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rssN 0356-5440

Lehti ilmestyy neljåsti vlodessa ja
jaetaan sRSrn jäsenlehtenå

t[ tfutslll lsllm

00320 H6lsinki
j.nodlund@kolumbus.fi

lusrttrtlJl
Suomen Raitiotieseura ry

Pttx!ptllllll
Oy Edita Ab 2001

O Suomen Raitiotieseura ry

Tekijånoikeusmääräysten per!steella
miiåån osaa ehdestå ei saa käyttåä ilman

Helsingin Raitioliikennemuseo
Töölön v.qnuhallåilla on åvolnn. k .klvlikostå .lnnuntaihin klo 1l-t7.
vånh6l. råftiovaunulå sot!å iohdlnauto, vålokuvl. H.l.ingln lulk!8on liiLnl€ån
r'i"t"iå"ta. rrw""ijsg p"stikortt.jå, våununrak inu..årjoiå op.tklrj$ia iö

iööLöNKATU E a, oo25o HELstilK

SUOTEII RNIT|oTTESEUNR RY
w$\ r neftil nja.fil-ahe lman/

Pl2v
00531 Helsinki

Leonia 800 01454 4a3

Jtuenmaksu l0Omk

Fbrustertu 16.1.1972

Jäenkon a ilmainen

sisåänrEäsy Helsingin

Rahbliikennemusoon *kå
pohjoismaislen Eitiori€6eu-

rcjen 14 åpitiimille muse@

aiiorei le ja mGeoihin,

Tiedustele lipunmtTneislå.

puh k. {09)873 5836
puh 1. 030 720 957141
040 862 0957

SIHTEERI

p!h k. (09)458 7794

i.nordlund@ko !mbus.ii

VAFAPUHEENJOT{IAJA

prh k 109)802 2393
plh t {09)472 3644 tai
050 5591911

plh k.109)386 2s60
puh t (09)8392 3181
kristeLenOberg@koUut

pLh k (09)701 2408
ra 041 532 0891

puh k 109)458 4033

pLh k (09)468 2954
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TYOAUTOT JA

UA$IAAUII

omiautot eli aioiohdon tarka!-
tusautot tai HRO:n nimil..keellä
ilmajohtoåsemusåutot o\r'åt kuu-

muutostyöt oisiil$i oli viisi kuorma-autoa
ja kolme he.kilöautoa). Nämä tomiautot
Biirtyivät HKL:l]e ja paI€livat jonkin
aikaa. Pedaatehån laikissa tomiautobsa
on ollut sama: tarkastuskehikko ja
työkaluvarasto, joskin nylqtsellåäD
kehiklo on hy&aulinosteinen, kun se
€nDetr oli win lautarakennelma. Kuva
näisti va.haisistå torniautoistå löttty
Estluderin HRo-historiikista woddta
1931ja Republicin ku!å nyös viime won-
na ilneityne€stii siihköratikar satawo-

osa 5
Tässä viisiosaisessä ariikkelisariassa
pyrimme esitte emgän kaikkiNo singin
ratioteidon tyaiva!nut sanoin ja kuvin.
Ensimmäisesså osassa käs t€ttiin
alkuaikoj€n tydäunut, toisessa osassa
hinausvaunut eli "ha ipåsst', kotman.
nessa osassa hariaEunul, neLjånnesså
multtyövaunut ja v idennessä tyoautot.
Enme ed€s pyr oemaan tekn sest
pikkutarkkoja, vaan s!htåudumme
aiheesåen puhtaan deskriptiivi.esti.

tjskidsta.
HKL:n aikaDa torniautoja on tullut

sä:imö iseiti lisää. Jo 194olulu lopulla
johdinautolinjan nlentaminen Eati kah-
deD Bnssins-merkkis€n linja-autotr
muuttamisen tarkoit[Isee.. viimeisien
30 woden aikana tomiautot on
trme.oitu lsoo-sadaån, ja våDlin jälj€l-
tä olsa on seisoskellut viime nosina
Ruskeasuon varikon pihala. Toniautojå
eli nostolava-autoja on nykyåån kolne €li
1503 (BHA-5o3) Scånia P92M wodelta

Abr:bnrIE sairnrr€ virt|eisr Gan ratsaydla alE.L Enrne yritiikiäal h.€ttalcrida katd<ia raidobhin lift-
tf/viåiaua*ltarl.(cti.\.€nainGstad!enniislii.Ty)dyrryrFds@aana,ettiinylgb€[åiiir*inondo-
rn€ l@l@ Ixjd@ lo.srnaqit*r, rralöftrita, t'€tiirylli, palcttiark*r ii htr{<ibautoF. iri-ta @ liisattrir.
Kd<ityYnrrE ltb*i \rain n€liiän tyitaubq/h]rlålir.

lune€t kuvaan jo kauan. Luetteloon råitio-
vauDustosta 20.12.1944 on HRO:n
konepåjaosaston insinööd Arnold Iån6n
siÄ?ilb'ttiinrt kalsi tälaistå åutoa: ffo 5o1
(åvohyBinen Fiat wodeltå 1925) ja nrc
502 (Republic ,lnod€lta r93o), joihin
kumpåankin HRO oli tehnlt tarvittaEt

mlllt ?l0t 3



Råuk-Vo[0 -ro iallo woddla 1951/ 53

lAt 558), ja nfi.nni! Hxt.rondolla
1506,tohnå$å Vrllild!å hnPPrh@ltoi

10,10,1973. ltus .10!6 Raula h Ä!t6tä
o irlkaid! ,nlkrn iiilbsså 2.1988

tolFNunnelr-lonhulol!01(8J.243)
sodllla 1956 n6klGsi hseiitllisn
2!.10,1980, lon Jomi R lah,

87) wodlha 1958

nåee21.5.1973.

1504 (BUD.96)

lrsltlrll 7,6,1985,

lilonalioEl CYT 1600 .rdiheto

l50x In$hlnnin l50tl (tlu.63)

odolb 1967 Helsiigiik dull

kluse 1973. l(ls,lo'na n hilä.

4 [All[ 1]lr



1987, 1517 (AGF-2361 Sisu SK-lal
wodelta 1992 sekå 1536 (JBT-830)
S@Dia P94DB nrodelb r99Z

Ns. imuautoja alkoi ilmestyä 1960-
luu la: palettiautoja, joiden tåkaosåan
oli måidutettu letku suuttimineen sekii
imui. Inuutoja kä'tetiän edelleenkin
p isä;intöisesti vaihteiden puhdk-
tdises! ja niiu on nyMän yksi eli

vaihteidenpuhdistusauto 1548 (MGT-

476) Ford ftansit 15oL woddta 1996.
Radanputdistusautojaon ihty1950-

luldta liihti€n: \usinaiset urånpuldis-
hBautot oEt s:iiliökuorma-autojå, joissa
on imu- ja huuhteldaitteisto sekii netdn
raiddweydelä olevat, nost€tta\Et ja lås-
kettaEt pyödt, jotkå ohjaavåt imusuut-
timet kiskouaan. Itse puhdist$laitteisto

on useimmissa autoissa ollut Schörlinsin
tuotantoa, muut osåt Rolacin ja alusta
Sisun tai Volvon. Ohjaus on us€illmissa
oik€åila. Nyk/i:in radanpuldirtusautoina
o monitoimiåuto 1508 (OGG.185) sisu
Sir-192 iuodelta 1994, lalaisuauto 1551
(KGV-299) Schö.liDs TAZTA rrodelta
1996, Iakaisuauto 1562 (GEI-390)
Johnston-Bem 600 vuodelta 2ooo sek;i

xoiriGsh! tP.138 BIT/440 -hmiarro 1505 1ÄE({98) trod.la
1975 Siolliiaiiitåd!lh Våltiomlstoi.dGtilh25.?.19i7.

Dout.EdarpuhditlGrlto
1t6 (81.456) Vrllihr
lållilh 1950-60 lutlhi

fi.8ld!..8ltzftdinplldie )
rlsaoro u29 { If.3r) wodelrå
1970 hhllntidrlli 21.5.1973.

flallll a,n] 5
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1506 (AVR-358)

å 25,7,19€8, lon

^ volFrådailuhdislcado1501(Atl_477)
trodelta 1991 xoskehlct Ehtoftalioi
ldublh 28.9.1993. l0|! rotu iltänli

Hl(!n tlgltrhkri5lkoio 1816 P tälii kit{.r
,ilnutalsa sanmåliitirllå 22.5,1973

P.ii$å bhe linilr 9 AsEb bogliåtli!
185. Xlrå JoNa Rauhda. v

uranpundistusauto 1585 GqX-75) votrc
Fr,614 wodelta 1998.

Kåårteenfasvausautoja on ollut vlsi
kerrallaan, ia yksi niitä on nltlin.
Kysee$ä on famariauto, j
lainen, laskettaE pyödpari kuin radan-

puhdistusautoissakin Kysein€n pvörä-

pari ohjaa voitelulaitteiston suuttimet

kiskonldjalle, ja auton sisäUä olevasta

6 flul0 ?lu

öljldiiliöstii lasketam kaarteisiin voitelu-

ain€tta, jola nylgä:in lienee l"siö]jvå.
S€itsemään Nr l-sarjan velvaunuun

asennettiin lggolulun ålkupuolela

lnyös r]"siöljyå }iiyttävä laipanvoitelu-

taitteisto, jon\a piti ola tehokas fien-
tiimään kiNkuntaa kaarteissa. Ja tehokås

s€ olikin, v:ililä ötjyä oli kiskonharjala

såtojen rnetden vanoina, ja keli muuttui

yllättäviir tiukkaalsi. Nåisui luowttiin, ja

kokeiltiin yhd€ssä Nr Il-sand vaunss
srafiittipuilkoja, joiden piti toimia
pdemnin. Nylrisin kaarteeDasvausauto

on 1528 (JPV-72) Chevrolet Pick UP

Lopuksi mainittakoon Pelastus- eli

raivausåutot: ensimmäinen (Merced€s

BeM) lqntoi silloism palotaitoken tun-



nusta 3o5, ja Dylqinen (Merceder Benzl
Iikori wodetta 199t tunnusta 355.
Kumpikin oli/on paloauton punainen
hällt)€åjoneuvo sinivilkuin, maja-
pai}l<ana Töölön halli, ja kiyttittarkoitus
vakavien raitiovaunuonnettomuuksien
raivaustyöt. Kysessä ovat useimmiten
våunun ålle jåiircet heDlilöt, jolloin tapi-
tåan nGtoapua, tai kjskoilta suistumiset
tåi envisen u}åvat kotarit. Kuljettåja ja

)
I'lded?s.0€ir +ålttF,uto 355

ki[lad!lh3,8.1989sel il,f,ä!5å
kalit4i tuoloir joli dialiihh

iloiidl0nutt! eli hihrns$
dilhraurh ahtu okilci.

H4lildaltoilija teli lJlååiidk.i
t!$e$ iåly !r dis0liii

snainikilsli trltaid iiiel.
shuj!i $liii taitirt kie[i[istå

liik?mlnqteistå h 6ååridistå

!lfihrDåta 5illä *!6*slla, snå
aoroilij0idli hliki lålii h rondi

pilalle S! m6!n!ii! hrh tli
le'ålsi5ter nilimrirj!i dlissä
slä alh ph.etsi nnltsi. xwa

ldhå Rdhtå.

Eivausmiehet omt Töölön koiaamon
henkilökuntaa, jo*a h:U)tedi?in sume.-
ila; lyhlt soitto merkitsee "kikk l<eikkåa"
N. kikla-autollå, joka on tavall n
pålettiauto, josta löltjy varaosia ja
työkåluja (autoja on kalsi). Pitkii soitto
(1o sek) otr hiiltls, jolloin korjaanon
mieh€t juoksevat lähteäk€en 355:11ä

h:itltrsajoon pillit soiden onnettomuus-
paikalle. Hälltysåutossa on kaikl<i

tarpe€liDen raivåuskålusto sek;i myais

moottoroidut v€tovaijerit ja nuita

Kkittelemättä jäävät tEktoit ja
tiehijylät sekä Lnorma-autot. HeDlitöau-
tojå enne tiedä HKl-RåitioliikeDteelä
ole!ån, ja suunnitteluyksikön partioau-
tokjn on ueitr vaihtuva, liisattu paletti-

I ibdd6 r.d{m'iestsn

1956 lii$ntadrlh 18.5.19t3.

krdRowPhkUp-laadelMsr $do
15?3 (Äl(.534) uodella 1974 Håner.
li!llå30,9,1980, Xwa Jnrä nåuhålä.

niHyomaill terhtt!$itasiirisiå nn, C!l* ja GroE.mdttiriå mt
r!n hF, Ylneirh niilh on naa.a Foni, joti pflylåir himirur rjo.

ioidi q alhtu&lliledi. ltun$a c0ldiosltri fidsinsiikadu nitiothr
nlDl6lrdnelh lltånlnåei låiebJ,derså srysku$a 1973, K]F Joma

v ah+ifturålb 1511(U.860) d
dGr.nassa xälihmtå ri! 1I
seiiåå Erl6 killistueli tlinian
wt@im 375 kklisin tBtoilh
,iidinkor!å 9.3,1975, Irk!m m

Branaea HXL:n coh$nBrmi.
oimtonuuden sytlå oli lii r atr!1.
h DFlddh ahl( Dhdkadllta
&laiaiota it! d !lle, Xdoe o i t!i.
letlell hådllitrfl sillå rlinä oli lh$ir
kallin!da !lkoliartleseei påii,

Maiiihnhlm såid, Blai oi åild.
jm hhss mhilloi B4nrikin
nilidåun!, l(wä ldmå n ll,lå.

mit0?0r 7
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Nor*ihingin rairio**itisdrnåi lul@ubru Fottititnåil€n pinirrFiin'
tGhde+a lhiGta (2 F 3) l@6tra F*€bhnåi s€rtåå aikadrsa aKii-
vbes6. lGhrsb ldtitqry q/kvtsgen mulais*ti kohi rrtaltldattb'
a*aå. Saksasta kä ettvnåi har*ithllt tii/stnatalb Niimbergi*å
\dmlrtEttJF IMA Liv€h/antfir on rryt n€Bå kapp€l€tta (nrot 2l -
24.

#sn#$'f*$l åS$t
il97 62 Xh.tlEtdr.lii PååhPysåkiuå llijalh 3 y rusaintlll
t skiosrn troir,2O0 ftå !ni.r E!n! liitkuild öpinghå

riitkei {olh rksirl!lkeil hirll6ellr [194 Hlond, eliå 197ni5$

bliralol m ,iiitltiu Flkh udelh lat|ll. xls Juiaia riodllid
&5,2001, otrlljpitg

rnaan Nonköpinsissä... Kiepen eduståja

ei el*;i kaiH€a ymn:irtiinlt ja pwsihn
mukda ollutta tull..kiå tarkentamaar,
mistii otsalaisvieråatjuttetiEt.Ki€pen
€dustaja tarttui tilaisuut€en ja ehdotti,

että Norrköpingiin otettaisiin vastaaE
'!äunu (Brcmen 3801) koeajootr. Trisui se

sitten liilrti...
Nonköpingin esimmäine tåYsmåta-

lå vaunu liil&ui paikkakuDm raitioteilä
ensimmäistä ketåa elokuussa 1998

Vauu oli alun p€rin Bremen 8o1, sittm-
mh 3801. Se oli valmistunut jo woden
1990 lopullå. Sen kehittelFsä olivat
ollet muLana Br€m€nin Eitiotiet, MAN
ja Mnnchenin raitiotieyhtiö. Vaunuå
kokeiltiin ja esiteltiiD useilla eri
paiklåkunnila eri puolila Saksaa ja

muuallåkin Euroopassa. KesäI]ä 1991

vaunu kävi Ruotsissa TukholmaD UTIP-

konferenssissa. Såmassa yht€ydessä

vaunulla t€htiin ko€ajojå Tukholnan

Durstudenin nuseoradåIå ja lis?ilisi sitii

I'194 62 hltBlhisonan pFåtillä e ei en!.E slr nuii
$ umik isiE denlkdEl V ilmlll iiiu0nm 19€8

Giis konuisd iiilkeoi) 6sir ndnaali 194{ cråu,ja
{elå ooim 2000 elmi il97 mudo5$ &n ltl k0 I

- -liäs 
vaunu (24) tuotiin

l\ I 
"*-"t":l 

NorkitDinqiin wsta
I \ tii*li" *.a"n to"r..r.oun "*i.'
mäisenå lauånraina. Lis?iksi Duisbugistå

r€ilut viisi luotta sitten Diin ikäån kiytet_

tlrlä hankittuihin Mg4-vaunuihitr on

useisiitr ykilöihin lisätty kesk€ll€ nata-
lalattiainen viilikappåle ja sarjatlnu.k-
seksi on tiiten tullut M97. seuråavåssa

keskit)'rnme RAITIOSSå 4/1998 jul-
kaistun artikletin jiilkeiseen ailae. (Jos

joku on tutkailut kirjaa Svenska bk och

MotoNagnar 2ooo, todettakoon, että

senkin t€ol$en tiedot Norrköpingtutä

owt merkituiviisti vaDhentuneet)

a nm0 ul

NATB

Saksalaiset täysmatalat MÄN-Eunut
tdivat NonköDitrsiin oike tåan jos ei

Dyt aivan \ahinsosa niin ainakin pienien

sattumieD kautta. SYksYllä 1997

Nonköpingin nitiotieyhtiön iohtoa oli
työmatlalla Saksasså ja natkalla oli
tarkoitus nm. keskustella Kiepen mvytrti_

johtajaD kånssa Mg4-nivelvauDujen
s2il*öjärjestelmäD lusinise$a Diissel-

dorffssa tehdylä automatkalla norr-
köpinsilåiset tueskelivat takaistuimella

raitiovaunulehteä, jossa k€rrottii4 ettii

Miinchenissä oli poistettu kttösä kolme

nata.lalattiaraunun prctotDppiä Puoti_

piloillaan ruotsalaiset pohdiskeli\at

äneen, nåhtaisilo selaisila p)stvä aja-



kok€iltiin Gijteborgisså. Lukuisien esitte-
IrtapåItumien jälkeen vaunu kotiutui
Br€meniin l?ilinnå linjalle 5. B.emeniD
taryeisiin ei kuit€nkaan näin "pieDi"
(kolmiosainen) vaunu iituin}t, vaan sar-
jatuotantovaunuiki tulivat neliosaiset
vaunut. Kun niitii oli setu ki)'ttööD, jäi
Uimä koewunu suurimmålsi osalsi sei-
sonaan. Ja niin launu voitiin tuovuttaa

Nonköpingin ensinrnåinen natalalat-
tiaraitiovåunu sai sa.jatunnuksekse€n
M98 jå jåie$EnumerckseeD 21. vaunu

oti alulsi lllokalla (1998-99). Ensim-
näis€t kaksi kuukautta eunu kulki
tilapåisellå linjalla 5 Vidablickistä
Xlinssb€rgiin, kun linjalta 3 ei a]ljlsi ollut
måhdoltista ajaa CilaiseUa vaunuoypillä.
Unjaa 5 ei mu'iloh ole ajettu, ja tissäkin
tapaukiessa linjaa aj€ttiiD åinoaståan
tiillä vaununa. Linja 5 oli siis tinjojen 2

Gndrala - Klinssbery) ja 3 Mdåblick -
Klockaretorpet) Iisteltls. Ensimmäisen
'!äiheen jiilkeen \åuu 21 sii.tyi linja e 3,
jonka pä:ilalustona nykisin on ollut
duisbursilainen sada M94lM97. Vuonna

1999 vaunu hånkittiin Norköpingin
onistulseen jå maalattiin paiklalunnan
raitiovauuväreihin jå sile mettiin nimi
Bremen nhan kotikaupunlinsa mu-

VaUND 21 tekniikasta widaan mainita
lyhysti, että kolmiosajsen Divelvaunun
jokainen osa iepäå onatla telilläån.
Ajonootto.eita on kolme, veto såadaån
kddaaniakseli€n väityksettä akseleille 2,
3 ja 5. Vaunun 2l jousitus perostuu kumi-
joNiin, kun myöhernnissä M98:issa on
ilmajouset. Vaun ssa 2l on Kiepen

riortöpiitirlåyriatililll98.E utzh23riuiriålhilh.N!oni
0iliidl ltltieterin Emul 2701 ! 2702. V N 22 oli ftlå' tuEBheltellå disd kolhåitkkrirriiå $r!i55å. &m Ytiltr

Foisd'tn 1999, ildrtdtiit

Mll[ z[] 9



Så'i ill5rB våld 93lilalk k slubli llom Vdnr 0n

ed;di il67 41 Gieinh 141). Väuium M llilt sliir

i6$ nuutokh @ ktq nn. 5iihtöjå4erldnh h linla'

tileiii, Ullorlrils 6t!t tlklp!'åi3u, $noii $l'
sisåitaiyrptiM ruhin, tuvå Jrhtm Nodlld 8 t 2m1,

sähköjärjestelnä. Vaunun viroitin otr

poikl€ulse isesti sijoitettu takimnåisen

osan kåtotle. Teknisten ons€lmien luoksi
vaunu 21 ei ole ollut aivan viime aikoinå

Våunut 22 ja 23 saivåt Siemensin

s:ihkölaitteet. Våunu 22 oli alun perin

Mii.chenin numeio 2701. se \€lmistui ja

luowtettiin sime l']ronna 1991. Våunun

22 kälöstii Salsdsa ei ole rdkl(oja ti€to-
ja. vaunu jouttri kuitenkin jo melko

v hain sikäläiseen mitiov
Vaunu 23 taas on entinen Mnnchenin

2702. selÄ 22.ee1 etlä 23:een jouduttiin

tek€nåån €rilaisia muutoksia ja koiauk-
sia Saksassa ennen Ruotsiin sii(oa.
Vaunut siis jouduttiin kuljettanåan ensin

Mnnchenistii Bremeniin. Muutokienj:il-
keen vaunuja koeajettiin vi€lå Breme-

nissä kiertiin?illä läpi koko sikåläinen

rei$iverkosto. IlnajousituIsen ansiosta

22 ja 23 kulkevat todella pehmeiisti Ne

saatiin Norrköpingiin kes:illä 1999

Mainittairoon, että miincheniläisten

våunujen saanti Ruotsiin ei ollut aiEn
yt$inlertainen 6ia, saksalaisten oli yllät-

tävän vaikea luopua kaunottaristaan

Nonköpingitäiset luPåsivåt palauttaa

vaunut aikanaan takaisin alkup€räis-
pailkakunnile, kun @unuille ei joskus

nyöhemmin enää ole ki)'ttöä Vaunun

22 nimi on Miinchen ja vaunu 23

NnnberS. Sejatunnus on n:n ä kaldela
t?ismiillisesti ottaen M988. Juuri nåiden

täysmatalien vaunuj€n käyttö on tätä

n/ryä entiiin altiivista.
vaunu 24 on entinen Miinchen 2703.

s€ poil*eaa muista $ihköjärjestelmiinsä

sai!i il98B $o! 22lirjalla 3 ridh Prun€iadijh

råå6!$i's$nai ldiell! nåltålh vidlbli.tiii. v N
drniltu åikåmm {1991) Mln.iedr B silh olirielh
iundo 2701 vmm. 1999 en! haititliii Nd*dpingiin

roE Jriaia Nordllnd 8,5.m0! ot'tdPing

S jan it678 rs@ 92 linjälh 2 I'lält lstuhln pFåtillå

v: undi r.r iin rervt erueEc soim 1999, Tåli åmei

Elnmlum6llil/io ja rum!'! t2 Alripe n slim
ruheo oli 152, Ellont nuletlih kom doilianihi jo

wode $92 1åtsto4aulcss, hlloii n ös sillsllsta
n! ddf in n m, isluiipåå llister osa ht Vmd er 19!9 eroe
hlks$a nulol5h lel iiD såhköjhjld!lmåän, linjakilllin

*tä dåhih nuihii l.itleisiin. llkue$is.t ulldåtn
tliloiliisi'ilyiiå1,enoirlittoilintryPpi ltiisylcilyltivi'

mi otMidrlo jäletliii nuhen M6T&id!i @li n!u{m4
eilistå toirdDislnnatri, km loPlrkin lttllt slBislMl
ilg7$iia $uE4iri kukdsier aikam ko{åam0[t tun
Jlhae Nodlud 8,5,2001, llorl[Diis
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ansiosta. vaunussa 24 0n AEG:n
s:i]*ölåitteet. Trisså launussa on ollut
enemmän vikoja kuin muissa. Sikli sillå
oli ajettu ebldi vain noin yksi kolmasosa
!€rrattuna r?unuihin 22 jå 23. vaunun
ko€åjoissa ri]*outuneitå osia ei åikanaan
koiattu, vaar wunu jäi !IAN:n tehtåall€
Nnmbersiin seisomaan, kun päätös lo-
pulisesta munutlapistä puuttui. S€n jäl-
keen se siiFettiin Bren€niin laitettava.ksi
kuntoon. vaunu seisoi Bremenissä
keväästii 1999 pi&:ill€ keväiiseen 2oo1.

Vaunulle on påät€tty antåa nini
Augebug ja sarjatmus on M9aC. Kun
kivin Nonköphsh raitioEuuEikotla
tiistaina 8.5.2oo1, raitioti€laitoksetr edu-
taja esitteli \åunua ylp€å!å ja kertoi sen
tulleen juuri edenisenä lau&taina heitl€.
Vaunu oli tuGsa våihee$a Mnnchenin
värcisså. Mnnchenin entisissä våunuissa
27or - 2703 (Norköping 22 - 24) ottiJ-
roitin vaunun etuosasa ja wunuisså on
siis ilmajousitts. Vaunut omt myös hie-
man pidempiå kuin våunu 21.

Mlr4ir M97

RAITIOSSå 4/1998 k€nottiin sen hetki-
nen tilanne Duisburgista haDljtuista
Diiwåg-nilelvaunuista M94. Nä[ä aluD
perin 1966-67 rakennetuila Euuilla oli
NonköpiDgissä numerot 61 - 71 ja ne
saatiin ajoon \,uosina 1994-98. Sittem-
min, itse asiassa rlronna 1997 halkittiin
lisää muutama vaunu, joissa haluttiin
kokeilla matalalattiåista keskiosaå.

ril57x 84 Gl!i peii I'167 137) liijai 2 pol'hisdla pååhpriåkillå tridEllås. (åtlomi d
i'!itålåhiuli rjalollen ielbiim'pori6sinitilErirlirja'.lridhlh! piåsså ollå jo nelkeir

i'ääsludulh ja liihi srrotilqs m r@rokäldq ahsli hprs 15.30 nirutth. l("an E u d
uoddla 1957, r'ruta 3. on $re!6t! umm 1996. (rE Jlhrm ilddllnd 8.5.2001, rid dpiis. )

mliå, Tli$å il988 22 rl!i'

&5,2001, Nortdpiig,

lonld'pilgin hitiotlillå m $h.
iitelmhs li!åt! n,ttahtthii.i
hskiln thleBå lqnnmei DU*åf
riElaun@n, X!nlrliethllå lånå rli
ehdittt tot!!tt!å tu$i Eri!i llsåhi
hmuiih 61, 62, 64, 67 ja 68. Päjalla

oliyil liltlki W rlla smlt 53, 55 h
69, Seu6inki nuut stdihii 0ll trrtoi.
tus $rd! s ! 66, HronatLa, k!ir*!
krlnitkåaksinnn hlla m nudeth
lånån $ud rienut*i ,hlet{csså,
(rEJrhinr odluid8,5,2001 v
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^ 19471 inialla 2 iuuitiiiiiyneiå öslb ftoneBdeiila
Nigalaiil e, Huome utn iåkiii@i pFälkikalos, Tämä

s!n! oi j0 tolna3 en a Ei nln4dh 71. Tä55ä

iåt,al nm! oiialupe i Dui5Urgi 1063, EdellEr Tl
ol taas i*y mi 63, ioka o ialkljåd DlirluBin 1064

M94 66 r&så rielå smqehåt.
lonåi! Dreliiiiggäl llä Iija h
3,T@hor aila rnoftol *1.

M988 22 Klock ehnelii pååhors!Ithl!e.llå vdi! oli ahnpdii liiin.heiii 2701.^
vdiu laititi i No kii! isiii woma 1999 h * liithu ahiiil5esli sisaEma 23 k $a
linjal a 3, (ui Jrhim Nddloid 8,5.2001, NutköPiig

Våstaavåa muutosta oli kaavailtu itse åsi

assa kaikkiin Diiwå8-våunuihin. vii-
meisimpinä hankituille launuille varatti_

in numerot 72 - 75. On huomattava, että

viimeksi nainittuja vaunuja vaunla 72

lukuun ottmatta hyöd)nnettiin lopulta

läbinnä varaosaläbteiDä.
T;ihän mennessä (toukokuu 2oo1l kuu-

teen Mg4-flppiseen DiiwaS-nivel_

vaunuun on ennätetty lisätä matalålatti_

ainen keskiosa. Näistä vaunuista on tullut
muutoken yhteldesså jiilleen nelitelisiä
ja käksinivelisiä. Samassa yhterdessä

r2 NÄI0?/01

vaunun etupään ral<ennettå muuteitiin ja

muutos vaikutti paljon vaunujen ulko-
n:iköön. Muutoksen jiilkeen sarjatumus
on oilut M97. Ensimmäisenä tällainen
muutostyö tehtiin niv€lvaunuun 72, joka

sai nopeasti nune.on 64. Entisesä64:sta
tuli 7t ruoteen 2001 astija wonna 2ool
sen numero muuitui 63:ki. Jotta t:il_
lainen olisi ollut na}ldollista, vanha 63
(ex DVG 1063) jouduttiin muuttanaan

71:16i. Tällainen milt€i levolon nume-
roiden muuttelu on yleistä ehkä Tam-
metundin Liikenteen tai westendin Un-

jån kattaisissa bussiyrityksissä, mutta
myös Norrköpingin raitioteillä nä)'ttävåt

numeronuutoksetolevan hlvintavallisia.
Nylyinen vaunu 64 oli ennen NoF
köpinAin kautta Dessåu 014.ja siiä ennen

DVG 1059. Aikaisempi 64 iaas oli ai-
kanåan DVG 1064. Ja jotta vaunujen

nume.odiat eivät olisi liian ykikertaisia,
kedotiåIoon sekin vielä, että ensimmåi

71 haltrja eli alun Perin
DuisburgiD vaunu 1071 poistettiin
Norrköpingin kalustosta nonna 1999.

Myös vaunut 61, 62, 67, 68 ja 70 ovåt
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saåneet vastaNdla tavoiD matalalatti-
aiBen keikiosan wosina 20oo-o1. Niialen
Eimujen nmerot ovat sameet ola viime

\rodet lauhassa. Vauujen alkuperå tuli
esille RAITIOssa 4/1998. vaunut 63, 65ja
69 oEt raitiovaunu\årikon korjaanola
rnuutostöiden woksi (tilanne toulokuus-
sa 2oo1). Ennen pitkiii nekin kulkelåt
liikenteessä kahdeksanakselisiM nåtå-
lalattiaisirc keskiosineen. Tiissä mainittu
63 on siis on sevaN, jola luosila 1995-

99 esiintyi 64:Da (ja oli tuoloiD inain-
osviiEisså). Ja kuten jotkut muistånevat,

ehti ollå Norrköpingissä

åi!ån ålubi 164.

Matalålattiaisiksi muutetut Dii'irå8_

vaunut ovåt saaD€et itselleen oman

nimer Keväällä 2OOr nimilista näJ'tti

seuru\å]ta: 61lDuisbur8, 62lDiieseldorf,

64lDe$sau, 6zMiilhein jå 7olBsser
Kuusiakdisia M94:ia o\åt enää Eunut

66 ja 71. T:issä puneenå olew eunu 7r
tunnettiin tämän woden ålkuun asti

63:na. Ol€tettavasti våunu 66 tullaan
Dodernisoimaan M97:ksi, kun taås

Eunu 71 maldollseiti muutetaån pubi_

vaunuki. NoEki;pingin \auDulålustoon
kuuluu lisiiksi M97G 73, joka on entinen
Desan 013 ja oli sidi ennen DVG 1058.

siti ei ole ta*oitus ottaa lairlaån liiken-
neki)'ttöön. Myös vaunut 74ja 75 on pois-

I\/t6rK

våunusarja M67K käsittäå ioukon
eunuistå M67 modemisoituja neliåk-
selisia telivaunrja tuosimallia 1967.

Vaunujen numerct oet 81 - 90 ei};i muu-

toksia ole tåpåhtunut sitten lrroden 1998.

Kuten RAITIOssa 4/1998 kenottiin,
kynm€nen M67-Eunuå modenisoitiin
wosina 1995-96 Kockumsila suden tun-
mk8en M6ZC

wl6-rB

Enrimmiiiren M67B oli entinen M67
139, josta h i v:ih:iksi aikaaM6m U ia
sen jiilke€n 91. Mod€misoiDtityö tehtiin
cöteborsin RaitioteideD ko.jaarnolla.
Vaunu joutui \tonna 1999 pahaan kola-
riin, jonlå seffauksena se romutettiin.
Lbiiä M67B-\aunuja saatiin tek€mäUä

pintapuolineD remontti M67-\åunuihin
41, 51ja 52. Vå]]nu M67B 92 on entinen
vaunu 52, vaunu 93 on entinen 41 ja

ilodöpiBii ioukbliil€i.

Cilg4u 6t onnicily -

Itllå bu$ilirjh 113

E.t,2001, llorrlöDirlg v

Juhäft nddfuid 2.6,199E,

lonk6!li8
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lQ4yldl lri0rEtb il157s cdtilhölin prrllillå
Ntarlriilh. tblå lirjri 2 nuiol kl{ityråi 6mndl.

loliob$i Öslrl Pnndådfiift. sloud johtrEt kilkot

vilill $!i!lålllii. lily& liijrn 3 XlftkåEtoQllblr .loilh.
Ei / lft.Lrlopdiii lopltbrn woot låyltlvlt

hrlllnhillåånråu!F{kliå, dilt Gir tiålli lltgatr n

itåpåårrå krlkdrt nin liihn 2 hs!i. Kln Juhrm
ilodlldd 8.5-?!01, il!trldpins )

vaunu 94 oli åikaisemnin M67 51.

Vam t muistuttavat suuelta osin alku-
per:ituiä M67-sarjan vaunuja. Etulinja-
kitpi vastaa kuitenkin nlt vaunujen
M67K ehrkilpeå. Takavålot olat tåas sa-
nanlabet kuin sadån M94 nivetvaunuis-
sa ensimmäisen saneerauksen jiilkeen tai
toisaå]tå kaikissa M67K:isså.

tvt6,

Norköpingin råitioteiden kalustoon
kuuluu yh:i muutama alkupedistä räs-
taåvå M67-\åunu. Ne ovat 40, 43, 44 ja
49. vaunu 49 ei ole ollut €nää iuosiin
liikent€esså (poistettiin liikenteestä
helmiluussa 1997). 8.5.2oo1 se lojui
va.ikoD tal(åpihan asfaltilla osittain
riisuttua. SiUi vastoin vaunut 40, 43 ja
44 ovat oleet viimeki kulune€n ! oden
aikana taRittaessa vamvaunuina liiken-
nekiltössä. 2.4.2OO1 n€ låitettiin
kuitenkin seisomaan. våunu 43 oli
p:iät€tty veata mueovaunuki ja sen piti
saada talaisin ålkuper;iinen jiiie$'6nu-
nso 143. Nlt nåyttåå sittenkin siltå, että
ercm;in ålkupedistä v$tåava sisar-
munu 44 olisikin mus€oitårå M67-sarjan
edustaja. Myös va nu 31 on olemassa,
nutta sen k;iyttö on olht muutå kuin lin-
jatiikeueajo. vaunuå on käyttän)t
paikallinen teatte.i omiin tarpeisiimå.
våunu numero or 99 ja Eunu on yIäF
Uier Gijteborgs Spåryägårin vanhoissa
raitiovauDuväretuså. oppaanani toimi-
n€etr Willy Fomstlömin n'i.åån \aun'r
todem:iköisesti maålataan jonlun nuun
väriseksi jossah kihe6sa. VåuuD si-
slstusta otr muutettu siten, ettå istujien
kasvot ovat k;i}täv;iå kohti.

ltseEffiii
Nonköpinsin Eitiotinjojen wo.oväit

ovat keskimilfin pid€mät kuiD Hel-
sinsin linjoja. LiDjoista hiljåjsem eli
lekkosen vaunut kutkewt miltei koko
(arki)p:nvän "Eitr" 15 ninuutin v?ileiD ja

SimlnarEtoniei fi67.rår'iujei pä,vål .lkanl olh l$t!t. )
Ti55ä Em! 49 h hylkyiä $riloi hidälh. Ronujei elä9ea

m nld! Dtirag{ n hstbs, ionta seinbå oryhå $h
snlielhm lyltimirq, IOE JuhaE ilodllrd851001,

Nqdöping

^ 
D!*ag.uri!i 62 nalälä k$liosa. Iotilar liiiii 0n hsldiyaldrjn tanrså liiktlilh ji liikmt steisill! piMpi 6ttåi5u

tuiil0 lrlrtlariuiu, nuta tirtenataliii Eltrihin Etråt!ii klilmth nrlto ttiiitliaiioi Irn!I0liissi. l(lE Jrhöft
Nodllid8,t,2001, Notrtöpiig
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^ Nåtynå Doråg.yåliuslr il9i 62. Titlå ri tllistå .l ld!! hlond, .fiå nou$å !li5i jlh k hi ti*.b|.(låiio sit!!t!5L
on edi5lålh e koldldå ilonåttlEsti, (e Juhim lilidllid 8 5J001, ildftpiig

ilailå ruul*a-ajan jäk€en aiDoastaD 30
minuutin viilein. Råskaammar eli linj 3
r?unut ktrlke\at arkisin päv?i ä ja illåIa
r0 minuutin worotiheydelä ja ruur*a-
åikoina kaldeksan minuutin välein.
Kerkitåh€la woroviili on arkisir De]kein
läpi pä iD 6 - 7 minuuttia. raumtain
momviilit ovåt päiviillä 10 minuuttia liF
jalla 3 ja 1s ninuuttia linjalla 2, muttå

tap?nv:isdi alkaen liik€me on jo r€rsin
haFaa: kal&onen ajaå 30 minuutin
väeiD ja kolnonen varttitumin väein.
Pyhäp?nvinä ajetaan läpi piii in yhtä har-
voin. Molemmat linjat oEt kskustan läpi
ku]kwia heilurilinjoja. Ne h keratliiken-
t€€llisesti tärkeiden teninaålien eli
piiriErtatieåseman ja liDja-autoaseman
kautta. Itse asiassa nämä asemat on
yhdbt€tty yhdeksi MatkåI€skukseksi
vajaå \{osi sitten. Linjå 3 kulke€
D.ottninggatania pi&in liik€keskustan
tåpi $oraan Nygatariue sitder Tuliin,
josta se jatkaa Folkets Pdkin kautta
Klockaretorpetiin. LiDja 2 tåås tekee
pidemmän kieEoksen kantakaupungin
aluedla, muttå ei jatka Klingsbergin håa-
EIa kovin kåuås keikuståltå. kkkonen
nået kiänt y Matkåleskukseltå Klings-
bssiin ajaessaaD Drottninggatanilta
T.ådgårdsgatånine ja ajaa reittiä Träd-

sårdsgatan - östs'å Promenaden - Ny-

satån. N,€åtanilla linjåt 2 ja 3 yhtlvät
pieneksi hetlcksi Sijd€r Trilin kohdalå.
Yhteiselä lyh]€ ä osuudelå ei ole ed€r
yh i:in yhteistii pls:ilkiä. Siitä linjat erkå-
nevat omille teilleen. Klockåretorpetin
haea kolmos€Ia on kohtålais€n pitkii.

16 llll0 ?r'll

(silmuld€) Folkets Parkin luona.

KaRosetla oD päväiikenteessä viisi
launua, jotka /iiisääDtitis$ti ovat saio-
j€n M67B ja M67K neliakselhia teli\åu-
nuja. Mutta esimerkiksi 8.5.2001 edelä
kuvatuD t]"pisto lar]nnjen 83, 84, 92 ja

93 lis?iksi joulossa kulki duisburgilåin€n
niv€lvauru M94 7r. Linjala 3 taas liild.uu
hwin noneDlaisia vaunuja. 8.5.2001 kol-
mos€n p?iiv;iliikenteen låunut olivat s€u-

maeat. 22, 23, 6'., 62, 66,68, 82 ja 86.

Vaunut 22 ja 23 oråt sarjan M98B äys-
matalia MAN-\a]lnuja. Vaunut 61, 62 ja
68 ovat kskiosastaån matalia 8-als€tisia
sarjar M97 Diiwåg-launuja. Våunu 66 on
\ästaava, mutta siinä ei ole toistais€ksi
kerhosaa lahkåanja se kuduu niiin onen
yh:i sejam M94. Äl€elien lukunä:nä on
tiets*in vain 6. vaunut 82 ja 86 oEt
muihh linjala kutkeneisiin vaunuihiD
nähdetr pil*urukia M67K-vaunuja.
Iltap?iiviin Nullkåan ilme5tyivät li*iksi
kolnose[€ \åunut M97 67 ja M67K 90.
Kåkkosela ei ole ruuhlaworoja lai.la .

vdikola sei,soiiåt varalla Inm. 70, 85, 88
jå 89. KoiaåmoIa olivat suuressa muu-
tostyösså niveliåunut 63, 65 ja 69.
Huoltohalltusa olivat myös mm. l?uut
21, 24, 64 s€k;i jo potutettuja M67-vaunu-
ja. Näyt iä lihes larmalta, että alku-

peräsui \åstaåvia (kokonaa! sDeF
aamåttomia) M67-vaunuja ei aåä
emi talvena tul€ linjaliik€nte*en.
Nåin ollen vaDnånaikaisimman
oloisia \aunuja olisiwt jatko$a sit-
ten saiaD M67B vaunut 92 - 94.
Vauluun 92 tosin mentiin 1åihtå-

måan uudet etuowt jo wonna 1992

våunun olle-ssa silloin vielä M67152,
joten se on silci sin "tlyli.ikko".

Ralastusj;idst€ln2irsä on siirrlt-
ty avo.anastuksen Euuntaan. Nyt
kaikissa våunui$a sisiiiinkiiynti on
måhdollistå frr!åltåkin hin etrG
vista. Esimdkiksi kekiovien yhtey-

teeD or sijoitettu matkustajia varten

ovieD avausnappulat. Matkikorttien
lululaitteita on myös \åunun k€ski-
ja tålaosissa vaunut)x"istii riippu€n.
Ylåttiivää kylä joirtåkin vaunuista
kortidukutaite puuttui nimenomaån

Kuten eddlä tuli n:iL'\'iisti €sille,

voi pieni raitiotiejårjestelmä olla

ti€järjestelnå oD koulu€simerkki siitii,
kuiDl<a hienosti raitiovaunut sopivat
k€skisuurt€n kaupunkien joul:kofiiken-
teen hoitådreen. Ei olisi yhtiiän palit-
teeksi, jos meilä koti-Suomessalin alet-

taisiin suunnitella je tot€uttaa raitiot€iui
sinerkilsi Tåmper€elle ja Tu*ulD s€kä

li*iksi jopå Ouluun tåi 4./äskylåätr.
Raitiovaunuj:irj€stelmiin perustaminm ei

ole miloinkaan liiån myöhiiisti, vailka
non€t järjestelmät olät toki i:ilti?in yli
1o0-rlrotiaita.

Kfitu
Tåm:in artikl€lin tå*åt ti€dot vaunu-

jen nybtilante€sta saim€ Eitioteiden
palv€lulsessa olevalta wily FoBströmil-
tä, jolle lämpimät kiitoks€t. H;in on myös
jiis€n€nä seuråmme ruotsalakeasa stuar-

yhdisqks€ssä. Willy on kidoitt ut €rit-
tåin ansioklaita artil<heieita mainitun
s€urån jäsenleht€en seki toimittanut
ajanlohtaisia tietoja sveNka Ink och

Motowagnar -kiiojen eri pfioksnn.

Kolmosen kierosaika on yli tumin. Kåk- suunnattomdmi€lenkiintoinen R€ilustå

kosenkin on, nutta sine jä ta'€llaan tar- 30 vau$ta oD 1åikes lö'tiiä kalta tiis-
peettoman pitkiit päåt€pysiiLkitåuot. niille€n smadatuta Jokainen on ona
Nåinkin pien€Iä verkostollå pitää olla yksilöså ja jokåi!€Ia on oma, erittiiin
kiiiintösilnuloita muuåIakin kuin linjo- miet€nkiintoinen historiansa. Ironista
jen päätep)Eiikeiltä. Lsim€rkiksi I0ock- ky ä, uusin kåhsto tåitaa ola kaikistå
aretoryetin haarala on \dåki:intöpaiklo h€t€mseeDisiDtä. Norrköpingin raitio-



il liltfi]tltl
ls3[-2001
EiS aikal€ud fiiEittyi. kJn Oy LiilcryE Ab:n timinta loppui lc.tilorun atEsa 2(X)1. yhti di alcrinåån
SuorrEn suurin hEsiil€nniitdii,inka liniwerl@eb u ottJi Ffikaupur*i*trcfrha åinå l(o(|\rda tFr
l-ldrbletrt saald6-

1949,Holsiigii

toY 47, volvo 863t Minr l.tdilh. rårrå jo lldelh irylillå ndlatur. rlb oi sodllla 1958. ttuE x srer EEIeB ^18,5,1971, Leiiomåq kol

t' iilenne Oyrn juur€t ulottuvat
I rszo-lu*tt" Malmin seu.trlle.

l-lUseat pien+ tlilente€nlarjoittajat
olivat aloittaneet toimintansa .mosi-

kymen€n alkupuolela ja kilpåilo Hel-
sinsin keskustan ja Malnin 

'mpäristönväilä kulkevista matkuståjista oli kon.
BNiyrittiijien rnå:irå låsvoi jatkui"sti ja
wosinå 1924-26 taistoon osallistrivat
myös Fr€drik w. Juden, Erik Frånck,
Toivo Salokoski ja rauri Adma.

Jonkinåsteinen yhteisryö jå yhdist,li-
nen k;ivi viilt imåttöniiksi. Vuonna 1s27
ed€llä måinitut heEat p€n$tivat yh-
teislrityk€n Dim€Iä Juden & Kumpp.
(Joidenlin lädeti€toj€n nukaan tuina

wm zfi t7



'Sihi.ltlif,å" oli h'vin tnpillifli koi
Liihm! oyll{ 1960lNlh, tuto 56 volD

863t roainrllh 1963. tu$ rln&Pefii
laigo t/1973, leinonåei trt, )

liikeMe ot:n 196$lusr plnt

ldustia tå55å in 
'4 

sodelta

s6ina 197Ut -råt$$å olld

tuli yhteisvöhön mukaD våsta

myöhemin). Oy Uikeme Ab
otettiin nimenä kiiyttöötr won-
na 1932, mutta virållisesti yhtiö
merkittiin kaupparekisteriin

lfukista\ra k iminta
krihrl sota r

Jo lg2olululla oli Jndenin värityk-
sdä ollut punainen keltaisella raidåIa.
Nämä vårit tulivat kå).ttöön nyös
Liikenne Oy:ll€. vuoma 1935 ]rityl$eIå
oti Hilössään 18 bussia. Määrä nousi

woteen 1939 nemesså 27:ä:in. Sdan
kynnykBellä Liikenne oy oli Suomen

12:nneksi suunn bNsiyhtiö.
Aluksi oti liikennöity Helsingistä

Malmile. Puistolen ja Hakkilaan seki
kaukoliikennettä Kouvolaan. Muuta-
nassa ruodessa linjasto noniDlertaistui.
vuonna 1939 liDjojen päätepisteinä oli-
vat edellist€n lisåksi Mellunkylä,
Nordsjö, Vestersundom, Skräddarby,
Hangelby, Gesterby, Spjutsund,
cumbosFand, Innersby jå Heinola.

Sota-åikå supisti liikenteen lähes

olemattoniin ja sodan jäkeisenä pula-

aikana bussiyhtiöiden oli hlvin %ikeaa
päiistä jaloilleen. Erityisen vaikea tilmne
oli Liikenne Oy:[å. Sillä oli kavae lin-
jasto hoid€ttavuaan, mutta kumossa
olevaa kalustoa liian vähän. Pientä
helpotusta 6iaan tuli \uonna 1948, klrn
minist€riö näår:isi kouvotalaisen Eino
Tuomålan bussja Liikenne Oy:n awki
Vuonna 1950 myös liikennöitsijä Ano
saarinen alkoi ajaa yhtiön linjojå.

1gso+wdlå

Awsta huolimatta kalustoa oli
edeleen tiim v:ihån suuretr linjdäårän
hoitamiseen. vuoroia iäi iatkuvasti aja-

natta ja matkustajat olivat twtlmät-
tömiä. Rajalvlån linjalla tilanne kårjistfi

ra M[[ ttl

l
.l

\ roma 1957 8€llaiseksi, että ministeriön
kehotuksesta Uikenne Oy joutui luop-
unam reitistä ja titalle tuli kotm€n uus-

maalaisen liikennöitsijiin yhdsså perus-

tama uusi yhtiö l.iihilinjat oy.

I
t

^ TäFtlristh laite{in niioilh påidllåån lälriliiketr

te6ler Vantaai liijoille, lllo 137 Vol$ 857 / Ytiif,a 3

ilodlla 1967 liijållr 730. xFdn rini siirl/ rFim.
mii tytåryhlioll!, sitl4 totomm bisdle liite öitsijålleh
pål6i rhlå tiikline oy:lh jåådei yl'tid dineisinnåki
$utrlinjak5i. Kls Iin&Pelta large 30.1 19t6, Leiionåei



Seuraavanå woma 1958 yhtiön
pääomjståjå Juden luopui osalkejst@ ja
uudeksi omistajåksi tuli Aarne Metila.
Yhtiön tuskållinen tilone ei hänenlåän
luotsåulsessaan oleellisesti muuttunut.

Vuonna 1959 yhtiöIä oli 4l bussiaja se

oli nlt sijaluldla 13 Suon€D bussifirno-
jen suuruusliståIå. sota-ajan jälkeis€n
kirjavuuden jäkeen Liikeme oy:n kå]us-
to alkoi ola Volvo/wiiDa -voittoista,
mutta myös muita merklejä hånlitriin.

1950-1u!u lopulla LiikeD€ Oy liiken-
nöi seuraavia Helsingin sisäsiä linjoja: 50
Hki-Puistola-Tapanila, 51 HLj-Puistola.
70 HkiKontula-Vesalå (Humikkalan-
tiet?i) ja 71 Hki-Mellundiki-v€såla (Nau-

lålGliontietii). Helsinsin maalajskunn$-
sa påät€paikloina oliva! Itå-Hakkilå,
KuninlaaDmäki, Rekola, Våårala, Bisa,
Myrbacka ja Vuosad| Edelistetr tis?iksi
oli linjoja Sipoon ramilkoseudrnb s€ki
Kouvolae, Heinolaån ja voil*aale.

Yftiti, myldi*in

Vuonna 1962 HelsinkiMååsenh,-
Liikenne oy osti yhtiöD. Liikenne Oy:ri ei
kuitenkaån tuusioitu ostajayhtiöön kan
toirninta jåtlai edell€en oDal]a nimenåja
dtisisså puna-k€ltaisissa värcissä. Joh-
toon astui Paavo Koskinen.

K61,run åk

1960luvun puolivälissä ålkoi Jako-
Däen, Kotrtulån ja vuosaar€n tihiönken-
tminen. Myös Verålaan tuli uusia ker-
roståtoja ja 1960-1u!u lopulla alkoiwt
råkemustyin nyös MeIurnä€sså. sitten
tuli!?t vielå Hakunila ja Hankoski.
Kaikki nämä ålueet olivat Uikeme Oy:n
reviiriä. lltiöllä oli hoidossaan Diiiden
lgmenistii tuhansista asulkaista koost-
uneiden åsuinalueiden laajeDeva liikeDe.
Uutta kalustoa hanlrittiiD, uusia linjojå
perut€ttiin ja autot oliwt tupåten täyn-
nä. Liikenne oy oli hlv:issä vauldisa.
Jopa niin hrråssä, ettii se Paavo Koshsen
luotsaamana btautui HML:sdi nonna

r
i

r
lll, [!inåhålli, 246 Vdo

1973 tlelå.Naga$a, 503

27.4.1*2

)

1976iyrliå ainde
dto 22 vol$ 858

Itiinå X.2o().kolilh.

Irpillirdl9TO
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1968 ja oli taås itsen?iineD.

Autojen truemhti oli ytdinyt so:ea
lgsoluwn lopu6sa. 60 saawtettiiD
woNa 1962 jå 70 ylitettiin lnonna 1965

Sara meni ril..ki woD!å 1966 ja 2oo jo
vuonna 1971. Bwsimäärän viråIin€n
lukema oli 194 - Oy Liikenne Ab oli
suomen suurin ykityinen bussiyhtiö.

hsirnmiiinen yritlrosto tehtiin woDna
1970, siltoin Tolkb Auto Biirtyi Liikeme

vuonna 1975 Liik€nne (t liikennöi seu-
.aåvia Helsingin sisinsiå litrjoj^t 75, 77,

77 A' 715, 7N, 74, 90, 941\ 94& 94S, 94T,

94V, 96, 96\ 96Y 965, 97,97r\975,94,
5o3 ja 5o4. våntåån suuma a ajettiin )ri
kynnentå linjaa. Lisäksi olivat vielå
sipooD .eitit sekä kauloliikeme. (Itå-
HelsiDsin osalta linjmuutokset on
kisitetty yksityiskohtaisesti Raition

S(iJrytrtiiin pndqni*n al€a

Vuot'E 1975 Liik€me Oy osti van-
taalaisen Ti]*urilan LiikeDn€ Oy:n.
Tiim?ir yhtiöD DiDi Duutettiin seuaa-

muotoon Oy Sipoon
Liikeme - sibbo Tra6l ÄI ja kaikli
kaulolinjat ja Sipoon rcitit siiuettiin
uuden trtiilyhtiöD nimiin. Liikeme Oy -
ninellä ajettiin nlt pelkästään
pä?ikaupurliseudun liik€nnettä. Ajot
suoritettiin uudelta modenilta vadkolta
Halunilasta, joka otettiiD käyttöön 1970-

lulu puoli ilisä.
vuoNa 1980 pilklominen jatkui. N}t

siiEettiir kaikli Vartaan suumån linjat
uuden Hålunilan Liikeme Cty -ninisen
tltiryhtiön nimiin. Siirron jiilkeen
Liik€Dne Oy ajoi pelkiistäiin Helsinsin
sis?iisiä linjoja PuistolaaD, JaloD?ike€D,
KoDtulaD, v€salaan, Vartioharjuu,
M€Uum?ik€€n ja Vuosaaft€n selii poikit-
taislidaå vuosaarcsta Alppilaår

lirää buss€*r

Kalustoa harkittiin 1970-lu\ulla åina
våan lisää. Autoien nurneroissa ylitettiin
250 jo \uoma 1973 ja 282 såavutettiin
vuonna 1976. Tänä jäikin kaupunki-
bussien suurimmåksi numeroksi pitkiiksi
åikaa. Väilissä oli tosin ntt paljon lyhjää,
koskå Sipoon Uikente€n bussit oli siirret-
ty omille ykkösestä alkaville nume-
roilleen. Vähän myöhemnin Sipoon
numerct siirettiin 3oo-sarjaan.

Autojen numeroiden seuraaminen
vaati hanastajalta erityisdi sinnikJqrytui.
Tåmä koski nimenomaan vanhoja tiiys-

20 mflll r]0r

tu.isteja, jotka aikaDaa! oli sijoitettu
Liikenne Oy:n nmeroille, sitten siiEetty
sipooD LiikeDt€€n nunerosaioihin ja
vå.hoi a pävifti:iD taa tå]åisiD Liikem€
Ot4n kålustoon våntåd liDjoine (wodes-
tå 1980 HåIunilån Liikenteele).
kimerkiki kiyköön vail..ka bussi r[o
2o4 (AES-88), jola sipoon Liikerteelle
siiEyttyäiin sai Dueron 1Z Sitten sii{i
ruli 317 ja takaisiD Liikme Oy:I€ palat-

MyöB katurien nmmirå muutettiitr
uudelleilorituks€n yhteyd$så. Kun
vånla alustå palasi liik&teeseetr uudella
korila, oli nyös bussin Dmero muut-
tunut. Esimukjlsi auto 252 olikiD uuden
koin myö€i 185.

tt soo s€ktttaa pdqr

Mebon tulo mulisti Iu-HelsiDgin bus-
siliikeDteeD ti'si!. LiibrtiiliDjojen hoito
åmettiir HKL: e, joten Uinä merkitsi
Liik€Dne Oy:tle tiihtöä lui-Helsingisui ja
liikenteen painopist€€n siirtlmistä
Koillis-HelsiDkiin.

LiikeNe Oy:n lidat enlleD liityntiilii-
kent€€se€D siityrnisui olivat seuråarat:

75, n, na,74,781, nT, 9OS, 94, 944
94R,945,94T, X" 95 (HKL:n kårl33å),

958, 95N (HKL:n kansså), 96, 965, 96T,
96V. 96& 97, 97S, 97X ja 98.

Liitntiiliikenne alkoi asteittain
1.9.1982 a*aen. LiDjoja ei vi€lä tiissii \€i-
hee"*sa siiretty HIo,: e, ioten Uik€Ime
Oy €hti ajåa nyiis n€tlon syöttöliiken-
teeiså. LiDjoj€n sftto alkoi kesiikuussa
1983 jå mod€n 1985 loppuuD menn€ssä

kailki liityntälinjat olivat HKL:lla.
Korraulsel(si Uikenne Oy såi STA:n lin-
joja Koillis-H€lsinsistä (ja sTA \las-
taavasti HKL:n linjoja Luoteis-
Helsinsistii). VuonDå 1986 Liikenne Oy
l:ikenJrin tuioja 7 o, 7 s, 7 4, 7 5, 7 5x, 7 6, 77,
./'75,.nV, 7 a, 7 a A ja 7 47.

l(orsni pa&r.[r

Vaikkå toiminta l,iikenne Oy:n nimdlä
hiulGn supistuihn 198oluvulla, kåsvoi
koko yhtlmän koko €ntisestiiän 

'Ti-tyskåuppojen myötii ruonna 1984. Paavo

koshsen halinnå$a oli nlt Oy Liik€nn€
Ab:n lis:ilsi Hakunilan Liikenne, Sipoon
Uikenne, Tolkb Auto, Stolan Liik€nn€,
variston Linja, unjaGunu Norre&d ja
Porloon Liikenne. Kåikki ostetut 

'rityk-set jiiivåt toiminaån onala nimeuä,iD ja
omisså viireirs:i:in.

Liikenne Oy:D bussidlirä flroDDa 1984

oli rz ja koko yhtlr;irsä autoja oli 326.

Vuosikrrmenen loptnh hkum: id oli jo
n. 450, tosin Liikenne Oy:n nimiin
m€rhttyjen autojen m irä oli låskenut n.
130:eeD.

K.p*å p.rttl€a

Liilerne-yhbmä pysyi suuryhtiönå
1990-lurur alkuun asti. Vuonna r991jåt-
titåiDen pantiin my)'ntiin. OEtajiksi
ilnoittautuii?t Vantaan Liikenne Oy ja
Koiviston Auto Oy. PåiikflDunkiseudun
liik€nte€.ssä toimivista yhtiöiltii Sirolan
LiikeMe, Variston Linja ja Håkunilan
Liik€nne menivåt Våntåsn Liikenteelle,
nuttå Liikenne Oy siirtyi Koivistolle.
Koiviston Autosta oli kehittr.idisså uusi
jättilåislritys, joten Liikenne Oy oli
jiule€n osana suurffrmaa.

]&ivisbn kard€Ia

Viim€iset Koskilen aikåia tuleer bussit
oli\at Volvo BroM / Idti 4oo -Eallia
\,uoil€lta r99o (vålnistuivat tehtaala jo
edelisen luoden puoldla). Ensim:iis€t
Koiviston kauden uudet autot olivat vietä
Koskilen tilååmia, mutta ehtivät liik€n-
te€seen 1åsta kaupan j?ilkeen. Ne olir?t
tyyppiå Voho BloR / l4ld 4oo ja oliwt
viimeket uualet autot puM-keltaisissa
*ireiEsä. Syksynå 1992 busseja alettiin
måalåta Koiviston Äutotr vålkoinen-
bopeanharmaa-siniraita-maalaukseen.
Sama ulkoåsu oli koffemitr Kuopion
Liik€nne -åputoiminiinen a]la ol€vassa
Lalusto$a.

Autojen numerot oliEt hajalaar viiliuä
1 - 285. läis3ä oli paljon thjä, oli-
våthan Håkunilan Liikenteen bussit nyt
poissaja bussi€n kokonahrnii:irå alle sata.
Jälleen pantiin nurneroiden kirjaajat
tiuhlle. Aluki 2oo-sårjaå Fit€ttiin
siirdiä sopiville råpaill€ pieDemmile
numeroile (erim. 269 > 69). Myöh€bmin
uudet autot saivåt numerct 101:s(i alkaen
ja vånhatkin autot siiFettiin loo-saiaan.

Ensirndituet uudet sitri-wlkoket bus-
sit otettiin kiiyttöön woDnå 1994 ja ne
olivat Volvo B1OM / WiiEa K-202

-peruibrss€ja.

FdLusaÅE-dqlb€r

Kilpailutuksm alettua woDna 1995

Liik€nneOy ii:isi heti åtu$a h}9h voit-
tånåIa lidåt 518, 711, 740, 743, 744, 745
jå 746. N;iir yhtiö palasi takäisin niile
Halutrild suuDan linjoine, joita se oli
ajDut l97oluvdla. voitettuja reittejä
varten hå*ittiin uusia volvo BroM /



Parlo (lstisi lih rt, ndt! xohtitoD trld.th tiih Fr6i
lllh.l VolF Uoi / Uhi {00 t0sei 0litrt riin.tsot uldel
p!mlcllal!.1. h $lnitisd ruhnnniEiht i!.t lBsit. ttn
Knnoliylddlr20.8.1992 v

^ tilbrh, 0y elii !jåå nlri nlr liitnlltihh. tuhr 72 kåiå BFl11 / Låtrti 2l
Coihn kiilniii riij.rh 96 Vmsei - tråtlskG - V.$ta.

Carrus City -buss€ja. Helsingin si*iisille
linjoi e haDliftiin puoleltåan Mercedes-
Benz o4o5N -måtalalattiabuss€ja. Vuo-
den lopula saatiin vielå käj,ttiiön eNin-
mäinen omar tehtåan Kabus-koikealat-
tiabu3si. Krluston iulomäää oli nyt 102.

Viir*n3t vuod€t

Vuonna 1996 siir./ttiin Malmilalin
liitlntiiliikelte€seen, joloin oså buasitin-
joista muuttui syöttitlinjoiksi. Muutoksen
j;ilkeen Liikme Oy:n koilisuunnan lin-
jat olivat 70, 7oT, z3 (HK-:n kanssa),
73B, 73N (HIC-:D kanasa), 74, z4N, 75,
76!\ 768, 77 GKL:n ja Linj€bussinr
kårssa), zA (HKL:n ja Meb?niin Linjd
k rssa), zsja 78.

Vuod€n 1996 aikana saatiin lisåä
KÄbus-busseja. syksyyn neMessä kåikki
viisi oli toimitettu jå autoista 134 jå r3S
(GBY-219/22o) tuli LiikeDle Oy:n uusirn-

Vuonna 1997 såatiin kar<si kiirtetb/å
Mdc€der"Beu O4o5N -bssia. Nästii
jålkinmäinen oli wosimålliå 1991 rc-
kistedllii OFv-889 ja se sai nMeron 55
(myöhemmin 132). T:istii hrli viim€isin
LiikeDne Oy:I€ tulut auto.

Vuo.nå 1998 Koiviston Auto laajensi
toimintaansa på?ilåupunkiseuddta osta-
malla Lähilinjat Oy:n. Liikenn€ Oy:n
toiminta tosin tad supistui, hD yhtiö
hävisi ruonna t99S voittamansa seutulin-
jat. Myös Hehinsin sisäiset linjat 738 ja
78 menetettiin.

Yhtiön histo.id viim€inen kilpailuvoit-
to tuli vuonna 1998, kun Liikem€ Oy

voitti seutulinjar 73o, joDla liikemöimn
netr aloitettiin vuod€n 1999 atussa.
Linjasto oli nrt seuraavå: (sulkuihin
ndkitt linjåt Ein osittåitr Uikenne Oy:n
hoidossa) 70, 7oT, (73),73R, O3NI 74,
74N,75,76!\ 768, (n, nA), nS, ja.Z3o.

K,i&i Kabus-korkeålattiabussit siinet-
tiin luonna 1999 Kuopioon. Täm:iD jiil-
ke€n yhtiön uusinmat busit olivåt Votvo
BroM / Camrs City -seutuautot lrodetta
1995,

L:ihilinjat Oy:n o6to oli ilneisejti onis-
tajayhtiölle mi€luisa hanlinta ja
päåkaupunkiseuduD toimintoja alettiin
yhä enenevåssä måäin laakeå
uihiliDjojen våraån. Liikerne oy ei sen
sijåan kustannus.alente€nsa puolesta
ollut iheteellin€n yhtiö ja niinpä sen
toimintojå ålettiin pikkuhiljaa supiståa.
Kilpailuta{ou}siå ei tehty eDåä samata
innola kuin €nnen eikä kaikkiin kohtei-
sin enää jätetty tårjousta olle.lqån. Nåin
Uikenne Oy:n linjat alkoivat siirtyå
toisile liikennöitsijöile.

K€s:iliikent€en 1999 aluEta jäivät pois
linjat 70, ToTja z/s. J?itje ä olivåt vielå
n. 73N, 74, 74N, 7 5, 7 64 76R, n, nA ja
730.

K€s:iliikeDteen 2oOO alusta häviftiin
'ljnjat 

73, z3N, 24, 74N, z6!\ 76R ja z7A,
Jiiljellä olivåt enää 75, 77 ja 7go (77
edell€en yhteistyösså HKL:n kånssa).
Bussimäårä oli Bupistunut 24:ään.
Kalustoa oli siirBnlt Koiviston Auton
muille yhtiöile ]mpä.i suon€å.

Vuonna 2ooo kiltiin rnyös kil-
pailukierros, jossa mukåna olivåt
Liik€nne oy:n linjat 75 jå z. Niimiikin

otiwt siirtymässå kesäliikenteen 2oO1
alusta muille liikennöitsijöille. N:iin
Liikenne Oy:tle oli j*iDässä kesiiksi zool
ainoa€taan s€unrlinja 730.

Vuod€n 2OOO lopu[a tuli sitta ilmoi-
tus, jonka nukaan Liikenn€ Oy:n toim-
iDta laLkautetaan ks?ikuun ålssa !uon-
m 2001. Linja 73o siirreuiån toiselle
liikennöitsij?iUe.

Min€irEr påivä

3.6.2001 valkeni Liikenne Oy:n
viimeinen aåmu. Vielä starttålimt sini-
vålkoiset bmsit linjoil]ie 75, z7 ja 73o.
YölIä 4.6 bussit palasivat HäloDilan
ldikolle viimeisen kerEr.

Oy Liikenne Ab:n läh€s zo-wotta
kestjinlt moniEiheineD rarina oli päät-
tynl't.

' = HKL ja Linjebuss vaihtoivåt
talvilausinå l99oluvdla muutåmån ruo-
den ailana eräu ruul*a-ajan woroja
kerketrän, jotta poikittaistinjdle s4(B)
saatiin kuormitettuihin Iätöihin HKL:n
nivelk lustoa. Linjebuss puol€staan ajoi
vaståavan mäiHin woroja HKL:n osu-
ud€Ia linjalla z.

KIFJALLISET LÄHTEET:
viilinhni-[åtllär 5um6 lrijanutoliih arihistdit
H€'råcii ildosriiiihB.isti nernd

Pdli lliionåli tootte liiloidit5ijöidln tiik iietltisrt
wsillå 196.76
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H€finsis*i rå'rtirrar.rnrin
Br*ildd<ilpi rdqft ,ru rn€tdlik+
hikl@on dlt6.listå peltiirlii
liud<rinta. Klfi loctuu ndlistii
6ta. YTi'YEå€ on raidc
rrd.rnup!/.såkin frail&a cc'ittava
liilcnrsnedd4 il€ on
l@llcd€lta kaksinlc.tairsr
muilin lr.d<ihin \,srattrE.
T:i.r€n kth,E potri åri on
lcltairEn, ja s-!1åi qr k 

^/att.lrlatrwin )rkdnlc.tair*l musta
rairiolra.r|u.

Ahnnin tåyht, tihinalli, iorb hnilEmu or nytyislå I'uonllbEsti *sityislohlib.npi. IOE m rj![r, jolloin liij. 10

tåånlyi Xl6iuelll ilåi5så rftlmmi$a tilri55å Eilhhu6 6itthå liiklimn.*ti d rhll kolnei li0rtii kdtlird F kll.
Esä d nlkånå HXh nrlik iL 31.5.1990,

!. r.ilven alla oD Dysäkin nimen

l(;;l"f;ru;:f;;r"m
teksti. seuma!åna on valkoisena pohjalla

ol€va mustå HKL:n liik€merkki, joka

osoittaa, €ttä sen alla luetellut linjat o!"t
Helsinsin kåupunsin liik€nnelaitoksen
linjåstoon kuuluvia (eivätlii eineftl(si
seutulinjoja, kut€n on låita bussiliiken-
t€essä). T:imän iiilkeen luetellaan kailki
p'Eiikilä pysiihqaät mitiolinjat nunero-
jäd€stykse$ä. Jokaisella linjala on oma

oolpeni Dskii lilBtå iåttt listtt trkiijaii ellt liijc
jei lijoittalo ,itei, ols liijå 10 oi &nri nlila liii0ia nåli
dolllstoi nåii llsåkllplorboSle$ sijoittllln linioillå38 ji
4, Uldonnhe kllel$å ailhwiu !i llilaiia ja irolit!.
{o 0i orom liBkriafi lFåth ijnoi allä.3,3,2001

zr MII0 zu

liuskansa, vålkoisella pohjåna musta tek-
sti.

Muutamalla pys:ikillä on lisäksi
liriiinformaåtiota tarjoaviå liuskoja. N€
ilmoittavåt laivåterminaalin nim€n
kolnella hel€Iä ja ne on sijoitettu heti
po. terminaalin luo ajalån raitiolinjan
liuskaD åIe. Ti aisia liuskoja kiltetåiin
linjoila 2 ja 4 (tekstinä Kåtajanokan t€r-
miDaali / Skatuddens terminal /
Kåtajålokka Temdnål) sekå 3 (tekrtinä
Olympiaterminaåli / Olympiaterminal€n

/ Olympia Terminal). Liuskåt ovat
smarkokokia kuin linjaliuskat ja niissä
on em. tekstin lisiilsi lai1ån ku\a. Telsti
on joDlin vemn pienenpikokoircn kuin
linjakitvissä, silä kilvet ovat
kotmikielisiä. Liuskoja on kiyt&Bå nm.

tiihlh 2 kåytatiii rålieläppiii Hakinhneå h silhin, tur
liiji ajoi l(4liunlDin tadta, Urhjln 1 i! U t'ilidappiro
eilä eide iäiiihu, sith etir ij il5ilå t!dtä.
2Ltnz,



Uhtikestuten ruohiikielild nu0doi lorpuos m räår!' h
såd n plttrlifld y'if,åådliln frtidlin. lirhllå 1A

xirppilo kerut r rili.tlmiiå. ??.4,2001.

Mannerheimintien, Kåivokadun sekä
Aleksanterinkadun py*ikeillä.

Näiä lisäliuskoja katoksellisill€ py-
B:ikeilte asemettaesså voitiitr ilolla huo-
mata, että järki voitti ehdottoman

num€rcjåd€styksen ja niinpä mm.
Ooppem pys?ililH linja ro ilmoiteta
€nn€n muita linioia (3B, 4, 731 Tiimä
johtuu siitä, €tui katoks€D yhteydesså
oleva plsiikkikilpi on jaettu ik;i:in kuin
kahd€lle palstalle, ja jotra lisäliuskat
$ådaån sijoitettua aina oikean tinjan alle
ilnan eftii kilpi kas!åa liian kork€alsi, on
num€rojärjestyksestä poikettu. Kuvå

tini{@htiset plr=ild<iliusl€t

Yl€ensä pysåkkikilv€n linjåliuskassa
kenotaan linjm nm€ro s€kä määän-

Liijalh 7 €5iiDtyi$lhhpriM n)$ Kiralalli,jlka !li6å liij.rineåUi t980i!stta. våti.tappi |oi5ruiky[!isrå $sta 1992,
hi lhji siidyi liilanoin l ltuuiurrei d!ttä, &Est! rltyy iryii, n,kn hFi JB rdthGppi EiE åtira mhnni a
Ii!lil,å enasra blilrö, m!flå7Br Rirbth oiarti!e tord6ra, t,3,1995.

lcisprirld pFårh, Linhlh U tåytog& n!l!mmk$
iunrise $lidappiå lGlppaldi, 27,2,1994,

påånä ol€vå påätepysiikki suoneksi ja
ruotsiksi. Näin otr laitå linjoilla 1, 4, 6, 8 ja
to. Tiillöin esim€.kjlsi )injalla 4 hk€e
pysäkikilvesså "4 Katajanokr<a /
Skatudden' koko natkan Saunalalden-
tien pääteplsiil.jltä Mu.Llinienesså aina
Puolipäivänkadun pysäkille Katajano-
kå]ia. Merisotitaantoin päätepysåkiltä
teksti muuttuu muotoon "4 MunkkiDieni
/ Munksnäs" ja oD tällainen aina
Tiitimäen pysiikile saa]*a muuttualceen
taas päätepysiildllå. (Ruotsinkieliser
nim€t on sujulruden iuoki jåtetty
jatko$a pois.)

l4iliåsemia ei ilmoiteta. Aikåisennin
nm. linjå]la 6 ilmoitettiin v?iliasemoå
Hakaniemi, ja vielä golunD atussa lvlt-
ti, jonka teksti oli "6 Halaniemi Arabia"
löttyi ainar<in Ylioppil6talon pysiililtä.
Hakaniemi ei ol€ osa linjan viralista
nimeå.

UnjåIa 8, jonka nimi on Salnisaari -
Sörnäinen - Va.Iila, €i ilmoiteta viiliase-
maa plsiiklikilvissä iainlaa, låan niissä
lukee suuluEsta riippueD ainoaståån joko
"8 Salmis@i" tai "8 Våtlila".

Lhir 1A

Linja 1A, joka on pid€nnetty versio
p€ruslinjdta 1, noudattaa jonlin vermn
edellå mainitu$a poikkeaka kii}tiintöä.
Linjan nimi on Eira - Kipylä. Kuitenldn
v?ilietappi Kauppatori, joka ei siis esiinny
linjan nirn€ssä, nainitaan plsiilkikilvis-
sä. Tämä oDl.in perusteltua, sillä se auttaå
satunnaisia matkustajia huonaamaan,
ettii linjala 1A pääs€e samoihin påik}oi-
hin kuin yklösetl?ikin. Kilvitys on siis seu-
.aava: Pohjolanaukiolta K;ipyl?issä aina

lllll0ur zl



Senatintorille kiiltet in linjan 1kilvissä

telstiå "Kåuppatori" ja linjan 1A kilvi$å
'Kauppatori Eira"- Kauppatorilta linjan 1

l(nvsså lukee tiet€.Iin "Kiipylä", linjåIa
rA taas on t€kstinå tästä et€€npäin
päätepysiilill€ saa].ka "Eirå". Linjan 1A

päätepysäkillä Eirdsa tekstinä on

"Kauppatori Kipylä". Teksti on tillainen
aina o\mpiateminaalin plsähle saak-

ka- Etelärannan plsiikillä lukee jo "1A

Kipytå" (mutta 3T:tr kohdalla samala
pysäkilå kuitenkiD "3T KauPpatori
Töötö"). Kauppatodlta eteenpäin aina
päätepysiikile saå]*a on sekii linjan 1 ettå

1A tekstinä "Kipylä".

Rer€psfr*rt linF 3

Linjoila 3 ja 7 on \oimå8sa kiiltäntö,
jonlG nukaan pys?iHdkilvessä ilmoite-
taan aina kaki seuraaEa väli€tappia.
Välietapit ovat linjala 3 samat, jotka

€siinwit liirian nimss?ikin. Peruspe.i-

aatteena on, että kun kiliessä ensin nai-
nittuun pail..kåån tullaan, muuttuu te}sti
osoittamaan kahta selraavaa påikkaa

Näin oltd esinerkiksi linjo 38 (Eira -
Kaltio - Töölö - Kåuppatori - Ein) kilvissä

24 NÄ[[ Zlll

lulee Töölössä Såmmonkadun p)s:ili]lå
"3B Kauppatori Eira", jolainen teksti on

kiltössä aina Senetintorille asti. Kaup-

patoriD p)6:ikilä tet sti mduttuu muotoon

"3B EiE KåIio". llimä teksti on kä,tö$ä
vielä NeitsltpoluD pysåkillä. Birassa

lGpte€ninlådun pys:ikilä teks! muuttuu
j:illeen: "38 Kalio Töölö". Tämä muoto

on kä'tijssä Karhupuiston Ws?ikilt€ saak-

ka. Urheilut lon pldikillä teksti muuttuu
muotoon "38 Töölö Kauppatori'ja on til-
låin€n vielä TöölöntoriD p'tsåikilä.

LinjåIa 3T telstivaildokset eivät aina

tapåhdu såmoilla p)Biikeilä kuin 3B:Iä.
3T:Iä kiltössä oråt suraamt muodot:

OoppeBlta K-allion viEstotålole saaH<a

"3T K.tlio EiIa", Håkaniemestå
Viiskutmaan "3T EiIa Kauppatori', Eira
sairaalalta Etelärantaan "3T KaupPatoi
Töölö" jå Kauppatorilra Sanmoriedule
"3T Töötö Kallio'. Kaikli vaihdokset eivåt

aina ole kovin loosisia, inm linjala 3T
kiiltössä on vielä Kallion virastotå]oD
kohdala teksti "3T KåIio Eira", \aikla
olaan jtru.i saapunassa Håkaniem€en,

pois Kaltiostå.
Kesiikaudeksi asennetd joilekin ke!-

keisimmille pysiileille Håvk Amandan

ku\€Ia ja 3T- tunnulsela rd$tettu lisä-

Iilpi merkkinä turistilirjdta 3T.

abbT

Linjallå 7 etapit ovat Senaatintori,
Töö1ö, Pasilå jå Sönåin€n, joka ei esiimy
litrjan nime$ä (eim. 7A Senaatintod -
Tijölö - Pasila - Senaatintori).

Litrjån 7Ä kilvissä on seuråa1a teksti:
Kansallismuseolta El;iintarhaan kätt€-
t*in t€kstiä "7A Pasila Siimäin€n'. Kun

hrllao Pasilaan, muuttuu teksti loosises
ti nuotoon "74 Söm;iinen Senaåtinto.i"
ja on dillain€n Pald<atilmportin pl€iililtä
aiDa Hattulanti€n pysåkitle Mäk€län-
ladula. Päjiinte€ntien pys:ililä Sörn:ii-

nen jåä kih€tii pois ja uusi teksti on "74
SelaatiDtori Töölö'. Teksti on tiillåinen
aiM \tronlådun prsiikile saakl€. Hal-
litukådun prE:ikiltii I4ipalatsille telBti
on muodossa "7A Tölö Pdita".

Linjala 78 kä]tet?iiin Aioppilastalolta
Kie.laje pysiilile Hiimeentielä telstiä
"7B Sönäinen Pasila". sörnåisissä
Vilhonwor€n pysiilillä telisti muunuu
muotooD "7B Pasila Töölö". Tämä teksti
on kä)tössä viimeis€n kerån uudella
Uintikeskuksen pysiilillå. Pasilan Ra-

dåDra}€ntajantieltii l?ihtien aina Auroran
sairaalale kiltetään tekstiä "7B Töölö

Senåatintod'. Kansanelikdaitoken koh-

dala ryhdldi:in kii',tt?iniiiin ensimmäjsen

kenan nuotoa "78 SeDatintori Sörniii-

n€n", joka on kiiltössä koko Manner-
h€iminti€n aina låsipatatsilte saalikå.

V€tuanBla linjoien 3 ja 7 Pysiil&i-
kilpiä on hdppo havaita, että esim. Töölö

on hlain venlaä kiisite, niiD eri kohdissa

tapaltuvat nimenvaihdokset esim. linjoil-
la 38ja 78.

Utb2

Linjan 2 rcittiä muutettiin r.3.r995
siten, ettii se alkoi kulk€a kskustan kåut

ta. Samaån aikaan perustettu hrkilinja 2V

kulki not€en 1998 asti ruuhka-aikoinå

Katajanokd Merisotilaantoilta Unioille.
Linjan 2V nimenä oli KatåjaDolka - Linjat
ja linjan 2 ninenä r€ittinurtoksesta
huolimatta eDtinen KåtajaDot<la(termi-

naali) - Linjat. HKL:n tiedotuosastol€
tulleiden plyntöjen \uoksi linjm 2 nimeå

muutettrin sittemmin niin, ettå kierto
keskustan kautta otettiin huomioon.
Tuloksena saatiin HKL:n aiDoå linja,
jonlå ninessä ki)tetii:in saMa keskusta

(bussilinjalta $ såna tosin esiinw
pysiiklikilvessä, muttå se ei ole osa .eitin
virallisiå nim€ä). Linjan nini on ntt

IogldinHh 2v k4lniio tåliebpdia Htk iemå 199t199{. 13 i.1995



Katajanou<a(teminaåli) - Keskusta -
Linjat. Tuo k$kusta-sanan lisäåminen
reiti! limeo sai p'Eiil&ikilvissä aikaan
melkoisa uudishrls€n, joDla lopputu-
lolsela litrjaD 2 kilvib5 muistuttaa
tänåäD rengaslinjoilla noudatettawa
kiydintöä.

Kilvitys on s€uraaEnlaiDa: Linjala
kiilt€tään päät€py*iklien lffilsi viili-
etåppina "K$kustaa" seki lisiiksi lin-
janime.$å eiintynätöDti "Håk imeä'.
Hakaniemeä ki)tetåån kuit€Dkin vain
suunnassa Kåtajånokå]ta Linjoine. Kil-
vessä mainitaan aina kål€i s€ulåalu
etåppia, tai päät€pys:ikkiä lih€styt iesså
pelRii päät€pJ€iilki. Niin o en kitvitys
on nonenlddavåa ja osiD jopa hdhad-
johtavåa.

Uihdettiie$ä Kåtajanokån päätepys;ik-

ildi kä,tetiiän kilves!ä muotoa "2
Kerkusta Hakaniemi". PiiätepFiilkiä ei
mainita lainkaån, joten linjån \oidae
olettaa pättyv:in Hakånieme€n, LTffi -
sfiiin ei ole rengaslinja. Kilvitys on til-
lainen aina AleksånterinlÄdun pys?iki e
åsti. Ylioppilastalon pysäkillä kilvitys
muuttuu muotoon "2 Hal€niemi Linjat".
TäCå muotoa nouilatetåan aina Vasa-
puistikon plsiikille asti. Hakanieme$ä ja
siitii eteenpäin kä'tet in muotoa "2
Linjat'.

Ensi linjan päätepFäkillä kilvesså
tukee '2 Keskusta Katajanokla". Tätä
kä''täntöä noudat€taan Kaisani€men
p's?iki € saaRa. Rautatieasemalta RitåF
ihuon€eUe kilvissä lulee "2 Kåtajanoklå
Temin." €rotulseksi linjasra 4 ("4
Katajanol*a'). Tulta$sa Katajanokale
siirltäiiD vi€Ii kiyttiimilin uudenlaista
kilp€ä: Katajanokan puiston pysiikiltä
Mastokadulle kilvessÄ luke€ "2 Ter-

Tdkldiln:iiD€n harastaja siis lörtiiä
diltå Hekinsin lyhinmiilu raitiolinjalta

mon€rlajsia kilpiå! Mainittåkoon vi€Ii,
että linjala 2v:kin hlvissä måinittiin påä-
tepys:ilkien lis?iksi viili€tåppina Hål@-
niemi.

M*rtlti lflvis{*i

PysiiRikilvet eivåt juui virhe€llistå
tietoa sisällä. Ainoat virheet liitB'\,ät
us€immiten ruotsinHelisiiD nimiin.
Niinpä linjan 10 kilvisä kiilettiin !uon-
.a 1991 muotoa "1o Pikku Huopalåhti /
Li hoplaxvilen", kun uusi liDja avattiin.
Metko pian sana "viken" peitettiin
vålkoisella teipiläja pie kilwt uusittiin;
eih:in raitiovaunu kaikeksi omeksi s€n-
tii:in aivan merenpohja sal*a ajanut!

Tölön kisalElin pldikin rimi nuutet-
tiin uuden oopperåtå]oD valmistuttua
muotoon "Ooppera / op€ra" ja rrrotsin-
kietise€n nimeen lisättiin myöhenmin
si€ltii puuttuva n-kirjain ("OpraD"). Tuo
lisä-n-kidaimen tarkkåsilm?iino halras-
taja huonaa tlin:ikin dn inå, sillä se on
muuta tekstiä jonkin vene pien€mpi.

T;illä hetkelä ainoa vfheeliner kyltti
sijaits€e Miikeliinkaddlå, uudela Uinti-
keskulsen pys:ikilä. Kyltisså luk€e py"
*ikin ninenä "Uintike€kus / Simcent-
.um'. Tämä ruobiDkielinen muoto
sisiiltä itse asialsa kalci vi.hettä, sillä
oikea muoto on "Simcenter', joka on
n:ihuivissä mm. samoila kohdin ole!"ssa

Muntå rrsknb panta\raa

Rasaslinjar 7 tunnukset TAja 78 otet-
tii! k;iyttöön vastå sy}sylä 1986. Linja oli
perutettu jo edelisenä \ronna. Py*iI-
kikilvet uusittiin, mutta vieliikin on joiB-

sain kilvissä n?ihtiivissä, ettii kirjaiDtun-
nus otr lisåtty kilpeen vasta jiilkik:iten.
Niiio on taita ainakin Kansaneliikelåitok-

Itllu truplilirDdoi20{Xlllhnåtlltutrilinhill.5h
8 ne'tiHii. nuutrn. hlluilhlrd. prr'åttitritt ilii hEn
nutai5ilh t teilll.linjli 8linjrlr$tän illå dm hilid .

nli trh m lå luli prmiid h ix'tib!! Sdhko{iD
usrttiå, 3,3.2001.

sen pys;ilillå linjallå 7Ä, a-kitain on
selke,bti ohumpi ja enhinen kuin mujs-
sa kilvbsä. Ylioppilåstalon pr€:ikillä liD-
jan 78 kilvessä b-kiriain on kitvessä
vii:idn p:iiD, ja ylernpi lenlki, jola on
al€npaa piaempi, on daap:iin.

Aikojen saatossa kilpistandardi on
jonkin v€nd muuttunut sellaisten kilpi-
€n oså]ta, jojsa ilnoitetaan l.åkii etappia.
Suurin osa linjaD 3 hlvistji on setlaisia,
joi$a toinen etappi alkaa molemila
kielitlå salr6ta kohtaå kilpeå. Lhju 7
kilvistii suuimassa osåssa t€ksti tas ei
noudata tiilaista kaavaå. Muutamissa lin-
jan 7 kilvi$ä etapit on jopa €mtettu toi-
sistaan viivalla. Tällaiset kilvet oEt
käyt&sä Ylioppilastalon pysiilillå seki
Hämeentieui K;ieDr.ujan ja Haapåni€nen
pysäkeillä ("78 Södiinen - Paiila").

Pys:iklcien nimiä on nonillå pls:ikeilå
jouduttu lyheDtåmään. Sen sijaan
määränpåät€kstejä ei yle€Dsä ole tarvin-
nut Mentiiä. AiDoat lyhenteet ovat linjan
7 kilvissä kiiltetty "Snaatint.' (r.5.2oor
alkaen my& RåutatieDt. / Järnvägst.)
s€ki linjan 2 kilvisså kiiytetty "Kata-
janokkå Termin. / Skåtudd€n Termin.".

Kilpi.n til.nnå 28.2.200'1.

Tåtii årtikkelia vaneh on paikån påållå

tårkåslenu kaikki rinioj€n 2, 3 jå 7 kit,

vel, suuin osa linjoi€n 1, 1A,4ia 10

kilvislå sskå såtunnåisemmin muid€n

linjoi€n kilpiå.

Linjå7 ryhtyi aiamaan 1.5.2001

Rautatientorin kautta. Tåmå nlutos
tuli voima6n våsia adi*k€lin knjoit"

tåmisen jålko€n. Vanhojå tyheiå on

pal.utettu pysåt€ille, mm. "Kisahalli"

löytyy jällseh kylteistå. Tåsså årrikko-

lissa ksrotur linFå 7 koskevat tiedor

sivål siis vålttrimåttij pidå enåå

filll0 t{r 25

llhDilalahi lFåkti 
^låbrnh 

ilidllh. tliian 78 8{irjiin m n hin rth v lEre 4trte!å lårrorlh etå *tiyiiht
lDtL loisirh&rålieL!il,3.3,2001,



Tiotåmin.n si olo minkåån årvoi.ta, iolloi .itå k..rot.

svv$H$Iltl
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erjantaina 28.9.2oor järje$etä?ir

Suomen Raitiotieseuran jiisenille

tutustumiskäynti Talgo-Tråns-

on pe.jantaiaamuna aarnulento Hki-
vantaalta Kajaaniin ja paluu sitten
iltapijivällä. Junalta ja lentokoneelta tule-
vat yhBaiit matkan vuella. Myös muitå
keinoja k4tti€n wi paikalle tula, kun-
han ne ovat tiedossa neilä hlanså ajoin
etukiteissuundtt€lua varten. Arioituja
hintoja: nenopåluu junala noin 70o mk
ja lentokoneella noin 15oo mk. Matlåsta
kiinnostuneet otiavat yht€'tiä Jorma
Rauhalaan, puielin 040 8620 957.

techin vautrutehtailie vuolijoen Otan-
mäkeen. Maassamme on ollut raitio-
vaunutehtaita Helsingissä. Turussa,
Tampereela ja KnjaåIakin, muttå nlt
Vdiotrdier ail.aan 200olwun vaunut
tehdään Kåinuussa. Koskaan ei tiedä
mitä muuttum maailma tuo tullessaan,
joten on senkin woki hienoa läht€ä
maailmD pohjoisiman raitio\åunuteh-
taan vieråaksi ja nädä miten nykyajan
raitiovaunut saaEt muotoffa. Perin-
teisesti SRs on aiM jårjestänlt tehdas-
käyn t toimiville kotimaisille \åunuteh-
taitle, eti olemme tåtå ennen kärneet
ttrtustumassa kahdesti (NrI ja NrII)
Valmetin våunutehtadeen Tarnpereella.
Nlt siis kailld jonl<olla TTlle, sillä kun
taas pdinklmmenen woden kuluttua
uusiå .åitiovåunuja tilataan, kukapa sitå
tietiiä misti tr€ silloin tulevat. N}'t raitio-
vaunuja kuiiennin \€lmistuu otanmäellä
eli varaåpa tuo slyskuun lopun arkipäivä
jo vapåaksi iälle hienotle kohteelle!

Matku.stustapoja on useita: yitjunalla
Helsinsisrä torstai-iltdå ja pedantaiaa-

nuna perillä Kajaanissa. Peiantai-
iltapäiv?illä påluu niin että tulo Helsinldin
on vielä samana iltana. Nopempi tapa

26 IAI0 ?]01

rftuliiiil I'ilIRlllJnu
SRS:I "ätienpäivii4elu" metloDa
järjestettiin 13.5.200r vaunupailla
1?l+1?2. Beitthå oli ltåkeskus-
vårikon koestus!årde-Kampir kåiin.
töraide-vaikon koestusiåide-
Vuosaa.en kå.iintöråid€-Itiiheskus-
MeUmåen ki:intöraideJtiilr€skus.
Aiehrle osanistui la$vaisesti
arvioiden toistå satåa mefoliikeE
t€en yståvåå.



Vapunpiiivånå 1.5.2001 raitiolinjoja 38
jå 3T lzåvistettiiD linjålta 3x, joka kulki
kierdidi&i Eirån leDH.iä ersin toiseen
suuntaan, myöhemmin vaståkkaise€n
suuntad. samana pävänä linjat 7A ja 78
snrtyivät k€skusråssa'Vanhalle" rcitileen
eli Kruununhaan kåutta åjamin€n jäi
pois. Våpup:iivänä ainaldn yksi linian 3T
vaunu ajoi Kruutrunhaassa sneli-
naninkadD ja Uisar}ådun kautta. EIi
nämä kkkot eh?ät hiljentyneetkiiän Uiy-
dellisesti tuonå päivånä. Tånä
poikkeusreitillä olut 3T:n \,åunu kiiv:iisi
peräti Dialonissålaitoksella asti kå:in-
bDässä. Linjoilla n:il€€ hlvin harvoin
kolmosen vaunuja, pyhiiliikenteessä ei
tietenliiän muitåIåd wunuja Unjoilla
rcrmaalisti ajele. Seuaavi€n kuuLåusien
ailana linja 1(A) on ainoå tinja joka k'n-
kee säännöIisesti (ma - la) lcuununhaår
kautta. Ruulka-aikoina tuolla rcitinosuu-
deDa saattaa eriintyii paineita, ete.kinjos
kalustona esiintyy yhä 4-al6elisia våun!-
ja. Ykk&tä on muutenl.jn hNenneth,

Ii$r fin 36 yielr nodonisoin bniii tiijrth tB Silltnrt idlth, Liijat 7A F 78 poinui$t SftInåiiitrdh cilitlå
@ri lloll5itoistr Mdlbirhlcårtoriitldrn nnoflh hidab. ton @ !i !n j6r!, iå5 !åtåmt t('ummire Eitilenu! $rn nsle l0 nn+. rlhi e4år nldtin riun hdliiabislsti h 3iinå riheBs. &n Jliåtrå Nödtuid 22 t rm1

lt ;

viime aikoina nyMäDIän sielå on 6 + 4
ruo.oa, kun aiennin wo.oja oli 6 + 6.

1.5.200t råitiolinjat 7A ja 78 siiryivät
tilapäiselle reitille Åleksånte.inkadun
remoDtin woksi. Uusi reitti on ... -

ret t!6s 2001, Tå$å

s*å 2l)1+202. tt&

5.6.2001. HeLliti

Kaivokatu

no'ldatti lauatåiaikataduja. Valintå oli

Raitiolinjan 4 päätepysiikkijiirjert€lyr
Katajanokalå Duuttnivat 2.5. Matkusta-
jat jät€tiiiin MerisotilaantoriD pysiikile.
Uihtöpysäkiksi våihtui MerikasårmiD-
kadun pl6iikki Matnusi*adula. Vanhan
päätep)siikin kohdda oleva taloyhtiö on
jo pitki;in ma.issut Biiti, ettå pysiikilä
seisovista wunuista aiheutuu meluhait-
taa. Siinä siis yksi sw muutolsele.

TiiIå hetkelä (huhtikuun toppu 2oo1)
paikalla or,åt kiylnisså ntatyör vanla
siluraide poistuu k?i}tiisrä ja uutta mt en-
Detaan parhaillaan uud€n seisonta-
pys?ilin kohdalle. Koska katu on kapeå,
tul€e uusi siluaide vastaantulevien
kiskojen lmssa limittiiin. Kannattaa kiiy-
dä paikd pä:illä tutusrrnåssa tii in hel-
siDliliiisittäin ainutlaatuiseen ratkaisuun,
jola on yleinen tapa rnln. Amstedmissa.

Helsinsin raitioEunu- ja bussitiikenne
siirtyivåt kesäaikataduihin mamanraina
4.6.20r)1.

HIO:n kuljettåjat ovåt palann€et aja-
naan Helsinsin bNilinjaa 21V, ainalaan
päiisiäkeD j?ilkeen ei ole e'ää ikFrt
sT-dn kuljettajia. 25.4. @uruut <assa
linjalla oli HKL 8910, joka ainakin €nnen
on majailut Koskelassa. suudmmålta
osin linFn kalusto on kuita*in såilynrt
Banana kDljettajien vaihdoksesta huoli-
rotta, iltapiiivämublasra tinjatla ajavat
n}t bu$it 8807, a808, a810, 8a12 ja

Unioninkatu - ...
Linjat 7A ja 79

käj'ttivät våstaavåa
.eittiä myös enn€n
kevättä 1997. Seiskåt
palanneEt Ajeksdte-
rinkådtrn
snellmaniDkadun -
Liisånkadun reiti e
jåU€€n wod€n 2oo2
lopulla tai sen j:itkeen.

vapunpåivänä 1.5.

YTV:n bussiliik€nne

iu@{åfii notohui! oi

los Jrlam ilordllid 6.6.2001
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aa13.

HKLBNsiliikenne voitti tuorcimmas-
Ba tarjouskilpåilussa su'rren määriin
Helsinsin sisiiisiä linjoja. Kail:kia nädi
litrjoja Hl0-BNsiliikeme liikennöi myös
nykytuin. Linjat oEt: 14, 14B, 18, 21V,

65-Ae 65N, 66, 664,668, 83,92,92N,94,
94|\ 948, 94N, 94Y, 95, 95N, 97 ja 97N.
Umi sopimus 6tuu voirom 1.5.2oo2.
Tuosta atlaen linjoi a 14, 148, 18, 21V,

654, 65\ 66, 66Aja 668 tulam ajmad
kaikld valioworot roal€dDkiyttöisetlå

MEYRO

M2oo-sarjan juna on alkuwonna
liiklunut altiivisesti varsi.kin yöaikm
di puolila iti-H€lsinkiä.

Uusia meuovaunuja on saapunut
Helsi.liin seuravdti: 203+204 saapui
a.12.2000, 205+206 saapui 30.3.2001 ja
2O7 +2O8 saapw 27.4.2OO1.

KeskiviiH<ona 6.6.2001 vaunut
202+201 seki 204+203 yhteeD kytketty-
inä nainitussa jiiiei9lsessä oliet lin-
j.liikente€ssä ainakiD iltapäiviillä.

K'€)-rnyke$å såattoi ola k'ijet-
tajien koulutus. Juna ajoi sii! yh-
t€nå junana aikatarnujen mukåi-
s€lti matkustajia kulj€tta€D. Juna
havaittiin mrn. RL:n klo 14.13

Iihdijssä vs:€€n, josta se palasi

klo 14.40 liihdössä.

M€trolla on ollut kevåån
aikana ratatöissä ykBityken
ratatyöuråloitsije pieni kotmi-
vaunuinen kiskonhiontajuna,
jossa on tlDnlcet "Schweerbau
RGU 2oo0/oo2". Samoitr on
kiytetty urakoitsiju Matisa 8133 -mih-
t€enhrkemiskonetta, jossa on j;iljenå edel-

lis€D omistajd eti VR:D tunnnlGet "Ttt2
9105f'.

KALUSITct

Mainittakoon, että Karia-vaunussa
(seja HM u HIs- 2 on olut jo.ldn aikaå
ylsipolvinen vinoitin. Tämä merkits€e
sitä, etui såksisarl€viroitin on eDä ai-
noastaan vauussa HKL 13. Lppuke$n
1998 jiilkeeD \ain ]aunuissa 2 ja 13 on
otlut saksisarkaind viroitin. Sitii €nnen
senaineD oli myös Euruissa 1, 3, 14ja 23
(viim€ksi rohittu on/oli valm€t-1?unu).

H&E6siliit Dteq artlr 8814 . 8838 jåidr k8åsiloktiii 2.6J001 jår.

t!!n, 0n ilmeistl, etletuål linå rdol m{å lånåi iålk!.i Flåå Hllsii8ii
liite lser l|KI $Eisså. Tå$å thiliinshhtl lånåi eiai adoilh
hoideluista uoDina, Hmnlltra, stiå åjopåid oli laoailai. l0!allhaiå
lodlurd 16.m1 Hel5inki

Noin 1990-lurun puolessa viiltuså såk-
sisaDla korvattiin y]€ipolvisela nalilia
vaunuissa 4, 8. 9, 10, rr, 12 ja 15, jotutå

viimeksi mainittu muuttui noihin åikoi-
hin vielä SpåralofEki. Muihin Vålnet-
vaunuihin lflin nmon 23 vinoitin Eih-
dettiin pääsääntöise$i jo 199o-luwn
ålkupuolella. Mainittakoon vielå, €ttä
Xaria-!åunussa ffo ( nijo 1970lun a
ensimmäis€n kenan yksipolvinen vir-
roitin kok€iltavåna.

Kåria'raunu sdja-sta HMV ro 9 on nyt
palannut liikente€s€n. vaunu oli ainalin
puoli 1uofta setuokissa. Tiistaina
10.4.200r vaunu t havaittiin liDjd 1A

ruuhkaruorossa. 7.5. HKL:n valm€t-
våunu 20 oli koulut$ajossa mn.
Tööliksä ja Kipylässå. Kyseisti vauu ei
ole nälqnlt pitkiiin åikaån liiketrtessä.
Tiistaina r5.5.2oor havaittiin puolstad
tämä RM3-vaunu HKL 20 linjala 1A-

Vaunu tod€lla oli puolisen wotta pois

akiiviajosta.

Våriotråmien kiyttö oli aktiivista myös
sunnuntåina 1.4.2001. Linjålla rO boDgat-

tiin vaumt 2o3, 205 ja 2o7. Toisaalta
Eamala linjala öiklui myös N.I+ 31, jolle
tulee pian ikäå 28 wotta.

Variotramien telit Eildetaar Tou-
kokuun puolenv:ilin tienoina Eunuja ei
enää nii](la)'t linjaliikeDteesså.

Keskiviikkoiltam 23.5.2oo1 HKI 2 lin-
jala 6. Äika hawinairctr n;ily Dänå dnv-
inä.

HKL:n raitiowunu 11 maaDatrtaina
28.5. alkuilasta tinjala 6.HKL 9, X!ft / Stdrbec h. 1959 Fhsi liihnle5er 6ddR turt shn sisldijöhm iåltcr Tåsså hue o liihlh 1A

lGpy'åssä iloihaDms rulhk soron 101ilhpåilållpsmm. l(lh Jriim ilodfud 10,12001, Hdsidi

u M[l0 ?]nr



MaanantaiDa 4.6.200t linjallå 2 liilkui
k€såaikatauluida huolimatta ainostad
neliakselisia vaunuja. Iltapävälä oliwt
kuhsBa vaunut 3, 13, 14, 18 ja 20. Myös
5.6. ka]<kcen kalusto pen$tui \zlNasti
vaunuihin 1- 30.

Varsin erikoitren sijoitus HIc--Bli:Iä
lauantaina 17.3.2oo1: auto 4 (Scania

L94uB6x2llka.us) Helsingin stuäisellå
linjalla 18. Autoja 4 - 7 näkee liihes åin-
oastaan seuhrlinjalla 109.

Ni\€lbussit HKL 9601 ja 9602 oliEt
k€nånkin sanånaikaiserti ajossa linjalla
18 sunnuntaina 25.3.2001.

Huhtikuu$a HKI:n Ruskeasuon
varikoila havaittiin uud€t Scania
L94I.J34{2 / bffi 4O2 -autot 111ja 112.

Myöhemmin tuli vielä auto 113.

Hultikuun aikana ålkoi tullå vastaavia.
muttå Ikarus E94 -korisia autoja
numerosta 103 alkaen. Ruskeasuon
vadkolla oli 2.5. illalla näitä autoja

HKL 112 oli seutulinjala 453 sunnun-
t^nz 22.4.2OO1. Auto 113 oti Helsingin
sisinselä tinjalla 92 smuntaiDa 13.5.

Vapunpäivänä 1.5-2001 HKL-
Bussiliikem€ oli sijoittanut nivelkalustoa

sns .jeli kdiitljelu 2ff11 ws.vihrlla Hl(I 352, jolå d il. viierrdritta. rå$å huo 0i xåtihrokr nmarh. &E Joh,
Ra!läla 29.1.2001, Hllsinti

Hxl,Bu$lliikeiie ll2, S6nia L9'UtB4r2 / hhti102 m, 2001, $dutiija a 453 Etietin kioi tååtlp,siikin plltlhittrila
kendaukion plolellä. l(rE rotuhetllllå ålto !liliihrt 6se liki lBinnäi5iå hnoi!, (!n J!taii tiodt!d 2?,{,2001,

myös linjoille t4, t7 ja A6.
Matålalattialildöilsi luvatut låhdöt eivät
noiden linjojen osalta oll€et matalalat-
tialähtöjä tuona p:iiv?inä.

9.5.2001r HKL \O4 (Scuia
L94UBlIkåms E94) o1i Helsinsin sisinsel-
tä liDjalla 50. HaEinto tehty noin 15:30
nmalartodlla.

HKl-Bussiliikenten €nsimmäiset EU-
kjlpiset linja-autot otr nlt rekisteröity.

Autoissa 105 - 110, Scaia L94UB4X2 /
Ikarus E94, on Eu-kilvet, joiden alkuosa
on "AYtf. Rekist€itunnus siniinsä on osa
tåvanomaista kotimaista järjestelmäå.
Våin kilven ulkoniikö l.lrts. tekee siitä EU-
kih€n. Sud sarjan autoisa 103 ja to4
on vielä tavanomaiset "laatat". Myös
hnd-korisessa autossa 113 on wstaavat
EU-kilvet.

HKL 109 oli H€lsingin litrjalla 18
23.5.2OOt.

14.05. HKLBIi 9005 Helsinsin linjalla
50. Nivelbussi tienee hiemån oudornpi
ditiy keskip:nviin aikoihin tällå lirjalla.

HKI-Bli 1o8, Scåniå L94UB4X2 /
Ikams E94 vm. 2001, oli seutulinjalla
452K lauantaina 19.5.200r

20.5. Helsingin linjalla 148 oli lalus-
tonå HKLBli:n autot 25 Mercedes-Benz
o405N2, 35 Voho B1oBLE/Carrus City L
ja 106 Scania L94uB/ftarus E94. Muina
viikonpäivinä linjalta on ajeltu (miltei
poikkeuksetta) 99-sarjan naakaasu-
Volvoilla.

MaaDantaina 2r.5. iltapåiv:i]]ä
Helsinsin sisäiselä linjalla 77S havaittiin
HIO- 112 (låhti 4o2lscånia).

HKl-Bussiliikenne päätti hanklia
myits toimintansa lopettaneen Mets:ilän
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Unja Oy:n uuininan a\ton zry-973
(Scania L94UB4X2 / Ikårus E94 vln.
2ooo) sekii toisen samanlaisen auton ZJ-
242 (vm. 2OO1). \'iimeki mairittu auto

oli tiettiiviisti meDNa Metsiitile, nuttå
autoa ei ernätetty luourttaa sinne.
Myöhemmin k:ivilin sitten ilmi, että
MLO lopettåa toimintansa 3.6.2001 iiil-

Toukokuussa d HKL 742 (AJM-742),

Sisu BT-698VT / wiirna K-100, on
havaittu tositoimissa Tu].iolmån
lAnanin satåmasa. Auto toimii (muun

mu6sa)sielläsilj natkalau]*ujeDlul-
jetNbulsina. Onhm se mu.kavåa, etti 24-
wotias Sisu mlsuttele€ sisu}kååsti jopa

kdsainvälisissä tehtävksä. Voi win
wl4 miten påikållisen väen naanat

oEt veniiltäneet tiin?itr I€yland O.51o -
konejsen loilin€o inist€ssä Kåad€ XVI
KNtaan laltakunw.

sununtainå 225. HKL-Bli 10 (scdia
N94UB4X2 / låhti 402 m. 2ooo) oli seu-

tutiDjalla 452. HKL-B]i 104, ScaDia

L94UB4X2 / Ikarus E94 m. 2ool, oli tas
Helsiryin sisäise i litrjalå V.

HKLBIi 9201 tuti tiistaina 29.5. klo
17.20 aikoihin vastae l€ppävaaru ja
Kalalallion viiliUä tinjala 246.

31.5.2oo1: AamuDäv;il}i HXI. 108 seu-

tulinjala 732. Noin kello 17.30 ajoi
Itiikeskuksesa laituriin puolestaan lin-
jale 57 kilvitett rIå HKL 112 odottd+

2.6.2001 0auåntai): HKl-Bussiliiken-
teeDä oli ajossa linjalå 57 nm. autot 8814
ja 8830. On todsn:iköiltii, ettii tiimå oli
viim€inen k€rta, kun sarjan 8814 - 8838
autojå oli HI0:Ua linjatiikent€€ssä.

v 23 oliAilliimäft+lorlukuh sihlcsli 2O0laiFi
tuo$i.V 6ii lyi'S!ånhfiiia'plmisetsi'na$l
trm h lofiin h lilhyåi'defi a,E ur si5ållå .3ihnln

duålilh Hel5iikit rai*åft rside tici{ shll.lhi
iå Triplin pd@ib l'la YliSJi! kåiilit myrjs hhsuna.
r tltåi ek5oottisei våln l.tsliulr Vslnri .l!Fån liF
irlsNl6.$a fu h!'Plo3ld.ilin sm'.

ZIv-973 kulki linjala 79. Autossa oli tuos-
sa vaiheessa nfitivilå kylkitelGtit 'Met-
sälån Linjå oy'. Auto 9514 jollain
Iåajasalon litrjala. Eden€€n koko joul*o
voho Tooo:ia eri linjoilla.

7.4. havaittu sTA:n pihålla uud€t
scånia L94UB4X2 / *Ärus E94I 10, 12,

$, 14 ja 15, vietä unkarilaisi a kilvilå.
sTAlle tuli hultiluuesa 2oor P-mehset
autot 10 - l5 sekii noin metriå Didemåt
292 ja 293. Mainitut åutot såatiin Dyö-
henminhultiluNsalinjaliike easm.

Maanantåiåamuna 3o.4. STA 174

(Volvo BToBLE-teli / Ikårus E94) kiifiti
Kannelmåen päätepys,ilin oinja 42)
läeisDd$sä. Palo jä pieneksi nop€e ja

tehoLkaan sammubstoimenpiteer joh-
dosta. TälläHiän kertaa tuliDalo ei
johtånut henldlö\ahinkoihin.

sTA ryhtyi åjamaan Helsingin linjaa 69

4.6. alkåen. KålustoM erilaisia vohoiaja
s@nioita. Hiul€n oudolta nåytti €sim.

sTA 4, Voi,! BIOIj eiftin tuollaisia 69: å

o]lut Mets,iliin aika.a. Sen sijåan Scåria-
ja Voho / IkåruIset ovat liihes samaF
taisia loin osa Metsiil?i.kin autoistå.

Metsåliin Linia Oy oli hanlkimåssa
Hebiisii kllprgin liihnmhilokd Dtu.tåilittåli! 48 ilnstti NtlNlsi nloldtum
liihirEser brtoklussa 2001. Tålså hri! tulkle Vllitkåår oloislm llnai k/ki'
n'imLh. rGElllDmilodfu d 15.5.2001.ilbinti

30 tÄll0 a,u

4.6. alkaen HelsinsiD

Melunmä€n mebohaa-

rån suunnan syöttöbus
silinjoilla ålkoi Däkyå

måtalalattiabusseja
hromattavasti eDem-

S€utulinja.Ia 732 oti.
vat ajossa HKL-Bli VoI-
volcam$ City L:t 35 ja

36 4.6.2007.

Havåintoja Hertto-
niemessä 6.6.2001:
HI(L-Bli lu, 112 ja 113

linjala 85. HKL-Bli 37
linjala 86. Autot u ja
9841 oliwt linja å 80.
Auto 3 taas oli sjjoitettu
linjåIe 59. HKL lu eli



seDa L94UR4X2 / Ikms E94 -p€rus-
bu$iD (zu-242). samaDlainen
Mebiiliille tuli myös luoma 2ooo (zN-
973). MLO kuite.l<in lopetti toiDintansa
3. kesiiluuta jå trämä kålci autoa siir-
tyivåt toisen liikennöitsijån haltuun.
Mets:il:in viimeiDen lihtö Lilja-autoase-
malta (klo oo:1o) ajettiin autotla 4
(Scånia u13CLL / Ikms E94 m. 1996).

Vuorokå$i oli juu.i ehtinlt nuuttua
keiikuun rcljånneksi dnv:ilsi.

4.6. Liil€rDe Oy:n lll Volvo B1OM Mk
Iv - Carru8 City linjalla 613. K)seessä ei
kuitenLaan ollut toiminnan uudelteen
aloitus vaan linjaa ajoi L:ihilinjojen kul-
jettaja

ConneY Finland oy:lb hni 15 votvo
BIoBLE / Carrus K2o4 City L:ää ja kotn€

Söriäi5ler iup! olisdh nmipå{ I

srötlyi anun'hdn 17,{.20()1
lålteisellå Jlmftltå trihittm lhi
ldån kdtaklpphd hhllkrd.

,hEliih etä eioh! tel{ ,loiH.

hloiiatih länå tömåiliji.

l*åisii li.llå ltEnn! m oiett!
hlbT,hlbii Uto leii!ihhdrr
påållä h pian liikeme $åtiintir
rliuiäar aikil&lh nutris6li.
[!rå lilikto lhndi 17,1.2001.

liikennöintililvet (seutu/Hehinki) ja jois-
sakin lappu lopputarkastuksen suo.it-

Autot ovat numeroilla 173 (hel), 175,

178, 180, 183 (seu), 184 (hel), 185 GeD ia
187 (hel). 31.5.2oo1 kilpiin: 1ru = Rmt-

nuila linjoina uuei€n autojen seurana
pe.inteisui Connex-Lalustoa €li rån-
hempia City L:iå ja s:iffl€jä. 75:ne tdi
k€säaikataulun myötä myös kork€ita
autojå, tai ilneisnnmiDkin puolimatåliå
City M:iä. Comq oti myös sijoittånut
haNinåisemman Aaben.aa-auton se -
h injalle 623. HIq- puolstaaD tårjosi lin-
ja]la 57 uusia Ikarulsia (aiDalin åutot 1o3
ja 105). Myiis linjalla 79 oli ainalin yksi

HKL:n uusista Ikånksista. Sanalla linjal-
la oli myös jokin toinen, !'alk€a-punainen
Ikans - Mets:ilån Linjm entisiä autoja?
LiDjaa 55Å när,ttiiisi HIC-:Ie aliuraloivan
Tmmelundin liikenne naalGasu-autoil-
ta. LiikenDe Oyltii HIC-:Ue siirtFe€llä
seuhninjala 730 oli muilta seutulinjoiltå
tuttuja City M-autoia.

Conco.dia Bus FintaDdin nk.
Jön}öpinsin Sämet 246, 357 ja 359 nä)r-
tåvåt liikluvan edelleen (k€vät 2001)
Helsinsin sisiiiselä linjala 7oT .uul*a-

Keskiviiklonå 18.4.2001 nähty
Kampissa vähån enn€n 17.00:aå
concordian uusi Vo)vo BloBLE6x2 /
Cams City L -telibu$i nunerola 61.

Bussi ajoi linjaa 121 ja oli vaustettu
Mitronir mä:iriinpii?ikentiilbilå tinjsld]-
vilä. Niisså tuki H€lsinld / Kuitimiiki.
T:imå on siis Concordian emim?iinen
inäårånp*ilentillä vamst€ttu bussi.
Conco.dia samalla jatkaa valvatlå
Carrus-linjatta kalustohankiDnoissa.
Ai\an kaikki liikemöitsijät €ivät siis ole

r4.5.2oo1 julkaistussa Tekniikka &
TaloN -lehdessä Tanmelundin
Liikenteen toimitusjohtaja k€rtoi, että

364, 174 = I!'IM-374, r75 =
RYM-38o, 176 = RYM-398,
rZ= RYM-414, 174 = RYM-

445. N:ii,stä kolme min-
måtutliTNpa]:ka jamuut
Espooseen. l11o3sa yhten-
så kolme teli-scada /
Il'.anrsta, n:ot 17o - r72ja 15

Volvo / Carusta,
numerointi alkåen r73:3ta.

connexin kolrne uuttå telis-
caniaa, rck. 3ro5o1: 170 =
TYO-838, valm. n:o
1839515, 17r = IYO-836,
valm. n:o 1839521ja u2 =
TYO-832 valm. n:o
839524.

Vanhat 43, 187 ja 194 lai-
våttu \4roon, Uikorin kil-
töön.

4.6. kalustohavaintoja
Helsinaissä: Linjalla 55Ä

Eril$in m.trlgina h h! istyttåråå tundnaå Vallilrr!.r nil3iåli! Hlt 30
suikotoidErl't!istoifiinmlitlrioirenfrlnca lolthåi doillihååi
uftk roDn 101 ilia!åirå permrn. Ilolhbh thtsisraifilllhiå liidriin hkrta. oli Tammelundin
jihb5t5Euliss låhimå kåudelh 1975{7. R 3i liråt ola ailrilii dllet Liikenteen maakaasu _

riistih6hösulEruiå. lwr m orett! 15.5.2001. tur Juilm rildllid 
Merc€det$iä, mytj€ linjala

s@ia L94UB6X2 / Ikårus E94:åä. Autot
on tarkoitettu pääasiasså Helsingin
Btuäisitte linjoiU€ s\, 52, 7s ja 72.

ToBtaina 17.5.2001 loivoks€lan Vohnn
pihdsa seisoi 8 uutta Connexin Volvo
BtoB LE / City L -autoa. Kaikissa oli tiiy-
delinen BNcom-\äustus ja koko keulan
Mobitec-helmitaulut. Missään åutossa €i
ollut vielå El.istdikilpiä, mutta osåssa oli

16 liiklui ainakin yksi såmanlainen.
Linjm 51 kålustoa: Vuoden 2oo1 Connex
Votvo/CånN City L -åutoiå ia ainakin
yksi Ikåru 894 teli/Scania.

4.6. kesäaikatauluj€n myötii tulleita
muutoksia: ConnexiD uusia City L-autoja
ruma6ti liikent€essä, ainakin Helsingin
sisåisi ä liDjoila , n, 75, 77. Ensin
nainitulta nyös ainalin ylsi teli-Ikarus,
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yhtiö hankkii tänå moDna nykyisten
kaldeksån kadubussin rirlal]e kolme
lis:iä. Ainakin yksi uusista busseista tulee
k;iltettlnä Saksasta. Sanala Tamelund
luopuu dieselkålustostaan ja k€shttly
tåFin kaasuålöankintaan. Erikoktu-
nalla ilmeiseiti selviää.

Seutulinjala 6u (normaali liik€möitsi-
jä L:ihilinjåt Oy) oli yhtenä autoE oy
Liikenne Ab 132 (MB O4osN/ryoith vm.
1991 ex Tammelundin Liikenne Oy) tiis-
taina 15.5.2001.

sunnuntaina 2o.o5.2ool K-juna oli
konattu KoNon ja Kera!än viililä bN-
seiUå. Ajossa olivat ainakin Pohjolan
Liikenteen woden 1992 wiima K202-
volvo BloM:t 845 (cBB-94r) ja 846
(YAL749).

Pohjolan Liikent€eD autot 823, 837 ja
851 ovat entrsiä Linjebuss/Conndin
volvo BloM-65/wiina K2o2:ia m.
1990. Ne hanlittiin aikoinaan Vantaar
Liikenne Oy:lle. vantaan Liik€nt€etlä
aurojo numemt olivat 83, 81 ja 89. Niiui
ki)'ietåiin nyvlsin p*iGiassa HelsinsiD

tinjojen 67ja 67x ruul <asarjonh.

Pedantaina 18.5.2001 Helsingin linjåIa
58 oli I*il€sku](s€sta Ho 15.32 lähte-
neessä \'llorossa westendin Linja 24
(wiima N2o2). Auto oli wl:n l:ircissä ja
se oD siis €x-Concordia 324.

Ruotin kåhdekan liDja-autoa (fi[trå
ajaa råIdeD paikåIislinjaa Z) oti craff-
toitu 30.4.2oo1 låstabenå yönä. Vanin-
got oli?t huonattåi'at. Ruotine on nen-
n}t kev:iiilå kij'tetB,nä entin€n Mets?ilin
auto BAE-884.

Häneen Linja Oy 3 GYN-566) on
Ruotsista "uitettu" Scånia NIACLB-L /
Carrus K2o4 City L. Se on sanailainetr
kuin Länsilinjåt Oy 19 jå HlviDläån
Liikenne Oy 5.

Entinen STA 20 (Ax"-420) on nykyå?in

vekka Liikenne Oy 20. Perjantaina
20.4.2001 auto liiklui HäneenliDmn
sisäiselä linjå]la 8. vekalla oli ajossa

muitakin miele.kiiDtoisia åutoja. Auto 15

(scånia cN112 m. 1984) oli linjåIa 15.

Auto 16 (samadainen kuin 15) oli taas lin-
jala 12. Hiukan uudmpi auto 17 €li enti-
nen Gineborgh Slniå CN112CL oli taas

li4japarilla 5/6. vitGen ja kutosen au-

tothan '!åihtuvat aina jokaisen P$olassa
kiynnin j:ilkeer (ainalin a*isaioissa).
5/6linjojen toisena autona oli IEX-831,
joka on suonen oloissa melko harvi-
naisela S. Caet o Betå City -kodla.
Linjala 2 liilkui myös S. Caetano B€ta

city S eli auto I(FB-385. Tiillåbissa on
alu8tanå \uosien 1975-76 Voh(l 858-60-
S1. Uudeleenlorits oD tehty lähinnä
wosina 1989-90. Veklå 22 on taas

HKL:n \ånhå BAM-628 (8628).

LÅH I.J U NA

Pääkaupurliseudun liihUunåt k kivåt
jäIeen tauotta vapunaaton ja vapun-
piiiviin v?iliseDå yöDä.

Kaikkiaan liik€nteessä oli 32
lisävuoroa.

seuraå\åt junåworot olhat kulussa klo
o-6:

Helsinsisui Riihimä€ile T-junat: klo
o.32, 7.32 jz 2.32

Helsingisui SaunakåIioon N-juna! ldo

3.32 ja 4.32
Helsindstii HieH@Iejuun P-junåt klo

o.oo, 1oo, 2.00, 3.0o, 4.oo ja 5.oo
Riihimäeltä HelsiDliin T-junat klo

o.o2, t.O2, 2.2O, 4.tO ja 5.32
Helsingistä valtaånkoskele M-junat:

Ho o.14. 0.50, 1.14, 1.5O, 2.14, 2.50,3.14,

4.r4 ja5.46
Vadaankoskelta Hetsinkiin M-junat:

klo 0.16, o.zg, 1.20, 1.u14, 2.2o,2.44,3.20,
4.28ja 5.oo

Helsingistä Kirklonunm€Ie L-iunat:
klo o.38, 1.38, 3.06, 4.06 jå 5.06

Kirkkonummelta Helsinkiin L-junat:
Llo o4o, 1.40, 2.40, 4.08 ja 5.o0

Liså\roroja \äpunpävånä 1.5.

Vapunpäivän aamuDa rciD klo 6:n i:il-
ken liikenne jatkui smuntaiaikataulu-
jen nukaan. Lis:iksi otivat kulussa seu-

Earåt lisäjunat:
N-junat Helsinsisui Ke.å\åle ldo 6.47

ja Ke.avalta H€lsiDkiin klo 238,
M-junat Helsinsis€i Vantaånkoskene

kto 7.14 ja 8.14 ja Vantaankoskelta
Helsinldin Ho 7.44ja 8.44,

L-junat Helsinsisti Kirkkonumnell€
klo 6.38 ja 8.42 ja KirHonummelta
Helsi.kiin klo 7.40 ja 9.40.

Huopålåhden aseman niteiden r ia 2

viilinen laituri on liiher valnis. Junien låi-
tureilta tulee porras- ja hissiyhteydet
JOIGRIN asemale alakertaan. Råiteiden

1 ja 2 v:ilin€n laituri palv€te aikånaan S-,

U-ja E junien matkustajiå.

No.kebF raitiotielii Chk]rclina) aje-

taD sekå vånhoilta A3o/B3o-raitio-
vaunuila ettii uusila A32-niv€lvaunuila.
RuuH<a-aikaan A32:t ovat m€lko laila
sidotut Tv:irbananin tarpeisiiD, silå tuol-
loir sie å ajetaan A32:iUa multippelksa.
Ruulka-aikoina Nockebyn matlustajat
saarat b1'ty:i suurimmål$i osaksi \å$in

Hebiish kåDtltauuidi nhioieidh rårlåtöFsited{ alt.a erEki ciksi olla tåtde$å k4lö$1. Iilat m Eir Eialliladi

lllloilei lisåånisehi- nhrååi m$å tilöi !i ilå osindtihimtPqitlntiei tdltnotbjen le klltu$liNilh, jo3 soll_

åirh rliDhir$ 5e!d!llo othd eds l'årktiM$. Knåi lhk or ielhlttå r 'dor f,lnrutii tline6hestå 5dsd56h
råiråiiikeihErå eftr rulikftuohjer tuloi, dh l$ashton Eilimhliådestelnå or Jo, t tL, k6bki Etttillmin hlla
oliei k lnq hiåi tM$a råtyt'rn tilrird. itrtti.ailaia rårli ! oliri siitllir liki tlPlisll Pthm . Jo, sss olhi rillå
iflFoituilie in laluiloa, s.!nul$iå si5iolh hra låtdolliim $l8db &E Juiana N0rdllid 15 5 2001, rllå eni'

32 mll10 Lnl



Lidingön råutatiellä ålkoi liikenne
radån uusirnmå]la jatko-oeuudella
Gåshagå,sta G&haga brrggaån 7.5.2oo1.
Rådan toinen pää sijåitsee Tukholman
Ropstenin metro$eman yhteyd€ssä.

Lidingön r$tåtien junaliikenne hoide-
taån raitiovaunujunin. l&lustona käy-
tetliän l:ildnnä 194o-lulrrltå peräisin ole-
via Ä3oB- ja B3oB-vaunuja.

Tukholmalsa kåntåkaupungin bussilii-
kennettä palvelevat lukuisien tavano-
naisien linjojen runkona kolme nk.
stomlinjeå numerot 1, 3 ja 4. T:ilaisia
buÄsien runkolinjoja piti t'nla kunnianli-
moisimpi€n suunnitelmien mukaan
vähintii:in puolen bmmentii elei hiukan
enemm:inLin, mutta nlt ja&osuunnitel-
mat olet jäissä. T:imä on ntt sitii paljon
puhuttua bussiliikenteen kehittämistii.
Luvataan tåsaisia iuoroväejä ja Uismäl-
lisiä krnkuaikoja, mutta lupaukset eivät
pidä todellisuudeisa viihäiikiiiin. Bussit
kulkevat hr/in usein kalden - kolm€n
åuton rr?p:iissä jå sitten tulee pitkii aikå,
jolloin bussiå ei näy eikä kuulu.
EDsimm:iinen bussi tiilais€rsa ryppä:issä
on luomoliselti tupaten tiynnä. Omista
kaistoista ja liik€mevålo€tuuksista huoti-
natta j:id€stelnä ei toimi suunnitelula
tavala. Autoliike.ne saa h:iidfii bussien
kutkua edetleen aivan liiaD mon€ssa
paikassa. E.ituiin nieleDliintoista on
woDna 2003 katsoa t*i]lä Suomen
pä;ilaupunkiseudutla sitä, tuleeko
JOKXRIsta yhtiiin StoE ideä paEmpi
Ei tukehtuuko meilliilin tiillainen
raideh kuneuvotr hhipyöräplasitaåtio
omaan mahdottomuuteensa. Tu}}ol-
trca er?iåt pihit suumittet*at jo tosjs-
sau stor inje-verkoston koaaamista
oikealla .aitioEuDujå.j6te1Dällå. sa-
noin rci kiiydå JOI(ERID]<in kohilall4
kun tietoa ahlsi halutm våetr ilisin
har*kia katrtapän kautta silmien ja
koFia sijaa. Raitiotiet (Mt toki kåIiita,
muttå eipå tuo jonoissa autoilukå ole
kansåntaloudelle i}ä;ikiän edukBi
ymp:iristön2ikökohdista puh'tmattal€aD.

Nonköpingisså ajetm yhä suuem-
massa mäiirin nåtalalåtriaisila laitio-
launuilla. KokonaaD matalia vauruja
oi?t Mg8-sårjan MÄN-launut 21 - 24,

joista aldiiviajo$a oEt yksilöt 22 ja 23.

Keskidastaan matålia oEt sdjan M97-
vaunut 61, 62, 64, 67! 68 ja 70. Äheesta
enemrn?in totuaåIa tisså lehdessä.

MUUTA

Porin Linjat Oy:n aikåtaulukauden
muutGåjankohta oli 1.5.2oo1. vapun j;il-
keen kesk$talinjojen nl. talviworot
lakkasivat kulkemastå ja ne palaavat
Iiikenteeseen 1,"ita r.1o. Joinalin linjoina
on erikeen ke8kikesiin aikataulut ajala
4.6. - 12.8. Tuona åikana esin. liDja 6
(Muså - I&uppatori - sampola) aja dke-
nåkin €nimmilään kaksi kertaå tuDnissa

entisen kolmen sijaan. viikor oppum
siitli johdettu kiertåvå 6K hoitaa linjd 6
ohela linjojen 3 jå ro tehdivåt koko
liikennöintiajån. vap]ln j:ilkeeD linja 6 ei
enäå lauantåina aja enenpäå kuin ke.d
tunni$a. Linja 1l kåtoaa kokonau
k€skikesäksi. Linja lo on lii$ipäåsså
muhkåluontoinen linja ajala 4.6. - 12.8.

Våinölään pääs€e k€skikesäIlå kenan
tunnissa päiviilä linjan 1o ja hiljaiBeDa

aikana linjan 6K turvin. Ajalla 1.5. - 3o.9.
linia 12 ajaa arkisin kåki kertaa tunrfssa
ja viikonloppuna kenan tunnilså. Meri-
Podn linjaston muutokset owt sang€n
viihiiisiä: arki-iltojen myöhäisin linjån
4oM edeståkåinen woro korvattiin
30M:Iä ja våstaåwan aikåan kulkerå 31
jiii pois. Ed€Uisten keii€n tapaan eräden
linjojen Dl. +-ruorot jäivät sis:ile ajalsi
4.6. - 12.8. Niillä tffkoitetåan koulu\uo-
den aikaisia ruoroja. Porissåkaan ei ole
ollut tapana julkåista erillistä
aikataulukirjaa vaiD kesäksi, jot€n
kesäaikataulut on luettava linjakohtai-

Tdpdeele suumitelaan pikaraitioti-
etå. Raideliikem€j?idestelmä \oisi olla
eud! inen. Tampe.€ ja lampäiilä suun-
nittelevat yhdessä Vuoreksen tltår-
kaupurlia, joika joukloliikenne voisi
hoitua tårkoitukseDmukåisesti juuri
pikåEti}åla. El?i?issä vaihtoehdosså rcit-
ti olisi keh:im?iiDm ja se kulkisi ka*€asti
ottaeD .eittiå KeskNtori - Kaleva /
KisatrDaa - HeFanta - Vuores -
Multisilta - PeltolaDmi - lalelaiva -
Hatopää - Ratinan silta - H?imeenpuisto
- H;im€eDlatu - K€skustod. Er;iiissä \åih-
toehdossa linjaus kutkisi Multisillån

li.lsiigin S!@ni|21.5.2001

sijaan hiukan pohjoisempaa reittiå
laldesjärv€n kåutta. Lehtiuutisten
Dukaar mitioti€hanketta pidetäiir
taloudellisesti järkevänå ja toteut-

Juat, pikamtikåt jå ratikåt tlamåtä;in
11.5.2001 julkaistun lehtiartikkelin
mukaaD Turussa satojen rniljoonien
inveitoirteina liian kaniina ja palv€lua
heikenuvänä. Uikenneruunnittelua joh-
tava Heikh Ni€minen on keltonut
Uutislehti D€narile, €ttii sly on ykino-
maa Ialm puutteessa. Nieminen on
\€lniB selvitdimään ainoastaan Turun ja
Salon v;ifisa toisen rautatiemite€n ra-
kentamista. Kaikl.i muut esillå oleet
luu.nitelDat kut€n eim. pikaraitiotie
Raisiosta Tuun kerkustån kauttå Kåa-
rinåan, Ein heikeniivät hiinen niel€s-
tåiin rnatk$tajien hlkua. Turussa siig
hålutaån pardtaa joukloliikennettii
€D3isijakesti kehituiDiilä bussiliikennet-
tä. Bu$iliikemettä on tiissä maassa
kehitetty yhtåjaksoisesti viimeiset 70
motta eiki j;ilki ot€ kovinkaan håäp-
pöisdi: miuih:in suomen pa iGkunnala
bu$it ovat kehittFet din houkuttele-
vikri, etdi v:iki ryntiä demusta kiljuen
pää€tiikse€n inåtk$tåmaan n:iitlä maini-
oila kulk'wfiDei ä nih suuin jouloin,
että ko. paiklalunnatla liDja-autoillå
tebtjden rnatkojen osuus koko liiken-
n$uorifteesra (mul a kaikki liiken-
n€muodot mopokta metroon) nuo-
doståisi selkeån ercmistöD? Eiköbän
kutåkuinlin kaikila (paikallisliikent€en
kannalta) raite€ttomilta paikkalunnillå
henkilöåuto hallitse yltössijaa kulku-
muotojen rånkinslistala. Ja siu matkus-
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tåmiskrlttuuria niiköiäiin halutaån jatkåa

Turussakin edeleen 2oooluvillå Kioton
ilmasto.sopimukliÄtå huolimatta.

Dair erchrysler Råil System eli
ADuanz on yhdisttn)'t 1.5.2oo1

Bombadier Transportationiin. Nän
oll€n Helsinkiinkin toimitettåvat uudet
raitioramut ja metmjunat tulemt tiistii
liihtied smalta toimittajalta.

Suom€n Linja-autohistorialina s€ura

ry:n jäsenet ovåt yhteistökumppan€i-
n€en saanet !'ålmiiksi viisi uutta linja-
autohisto.iåIista teostå. Teoksistå lijyt)"
jokåisele alasta kiinnostuneetle jotåkin:

liikenn€ttä, autokauppaa, teollisuutta,
entisöiDtiå ja naahåntuontia. Toircme
näid€n uusien ja mielenkiintokten
teosten saarttta!'ån laåjan ia kamsta-
rån lulijahNan, jotta voisinne jatkG-
sakin ola mu}åIla tolemassa titii pi*;ilti
hanastajavoinin jå ilnan roiton tavoit-
telua toteutettå\aa aivokåsta L-ulttuui-
tyitdi.

Uutuusteoksia $itellään ia mlydii;in
Linja-autotiitoD liittopäivilä 12.

-13.6.2001 Haikon Kånarossa

par k€hittäjänä ja koritehtailijana.
Vuosien tyitn \aatinut Ddkkiteos viimein
mlmiinål Nom 260 siuua, s4o k]li'aa,
hinta 3oo t k.

HeikliH, MarlCcu

Outi Kånkaån historiikki - \åuhdiklåat
i'uosikyinmenet. Keskipohjalahen pai-
kållis- ja tilausliikenneyhtiön lämmin-
heDliDen tarina. HåI1 iminen teos, jonkå

kiito iDd henkilökunta kutaDsi hyviile
työDaDtåjaleen. 14o siuua, 32o }tluaa,
h',ta 145 mL

Kil er, Stuart
Piklu - Reo. V€ljekset Vekka -

Uikeme OJ.n synpåattiser Pilku-Reon
"elimiintarina" eduståå uutta kerrontaa,
jossa diäosa$a on henkilöiden tai rtys-
ten sijasta auto. T€oksessa esiteltään

Reon vaile€t ja HäneeDlinnån
Mobilistien bhånsiå t''ittunteja @tinut
entistiimistyii. 80 siurd, rc ?<uuda hinfd
120 mk

K. Nummela Oy - autokori- ja
palokalustotehdas. Yli 4oo linja-autoko-
ria \dmistare4 turkulaistehtaan Eiheet
kåttavat koko suornalaisen aion€u'rot€ol-

lisuuden laajan kirjon hevoskärryistå

kbiteläåD aikakempien osien tapaar
kiskoliikenteen historiaa iå k€hitystå,
tiilå kertaa pääårtilil€lin muodossa. Jussi

Iltålen on hrjoittanut ansiol*aan 39
siuriseD artikkelin "Minne metm kuljet-
taa? Vuosisata metmsuunnit€lnia SuuF
Helsinsisir. Siinä kumtaan pemst€eli-
seiti Hdsingin )mpiiristön pilamitiotie-
ja met osuumitelmia 1900lwun aikara.
Mikiili whåiset suunnit€lnåt olisi
tot€utettu, olisi Helsingilsä tiheä esilåu-
punkien pik aitiotieverl&o, useita tun-
neliratoja kerhEtan poikli ja rautatiet
Helsinsistå itåån, Ojåklmlaan, jn€.

Erityis€sti 1910- ja 192o-lu\uilla suun-

niteltiin kdvavan kaupungin tueksi
tiheitä joul*oliilenneverkkoja. Iltan€n
on pittiinyt 14 haEimolistaraa kåfttaå
eri \1|osilgmmenten ratasuunnitelnistå.
Myös MårtinlaalsoD radån sldr\aiheet
kuvetaan tarkasti. tutil&€li on tihdeviit-
teineen hyödyUilm tietopåketti Hel-sin-
gin ja seudur }iskoliik€nteen kehityl(5e"s-

tii kiirnostureile.
Helsinsin pitäjä 2oo1, ISSN 0358-

6529, julkaisija Helsiryin pitiijån kotiseu-

tuyhdistys ry. Saata@a yhdistyksen
toimistostå, !åDtaalaisista kirjålåupoista
ja vantaån kaupusinmuseosta TiHcu-

rilan vanhala assM]lå, sekii myös Ala-
te€mis€sta kiiakaupåsta Helsingissä (n.

85 mI).

KIITOKglET

Tållå kert6å åvustuke€t tulivat s€uraåvil

tå, joille kiirokler: Mikko Attila, Jon
Bjöndund, TeeFu Collin. Patrik

Edksson, Dåniel F€dedey, Tero

Hagbe€, Tom Heino, Jouni Hyt n€o
Pasi Jakovlefi, flJeppe, H€ikki lcntola,
Tuomas Kmppinen, arttu J.

KuukankoFi, Artu J. Klukånkopi.
Mikko L!åksonen, Tåuno-Juhani Lappi,

Risro l-€ino, Ullå-lvlaija L€ino, Mikko

lradimo, Leo Månnist , Juhana

Nordlund, Kimmo Nylandst Ja*ko
Nyman, Jussi Pehkonen, Anni Pslälä,

Misk Peula, tlud Pitxän€n, Jorma

Rauhala Jani Bistolåinen, Laud Räty,

Niko Setålå, Kåi Sillånpijä, Vills Sinisalo,

Niklas Sj6blom, Kimho Såte ,Kåd
Vaafi, Kai Vennonsålo, Mani Visuri.

EdBllis€n kenån åvustajålisiahå oli

iääM Ensio Viran nimi pois.

Porvoossa, joloin Liikennehistorialise a

osåstola \oi hlv:illä onnela saadå jopa

kirjoittajan onistNkirjoituken.
Uutuust€okset lMt seuma\j"at:

Blombers, O i - somunen, Tapio

u. M. Heinond - Pienviljelij:in pojasta

liikenneneurokseksi. Turkulaisen Matka-
Autot Oy:n lesendadisen johtajan, UuIIo
Mikael Heinosen yli puoli luosisataa
jatlunut elänäntyö erän maamm€

Eerkittävimpiin kuulunen linja-auto-
yhtiön ja varsinaissuomålaisen autokau-

34 $lll0 mr

1o3 sivuo" 14O }jwaa,
hinta 12o m*.

Tuontibussien wo-

Näköalapaikala ol-
le€n veteraanin laaja
tutlimus- ja selvit'tstyi;
maåhåmme lgoolu-
ur å tuoduista ulko-
maisista linja-autoista.
Bussimauit ja me.kit
seki hankleiden taustat
viirikkiiästi k€rottuiDa.
Noin loo sivu4 yli 1oo

kuvaa, hinta 120 mI.
TeolGia voi k€s:ilu]]n puoliv?ilin jiilkea

tilåtå Auto- ja Timuseo Mobiliåsta p
03 - 3t4O 4OOO, ftx 03 - 3140 4050,
ernail: mobilia@nobi1ia.n. Heiklil?in t€os

l2iheteåän postieDnalolla JP-Painosta

Ni\alasta, pui. 08 - 441 780
Postiennalola tilattaesså kaiklden kirjo-
jen hintoihin lisätiiitr postikulut

UUSI XAUFUNKILIIKENNEKIRJA
Helsinsin pitäjä 2oo1 -llosikirjassa

etrltlqs sdnåt'/i Ds ouddd 896 ri trlh. xm vlle tiidbbn luitilu'Ia 2000.
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ja muut maaitmal raidotiet g-udessa- 
huikeassa Markku Nummetinin

kuvateoksessa: Raitiotiet - Tramways!

.)

' ) I ( len Li!ä"- liriassE on lrnsaasri l"islo ål'elout-

'11 lll t ::;:'ll*:l.rl,li:;l;,ri,;';'å:i, 1:

, :Jl I li;l;;i:;:lJäriil;fi; ''- '""

;itffi ribd-yren-d'.or'rraan'J7t),-',"',,.',,
. I ill-].f1 1no''.u.trt-," rto -rl. rnna\,otdrjou' vo rassa

ftr$ 10.6.200I saalka!5*
Raitiotiet-kjrjasta otetaan vain pieni painos, joten

jutkaisuunsa nojn te€ tilauksesi hetjl

)jman van hoja vato-

Netsingistä ja Tuk- Titauk5et:

se on sidotiu kovijn Eero Låaksonen, puh. (A9) 1661 6512

fax (09) 648 745, eero.taaksonen@kjinkust.fi
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NumfreLin on koonnut uLlteen

170 upeaå vänkuvaa sekä vatikoi

kuvja nrm. Viipurjsta, Turusta, I

hotmasla. Kirjan koko on A4ja s

kansiin. Laajuus 144 sivua.


