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SUOMEN RAITIOTIESEURA RY
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PL2U

rssN 0356-5440

00531 Helsinki
Sampo 800 014-54 483

Lehti ilmestyy neljästi vuodessa ja
jaeiåan sRs:n jåsonlehlenä

Jåsenmaksu 100 mk

PfuiTorM]rrAJA

JOHTOKUNTAVUONNA20OI
PUHEENJoHTIIIA
puh. koti (09)873 5836
puh. työ 030 720 957
tai 040 862 0957

MHASTONHOITAIA
Krisier Engberg
puh. koti (09) 386 2960
puh. työ (09) 8392 3181

kjst€r.ensbers@koulut.

joma.€uhala@vr.ti

Juhana Nodlund
Perusteltu 16.1.1972

TAITTAJA

SIHTEERI
puh. koti (0S) 458 7794
j.nordlund@kolumbus.n

ARKISTONHOITAJA
Pedli Leinornäkl
puh. koli (09) 701 2408
lai 04'1 532 0891

VARAPUHEENJOHTAJA

JÅSEN

puh. koti (09)802 2393
puh. työ (09) 472 36aa
tai 050 559 19'11

puh. koti (09) 458 4033
daniel@fede ey.com

åd.oksa@hkl.h€l.n

VARAJÄSEN
Teemu Collin
puh. koli (09) 468 2954

Juhana Nordlund
Jåsenkortilla ilmainen

TOIMITUKSEN OSOITE

sisäänpäåsy Hel€ingin
Railioliikennemuseoon
sekå pohjoismaisten
railiotieseurojen yllå-

Juhana Nordlund
ompihlalale 12 A 14
00320 H€lsinki
j.nordlund@kdumbus.fi

pltämille museoraitio-

KUSTANTAJA

t€ille ja museoihin.

Suönen Raitioti€seura ry

Tledust€ls lipun-

PAINOPAIKKA

myynnlsiå.

[4onistamo KOPSIJT 2001

lcollin@cc.hut.n

O Suornen Råitiolieseura ry

Helsingin Raitioliikennemuseo

Tekijänoikeusmååråysten peruslsella
milään osåa lehd€slå eisaa kiytlää

Töölön våunuhalleilla on avoinna keskiviikostä sunnuntåihin klo 11- 17.
Vånhoja Eitiovaunuja sekå johdiiauto, valokuvia Helsingin julkisen liikenteen
historiasta. Myynnisså posiikont€ja, vaununhkennussadojå, op6skiiasia ia videoib.
TÖÖIöNKATU 51A, OO25O HELSINKI

ilman toimiruksen lupaa.

httpJ /,/wwnettilinja.fil-ahellman/

VANHOJA RAITIOITA å 3O mk
2/1997:mm\bunujon1-30mulbtrrdljäeEi

34000:mm,KummeNalnutT.linnå Turie
ilautolla Pohjois-Hååsaan. Katsaus Tampe

md.20 vuota Rairiorå. Tukhotmsn E€llo uude n wosltu h änn€ n m€*€isså'
netrc plan 50 u Bu*il ik€n netioioutta Turus 42000: mm. Haiavaunlt, (csnala PB.niän
2/1993:

v.dkko. luoskovan
3Ä996;mm-vrcsåaEnmelro€lmls
Anst€rdämiss.

KANJO.

Mafrälb

ulnui, Tamp66.n kåG

punqlnllik€nnelåilos

,2001: mm. Työvaunul oså 5. Råilimunu-

zllxto: mm.3ovrcns sån(örsu tåhrJn.t,ik€n- pvsåk.i€n Nlv€l. Nonkdpngil €Jnuja Ov

uk'nnsab
n.nå. Görebo'gh 6trolk€nn6. RsLrioriot
taavåt Englantlln. Tam påE.n onnikoila 90-lu- 32001: mm. H€lsingin Eldotelden lyöaulot,

på-

asEAna

ia

tt999

ul, kwia Tallinnasld, påikållsliik€nnollå Riilimå€lå Melså'ån L nlån vl me'nen

mm. PååkåuDul{sudJn oalvelu_
råk linjsr. Kå€kkois aaslan uud€l kåupunknå- påLvå
dat. Paull Södeöolmin Biliovåunuklvla oe 2,
4/19s9: mm, Helslngin Eiliofål

€nsiw6ikyD

men€llä, Liki nåljånnesw6lsata kunnallieid

bu.siiik€nn.iå Poissa. Mebålån Linj. oy

Tlla!k.€t sRs:n måksuliikelilh

kalta, merkts€
liådönånlokohiåan lila.m.s tuot€61.
Sampo 400 014-54 433

vuodesiä 1975 nykypåivåån-

vÄntpomtonrruA ö 5 mk
HETSNK
HETSNK lcioio.mlodm,ntråi€bhkåki.lcdiEnErc4å,197G1Mn.lEss€ddhdmh
SATn pulåmo.tLriv€uno 195GlMn åkup![s*.llå EDdala la

HELSNKT Pun.håmaa ni€lautu hb 33 Moldddn6så Gk {ir!a slxsylE 1973
HELSINKI Ks'irMui0 $3 Srellm&tu€dula Su@ PaUn 6dudd.17.1.1935

HELSNT(

Johdin.uror622ja625Turdbrmnkädullå6.5.1974

ftnrrrof

Raitiordl

"naktut

nqtoissd jo penneissd

RAITIOVAUNUUAKSUT UARKOISSA JA
PE}INEISSA
vasla nolsukierteesti. koska maksu on a!
van sama ma0rusiipa nitiovaunulla yhden

Tnlevm tammi ja helmilaun aikana vaihdeiaan Suohen markat ja pennil euroiksi

ja

tdFilio'

Dysäkinvälin tai liniudlla keskxstasb liiros
alueiden åärirojoille. ja aikaa oli siilen käytcttävissä vaihtomarkoineen nnsas tunti-

senleiksi. Niinpä onkin olollincn hcrki
kasiella Hehingin mrkl(amuoioisen

0{ri {t{l

vaunukenalipun hinnankehitys ahsra loppuun. KeEnkin on käsillä aihcpiiri.jonka
voitodcta olcvan täsäja phtc.

Eriiyisen Eitiovaunllipun käytiöönono
wonna 1994 sinsi nitiovaunulla ajelun jonkin venan hlokeampaan suunraan ja koh-

Sdnavassa luenelossa mainitul kertalipun hinnat on koottu kesklstan laitiolielinjojen liedoista- Näin ollen esikaupunki
linjoilla, eli Munkkiniemen. Hagan ja Kulosaaren railioteillä aikoinaan olleel fikoisnaksut on seh.yydcn vuoksi jäletty pois.
Näillä rciteillä hiDnal ovat cri aikoina pcru$
tuncct oniin raksoitlsjä.jestelniin. Aikoi'
naan Enioteiden yöliikenteeså enoin kuin
cräi.ä ajmjaksoinå hyös aaduisin on nou'
datefiu joko tororetlua iai åleme11ua taksaa.
K€skuslan altolinjoiUa on usein noldarethl
nyös nidoieiden hintoja; erilaiset ryöhyke'
ja seklodärjestelmäi ovat saaneet aikaan
sen. ettå pilkillä esikalpunkiliDjoilla on käytefty ioiscnlaisia råksoiäiopå kcsl'lsta-alueella matkustcrlaesa. Uusin yhtcistariffi
wonna 1973 poisti kaikenlaisen hinlakirjaqudcn. Tänå scikka on helposri havaitavhsa sn jälkckcstä lipun hinnar huimaa-

tuullisli raniovaunullå mätklstamista kes
Kebitys jatkui mlutånan wodcn

k!si!$a.

kuluttua. kun oleniin kä,ttööD cntistäkin
edullisempi. ctukätccn kioskcisrå ostcttava
raitiovaunDlippu. N}1 sellrisen kå)trijå nak-

rr. rairinu nnrarl2sra,n r3rån r?m.n
markldåårån kxin l4 wolta sillen wonna l98SlJahinla on ensi nonna jopa vielå

yhdd

sentin halvempi kuin iåhän asti.

kin 1970' ja 1980lukujen koval

Etskeria-

Iippljen hinnaDkorctukset pyrkiväl ohjaamåan

nallanajia

kå),tämään

sn markan

vano

on

kodi.

Säännöllkiä ryömatkoja

m)yy nonenlaisiä päivä-, kuukau-

wosi . kuu-

kausi-ja l0 natkan lippujå, losin iniiaariokin oli tuolloin hxomartava. Raniovaunulla
on voinui detenkin matkxstaä myös näiti
tenalipun hinroja edullisemnin, jos on
h:nttinnr Lnllointin s:åtåvilla olevan alennuslipun. Såta nofta sinen se oli poleftipussi
ja sihemmin lippuvihkoja nyöhendin use'

Erilaisiin osrovoimaiaulukoihin !erå!
vaikka kenålipp!
on maksanutjobiD 15 penninjå40 markan
väljlti, liiD lipun hinna. aroinen onovoifta on kxnenkin ollur melko vak@ ja pysy,
relly nNramien markkojcn tarkkludella
laessa voidaån todela, että

siinå

rdosa frikä sillänykyäänkiD

on.

Siirlolippr.
rql9Esrd
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Rai1Dvaun@ks/t na*oissa ia

Ptuissd

t5p

26.n.1887
0203.1888

!ååtettiin kenamksun hida
hevosornnibusiliiktue alkoi

21.6.1891

lqliåikåind bevosmitiovauuliikde ålkoi
så.idöllind hevot aitiovaunuliikenne alkoi

4.9.1900

s$köraitiovtuuliikenne alkoi

11.12.1890

12.10.1917

25p

30.6.1919

30!

t8.2.t920

55p

75p

12.t2.1921
L12.1940

l.50mk

L

l.1944

35

2.00mk

Dk

1.1.1946

4.00

22.6.t947

5.00 mk

1.1.1948

ll *"
1959?S:l

r*

t6.6.1926

1.00

'nr

kåytitslii poistettiin 50 pemiå pieneImåt kolikot

6k

10.00

'1949

l0 rnk

15.5.r950

15mk

1.5.1952

20

mk

1.3.1955

25

mk

1.4.t957

30 mk

?.5.1958

35

kålrösrå ooistettiin Demiset kolikor (50 p)

Hr(L

ltsT

bk

1.5.1962
l-1.1963

44p

rahanuudistuslmk=lP

t.5.1964
'I t2 t966

35P

yhteistadffi kå)tliiön

45o

1.5.t971

50P
1.00

mk

l

20

dk

1.9.t975

l

70 mk

t.t-1917

2.50mk

1.1.t978

3.00nk

l.l.1980

3.20mk

r.4.t913
t.5-t974

yhteisiadffi

udistet

na

kiiyttöön

nyLyiDo yhteist riffi kåYttitön

L l.1981

1.r.1982

3.90 rnk

1.1.1983

4.20 mk

L L1984

4.60 mk

Ll.l985

5.00 mk

1.1.1986

YTv-seritutdif fi kåyttöön

1.6.1986

t.1.1987

5.80nk

1.t.1988

6.00mk

l.t.1989

6.50 mk

l.l.l99t

7.50 mk

1.1.1992

8.00

L1.1993

9.00mk

L 10.1994

7.00

1.1.1998

l,t.200228.2.2002

aftuis6l

Dk

nk

mk(1.01 e)

rft

4

',/2001

l00e

(l

35 e))

eurohintå vastaa 5.95 mkn afloa.
tuakkoon oslettava mitiovaunuliPPq mitio\åutrilssa
ei

1.3.2002

9r;
.1f

vielä edullisempi ennakkoon ostettava råitiovauulippu

(vauustå ostethrna edelleen 8.00 mk
6.00
tai 1.00 e

w.

edullinen råitioraunDliDtu kåtdtön

rn]ydå lipruja rahovaihdon siirq,måkautenå.

emakkoon oslettava EitiovauuliPpu (våunusta
ostettuna 1.50 e,joka vasiaå 8 92 rk:n doa)

Irnnnl

-

1999
1

:.i

l ,i

:,i'-: i

::

9 0952758.

I - IlelsinEin lyhtlikdisin lida

I

fl - HElstiletil uHwtKAtsm
on våddti yllåtys,
lod€llakb on ollut Fllai@nkir mitiolinja kui! nlmero I l Kyseesså on

Monille

l*ijoilte

etlii Helshgisså

sota-aik@woua 1944liikmöiiy,KulG
!å.r€n KB:n liik4rettii täydoriivä linja
EnsimDåiset

miniDat linjatunuksen

II kdytlöö tosta lö)tlaet HRonjobtoku'
ne kokospö)dknjoistajo I 1.3. 1939. Td-

löi!

linje 58 johtåmisKluppatorin sijåm Rautatidtc

minåiD kasiteltiin

la Töölöslå

nn kadta Håkuideen. Tålle litrjalle joh-

tohnta oli kaavaillut turnBta

11,

mutta

kut

rcittimuuros toteutettiin 30,9.1939, oli runrukeki kuitmkin vålittu 2.

Talmikuusa l944johloluta påtni kG
kouksesaan esittåå karpurginhallitlkselle
uuda kaupugin sisåisd Iinjd I I perustamista vålille Kauppatori -

Hemmi.

Uusi
Inja oli laQeEn siksi, enå sodar aih tta-

hd vauupuld woksi liikmenå Kulosa(B-linjålla supisiettiin siten. enii Kulosoftaja Kaup!.i,orin ldliå liikendöitih wir
yhdellå vauulla iDnin vtleil Tåtnih lisåksi KBlinjalla ylltpidettiin yhdela vauulla
pddeliliikmett! 20 ninuurin vålein Kuren

los&rcn bmsiiniåsdd
våliuå.

j.

PdåsryLånkadu

KBlirjd podeliliikme l.}låuiet-

tih kuit

trldn

jo 20. toukokuta, jolloin lin-

jan Dolemåt norct kulkivåt Kiuppatorilleja worcvailiksi seriin 30
tia. Linjar I I lroro!åliksi päåteltiin 20 mhuuttia.

mi

Kaupunsinhallitus

lolumd

hlaiiksi HRo:n joh-

esitykseq jolloin

johtohd!

piiåtti

aloitta! liikemöidin linjållå I I rnaålisl-uun
l. påiv!ån mmesrå. ltelrnikuussa iohto-

tuta kuiren}jn sii6i liikmdimin .loittånista, ja uudeksi aloituspåivåksi på4ettiin
låuarai l.4.1944.Linjd ll linjavåri oli val-

koilo, jå liqiala hrlki
ro158

kaksi

vauls, i,lro-

ja 59.

Linjan I I reitti alkoi KåuprDginportiltå
nyk, Hämestie 97-99:n edustalta. Reitti
k ki Hiimeentieti pilkh Hakådened ja
sielrå KNnurhaaD kartta Kauppatorille,
!n;tåedelleen takaisi! Kalpuginponille.

Linjalla kåtLnijn &.lustonåAsEA:n ns.
pild-unotsrlåisia, joihin liitettiin p€råvauNkli multettu Klllmd-våuu. YhiEnå påivånå kuluss. oli rnyos pikhuuotsalais-peråvauu. vauDut oli sijoitettu vallilan hal
liin.
åvemisen jålk€isis6 \"iheista ei
tiedes pljoåk aLKork soh,åikamoli pule sek! valDllist4 hertilöhDnaata etg såhkostå, pdttti ltRo:n johtohhta jo 5.4.1944
$pistaa liikmetd linjalla 11 ja niinpå 7.4.
alka6 liikeme loletettiin ilallå lllo 20.30.

Linjd

Yhräån i"lokuvåa linjalla

RAtTtouilJA

påir{å muiå

lahteirå, jotka tukjsjvåt Inyöpåivåå,
hempåå
ei ole lö)tJnlt.

Linjasta I I tulijoka tapaukses* nebinsin vähiten tunetruja lyhrtikåisir Fitiolinja Kovinmo a kaksinuneroista Fitiolinjd

Helsingisså ei ole ollutkaan. Linje l0 li,
säkri otr kå'letty
t2 ja 15. Lirjå
12 ehli liikdöiö T6ölön sulrnalla låhes

twuki.

20 wotta meD lakk utimistau. Linj@ 15
l.as liikeDröitiitr l95oluwlla nuulmar
noden ajd. Trrmksia 13ja !4 ei ol€ kos-

kaan kä),tetty

Fitiolirjoiflå.

II kulkev -

nuut! ei tieflå\€sti ole olemasa. J&elEmne Ensio virlå muiståå kuitenkin mathtsLneema linjalla ll Håm€€ntielå.

1öhisgh

ta

Linjo I I lakt.uttamised

liittyvåt tie-

oEt .isririiraisia. IIRO:i toiminrakenohukse$a nodelta 19,K naidtad, enå lindor

uhu-

ja olisi topelattljo huhtikntr lopls
pulan takia" Tiinain tiedor on kuitelhn ol"

t

virieellincn, sillå Biriovmljo kåytt&
kortiston tietojen muLrrn litrjalla lI kulki
taksi mootunvsunuajoka påivå åjallå L4.15.6. 1944. Konisloon on nerkitry ain sellairet uroro! jo*a lodellå ajetdin,joten void6 pi6å varna'u, e å linj.a on ajettu aila
15.6. dti. Tånå!jålkem kortistosia ei löydy lirjålle I I mdkittyjå vauuja.
va

HRO:n johtokunra påai1ti kuitdkin vielå 13.6.1944, edA linj@
liikeMöidåår

HRO:n

johlokumn kokoBten pöyläkirjat

|.3.t939, \9.1.t944, 4.2.t944,
I9.2. t944, 24.2.1944, 5.4.1944,

t6.6.t944
gRO:n påivlktsklt 43 (28.3.1944),
44 (28-29.3.t944) j^ 69 (17.s.t944)
HRO:I wosikerionu 1944
Helsingin Sdobå1 24.3.1944

Raitiovauujen kå'ttökodisto I 944,
tiedot koomut Toivo Niskanm
Kiiioksel Toivo

Nisk

elle, Ensio V,rralle

sel! Ton Heinolle.
Tonnitus ja hrjoittaja onåvat ini€l€lläån

kijoilla vstaan

l!-

komdtrej. ja rå*€muk-

ll

våin cnsiEtlnaiiresä

worcsja

!a.eittjå muutetro sile&

€trä

eltå

ebrus-

valnut kul-

kevåt Hemårnina Hakaniemer ja Rsutatieniorin hutta Yljoppilast lolle sekåAleksdterinl<adun jå $ellmaninkldu kautra tåkEisin Håkaniemed ja }temmiin. Reittinllutostå ei kostasn ehditty lot€ut!& Lisåksi johlolud hlaåkyn ss!, 16. kesåkuutå
påivdtysså worokuumeroluettelosså ei
ole mainithr linjg. I I lsinla.4 ja oorot 58

ja 59 or ndkitty Kåpylln linjalle K. Nåin
ollf, tåmå tukee olettamusta, ettå linjsn I I
liikeme olisi loppunut

15.6. t 9,14.

Aiemrnin

lakleutuspdivånå on pidetty lesskuun 22.

I*r*L

412001 5

Raitiovamutueit 1970-luv"lta osa 3

Klvzt Pauli Söderholn

RAlIlovAUlluKUvlA le7o-[uvutTA osA 3

it'i

lltapåivåruLihkan lunnålmaa Kauppatodlla
Kaksiaksålisel va un ut olivai yleisiå
Helsinain liikenleesså aina 6nsiBmåistsn
nivelvaunujen luloon saakka.

6

1t2001

I*rnol

Raitio\arntk^ta I970-l vulla osa

Pulå-ajån Kana-fr ooftonvaono 202 sekå

LHW:npelåvaunuT20linjalla lAvallioneu-

1950- uvun alun Kada-mootlorivaunu sekä
Kaipion perävauno llnialla 10S/5 Aleksante-

Tnrurrsll

412001

3

Raitio\nunuhtvia I 97A-l4w lta osa 3

,4.:.4.

r: :i::oy suome! auloteollisuusAbrn valnislama
moonorivaun! sekå ASEA-Peläväunu
I'nlalLå 1OS jwd såapumassa Rusk€å_
suole. Moononv.lnuun olr lehlvio 1950luvulla hlomatava koriremonti Linjån 10
pöhjoispååssä oli åikoinaän huomaltavallå
osuudellå vignolkiskoa

ffitIl

n
F

Ennen 195olukua teliraiuovaunul olivat
Helsinoissä varsln haruinaisia Vuonna
194r fKL:n edeltäjä HRo saikåvltöÖnså
k!itenkin k!usi aikaansa nåhden erinäin
modernla ASEA-telimooltonvaunoa Tåssä

8

4/2001

EainE_

Roitiorarntk,ria l97A-tuwLa

HKL23 non 30 vuottå silten. mikkovuorossaan lnlalla 6. T!ohon aikaan tuskin
kukaan osasiåavstaa. eltä vaunLjouru si
vielä jona n päivåfäTåwaniin.

I

HKL 16perävaLnulneen injarla4Töölön

:... . :.:::

i

on l

':-'.+

-, - .-.]!

412001

R.itiavarbtlatria I 97l-luvuha

osa 3

HKL 11 linjalla 4 nimikkovuorossaan4l
kauan ennen NAC-muutostå

l,

10

I

42001

$**"I-

Katsous TdnDercelle. osd 3

Tekn Kinno Ptthdheh, Nikl6 Savi^aati

KATSAUS TAUPEREELLE
.YICITYISET K'IU

Edellishsai Raitioissa

d

PU II

, OSA 3

KI. JA tAH I tI I KE IITE ESSA

esiielty Tampercen

seudu linja-a oliikemettå niiden hieman
pimenpim yhtiöidm osalia, jotka l-uiten-

kin kulluvar dyös yhleistanfliliikennöitstöihin. Tämän artikkelisdjan viineiseså
osasa esitelläån Tanperem kåksi $uinlå
yksityisut liikmöitsiäat Låtrsilinjåt Oy sek!

l-önrlllnpr Oy
Historioo
Us6

liilembiisijiitr yhtesliittyne

tettiin

juui emen

pds

rodå uonna I 939.

Sd

olival.loiflåleet liiksftintinså
jo l920luwll4jotm he oliv.tjo alansa koperustajar

kareita. Aloittaneen yhtiön reitistöksi tuli

Ikaalisii4 Kd*ådpiiähår, Vaja seinåjoelle din Jålasjären kuin Pedsei!äjoen kauttå. Vaileuksier kåutta yhensiD liDjat
såar

tiö k.svattj åutomaiäråånsåja osti

pidiå yri-

tyksid- 1960-luwlle tultåeså hdkilöstömåtuå nol'sijo yli sada. Keskus!åiklå oli

LL17, sx. Tåmm€lundin Liikenne, CBG-494

Meredes-BoE O405N. Xuvaltu yhtibn
varikon tal€plhåltå 5,3.2001

LL 73, LFX-482 Lahii Flyor 520 / Scania
K114. Klvattu Tåmper€€n llnja-autoas€malla 18.5.2001

ahksiTdpercellaKoivistdkyldsså,mltt
nonra 1984 yhtiö rnultti uusih riloihin
Sdankulrnån krupunginosar.

Läsilirjojen aslania )iityksiå oEt lm.
Urho Pitkåjärvi (1968), Lailå Frantsila
l97l ), EIli Sadikko ( 1972), \4inikan Anio
Oy ( l9?4), A Tiura Oy ( 1979), Veikko \4iiånen oy (1985), E MynyDåki oy ( 1988)ja
Nikkilän Liikdne Oy (1988)(

tiniot
YhdöUä on ralliaken ksia Tånpereen
Sdekulrnan lisåksi Ylöjärellå, KankåanVahojätuelläia Pdkanossa. Lisåkli
åutojå seisoo fruuallakin, esim. Markåhuolpååsså,

lojen pihaså. Liikonnekdtråän lauluu låhimå NdsijåncD länsipuolen kunnat Yl6-

jåwi, Kufl, Påikano. Ka*anpååja lkåalinen. Seinåjoelleja

vaMn ajetla

myös Ex-

presB!$linjoja. Eleläsä liikemealuepåd!

9f

Helsinkiin. Ldnsilinjar Oy:n ajamia numercituja linjaja ovat 50 Hörtåmö - Siivikkala. 79 Tanpere - Nokia - Siuro. 80 - 86
Tampm - YldjåNen suunta. Tärkl.åaa ottå,

-b^t,eI
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LL 51 ex Vantaan Likenne. UVM_165
Wiima K202 / Volvo BgM KuvahL lniar 50
Höytåmön kään1öpalkala 25 5.2001

LL 47 HSM-947 Kuter 9 ClPPer / Scäna
K112. Kuvanu lahpereen I fja-auloase-

LL 19. ex L nleblss sverioe GÖleborg,
LYP'652 Carls Wirna K204 CitY L/
scan å N113 cLB. Klvanu Kesklstorila
22 3 2AA1

'.

..,,i i
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Kdttaus TtnpereeUe, osa

i

Völnö Pounu Oy
Historioo
HevosmielEnä aloittåtrut Wåinö Paunu
laisryi

lqrytis

odotieluun

ja avasi

kyl'

1.5.1926

linjan Kauppåtorilta (ryk. Kesrasrori)
Epiliib ja pdi wotta Dyöhemin jo Nokialle. Osaleyhtiöksi woDa 1942 mNthrn
otr

ollut lähes åhsta alkam, wodesta

1928, Tmpereen *udur sulrin yksityinen
'ritys
liikenröitsijä, poislukien wodet 1937 '

1950,jolloin Tamperee! LiikeMe Oy hoiti
kaupungid sisåista liikemettå.

aktliin pitkåja

tuohoD

Vrlt)M

åikad våikee

1929

mae

ton Jlaåskylån liDja. LahieeD piiaistii! pari
rnottå nyöhelnDjr, woDa l93l. 1950-l!-

wllå yhtiö kåsvoi voinalkaasti. Esimskiki
Talda Oy:n osto womå l95a arasi linjai
Lanleeq Hehinkiin. Kånsåsålle ia Valkea-

tiniot
Yhtiön låhiliikmne koostuu nmeroiduista
linjoista 45 (?yTdkintori , Vati.lalK.ngåsalan as. - Kangasålå),

6l

- 63

(Prynikirlo.i

- Pirkkåla), 70 (Nokiå - Keskustori - Kaga!tlå), 71 0{okia - Kesloslori - Lempåå1å) ja 95 (Impee - Ruutana - Lihaslla).
Lisåksi woden 1 999 uutuurena ajetaån Noki.lta Hed.ntå@ uutta pikalirjaa,joka kulkee Pnkk.l.n moonoriliikennetien ka ra
koko T.mleren keskustan ohi. Koululaie
worcfr ajelåan aanull. jr iltapäivållå poi-

kittaislinja Hendta - säiikljiiei. PaNW
Iirjojo jalkeel kåtiåvai mdiluolisesti Kan-

ja Noki.n liikelleeD.
Kansasltå ajelaan poikinåisworojå Ruulanm. Uihiliikmekalstoa yöply Nekalasa
olevan keskusvdikon lisåksi Kangasalla.
SuiDula$å, Nokialla, Lempåålåsså sekå
gasalan, Pirkkålan

Paunu 71 FAB-220 Lahti 400 / Volvo 810M.

Paun! 1n 6 HPLr 16 Ajokki 8000 / Votvo

Kuvanu-tampersån linja-aoloas€malla

810M. Kovåttu Pyynikinrodtta 27.9,2001

25.8_2001
Paunu 51 IAJ-I51 Ajokki Expess / Votvo
858. Kuvattu Pylnlkinto.itta 26.9_2001

Kolusto
PauNn paikallisliikemekahston voi jalaa
nuuran@ ryhmiiär. Yksi ryhmå, jota tosin liikenleesså ei nyMån juurikaan kå),1€te, on l960.lunn loppupoliskolla B58alnstoille koritetut laihiliikeDeaurot. Autol
loikkeavåt lotutuista "B5 8-korituksistå" sii,
nå nielessii, enii ne on tehty Nsille B58,
dlustoille. Alustat hankittiin Volvon Bnsilid teht.ålta, jossa ko. mallia valnisteftiin
Gdålel&n valmislaa edellenkin)
Niihin asennefliin uiyslorjanu. vanhoista
åDloista pqäisin oleva tekniikka (moottoril

uts4

ja puoliåDionaaftivåiheislot) ja koritettiitr
Ajokillå Tamlerella etulaiisså Äjokki Expre$ -ko.eillå, nuhå myös mutaDallå \4ctoFkoiilla. Uudena alustastå johtuen arto-

-b^'d.
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ll6

VoBl0M
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19E5

HUA-659

lt0

55
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Sc
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tlhti

402

2000

BYS-732

\20

67

Sc

L94

Labti 402

zooo

BYS-738

t20
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Vo

BIoBLE

Iåhti 402

1999

xtB-?31

'\20
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Vo

krri

402

t997

LTB.646

't20

73

BI0BLE
VoBIoBLE

La[ti 402

1997

LIB-647

t20

74

Vo

Bl0BLE

khri

402

t997

LIB,663

120

75

Vo

BIoBLE

Lrhli 402

t997

LtB-666

t2l

BIoBLE
BIoBLE

khri,!02

1998

XIB.3OO

Låhti 402

l99E

XIB-294

khti
khti

402

1999

xlB-132

402

t999

XIB.933

t20
t20
t20
rzo

76

Vo

78

Vo
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Vo

BI0BLE
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Sc
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Tant,.rillc

osa 3

^atvn,
hoidclaan Jo nr'1 r.liaosa tunkolinjoje.
(numdoidutlinjal) lälrdöisri ja etcnkin vii
Ionloppuisin lähcs koko lähiliikennc ajctari

Yksityiskohiio kolustosto
Maralalt riabu$icn myötä P.unu siirrli
m)'ös lihiliikcntecssä ildastoituihin busscihin. Uusien autojcn !.rustukseen kulluu il_
mastoinnii lisiiksi myös Mitron linjakilld

jaT

nNden silaun htkurar kcsklo!( h_

kuun orunatrå kahti cnsindiiislai yksilLiå
(auor ?2ja 7l).jone kskiolel ovat noF

Lirkloricn ctrna

on noPelmpi

loinin

rr, k!in pcnntcisillä orillaja Iniiksi ovi ci
''hdrkka' rilna .rautucsaln ja sulkcurLrc$
M.n kosln oli tulcc vain muulomi. scnitciä
korin ulkopuolcllc liikklcssaan. eikai !aadi
toimiaksecn myöskiian milään oviaukkoon

nkcnncrlrlia kär4rör.nkojrkutcn esnn. vip_
piolcr. Joillkin vuosia snlcn n)ös TKL]n
niuutan.an adoor tull iällaiscl liul'lovcl,
nDtta TKL luopui niidcn hankkiniscsra sn

tcmnin. ilmcis.sil hinnan noksi.

Paunu 64 ex. Vantåan Lilkenne, ZAO-1Sl
Wina K202 /Volvo BgM Kuvåltu Ptrynikin

Paunu 67 BYs 738 Laht 402 / scänia
L94Ue. Kuvaltu Pyyn klnlorllå 2.8.2001.
Aulossa normaalikokoisel renkaal

Palnu 75

L

e 666 Laht 402 /vovo B10B

LE Klvanu Pyynikinioala 22 3.2001
Påur! 73 LIB 647 Lähli402 /volvo B10A
LE KLVallu Kesklslori a 2 3.2001

tul
t

4t2001
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gtvtl
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Leh eikk4ifi wosi.n rataa

IEIITIIEIKKEIÄ VUOSIE}I TAKAA
Helslngln Sonomot torsiol 3O.O7.|9O0

Uudet roitiotiet

Eila ioinjtetiin ko€jo

åsken

vålmistutrel-

la Etåosalla Kaivohuded kohdalt! EiGsai@ld luo pitkin Tehraakstuå. Klo I tåh-

dettiin Kåuppatorilta ylinålreisellä
nulla,

johd

val

oli åselettu uudmåIinen såh-

körvålittijålaitos, joltaisia kuulutaan ru-

pava kå)run!ån klikilla Fitioreillrnh.
ja joiden etev&nmt)s dtisto rimållå or
siinä, etteivåt, hten vatrhal, m kissakld
poistu Imgalla ja vauhli si:s pysyy kålkealnanomam. Pid nttih valhm Fiteen påi-

påir Erinmåi.

he. Ku juui Eitu nuu.aån ruleejyrklä

våkaEslija tasi*sti sekå hwmanavrsti
pioemllå koliDua kuin vdfblå Fil@lla
ndmå huristi våuN hla!å k'5tiii, ihnisten

kååme raiteissa. saavat saimale .suklat
aam$ta varhåjn hyöhåiseen iltae kuutla

leenja nih lihdettiin Einan
sm

uteliåina hyökåis ikkuoihin ja ovikå)'tåviin uutta hminaa tatsom@.
hotulrih ja ratåisin oli kååMlnåvå rårltas tietå,
siUå vaihde ei ollut vielå valrnis, Eån valBistuu vasla tåki paivaiksi. Palaniin liis KåivG
huotreen kohdalle, josta !ådstiin toiselle
raiteelleja niin ajettiin sekin pååsiå !ååhån.

Eir

Ajattelirya mielessåni,
Alu*si kåttiin katselenase uusia Giteits,joita niehet p lEallae puhdktelivatja
nuutoin viimestelivåt. Hyvin nä)4ti ty6 olevan tehty, lnik?ili ':nallikon" silnå voi sitå
awosrella. &ikoisu ena siinå on nainina,
va, enå iållå mtroella, emohLdD muilla-

uudstanlemerbvillå ei beionialutlsa
ole kåylelty sepelikiviå ved suurempia
sååmöllisemuobisia kiviliuskdeit.. SamoiD ovatjohiolegatkh htukån toisella lakin

r.alla kiimjtet)4 kuin valhoiua Edoilla.
Sovitettiin sih såhktuvålitåjålaitos paikoil-

-

Toisen

m{ilminsod.n aikåtrr ja

sen

jåI,

keisinå wosina Fitioteillå oli loistoaikatre.

Raitiotiet såi\,?t riEaileen lålvennat ja

Iii-

kdteelliresli joNtavmmt dieselblssil

v

1950....

Kiskoistaan vapåuturut liikdnelåilos
voi nyjousL\,r ninja rehok|.nmh palvella esimerkiksi tlusiitr a$m.låhiöihin
muuttåneit turhlaisia.
Turun Kaupugin

Liikonelaitokrd

esi-

hi

a

minulle-

kiD,joka sun kaukam Hwilakatull., tulee

belpol päivlt, kun viidellåtoista pmillå
peåsen Gsteds keskikaupurgille issike nG
peudella

larvitsmait! ponnistella

asted
helteesa KorkeawordkaduD måkiå, auineon paahlesa $ontu lelldån. Ja \€me
d, ettå Mlå tållå, kun se kokonaan valmi$
tuu piildn Laiwrinkåtu ja niin cdelleo
Ercttajålle saakla, liiken! tulee olemaal
SiIå lnall(a siclB keskikgupungille on pit,
ka. Ytden v.dopuolo tuo ulsi tuloks kuitdrkin lnulån@;

Se

50

karkoitråa EiEsta

R.ttiovruru 1970-luku
vuosibinrne,m vailtunind

F!-

lliriowmujen jymhåå ja sudD@ Heikoille sail1ill€ se ei er'rinkåån ole iloksi ja ter
veydeksi. Ehtå!å ei tånå epåkohra ote oUul

Koema*å oli mistluur einonaisesti
ja tDt)råisinii muhoilivar johtokune herF! kun llhde$iin takåisir kåupurldiD påb.

KulksDåll€me nlaosalle aiolåan po-trå kåkri
uutta våunua, jolen Karyp.torin ja
EiEtr våliselle Eiteeue tulee neljå vaunu.
Klikki@ nIl.an uuiå Eiteita vanm mkm-

tåmae l0 uuda våuua.
Jålellå olevar miderakennukse! nekin
r)1 ku! lakon
uhkakin on saatu våltetyksi, sannalve6jå1,
ku .ikoild tendå hkon. Niin erdt piakkoir

edistyvåt htaå! v.uhtia,

!åäståån noilla ,opeilla ja h.lvoilta
ajopeleillå yDpå; kåupunkia.

Loplksi naiDinakoon, €d?i Tehirårkad!tr rata tåst5 påivåst! akaetr on yleisön

lupailee ilois-

keskisuå H€lsingimiemellå jarkerlaneetr
ainakr woteen 2000 asli. \4imeKn wod-

Mi-

na krljetetriin råitiovamiuillå noin 78 pro-

ta kåånnetrå Helsingh EitiovauDuille.

käii loiveemne totdtuuja kaulunh hyvrk-

mttia keslastaliikenteo natkutajislå.

siy esitykehme,

v.nhimat 2akslisetnoottori\,?u jonosikynnenq

Myös liikenteellisesti rairioiåuuille on
tulossa suotuie Eikå. Kdrakauphgin lii-

alkupuoliskolla eldkkeelle. Ne velåygaåt

kenne!åylien suunnineluse on otertu buomiood Fitioliikenieeo såibriådnino. Ksu,

pååsevdr

pois uusien ja kookkaida ja sulåvasti liikkuvien nivelvauujm lieltå. Pitkårn leiiuut

epåvaimrus raitiovaurjd tulevasta ase
mst ja osuldesta kalpunkiinme jrlkises,
sa liikmteesså on hålwDltja liikemelairos
voinee yli kylMeDd woden tauor jålkeo
jålleen uusis railio€uukålusioarn. Raiti&

liikmeitå joukkokuljetukser pååNotom

I*"d

punginhallitusdpååtöksillååir"rsm ni
tioteilleueillakaduillaomatlåisr rUMk i
nuur liikenteen aihdtråmiliå häiri6itr!.
Nåin vaunujen matkrt

ffiasti

våhitellenja niidm suosio yhå
Meilrii ja

mu!.lt

nopeutuvat

panfte

3.2.19?0

/U2001
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Ti.lalitnirrorr oi .tlo rDirrkiiirll :lrr'ati,alit, iolloi $ilii l{'orr.)alr
Kevötkokous 2OO2,
Kokouskuisu

SR5-informootiotq
söhköpostitse
Jos haluat saadå nopeastiajankohtaisia

lie-

tojå SRSrn iai muuten alaa ltheuå olevisrå
tapahtumisla, se kåy päiosä sähköposlitse.
Jollet vielii ole mukata, Sinun on ensiksi
ilnoiteliävarinkiin liittymisestäsi yhdislyk'
sen sihleerille sähköposlilse osoiteeseen
j.nordlund@kolunbus.fi . Muihin osoittei
siin lähelettyjä aiestejå ei otda hnonioon.
Samalla suostut siihen. cllä säbköpostiyh_
teystietosi välittJA kaikillc mukana oleville.
Tähän rinkiin voivattulla vain SRSrnjäse'

net. eivät seurån ulkopuoliset. Muistakaå:
kukaan ei ole lässä syslemisså allomaattisesti nukånå. vaan ainoastaan .e. iorka

Suonen Raitiotiescun ry:n kevälkokous
pidelåån sunnunraina 24.2.2002

klo

11.00

altaen Hehingin kaupungin liikennelailok-

sähkdposritse ilnoittautuvåt yllämainittuu
såhköpostiosoitleesem. \'ksi ilmoinautlni_
nen riilulå. Jos haluaa erota ringistä, siitåkin

*r

ilmoitus sahaan osoitleeseen.

naistadoilu sekå erilåista mielenkiinloisra
ohjelmaa sään1ömiiä!äisjo åsioidm lisåksi.
Mainiftakoon esimerkiksi åjoa jollain onkoiskahstolla vallila! alDeelld varikko'
alueen låheislTdesä. Kaikki SRS:n jäsenel

Tåfrå palvelu toimii tåydenlåvå.ä r€lincenå RAITIOn ja SRS:n verkkosinjen

rin-

nallå. Såhköposlhrld ei kodaa sen enenpää jäsenlehteä klin intemetsiwjakaan.

vallilånraitiovaunukorjaamon ruokålås
Kokols on sånalla seuEn l0-wolisjuh_
lakokous, jo$a järjesielåån kahvi- ja leivon_
sa.

roivotctaan ieNetulleiksikyseiseentapahtunaan. Jaiilaisuls siis koskee vain yhdistyk-

Helsingir kaupungin liikennelaitoksen
VaLmel-vauno 337 liikkui danaskuun
12. - 16. påivinä lrricrosoil-mainosva!nuna

en puolllla kanlakaupunkia, Panna påivänå
vaunu kuljeni messuvieEita Mikonkadulta
Wanhaan Salamaån Kalajanokalle. Kuvå
Teemu Collin 14 11.2001, Kätaianokka

2A

4t2001
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TINJAT
To6Lin. 27.9.2001 lls€ar Helsinlin mirio-

ti4auulinjat.joiEt

poikkeusreiltejå. Tånå

kosh låhimå linjoja jotka ajåvat normaålisti Alekmterirkatuå låiteen Sm.atinl,oria tohd.Ia. Noin kelb la:n aikoinir firja
I ljoi suMass Kåpylå - KaupFtori KaisdieDen - Kåivokldun jå Ylioppjlastalon
rcittiå Alekselerinladulle. Linjan 3T vå!t ajoivat Töölöön tnatkatessaan reittiå
Kaisaniemi - Kåivokålu - Låsipålatli - AF
lådidkåtu - om ritti. Hårnråvåå sikåli. enii

3T .jå. osuutlå Kaisani€mi - Kaivokatu
syös siloin, ku vauu on tulossa H.kaniemeståjs o mElkalla Erctiajalle ja edelleen

Eitu!

päin.

Linj. 4 åjoi sulldåsså

i

eli ajaess@ Kalajsnokalta Mud*iniden
.eittiå KruDnunhåk8 - Kaisgniemi - (åivökåtu "

Ldipålatsi - oma rcitti. Todemdkdisesti

linja 2 on ajarut suumåss Katåjanokan
temb@li - Lirjåt Kflununhad k.rtt! (h.vai oitsija tutki di@ nin Kaivokådm /
Maderheiminlien risteyklesl! ktsin).
5.10. klo 22 - 7.10. EitioliDjal4, 7A,
10 ajoi%t Ruebergi*adun ja Arka7B
di.nlådun kåutra vienfi työlraan uroksi.

jå

Psjmiai-illdra (5.10.)
4. 74, 78

ja

ålkaen

rlinjar

ja 7B on lawtaha !åivåltå ja $munlaina
puoletrpäivån

jålke6 alkuihapåivållå ti-

heåmli vuoroväli kuin arhsin vstaavåar
åikaan. \4ikonloppM seiskojo worovåli
on hlvin siånnöltinen kahdeksar mi Nttiå, kun arkena påivållå uikien vålisena
åikåna se on yleisilnnillåån yhd€ksän Ini-

vå6ir ainutkenåin€n (miiktapllolella). \4ikonlopun liheå liikenne
s€iskoilla on vårnastiki! vasin p€ruslellu4
nuuttia. Kuvio on

Oop.
pero våliå poikkesrcittiå Mamerheimintie - Arkadiukatu (ci Albeninkatu kuto
HSss våiretliin) - Rmebsgirl@tu - Man-

jårj€stetåånhän Messukeshksessa juuri sil-

nerhennintie'nolenmissa ajosuunnissa.
Puuttulalla osurdella ajettiin tilapåisellli
bussilinj.lla lDq jossa ainakin låuånraina
havaittiin luoden 2000 Mersu ja irodetr
1999 volvo 7000. Edellisistå jåiJ_estellstå
johtuen Töölörtorir låheislydesså kulki
åttiivisesli myös v.riotan-kalusloa. la!tu-

9 rcittiå otr pååtetty muuttaa

10 ajoivat Lasipalatsin jE

loin rsein v.Bin merkilåviå nelsuja j.
nuita runråasti våke! boukuttelelia tilaiHBL 24.10.2001 kertoo, et6
toehdosra oD

Nd+ 38linjållä 6. Vaan miiå edkoisia tåsså
on nåhiåvlllå? Kuvå Juhana Nordlund
6,9,2001

lallrkunnalle esiteltåvåksi reitii Ilmala R.utatimiori - Buleva.di - Freda - Ijiwrinkaru - Tehtadkatu - Pdåmiehenkåtu Pursimi€henkatu (Eira).

Poikks.

siis aikai-

semmasra siten. ettå Korkeawo.erkadun

sijaar liikennöidåiir olemasa olevia kbkopäåiepysåldlle.
Busilinjaa 17 ei liikemoitåisi lå6såk!ån
mallissa, nutt linja 24 pitmisi Merikådulle

ja litkin nylq/isen lA:n

aitiolinjo

\4idess vaih-

vålitlu kauplnkisNmittelu-

Keskiviikkona24.l0.200l ilmesBnees
så

Merrclehdesså kerotiiin, .ttå Helsitrgir

tai.a bongåttiin ajossa ainakiD lauur 205,
206 ja 207. Poitkeusreitin sra oli viehårityö Mamdbeimintiellå.
Tiistaina 16.10.2001 Helsingin Eitiolinjojen 38, 3T. TAja 79 aikataul mlur
tuivåt hiemd. Mairitlille rsgalinjoille
joudlttiin arkipaivinå antamad lisåå ajG

aikaapide äma å kiercsi&a, mltl! wG
rcja lisåaunittA. Tåma llas hawetrsi worcvälejå Tåhän liittym esime.kjksi linjoilla ?A

HKL62 (saiaa N +) HakaniemessåTåssålrln kuvassa on alnakin yksi pieni
edkolngn yksityiskohia, mLita fiikii? K'iv€
Juhänå Nordlund 6.9.2001

Innqt
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METRO
22.9.2001 olivat metrojuet ainakin os.n

rikåapåiv:iss6-va!Nisiå.ltavainnolnåis'
1å

tehtiitr 15.00 maiss. Ttnåjohtunee 22.9pidetysd autottoData viikonlopusta

- 23.9.

Kaikk kaksiloist! M200+arjd varN- 224) olal saaplneel Helsinkiin.
Uudernlim metrojllnifl kuulutuksisså on
såilyd}'t vdleDnån kÄluston kuulutuksiss
jo ajat sittd pohnmut hulluk\lri$us eli

pariå (201

kakihelilm pysiikki-ilrnoitus "Kaisdiemi
'Kuva,joss 1,1Aja lx nåkyvål kaikkisa_

yhdisr

manaikais€sll". Ehkåpå Joku låhettåå Rai_
rion tolmilukseen sållaisnkin kuvan, jossa
malnifruien linlojen vaunut{n nåkviBivåt s_
manaikäisssli... Pysåkkikilpi€n kummajäislsta on omå åftikketil.hd€sså 2 / 2001.
Kuvå Juhana No.dlund 1.9.2001, Helsinkli

-

tulevan råitiovaDulinjan 9 etelåind osuls
saatetaankin Iinjata jo olffia$a olevia Fileitap hn reittiå ,,, - Mamerteinintie - B!levårdi -

lredrilinkatu' ljiwrinlatu

-

Teh-

si

nåssä

olem

linjao

linjojen

3

l.

ja

7

Yki

muutos

naftåi'

reitlien Eihilminen

oliEt dnen l980luwn Puoltå våtiå Eds
håImhtivin esitys lienee se, ettii EtelåBrrd ja obrnpiåtmina.lin (Etelasahman)
on åmettu )mnärtååjälvån kokond vaille $o@ joukloliikemeyhteyttå Helsingin

ydinkeshsi.stå. Esitys on

!6in eritoins

Siinå liDiå 3 olisi yksinkenaine! rengås !eiinreisen klhdeksiko. muotoisen kåksois-

p*

tåa*åtu - Peråniehenkat! - PD6imiehen-

rmka.n sijaar

katu. Peåtepysiikki srjaitsisi Pumwor€ssa
Paåtepysåkin Påilalla

rustuNt vååri*isityksiin jå lopnlliset $unlitelmal tullcvål olemaar va6in erilåisia

reitti ei kulkisika.n KoF

venattiaa viime åikoina julkisuutta så.nei'

ryLyisen lirjd
Nåin oum liljan

lA
9

keaworenLatua ?itkin Tehtaalk.dulle.
Kapteenirpuistitkootr eik! MerikldDlle_
l@a. Bussiltuja 17 lal..karlenaisiin ja eta
tåisin ola komtlåisiin jollåin nuulla

liljala.

Maraskuun 22 - 24. påivien lehdissÅ
(Uutislehti 100, Melrc, HS) on olltrl sekavi.kin kijoituksia nitiotielinjojen nuDtoksista- LiDjd 9 perurrtnism sut"ttkeM linjojå 3 ja 7 0116 multt nåssaja linjaa lA

Uudm 2oo-sariar vautrujen toinitus-

paittåin Titötösså lakaisin sellaisiki, kuin ne

OsE

lehtitiedoista lienee

2A3+204,

29.9.2000
8.12.2000

205+206.

30.3.2001

201+20E1

27.4.200t

209+2t0

15.6.2001

2lt+2t2

13.7.2001

z0t+2021

2t3+2t4

10.8.2001

2t5+216

24.8.2001

2t7+2r8

7.9.2001

219+220

21.9.2001

221+222
223+224

12.r0.2001

5.10.2001

siin.

Helsinginbussilinja32 lal*autettaneen

KATUSTO

31.12.2001. SeuEasstå Påivåttå ålkaer linja aI koraa linjån 32 kokonad ja jatk

Toinen Kulosaren Jmboislå eli

Etelai-Hegsla eleenpåin urtiå Eliel Sådi-

purenu

.

sen tien

keskios Pitkitr

Pohjois_Haagaaq

iosls rcitti jåtlau vohaå linjarsta pitkit

tro

6E on

vallild hållissa. vaulsta oteBiin
quuun
69 vamosiksi kelvolliset
lalted
osat. Tåmd purettu

vau

oli kaksikosta

se,

vietånl elait€påiviåån Röyk asä kesrmökitr kov@sto4 miksi sen kori oli

jokå oli

bldlaiia

?2.9. oli tilåusajoBiliovaunu

15? måksuttomdså yleisdtiikenteesså

KauP

patorilta Raitioliikememuseolle. Tuolloin
vieteniin autotdta viikonloppu
Menån1åina 24.9. sapui Oiåmåestå
litkäslii aika uusi Vdiolråm, tållå kertaa

jålkimnfisen tilåusc.iin ensimåinen eli trrc

22t.
Ittåpåivältå 27.9.2001 håvaittiin KåuP_
NrII+ o 8? liDjåI5 3T

påkorkean pysåkillä
vuorossa 39,

vielå ilman kylkimåinoksia

on tullut phskorja*sesta melko åskettåin Oalainnon suhleen).
30.9.2001. Raitiolirjm l0 kalusto sun-

Vauu

nntainåplolihaPaivin: HKL
206,201ja209.

69, 201, 202,

Nrl+ 45 linjan 4 polkkeusteitillåA*adiankadulla. Kuva't€em! collln 7,10.2001,

22

42001

Innrol

1.10.2001 klo 8.40 Ratti-Karia Helsiaginkadulla matkålla kohti Kalliota.

Tiistaina 2.10.2001 aamulla linj.n lX
huusa (20) oli etulinjåkilveså
vrlån ail(.a nål?aillå tumB "l \r"'. Kuljettajanvaihdon yhteydesså klo 8.00 paikkeilloisessa

Pedantaina 5.10.2001 linjan a kahsto
vain
Nrl+-vaunl1ihin. Munkkinidem natkustaville taiottiilr lq4,tiä kski-iåltåån 27-wotiåilla vauuilla. Töölötr ainoat Nr[+-våuDut (? I ' 73) sattui €t tlona iltapåivån! kaik,

p@stui iliapaivålla nuhka-åikånå

ki LFpille. Toisaalt! h/mpillå nåryi (klo
15:tr aikoihin) joståin srystå vain k.ksi
vdiota (201 ja 205).
NrU+ 87*så on tilaa klaffi-istuimille

el

nNelen luonaA.ja B-våbu$a. Toish
noe! kmmankin oMn keskiovifr eli ovio
2 jå 3 välisellå abeellå on kaikftien vain
yksi ta@odainen istuirr lan perirleisesti
vasbåaalla alueella on ollut yhle€nså 4 is-

nri

NrI+

46ss

nathslamon
nå)'ttölaitteet (pi6tå nållia) ia laibeiUa on
a.

pysrytry

on nudet

konam@ malla

såhgy/Stamu -kilpilaineet.

p€ntueisel Py-

Vaub

etuosa!

siwilkunalla låhellå linjakilpeä on myös
womnunerokilpilaile.

Mmanraim

15.10.2001 ihapåivållånk

laihimiveliå oli linjoillå I, tA,lxja2kaik,
LinjahnDuksella I vaNs1etu HKL 30
kåvikålntymåssä RauiåtimtorinMikonkadu puoleiselh råileell4 palåtm pian ylös
KaisdieDe*åtua, hienm emen klo 14.00.
Käpylån suunnalla on viime aikoina n!Lrn)1 låhes påivittåin nDblalattiakalustoa,

linjaliikerieeså. Manar,

e' losin yhtåkåån

Iainja riiståh 22.-23.10. våljsena yöne åi,

n.li!

Psj.ntaina 26.10 Vdiotmmeja vilisi kåtukuvass. Linj.ua l0 oli kaikli Duut "ajohntoiset" v.unut påitsi 203, eli vaMur 201,
202, 205, 206, 2A7, 209 ja 210.

NdI+ -våunuissa l06ja

o!

109

myds

worodumeromå,flö. Perj.ntaila 26.10.

lulki

106 linjallå 3T , sålköiseD

woroN-

muk@ worossa 39 ia siwlinjakilven viereisen norcnå'aön muklar
rrloross 31. KmpaE noroa 3T aioiloån?

Såhkolekniikanaan åinoltaatuinen oman

sdansa lahovaunu HKL

11

(Kåna/

s1(jmberg /ABB) vm- 1959/95 H€lsingin
loistais€ksi uusimmalla ralliovaunulinjalla
1X Hakaniemosså. Vaunu jåi ainoåksi
ko€kå ppåle€ksi eikå vastaavåä moder,
ni$inria 016l€hly eikå tehdå muile vuoden
1959 vaunuille. Klva Juhana Nordlund
6.9.2001, Helsi.ki

m€ronnå1lötr

Måmskuun åikana siioitettiin mai.låIattiaEitiovållnuja Helsingh raitiolinjalle 6.
Vdiotramej. alkoi nål?å lirjd 6 duhk.woroissa siiå muk.4 kun kwtosen kulje!
tajille olj saatu annethD matalalaniako!3

l. 10.2001 . Spånkofftilåusajosla Hie-

1alåhdeD

niteilla iliapåidllå.

Lll.200l. vaiioeaD HK!

201 Kåpylåså klo l4jälleeD. Kilvissa "Opetusajo".

oll. edellism k*jolloin sijna oli
'"n
Os6m-måinokset våuN 337 kuljetti 13. l4.l1.2001 Desuvietaita Mikonl.dllta ja
parilh mullta keskikalpungin pyråkiltä
wanh@n Salamd ja takaisir 15. , 16.ll
v.unu liikhi jålleen lshind liajan 3T reitliä vasl@€lla kitroksella
12. I l. rairiolinjallå I ajaneen rivelva!lå.

Vauu

337 on lairnut

ajo$a

wdna

1994,

nu

73 (toivottåvasli hava;Dnoitstan nurnercmuisti €i perii) sisålåyttd Ontui nåynåvån
omian, sillå jo matkalia Liisånkadulta S*
naalintorille (kellm ollesa noj! puoli kolme) se ehli ndyttiiii hyvinkin nielenkiintoisia pysåkkitietoja kuten Kdsållisdkistor

klo 0.301.00 Vdiovåulu 203 höylåsi
koeajckilvet påållå pitkin Måkcliinkatua vålills Kåpylånarkio ' Koskelantien risteys
lseåmlnan keEan (eteen iå!kse), viilillii

20E

"hurjaa" vauhtiå. Kyseisellii laikålla on runsaasti puita ja taihån aikad wodesla Diiden

5.11.2001. Va;otran 201 linjalla 6.

kohdalla Relkeilymaja", Tlomioki.kon

Nåinhån

nainokisFl.ir luvaniil eli "rcviiri
laajeni". Linjalia 4 sd sta.n ajettiin
vaunullå 98 joka on NrIl ilnan

trurkallå'Suohenliman lautta"jaAleksilta

"plusskoianstå . Mil€trkåhån pårjåsi ko.

senaathtonn laidlssa "Lbja-autoasena" (ja
smal loki muiliakin kielillå). LiDja-albero
ja päåtepysäkk sntaän nåLryivåt oikein. Tai

lehdet ovar päåosin kiskourissa. Viime ai,

koinå linjalla

I

Lalkeneel laihiålaiset ja
joland nivel o%tjmameet vårsilkh ylänåkeen alle kåvelyvauhtig- Edellä nainirhl

Vdio

1åa5

nå)4ti

kiht aånja

kulkevan aha-

kir alarfkeen kohtalaisen sutjåkkaåsti, eftä
pduutuksessakaan ylånåkem olki nå'ttå-

rlr

olleen suu@Dpia ongeltniå.

HK!

210 h.vaittu klo 14.51 p6jeLilhialla 10Töölössu.

na 26.10. Helsinein

Variotram 210 oli linjalla l0 tietLivåsii
eDsimåistå kenaa torstaina 25.10.2001.

5.11.2001. Koeajossa ollul variotEm
ylitti PilkåNilld n. klo 13.20.jatkaen

v.unu lirjalla

ku ei ollnt

s.telljitti-

jårjdtelmd.ntam6savaloetuuksiå?

jos tarkkoja olldn, kaikis tåpauksjss tekstin 10. kirjain jåi pois, sila nä]tOstä oli yksi

"Toukkavauuja" nainostettiin taas ah-

keEsli Etikoiden ja bussien kylkimahok-

ja

nåkyipå jopa MTv3-kanavalla
HKL:n touklaFtikka-arimetiomainos.
sissa,

VTs-vaunu 337 otr reilattu Microsoftir
mainokseksi ja on liikkunul maanartaina
l2.ll. 3T:n @ tie iLnån naikusr.jja. Tiiståina samainm vauu oli myöslcin liikkeel-

-I*"rf-

Linjalla 6 ajelevassa matälalatli.va!nuss 201 lukec Vasapuisdkon kohdalla pysåkLirii)tössä ruoisiksi FölksvåM (p.o.
20.11.2001 kello 16
la seisoi linjån 3 T

åikåa Bulevardil-

Eun\

78, kaikki valot
pimeind, viEoitin ahaålla. Sen perås! ol-

4!2001 23

5
Lahden Liik€nne 328 (XlB-428) linjalla
Melsäkankaalla. Kuva Heikki Pånttilä

ja kol'nosen
lcen lirjan 6 vaunun kuljeftåja
kuliena n h,tti\ äl dl ikal yhreen Nom kymreljä. e7 työNr 7s:n Bulevardra
msrå

ili

lullosen päåiePysäkin kautla. hka$rn
keskusban, josta ilmcisestj värikolle Kes

alas.

pysäkit

klstaan päin menevien ratikoiden
olivat Bulelardilla.6a vaFnan mulallåhn)'

i

luonnollisesli täpötätmä Ltutosta odotlavia
natkxslajia- Kun låfrå "kaksoisvaunu" tDli
pysäkin kohdalle. matkunaFr vnnivåt Pv_
ridÄ5 srtä. mDna se hununelr vam oii

K;llå py.äkeiltå laulli ibmettelvå.
28. I

2001 FitiovaDnulinjalla 2 oli

l

I

p!o-

ja
lillapäivin kolrne nivelvaunua (34' 100 39)
27
Såmana
Ncliås !åunu oI R-Ml

'iössa-

|ijoilh l

lAJa
(21
'lrapär!ånä
qoden
vrunDja
1959
I r .l' åiosi !a,n
ja
Lin_
25)
12.
8
21,
i8,
Il,
14. 16. 30, 10.

lhkå

kåtn

iållå 3T kotki Nrll 96. Yleensä 3T:llä liik'
"kuu
vain pluekoriattuja vau'uja Lii.jalh a
oli aiosåNrll+ 7s- Yleenså Töölön linjalla

kulkee Nrll+-sarjasta vain vaunujå ?l - 73'
vano 210 txli Helsinkiin 20-62000 ja

222 30.10.200t

.

28.9.2001 HKL'Bli 95I6paikkaama$a

linialh l6 Hel\insi$ä Linjan arkicamuFn

05.50 lihdöEså Hemeltaesta ei olc ollut
.nrä nivelb $iå sen iälkeen. I'u siirryniin
kesäaikabuluishnomaaliaikatauluihin Pa'
rin

viine

ruuhkaworoissa
Päivän aikana on

havaittu autor 9619 ja 9620.

l6 l0.200l Hclsinginlinjallel6årkilii
kcnteeseen asetefta lisäbussi on HK!-Bli:r

ovettonaån kllkecnsä saanut aiflakin vm'
2001 lka ksct 103-110. jotka ovat viihe
ja 79'
aikoina yleenså äjanecr linjoilla 57
30
10- n
laallättienhavainnoitsijåbongasi

sisåisellå linjalla55myös
O405N vn. 1998

1s.30 vålonåinokseD nvös Hakaniedet
slunnasta tlllecn linjåa 72 åjavan STA:n
lkaruksen raljest Mielenkiintoinen k)sv-

(diesel).

mysonkinn'4.onlolehdissäm iitNdn20

val.ma'noksellisen bussh määrä5n låske!
mukaan mYös STA:I åutoja, vai orko
n

ä i

rå liike nleessä en

cmmänkin ..

Tiistai iltäna30 l0. olilinjalla5T lalanomaisemPien lkaruslen Ja Cams CirY
Ll.idcn Gckå
srjaan

tlKL

9

dise!

eud rackaasumalleja)

(Lahti402).

91l

oli
Tostaina 8.11. ja perjanbina
ylcensä kaasuauroilla åjefiavalla Hehingin

98{arjan MdccdesBenz O405N
HKL-Blssiliikenne hankkii ioukoklue
sa 2002 alkavaan liikentecseen nnsaasti
l4B tulee 4 kpl
kalustoa. Linjoille 14

j.

maakaasu-volvoia Säfilen konlb ja Tammelundille 2 tpl maakesu-Citarcjå Linjoille 18, 65A iå 664 tulee 28 kpl tnaakaasukrlabi\iii leli_volvola Säfllen lorillå Lin_
a2. a4 - a? rulce Scala Scanioita l0

loille
kpl.

Lehdissäkin mainostettuja vålonäinok_
sia HK!:n bussien I'fljissä on n)l alkanut
niikvå liikenteessäkin Valotnti'oksen on

Microsoft-mainosvaonu Katajanokalla
Kuva Teem! Collin 14 11.2001

24

412001

lRArfioI

14.11.2001 Helsingin

HKL:i dieselMB

linjalh l4B ajeli
05l0 Citaro

outona aurona Mercede$Benz

iosa jonlin sonin ilapäisrekiste_
rinum*oR-0211,Tesii'lamdelundnaises
sa" aurosa od isot CITARO-lekstit
så, ovcL 2-2_0

ktljes

ja rJkadan urumajåqcstls

larn TLL 5:ssa Auloa ajo'
kulicn
HKr:n
Ja Ma,niit! Cihroan MB:D
linF'
csiftclyauLo,jokå on saanur luvanolla
hikentssä mamrlaun aikåna Aluksi se o li

sananlainen

Ruhdsa linjoilla 14

ja l4B.

lopPukuuslå

Varha$ametron liirvntäliike eessä28.I ]1200I Hehinsin Iitjalla 62 liikl'li
enren iltapäivän ruuhkaa Scaria Maxci

HK!9516.

.i

llll

'-1 ltut r

lllt

I t lll
!1M::

i:]ii 1l|| 11{ I

!'

ll

Helsingisså oli sunnuniaina 4.11.2001
ainulkertainen mahdollisuos matkuslaa
scania N l l2CUKuner City -kåupunkiäotolla
{lBEr06), kun Koillismåan Turistiauton
Ruka Ski -bussi kuleni messuvierailå
Helsingin Rautåli€nlorilta Pasilan Messukeskukseen.Alto on eniinen TKL 106
vuodåltä 1988. Kuvå Kimmo Såtei. rtä-

vä$ä alkam,.iolloin aulor siirtyivåt Kmadlle. Aulo 109 otijonkin oikaa KeFvalla,
kunnes siinettiin Podoosed numerolle 7.
Hehingin linjalla 64 olitiislaiDå 2-10.
illäpåivaillä åjosa Pohjolan Liikcnne 860,
Scånia N94UB41? / Lahti 402. Linjål]å
ajetaan nomaalisii vain teliauioilla. Auro

s

860 on

laksiåk elinen, ttiysmatala linja-åuro.

11.10.2001:

Tiistaina 4,12.2001 havaittiiD ltKLBusiliikeme I I5, Scania N94UB4X2 / Lah'
d Scåla, Vartiokylän varikolla.
16.9.2001 Lemmenlaivareitillå ajelivat
STA 12. STA l3 ja WL 27.
18.9.2001: STA 172 (lkarus E94 /
vo Bl0B LE leli) seutrlinjalla 519.

vol'

STA:n nivel-wiina 188 oli pcrjantåina
2E.9. puolenpäivän jålkeen linjalla 522. Tuohon aikaan lnjålh on yleenså liikdlee$å

To6laina l5.l l. ainakin iliaruuhkassa
olj STArn linjaua69jotinVolvo/van Hool.
ouro nåky ko. linjallå- Lauantain.l?-ll. enålla linjalla kulki noden l99l Scånia
Nll3CLL / Lahti402. Eiyleislä sckään.

Maraskuu aivan lopllla havailtiin

Lauantaistahuolinan Poh-

joldn Liikmrccn or TLO:lainm auto 835
OF?'510 (wiima K-202, Volvo BloR) oli

Ruskeasuolla STA:n uuder kaksiaksclisei
Scania L94UB4X2 / Ikarus

l6-

E94l nume.oil-

Sama$apaikasa havaittiiD nyös
vasraavaiteliauor lNlja 184. Aurojcn våri'
rys on varsin poikkcåvå.
la

19.

Oy Liikeme Ab:. nuoso ll I (Volvo
B10M / cams city TcN-490 vn- -95) on
nlt Lähilinjojen numelo 50 ja se on naalar
tu

Lähilinioien vårcihin. Blssi oli perjanlai_

na 28.9. seutxlinjauå 735.

Liikmne Oy:n Clms Citlt ovar Låhi'
lll =

lirjoillå suneet nunerot seunavastir
50,

na 20.11. låtokasken seltulinjålla. Kaksivaihteiscn .uton kone leki losissaan työlå

Länsivåylällä.
SunnDnlaina 14-10.2001 Tarnhelundin
Liikenne Oy:n MercedcsBcnz 0530 Citaro
(MJF-6?4) oli Hehingin linjalla 62 iltapäivaillä. Aulosa oli TLL:!jiirjestysnumdo 8.

15.10.200i. Hehingin linjaua 55 TånLiikmreenrusi maakaasu-Citdo

meluDdin

ll2 -25ja ll4= i. Ensimnäis@änaa-

lauksesla

I

tuli auto l, 28.6. Maininta siitå,

nyt 50 on sikåli vnhcellined, ettå
åuto on ollut n nerollå 50 kesåkrun 4. päi_

.ttå

Pohjolan Liikenieen aulo 838. Scoia
Nll3CLB (vaihteisro GAV??3R) oli tiisrai-

II

on

16.10.2001.

TLL8 (Citaro CNG) linjal'

la l6 Helsingissä.
18.10.2001- TLL 8. MercedeeBenz
0530 Ciläro CNC, cdclleen linjallå l6Helsingissä. Autosa ovei 2'2'2 ja Iinjakilpion
pistematriisitn ppinen målirlinpääieksrcillå.
Sisällä edcsä selkeå paneeli malklstajainfomaaliolle (kello,siop.pysåk-kinäynö,linjanumero). Istuinet oval mukavan pyö!cämuorohet. joskin ilneisen ältliitä töhrrjllc.

Takaovclla on yksi poras ja oikean

lakatul

man tckniikkapdmpelistä johilcn bkapen'
killä on rain kolme istumapaikkaa, joistå
yksi hicman leveåmmälle pctralle. Allton

jousitu

on mukavaja

kiih9ryys pdin "spur

Perjånr.ina 2.11. halainiin Tanmelud'
din Liikmne 6 (LJF-?84) linjalla 16. Toinenkin maakaåsu-Ciiäro on siis saatu äjoon

Tammelundin Liikenne Oy 8, Mårced€sBenz0530 CNG Citarovm.200l linjålla 16.
Kuvä Teemu Collin. Helsinki

-&*n'd-
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Con.6x 321. Scånia CN113CLB60AAvm
1989 {€kist€röitv 1990).Aulo on ainoa
Pååv; Koslrsn våreEså Connex lå ol€va
liniå-åulo Bussi tuli låka6h aloon elokuus_

s;2001. Kuva T€emu Collin elokuulta

kvlkiinsai Vatiaa. Liilenteen oransi
keltlisel värit ja

selt inioiue

s;joiterul vk-

silör (136'139, 361_3?5) Plolestaan Linj€_

bussinsinivalkoisenvårirvksen Lirjaa615
varren hankittaihin lentokenttåbusseihin
i 152. l5l. 155_157) ruli helr llDrenaSAS'1
mainosreippaus ja nåiden aulojen PohJa!an
lienee alDnponnkin

ia linjålle. Toinen auto.

lålksella linjalls 55A.

rLL

T

8 ndlliin

ko'lle

!i'

ulåsron_

piräJille mainrttakoon. e å Tåmmelundin
uusin C,lao ffo 6 oli linjalla jo
'ourarna

l.t

1.2001

26.9.2001: Comex 380 (Volvo BloBLE
6llcams City-L) on teipathr Maxi-karP_

pål<elun nainoksiin Kvsetnm aub liikensre l_
nöi uutb kauppakeskls Iso. Onend Jå
lå sijaitsevaa Måx;markettiå sivuavillå

l54ja 504.
2?.9.2001: Connex 246

seutulinjoilla 150,

(Scania

CNI I3CLL Maxci) seutulinjalla 623'

t.l0.2o0l: Seutulinjalla 12I

oD

liiken'

nöin\'l vijkonlopu nolefrmin plolin rulh'
ka-a;:aan Connex a? Tiinå koppivaihteind
mahuri-volvo Wiinån M3 10 -kolilla oD si;
åjaa
iii erikoinm nälT lällå linjålla efiå linjåa

nonäalisti Concordia Bxs.
Maanantainå 1.10. ainakin iltåpåivärnuhkase Comexin Scania /Ajokki Exprcss
seltuiinjalla 5 14. Bussissa ovijårjestvs 2- I I Kvseessåhån on westcndin linjaD mtinen
auto. mikå ainavin vielä kevääUå oli

26

4t2001

nvlnti-

listallå. Saman yhtiön Volvo/&befiaa
236 oli

illala linjallå

lro

650-

16.10.2001- NYl mYds Co ex 381 or
Lcipanu Ma\i-marnokseksi Aurc on sdanla;en aulon 180kanså LisÄks MaxFmaiDoks€ksi teipäthna autona liikkuu Connca

141.

connex 382 on teipattu kesaillå 2000
aubien 38118 5 råvorn SAS n väeihin Sen
vielä
sJa;n åinak,n ConnexlTT olidnåkb
r'åreNI7.10. nuinaism Vänt an LiiketrEen

jååryr
sii libialla 731. Yksi$iskappalceksi
ExpFss'Sca'
Connex 2l (EFÄ'91 8, Ajoi&i
triå Lll3CLB) )'ttäå olelan vakituisesti
li4jan 514 Weslen.linasenalta klo ? 30 låh'
Connexin teli_Volvoista linjoilla 731

ja

?ar liilkuval3?6.377ja378ovatedelleen
Vantaån Liikenleen våreisså. 382 taås o!

jo loisrs wona lentokenttälinjalla 6I 5
linSAS:n mainosrcipeisse kutd muutkin

ollut

ian busit. vuosina l9o7 ja 1998 tDlleisra
;umisra aldperm votaan sisä,siue linjoille sijoitetul autot (t 58- I 6l 376185) sajval
'

1**sI"

olllt

valkoinen'

5.1 l-2001: Connex46(lFO-971,Wiima
M3l0 / Volvo Bl0M) seunilinjallå 617'
Måsantai-åanulia t2 l I. oli Helsingin
linialla ? 1 CoDnex 3?? eli reli-Citv L perin'
tei"seså vantaalaisesa Punakeltaiscsa knG
\issa- EiDä ole aiemtnin boin iso! åutoa tuolja
Iä linialia nälqnlt vaikka våliuä Såfflei
ollecrkin
Lfllä
oval
lyhy;mmåI Camksel
ja
$palen uynna. vmsinlin AEbiån Vilhon-

rure!

vlilisellä osuudella

r.rdainä 4 l0 2ool va aalaisia henmotclliin natklstusmukanudellåi Concor
dian vm.l991 Wiima M3lo'volvo B1oRx

39?ja 399olival ajos. Nliistå 397 olilin'
ialla ?0 ruuhkaworosa ja 399 oli laitethi
iokopäivåliikmreeseen linjalle ?2 Ikårus1.11.2001 Va aålla ajeitiinjållem cri'
_
koislinjaa 99 (Peijaksen såinalå Tikkuiila
Kålusionå
håu1a{smaa)
as. ' Rlskeasaman

oli Concordidn Scania Maxcit

127

ja

129'

TKL424. Volvo B7L Ariic (Volvo 7000) vm
2001. Kuva nmo Aalionenrtamp€een

kauphsin liikonnelaitos.

Lm!"r.e "sr . cr;! Fs nrl ! lr!.; - Lrr lB4 2 låhl ri2 l' t I
nul.a .rkaeiLs:!at:am.r' k'rm3 n
n sl!re l.r lkslL.t!
" m. c m.f: !d
K!r:ss.lJ!r lrrrlEll! T'{l 611 Krv:
l nro A.li.r.. I T.nl.ree' ka!!unlr l

jorir.,\,r i!rrr.lr'ti rutiils:xr \J1!d
.i'iLlrrjii Ii rr,llr if.l:
\\.nrn.L,| l-rrL :rr rlln l iii:rliii !l'\fr
lii Lr. r rki li.! illrn,rhLrsi lifixli' l ll
Liihtnrit.ir Sf!kr\rrL li.11i i1 l' _! ili
rrn:rJ\r{i lljlsnlinii lf' l0 I i: ll lr
r!,.lrtt.i Ii!Lnrr. L'Lilrh S'itri l\']l
\rirnr rrrrrr.irlrl\ ::1h1.'lL.rr \iiJiii'n lri
,lr:lii, iLli l'rr lil\rlrirr( r'r-'1 Lr
1ji.ji...j !LL l\r!1..r !)f.r llil ir..l.rn 'i
lil,.:l.\L ILl l.LLrrllnr:rt!1r'11fliiil'
f lrLuix Lril.t i\r.r lrkxi\ii. tirri su'm'(
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Perjantaim 16.l L TdpeFen Liikem€-

S@ia L94UB6' oli
vihdoin ajossa OJF-807 rekisieri! ktutåva
arro nro 2j5 oI iltåpdivållå liikdtee$å lin'
lailoks€n

bnti

Scala /

j.lla 23. SeMavina påivbå
j'rra22.

auto esiinryi

lin-

TKL:D OmnicitIqn 200l (414 - 423)
s@tiin bamskuun lopPutln memess! lii'
ke eesem. Autot stoitrui!åt lajoille 30,26,
16, 12, l?ja 28. volvo 7000'nivel GX!
424) sijoitettih linjalle 2E.

TURKU
Lii-

auto 887. vaDltool Scania Kll3
m1989, rcL tro BFA-924 m oteN\
raliin linialla I I.Auto d vielä.ika edstavan nålöiner vaiH.a ei lNi oleka6. Pohic
lan Liikme 887, BFA-924 otr ertinen P.
Tyllilå Linjatr 24.

tdteen

10.10.2001 kello

l0Tukubus Lehtism

Cru

auto NDso
Vegå, Volvo Bl0B rekiste.i GES291. Tåmä auto eroaa Trrun Linjå'å on
vastaåvsta mallistå site4 et6 siinå on k6kioven kohdålla ulkoPuolinen elo. Ovitus on
15, joka or

linjd ursi

Ajol*i

Ovid väd

on

sinheL

pidetty joutat!åttoDeå

2004- Laajetnuten histån$kset tai
råhoius eivåt ole vielå seluå.

MUUTA

wma

8.ll.200l NoFköPingit
kehitt?ninm jatku kertoo liilm'

Nonköping

nitiotien
nejairjestelmåstrudittelija Jan Zenerberg
VaundGhston uusidngl on jathrut K!ik_
ki liikenleesså olevat l0 entistå Dujsbugin
Dnwag'vauua l96Gluwlt! m liiydelisesti

l7.30lnjåUa ll0Mik'
EKA-735 vdsEUkilvill!
ko Rindellin
l+l+0 -ovin.
Volvo
BloR
Wiima
/
tettu
22.10.2001 linjalta I I kelo l0 lahdöUå Mikko Rindellin Wiima / Volvo B IoM ZCLE'r4,
kelpivaihteinen. Linjalla 99 Linjåliikenne
salosen auto BFB- 190

nyt mtålalattiaos ja trikli4
ohjasmot on uusittu. Raitiotien laajenta$isesta or lehry erilaisia suumiteltniå. Ajånkohtaish on noin 4,7 kn:! laåjmu Na-

€unuisså

on

vestadh ja Ensjon läliöihir Norrköphgin
kaalikoispuolella. TAnån niteen Ekdami'

wiina / Volvo

B

l0R

Irneissti tullul Rindellille, mutta ajoi

kv_

seistå linjaå hritenkin vana e riDellå

taiD uusi
sen

hi6o raihlopysåkh

€lemja Drottninggåtani

måtkakesLrk_
e on

rakemeG

tu komea mitiokÄvelytatu.

Gdteborgin Railioieille aiotaar hankkia

2005. Tårnå merkinnee låhiöpassejå neli'
åtselisille våuNille M28 ja M29 Uudel

M32-srjd vauut loinifi aå Ansåldobreda.
Vawt ovat tåysnåtåld Sirio-tlpPiå Hm'
kiman aNo M noin 600

mjljoda Rrotsi!

Göteborgin Siriol tuleval olehasr
pitkiåjå
2,65 m leveitå. Isturnapaikkc
29 m
ja tarjot
kussåkin vaunussa 83 markus
tajalle. Nåin old våunut ovat selvåsli $u-

k!unu..

e

johdirautojdrjest lnå. 10.10 2001
Ruo$in Latrdslaond kunnanlatlitus pååni
åånin 7-4 tähleå johdinautohatkkeese€n
S€umava

UTKOMMT
'rukholtu6.11.2001.Tukholmannmestykseksi osoitåutunut Ta!6anar-pikaEitiotie
saå jatkoå, kertoo lrojektinjohråja Kun

6kel

on valiiå kaluslo- ja

tNike

loimittajatjå valiNd pitåisi olla selvå noin
huhtikuusså 2002. Tånår jålk€d alkanee
ajojohtojen vetåminen min kolmen kilohe!
rin pituis€lle linjalle uudela Futltieasmalta
tåup!trgin keskustårn. Koeajojen Nellm

Selibsg. TukholFd Tvåöaun-pikamitio-

alkäru suumill4 srysblvella

tim 2.4 km:n laaiemus Gulltbårsplanjlå

ja vdsiffiind liikenft satanen kåptiia

HaDmarby Sjösladin uuleen kauPnginosae ot hyv?issä vålhdissa,ja ltja avataan

kevå?in 2003 kuluess.. Pellåståån EU:n alu-

jo kesållå 2002, noin woden edellt .ikauulusta. Ltja Daksa. 375 mk, josta rcin 100
mkr kuluu Tunnelbata n iå Nynåsh.min

jobdinautoj&jestel$åä ja koko naailtnåssa
noin 300. Pohjoist!åidetr ainoa johdinautG
jerje$elnå tållå hetkellå toinii Norjan Be.

tietr alitlåvaan

Kvåmbto{iltatr

Tvärbana-

nin s€unavien laåjmuksien, Tvåöan. Ost

ja saltsjöbandin lgtkeminen vh'
tem Fitiotim kanssa) sekå Tvåöeå Nord
(slussen

28

4t2001

lanlemissa låyft ruluissa viimehetr o ei
nahdu mukaatr), Ruoholahti M on nlt
Ruoholåhti(M) ja e En LiManbåkeå ei
endd kemra, enå se on huviPuisto-

T!run

tålviaikåtåuhkausi alkoi

j! ptåtrtf

2l.4 2002 Raitiova!nukandd psinteet vähenivåt, kun reng6_
linjå 3 siinyi pois Maninkadult! .l.tkose
24.9.2001

tulee jokiFnlådMerimiehmlatua. Linjå1lå 30 pudotettiin pois osuus Ka!P-

!åtorilta V€rkahovin kautta Rautalieasehålle. Kolmeklttppism toino Duulos ta?ah_
tui Majalkll"man nud<alla, joss se vaih-

lusi

toslaiM 2?.1 l2001 iltåpåivållå lmimy! akdn woksi.

h/ir vållilaån mmsså ldåteplsåkkinå !aytetåln nl "Pa.%lin kirkko" (mutta ainakin

kålerusteellankenLmisPai östehdåå4on
kåynnisså. Råitiotielle M mkemettu hiljån

Pohjoismaihin s@ta!€€n pitkåsiå Eikd

I-junat peruttiin

Ratikkalidalla 8 orpysåkkinäyttdlåuhiss
nålettåvål tektit muuttuneet hieman Havainto 19.9. Mm. seur.åviå nuutolGia nå-

kolmons

respiå kuin ltelsitgin Vaiot"mit

rånuuNe

ja epåtaloudelli

sf, asioiitåd na,l(s.vd Doin 100 Dki T{_
kemli selvitystyö radd nteddiseslå,ion_

40mablal.ttiaFitica.uua osira2003'

19.10.2001 keflo

rceua (1948-76). Meillå liikennemuoloa on

Kista) suunnittelu-ja lupoprosessi on kaynnistetty. S€ keståå noin kolme wotta, jonkå
jålkem tadad rakentåninetr loi ålkaa noir

perusto.jåttu M9?'sttndardiin. Kaikiss

1.10.2001 klo I ?.50 låhdbså Pohjolån

2+2+l .

(Solna, Sutdbyberg. Universitetet ja,/tai

2002 / 2003

eella tiedetåån lållå hetkellä oleve 34

siellikin lime kAltösså vah vksi
lirja. sllomess johdinåutojå on ollut vain
genissAjE

Helsingissa (1949-?4, 1979-85) ja Ttnpe-

Inrnot

ioi rcittiå linjojm l4ja l5 kanssa. Linjåa 20
pidonettiin a*isin torila Kåskenkatun ja
Dalacityn kålttå Vasmmåkeen. Palvel!_
linjapuolella P3

talrla ja uusi

klkee

P4

.je

vasledes

torilta

Vdkåhovin

Tmpseentid

Prismale osin nelko kihaBistatin reitlia
Volvon uusi låhiliikmebussialusta on

Bl2BLE.

S€ on

kora

!1måtlinBIoBLE

$ome€t odotetlan ensimåisiå autoja ke'
vååll6 2002. Volvo BI0BLE:n aikda volvo oli monta wotra yhtåjaksoisesti DarLkinåjohtajå mamrn€ tawukibsbektoril4
duna woma 2001 tilånDe Nunui, lan
S@nia omistui våltlmaan ykkössijar t7_
pin L94UB $ryir Maala.susektdilla Vol'
vo on suveFeni. Eråillii valmisraiilla ei ole
naakåasmallistoa Iainkaan tarjollå.

HKL-Bossiliikenleen luovuttua åuloistå
9601 ja 9602 lesållå 2001 måtålalaniaisel
nivprbu<sir rainåkin vålråikåisesdl kalosivål
Hålsingin liiienleestå. Volvo Bl0LArlic ryyppieå aulola on tåmån iålreån enåå
Tanpereella, srellåkn syksvslå 2001 ålkåen
hreman enemmän osapäNålvtpP6esti
kåytdsså TKL:n hankittuå runsaasli
uud€mpia nlv€lbuss€ja Kuva Juhanå
Nordlund 21.6.1999, Helsinki

TARKENNUS

\

Kesällä 2001 ludel 200{arjan metrojDnai
siis uein hlkilat kahdd vauuparin jMina
sjtei. että vaunut olival Pa.illisten ja parittomicn suhtem ei-yhdemlkaiseua bvalla
Tohinaan pårilliscr våuut lalkival keulat

va$akloin,roisinaanpåritlonål RAITlOsa
3 / 2001 olikin klva lapauksest .josa pa_
rittonåt saftuival olenaaD ohjaanot våstakkain. Klva$n liittldyl kuvateksti kertoi hiu-

esimerkisiå L!kijal, joille metrojunien kä)lånftt eivet ole
tuuuja. hiukån oldokslilai, nistä oikein oli
kysymys. Kysymyshår oli vaiD siitå, että

kd

hupsusti tohcn lai

1oo{arjd

se

sta

vauDupareisså yhden

kalden ai'

kana kdikki parittomat adunut (keDla) osoit-

KIITO1(5ET
tiett}1! $ut@nja Parillisei Påinvastahedsuuntlan. 20o{årjalåisissakesil_
lå ja usein eelå syksyllåkh tilanne oli siis
kovåsd erilaind. Kerottakoon n)t lielå
sekin, etlii yksi vaunupäri koostuu aina vblavar ainå

desu parinotnåsta ja yhdesrå parillisesta

vau

sta (esim. 107+108 tai 201+202)

SEURAAVA NU'IIIERO
RAITIO I /2002 ilnestnee m@lishuså
2002. Lehted tarkoitettu nateriaali tulee
jättäS loimitukseen viimcisl!ån 15.2.200?

Tållä kerlaa awstukser tuiival seuräavilia
joille kiitokset Miklo Anila, Teemu Collin
Daniel Fededey, JepPe
JuhaD.

HielaF

a,

H,

Terc Hågbcrs.

Hedi Hovi, Heikki Ka!_

tola, Timo Kåntola, Aftu J. KuukankorPi,
Mikko Laaksonen. Tåunojlhani LåpPi,
TDoftås Lehti. rio Männis1ö, Mikå Måtry_
salo, Juhana NordluDd, Kimmo Nvlandot
Ari Oke. Kan Paavola. Jååkko Penilå, Antti
Pcnlå, Miskå ?eum, Jomå Rauhala, Jani
Ristolåincn. Mika Rosengi:n, Låuri Räry,
Jusi Salcnius.NikoSelåld.Niklas Sjöblon,
KiDmo Säteri, Käri vaåri ja S.uli Våhä-

mennesä. riutisten osalta 28 2-2002 mennesså. Lehden Pääiema on SRS 30

wota.

Tåmpere€n kaupungin liikennålailos hankkivuonna 2001 myds
yhden Volvo B7L Artic / Volvo
7000 täysnalalan nivelbussin
Auto sijoileliiin maraskuussa
linjalle 28. Ovijåriestys 2'2+2-1
on sama k0in Omnicityiss.
Kuva TimoAaltonen /TKL

-b,,"eL

42001

29

Seuramme jåsen Daniel Federley onjälleen
julkaissut uusia raitiovaunuaiheisia postikortteja
Tällä kertaa mukanä on kaksi korttia Turustakin!

Lisåksi edelleen saatavana myös seuraavia helsinkiläisiä ko.tteja:
103 vuodelta 1986

Kortteja voi tilata såhköpostltse osoitteesta
daniel@tuderley.com tai puhelimiEe (09) 458 4033.

1. Oranssi-harmaa nivelvaunu

Korttign hinta on 5 mk/kpl.

2.

Neliakselinen vaunu I vuodelta 1 959 Senaatintorilla
Valtioneuvoston linnan edesså linjalla 2, 11l92

3.

Kelta-vihreå nivelvaunu 107 vuodelta 1987
Hämeentiellä Kumtiihden kentån kohdalla
linjalla 6, 7/98

4.

Vadotram 203 vuodelb 1999 Kiasman edesså
linjalla 10, kuvattu 5/00

5.

Rattikaria 320 vuodella 1955 Kauplngintalon
edesså SRS:n tilausajolla (kilvitetty linjalle 4S),
kuvattu 5/00

lVerikasarminkadulla linjalla 4, 6/92

Postituskulut 1-9 kpl4 mk, 10-> kpl ei postituskuluja

6.

Helsinki: Mablalattiavaunu 201 vuodelta 19gg
Erott4alla linjalla 10, kuvattu 9/00

7.

Turku: Karian ja Strombergin kaksiakselinen
vaunu 38 vuodelta 1951 linjalla 3 Kauppatorilla,
kuvattu

5/72

\

8. Turku: Karian ja Strömbergin kaksiakselinen
vaunu 40 vuodelta 1951 linialla 3 Maninkadulla,
kuvattu kevåällä 1972

LEHTILEIKKEIÄ VUOSIEN TAI(M
Rotlkl(o 7An

Helpolluuko lllkanne
låhhlkolno

Nlwl]!lllovuunulsn

Tålle wodelle on ominaistå nytTisten

Laitoksemne laulakunnalla oli 13.8.1970
ylimåtuåind kokoN nivelEitio%unuld-

liikemereittid avattaninet.

lön

$u .l

la tehdåån jåttilaismåisiå silta- selå yli- jå

alikulkututuelilöitå. ltåvåylålle Qlmistuu
låhiviikkoina suurelt! osin kolm.s laistaja
y]<si tim kaisloista vMtan todennåköisesti
SeuEavassavailessailneisesiirytdy-

Luulisi otevan välittdmånå se!m*5€na
tmgoslen våheneminen kaupunkiåheelta

ellei pe!åti håvilminen. Vetå?ihån jo yksi
kÅis1å 1.000

Tohaalt
nedineD

-

1.500 åjorcuvoa

d

tumissa

rodettu. ettå reittien leve-

j. liikeMeolosuhteidenpdu€mi-

åutoiljåt,jotkå eiviil ole
uskalraneet tuua kauFngin ruuhka-ajoo4
nen

tuov.i esille

Nltlin

he

ne

låhtwåt esikåupunkialueelta, mut-

sensijåo ettå suu aisivåtajokkinsapoispåinkåupugislasuhteellismhiljaisilleleille, he kååntåvait aulonsa nokan koltli kåu"
ta

punLiå mrka våljentlneille våylille. On
leDkiintoista todeq kåykö låin!?!?!

niF

YL.
Meift! ja muualta

(-

dedotuslehti) 21.8.1967

/u2001

Olm moDtå kena ihmetell)'t, miksei HKL

kiniojd woksi.

lcist. harkinlae liittlaistä selå teloisislå

luontffi

Milåån pååtöksiå ei tehty,
vaan pyrkimyksmt oli a aa laui.l'amat
jn 6ile mardolisiM ta*k! !€lvitys kai

kli)tåmöllisiss kysymy*sislå.

Aluksiselostettiinpedsteelisesti, ikå
qi vaåtihukset prutuvat Tål16ir aluwt hrv@r
mlkaan nosien tuoma kokdus, teloinm
k€hitys, henkibnön asi.ntuiemls ynsSatuja tårjoulsia esitelliin seiklaperåi
s6ti javertailliin nntå kesksaiåt! Td[6in stB_
ryi tdkka hiå siit4 mitkii olivat lukh tat_
jouks h'ryåt ja huonot polet eli lyhyesti,
miien taious kånoi tehdyn

&rjouspD

ön.

Piiåt..j@jiltå ValDel Oy:ltli, Suomer
AuloleollisrDs Oyliå ja Fexima Oy:ltå
(PEsoinvesi) oli paikalle asiartuntijoirå
vastaamass kys)myksiin ja seloslrnassa
tariouksiinsa liitt viå yksityiskohtia
Tåmain lehden ilrDestyesså lid@ lautakDntajo pååttånlt hånkitrDåsta, mutta edellå selost€tusså kokolksessa kaikh oli vielå

HKL:n sisäind
Mejft! ja nNalta 21.8.1970

I*"tL

-

HKlsså

olld

silå mieltä ett! ?A:t

pi p6åiepysåkl<i on Messukeskuk-

Ratikd tdauailG påårepysakillå on vain 2-3 ninulttia, jå sulrimat
sen edesst

on låitoks€n vetiEuslaso sekå mihia

(Pmgoinvest = Tatrå)

30

-

siirrå 7A:t råiliovaulpysåkkiå Pasild as+
han viereo. Tilaa Raiåpihmliellå oli6i. Ni-

€ttå

iåår Fitiov.uuja poistanen Maderhei
mintjeliä jotta saiåisiin lisåå kåi$oiå.

pöliepydltkl

merkelsrö

mtkustajåjodol tulwar Messukeskuksesta
Ku Messlkeskuksm pysåkillå on aikåa,
pyrytåån

.it

tEulue. Usein 7A myös ödot:

aa iurisla supuvia PEsilar

aman pyså'

killå. SuoI@ HKLI kdse keskustel€ml'
la vam@n s@ paFmn.tkh Perustelut asi_
Raide

2l (: valtimutateidd låhilii-

kmereitin asiakalehti) huhtiku!

1992

(Kolmen woden kuluttla pysåkit siir-

Ftti jn rulatieasmalle.)

+r-

Vanohmi€n kåyltö on viimekookausina llsååntynyt nåkvvålå lavalla KuvaJuhsnå Nordlund 11 72001

tnnlol

Ifiiltilililfiililililtilil]ll]
*.aG17*

SGANIA
Pitää huolta omistaan

\'i

