, Mafti Visuri.

Edelisen k€nan artstajalistalta oli

jåiinlt

Ensio

UFe

nimi pois.
lAflt0

t,It 31

rx t

tt I
firrililfiilillil]rllllilt
1AG17*

Uil[0][ Rllll0lil
2t997:
tostyöt

F

mm
ercr,

Zt99A:

a go

\hurub r30 mu

os

mm 20

2.

leyhidlGsir

wM
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Råirob.

melrc

€lmis. Malr€h Annmhmns.

.r,
i renre. Failioliel p€b€st Ensbdiii
Tanoa@n 0m toih gclMi opulå
3/1999: mm. Pårtaupuihsui@

1L00or mm Hebinoh EiriorBden
rydsdd os r HdMgin nh oi6l
lålh Msih,nmsdd rsio 1.1

palEu

Jodtoli lenienå tudapesit*it
3llOOO: mm. KxmoEMutul.

ja 1.ki iniat. Kaarb s.aas an
uuder laurunkGdat huliSidel,
ho min åit Munulw a ds 2
mm. Helsiru n EtulEr

rinlSg:

eis vlosiqnmee lt. Uli neli

LÄljli0

2/1999: hm. 30noii
hhijuEfi rennellä.
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Hegaan Greus Tamp@elle !!den

s

m. HariMuful KEsaia
tusllr 6l]tko MosroEn €uiu
4,AOOO:

Oy

Tamp.ei

dilio

laupunq n

liikriEhibs.

sAlipuhnetoi@ru1950.1uwnållupudislolaErefiaFla
(a pion noolioriFunu, q*Fbis n l€kåklelinm Eunuei6, l9r0 ixo d6e Sedeholmh $lm edusblb
p-tur€flaa n wharr m 63 VJ )r{n
a€ å råå' t(rlh r 9/3
&rb vr!i! 3!3 sml mihlådulh slom.n hnln edudål a 1 7.1 .1935

ens

Kr JmoG s:;i2idd?r'd;no!urä6.s.
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^

MeErh t loudellisn &Ävttu raida

::'iffi ,:*iifl riri* :*"tl
ti'.r** ' rzs.ooo- -"tti'"r,i,,

/*L:ä$åån"H:,',',1#ilt

I{,ikilla piiå6DDnbiua. KDtDnkjD hdro-

vånnDnn rtnnnitellla,n n 6s istxmåbåikkåå
D, I35 seisEåpai}}aå, eli dla onihteeDsä
200 @tlostajalle. MetroliikdteeD in-

ja

*

juåt kdlevåt aikådiikeDteisinä ailoiMidiin stran.Ia D. 3 14 miruuttu viil€in.
låelsa

Uityntlilirjat dåt iyhitii eivå*ii

kiilii

tuD-

gostudeita ti@suu}lia, joten taorotbeys
voiilau pitiiii lorkeeå ja liikde tiismiilisenå.

Uft'rn inja-dtot tuke!åt hrirgoei-

kanå 6im. Roihjlmoren, neftoni@o ja
Vuosaden suunnilla loin 2-3 minuut'D aålei!. Äikatalrujen tårkloileminen 4 sns ob
viilttlinätijndi. Matkå-ajat ni]sinå hinuutteim: Xrivolåtu - I Kluuvi - 3 llakånimi - 5

Sönänd:- 7 l(aldatåna - 9 Kd6ari - 11
Hiihtiijärtie 13 siilihe 14 Roihupelto - 16

lllErio, rrr,

(BErsrNGrt

x^UPUNGTN

lvlErnoxsuur{rrrElurorrrsro 1969)
(Nyqiiän bllii
tori

-a

-

@udda

1 Kåisaniemi

Klbsaai

-

-3

kulkuaiat olat Råuta.t'en.
l-lakaniemi - 5 sömäiM

12 Siilitie 14
oikein alkoinaan
ia Roihu.pltoa ei ole

IO Heirionim

lHlGk6. Ei h:immtsb ti\rri
luEitu, k6kå
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