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Kaksijärjestelmärailiovaunul, Jyväskylän Liikenne 0y:n busseja,

Vanlaan sisäinen linja-autoliikenne



# Jyvåskylän Likenne oy 58 (xBlt
158) luovLtLsikälsena. V!oden
1975 tom luserään kulllis s
kohe Scania BR1l1M60lä Ajokl.
kor la (4330).losla vlmesessä o
kåä.lyvålehriser ovel. JL 58
poistei n rekslersta jo vuonna
1982 mtä imesimm n lonkinlaisen
tapaluman seurå!ksena. K!va
JLhan Poussan kokoelhasla

Jyvåskyån L ke.ne Oy 53 (XBM
153). Scania BFlll lr,,l60/6000 ,'

Ajokki 4330. vlode ra 1s75. Vlod€n
1975 BBI ll rjlrl lu valveApyöreä
lniåisela Alokk 4330 -kor la loka
osoiltallliva6 n våhvaks. Tämån
aulosarlan myola kaup!nkia!lojen
oviiärjeslys vak nt! mrulamaksi
vuodeksi2 2 o:ksi.lolå ol kok-allujo
Jyvåskyiån Vovoissa JL 53 palvei
käytläjiäån kevååseen 1S90 saakka.
Klva .rLrhana Nord u.d 3 5 i98S
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-b^neIISSN 0356-5440

25. vuosikerta
Lehti ilmestyy neljästi vuodessa ia
laetaan SRS:n jäsenlehienä

PÄÄTorMrrraJA
Juhana Nord und

TAITTAJA
Eero Laaksonen

TOIMITUKSEN OSOITE
Juhana Nordlund
Orapihlajalie 12 A 14
00320 Helsinki
j.nordlund@kolumbus.fi

KUSTANTAJA
Suomen Raiiiolieseura ry

PAINOPAIKKA
Päijät-Paino Oy, Lahti 2002

O Suomen Raiiiolieseura ry

Tekijänolkeusmääräysten perusiee la
milään osaa lehdeslä ei såa käyttää
ilrnan toirniluksen lupaa.

Helsingin Raitioliikennemuseo
Töölön vaunuhal eilla on avoinna keskiviikosia sunnuntaihin kto 11 - 1 7.

Vanhoja raitiovaunuja sekä johdnaulo, valokuvia Helsingin julkisen liikenteen
historiasla. l'/yynnissä posiikorieia, vaununrakennussaioja, opaskiriasia ia videoila.
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Kannen kuva
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Jyvåskylän Liikenne Oy 54, Scania BFII11
['160 / Ajokki 4330 vm 1 975, Jyväskylån
vanhalla Linja-autoasemalla. Konmal ia
Ajokkl 4330 tehl in 1 967-75 sekä Iampe
reen kaupungin I ikennelaitokselle etlå
Jyväskylän Liikenne Oyjle. Jyvåskylåän
lo miretLt 43301 hankitliin 1 971-75.
Kuva Juhara Nordlund 25.2.19S8.

SUOMEN RAMOTESEURARY

JOHTOKUNTA VUONNA 2OO2

PUHEENJOHTAJA

puh. koti (09) 873 5836
puh. työ 030 720 957
tai 040 862 0957
jorma.rauhala@vr.il

SIHTEERI
Juhana Nordlund
puh. koti (09) 4sB 7794
j.nordlund@ko umbus.fi

VABAPUHEENJOHTAJA
Ari Oksa
puh. koti (09) 344 3212
puh. työ (09) 166 2167
ari.okså@hel.ti

RAHASTONHOITAJA
K ster Engberg
puh. koti (09) 386 2960
puh. työ (09) 8392 3181
krisler.engberg@edu.
vantaa,ti

ARKISTONHOITAJA
Pertti Leinomäki
puh. koll (09) 701 2408
tai 050 538 4495

JÄSEN
Daniel Federley
puh. koti (09)458 4033
daniel@federley.com

VABAJÄsEN
Teernu Coll n
puh. koli (09) 468 2954
tcollin@cc.hul.fi

PL234
00531 H€lsinki

Sampo 800 014-54 483

Jäsenmaksu 20 euroa

P€rustettu 16.1.1972

Jäsenillä ilmainen

sisäänpääsy Helsingin

Raiiloliikennem!seoon

sekä pohjoisnraislen

raiilotieseurojen yllä-

pllämille museorailio-

tej e ja nruseoihin.

Tiedustele lpun-
myynnistä,

RAITIOITA å 3 euroo (-2OOO} io 6 euroo (2oo-l
21997: mm Vaunljen 1 30 muLloslyöl la erct,

osa 2. Leyland-bussi(

3/1993: mm. Vuosaaren melro valmis.
Malkålla AmslBdam ssa. KANJO.

2/1999:mm.30 vuota såhkö siä tåhjuna-
ikenne&i. Göteborg n €itioliikenne.

Faliö1i6t palavår Eng anliin. Tampereen
Onnikoia 90luvun lopL la.

'V1999:mm. 
He s nq n €it ot et enslvuosi-

kymmenellå Liki ne jännesvuosiela

kunnalllsla bussili kennetli Por ssa.
Mersålän L nja Oy vuodesra 1975 nyky-

3,c000: mm. Kummeruaunut. Tall nna. Tunsfi-
aulo a Pohjois-Haagaan. Katsaus Tamp+
reelle uuden vuosituhän n en me eisså.

rV2000:mm. Hadavaunlt Kasnaa Presn an

vånkko. Mckdan va!n!i. Tamperen
kaupunqin iikennelalos.

2D001 : mn. Työvaunlt osa 5. Railiovaunlpy-
såkkien kilvel. Nonköp ng n våunula.

3D001:mm. Hels noin €it oie iden ryöautot.
ASEA. aftul, klvia Ta linnasta, påikålls-
rikennet&i F ih måelä, Mersälån Llnjan

42001 : mm. FailiovaunuhaksLn mårkoissa ja
penneisså, 1l - Helsinqi. lyhytikåisin
Eitiolnjå, Pa! i Södehdmh raiiolaunu
klvlå osa 3, Kålsaus Tampereelle osa 3.

1/2002: mm. SRS:n atelul jå tuluslumisvierai-
ut, sFs 30 luotta, ko m kynpp sål at kål
Helsingin raftoliet lållå vuos kymmene tå,

2€002:Helsinqin nelro 20 vuottå

32002: Linjan lX viimein e n ajopåivå, taulLl
pikaräitolieTu*uun? ieli-ASEAt HKL

Tlauksel SRS:n maksuliikeli in
Såmpo 3oO 01454 433taui1a mertitse
liedonanlokohlaån lr aafr as ruoneel

I*-"L 4koo2 3



Ka ks i jii rj e ste h ti t titiotaunut

TPk\ti tu kuvat Ilatkku Nwnmelin

KAI(S UÄRJ ESTE LMÄRAITI OVAU N UT

lanrperoella tehdään parhaillaan ylcilyislohtaista porussolvilyst?i hklividaroitiovaunupn LiilElngmqllit
rävrörnal ollisuuksisra. Mvös Turussa ., *nr 

i:Y:l-ll*:-1:1,:lyl:,::^,3 Korlsruhesso ioperussuunnitelmr, Tenpereella ns, IanrTrain+elvilyksessä osikuvena käytetiidn erityisesti ---' 
'-

saksan ro-vu'rhte kohnr,sra kahdelh virtajärj#;ilil;ffiilil"iii.1,],ii. Soorbr0Ckenissö
Hankksessa oval nrksns Tampreen kaupunki, liilenoe- j, viostintåninbletiö se!ä Rata- Kummasakin kaupun.sissa katuosuuksi|a

hallintokeslus.

Ei uutio ouringon ollo
Raitiotien ja rautalien )hdistiiminen ei sinäl
läiin ole uuta. Monel pikarailiolinjal kiiyF
riivät entisiå rautatielinjoja. Itse asiasra

useimmat uudet brittiliiiset raitiotiet on 1o-

teutettu nåin. Nämä eiviil kuitenkaan n il
se kiksilntajiiijestelmiä. koskå junat eivät

enäi1 kulie kyseisillä reiteillii. I1ävaUassa

wiener Lokalbahn (BadenerBahn) on hyvä

esine.kki kiiylössä olevan Bvaraliikenne

mdan j a rairiotien yhdistådiseslii. Vastaavia

ratkaisuja on muuallakin. Tåydellisiä Tranl
Train (rarikka-juna) -järjeslelmiä oD kuiten-

kin toisraiseksi vain Saksasa.

Tompereen
suunnitelmot

ldeana on kiiytiää hyli&si mahdollisimnan
paljon olemussa olevia r.utatieretuejå. Kes-

kikaupungilla jä ve.kon uloimmillå osuuk'

si11a kuljeuairiin railiotienä-

TanTrainin eli Tampercen pikaraitiotien

esiselvilys on loppusuorålla. Selvilyksen

Nukåan Jiirjestelmii on leknisesti toteuletla

lissa. Nykyislii rataverkkoa loitaisiin hyö

dyntää. Tämä edellyMä eräiden lis:iraiteiden

rakentaDisla. Reitistö jakauluu sekli liinnes-

sä eltä idässä kolneen brar.an: lannessä

Lentävänniemeen, Ylöj:iivelle ja Nokialle

sekä idässa Vuorckseen. Henantaan ja Kdn-

gasalan asemdlle. Runko osuudella mutåtie'

asemalta Lielahteen kaikki reitil kulkeval
yhdessa: tiilla valillä luoroväliksi muodos

uu keskinaiirin liisi minnultia. Kaupunki

osuudeua, vuoreksesa, Hervanna$a .ja

Lentävännienesä jun.l kayträvät 750 V:n

rasavinåa ja nDualla rautaleiden normaalia

25 kV vaihrovinajärjestelmali. verkon ko-

konåispnuudeksi on kaavaillu 56.8 km.ios-
ta noin 35 % olisi omaUa vayläIlä ja noin 65
./a vallion rataverkolla. Hankkeen roteulu-

mismatdollisuuksia pidelään kohruullisen

hlvinä. Sillä on merkittiivA kannatus TaD

pereella ja lähiseudulla. Nopein mahdolli

nen järjestelnån käynöoltoajankohta on

vtrosi 2008.

kiiyteriiän 750 Vi rasavntla ja rautåtei1lä I 5

kV:n vaihtovinaa. Systeemi!åihlo tapahtuu

auroDaattisesli. Kaksi!;tajårjesBlmii larjo'
aa vaihdortonun yhleyden esikaupDngeista

ja maaseudulta suo.aån ydinkerkuslaan. Pik

kukaupungeiss! raitiotie kiertäii uulta linjaa

kcskustakatujen kaDttå. Aikåisenrmin lämä

ei ollut rautateillä mahdollisla.

Käksijä.jesle1mäliikenne aloitettiin
Karlsruhesa 1992 ja Saaöriickenhsä 1997.

Ensimnäiser vaunur oretriirr käyrtöön tou-

kokuusa 1992 Karlslhen ja Brcltenin vå-

lillä. Kumpaakin järjestelmäa on laajenneuu

laiheirtain ja työ jltklu edelleen. Krrls
ruhessa kaksivntavaunlja on nykyislen roi-

mitusren valmistuttua 99, optioineen 120.

Kunnnankin kålpungin uudet liikenne

Saaö{ickeniläinen kaksividaatikka
pohjoisel a päåleasemallaan. 16.10.2002.

4 4t2002 t^"oI-



Kaks ij a tj. !? h ii tn i ti av M u t

kivn. 18.10.2002.

jarjcsrclnär ovat olleer,narkusrajamäärisså

ilmiömiiisii meDesryksiä. Kdhruhesa40 9.
pikaråilioteiden nykyisistä matknsta.jista on

rinrlnyt henkilöauloista. Karlsruhe$a on
kåksijårjeslelmrkaluston lisaiksi rrDsaasti pe

rinieisiä raitiovaunuja, joita käytetiiiin
kaDpunkilinjoilla.

Sen sijaan Saa.b.ijckenissä koko kalus
tossa on kaks,jiirjeslelnäekniikka. Karls
ruhesa on Siemensin roimnlrnaa kdlustoa.

kun taas Sarbriickeniin vaunut on toimittri-
nul BoDrbddierTransponarion. Karlsruhes-

sa ydiDkeskustassa tarvirtava hyvin dheä
vuoroväli saavutetaan kaksiiiiriestelnäi!-
nien väIillä keskusta alueella kdkeviua ai-
tiovaunuilla. Saarbriickenissä k.Isivi.lajD
nien luoroväli on ydinkeskustassa 7,5 mi'
nDu[ia. kesklslån ulkopuolella 15 minnul
ria ja ääripisteeseen Ranskan puolelle S.m
queminesiin åieuan 30 minuutin välein.

Kaupunkien ulkopuolella vaunuitla aje

laan usein vtusin suurella nopeudella. Erit
täin hyvien jmtusominaisuuksien johdos
lajamtus aseDalie tultaessa tadirsee åloit-
taa merkitlävästi perinreisliirauratiekalustoa

myöheDDin. Kiihtyvyydenkin ollessa hy!ä
näma yhdesä lisäävät merkirtiivåsti .ådan

kapa!iteeuia nurateiden paikallisjDnaan ve.'

Karlsuhen pikaraitioliejärjestelmä on
kesästä 2001 alkåen palvellut myös Heil
bronnin kaupunkia. Heilbronnin kaupunki
sai railioliet takaisin 46 vuoden tauon jäl
keen- Heilbrcnnissa tilånne on varsin Tam
percen kaltaineni påärala kierraå kehässä

ydinkeskustan, jonka läpi on rakennettu ja
rakennetaan kadulla kulkeva pikaraitiotie.

Karlsruhen vaunut knlkevat Heilbronniin.
mutta vuoroväliä ovat tihentämässii myös
paikalliset lyhytmatkaiset vtrorol. Radan

arkkitehloniseen sijoitreluun katrtilaan on

kiinnilerty erityistä huomiora.

Saksassa on kåynnistyDä$ä kalsi
järleslelmäliikenne lukuisissa muissakin
kaupungeisra. Liikennejlirjcslelmä on kiy
tössii tai suunniueilla l6 eri kaupungissa.
Liikkuva kalDsto on jo tilatlu Ka$eliin
(Citadis vamul Ahlonilta) jå Nordhause
DiiD (coD$ino vanntrt Siemeniihä). JälkiDr
näinen poikkeaa Duista sikiili. eoä jäies-
tclDäna on 750 V/diesel.

SNCF eli Ranskan råuhrier on tiiannut
A!anto-pikarailiovaDnuja Siemensiltä Pårii-
sin kehiiliikenteeseen. VannDissa on lardu-
duuu kahden vitajärjesteimän käyltöön or-

Salsahisten kokemusten nukaankaksi
j:iijestelmäpikåråiriotie voi menesrya, kun

matka'ajar ovar lyhyet

kalusro on miellyttävää

- lippujärjeslelmäonyksinkeflainen
(esim. Karlslhessa lipun saa yhdellå

nåpinpainaUuksella)

Pyöröprofiilii io
urokiskot

Norrnåali raulaliepyöräprofiili on kulku-
ominaisuuksien kannalta paras ralkaisu.
Kaupungeirsa, joissa kaksijärjesrelmälii,
kenne on rakennettu jo aikaisemmin olemas

sa olleeseen raitiotieinfraan kuten K'rls
ruhessa, on jouduuu kiiyttämään kapeita
erikoisprofiileila. Ne sopilatraitioleiden ka
peisiin urakskojen D.iin. mutlå rautateiden
puolella on joudurtu lieviin konpromissei
hin. Sisäpuoielrajyrkiil 1aipal eivät loini tiu-
koissa kaateissa suurebkoiUa nopeuksillä
yhtli hyvin kuin vdsinainen raulaliep.ofiili.

Saarbriickenissä on puoleståan raken
netN dysin uusi kaupunkirairiode, rnikii on
voiru suunnitelia nutateiden urakiskoillå.
Siellä käyetäiinkin normaalia raulaleiden
pyöråprofiilia. Ratkaisuunonoltu täysin rry-
rlväisiä. Leveä umkisko ei ole aiheultanul
kadulla ongelmia. On kuitenkln hDolehdit-
rava. erbi rairiodekaistalla ole s,m.n\nrn,
taisla pyöräilyä ja ertä suojariet risteävät
niteen mr]'dollisinman kohtisuoraan. Le
veii uraksko on m)ös puhtaanapidon kan
nalla edullinen. Kun pyöräprofiili on noF
maali. voidaan kalustoa käytua periaattees

Kaksivirtaliikenleessä, josså nopeudet
loivat olla vasin suD.ialin. perin tei se1 lelil
ovat osoitlauruneet hyviiksi ralkaisuksi.
Yksittäispyöriikermt sopivat pdemmin pe-

rinleisille kalura ioreille

Kevyen koluston
lurvollisuus

Kevyen pikåråitiotiekalusron kiiyttö valtion
radoilla on aiheuttanut runsaasti keskDsre-

lua. Perinleiserjunåt ovat kuin panstuivau-
nuja raitiovaunuihin venattuna. Turallisuus
laataar akliivhella tuflullisuudella, ei ras

kaan rautatiekalDston påssiivisella turvalli
suudella. Passiivisuudella tårkoitelaan täs

sa niin suuria lujuusvaalimuksia, efiä kalus
to kes6ä kovankin tömiiyksen. Akliiviseen
tlnallisuuteen vaikntetaan puoleskan ei
tyisen suurella hidastuvuudella jå liikenteen
turvaåmisella erjlaisilla tunalailleillå. Kevy-
en kaluston hidastuvunden tulee olla noin
2,75 mA: , kun se rautateillä on yleensä 1.0

Ranskasakevlen kalustontunallisuus
ta*asteluissaon noud eru periaatetta, e ä

-E^"oL 4koo2 5
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Pilkillå reileilå osassa Karlsruhen raliko ta
on myös Bistro-osasto. Ne oval saaneel
suuren suosion. 14.10.2002.

kokonaislaikutuksellaan turvallisuuden on

ojtava !åhintäiin aikaisenpaa yleistä tasoa.

Eri turvallisDusaspekteja voi kompensoida

Turvollisuusloitteet
Salsassa kaksijärjestelmäcitiovaunuisså on

normaalit rautaleiden tunnusvalot ja vihel-

rimer. Etupäan kolmiovalon ylävaloa käyle-

rään myös kadulla. Seon kuilenkin Suomes-

sa vaadittua merkjttävästi heikkotehoisenpi.

vaunuihin tarvitåan rautateillä käyletti-
vär JKVIåiueet isDomessa tulevaisuudessa

ETcs-veturilairieet+ STM-adapteri Suomen

råtalairreisiin)ja ndio (Suome$a GSM R).

E rotus io ksot
Rautateiden vaihtovittajiirjestelmän ja tasa-

vinajärjesrelmän välille tulee rakentaa !ir-

'2ton 
erotusjakso. Vimttoman osuuden tu-

lee oua niinpitkä. että kokoj
aikaisesti virattomalla osuudella. Tähän li-
siilään piiäkatkaislan ym. laukeanisaika.
Jakson kokonaispituus riippuu siten junan

pituudesta ja kåyleuä!äslå nopeDdesra.

Karlsruhen ålueellajakson piluur on 60 m
(20 km,ft) - 170 n (100 kn/h). Systeemin-

vaihdon tulee tapahoa tasaiseua osDudeua,

josså koskaan ei tadnse kiihdytläå junaa.

Jakso ei voi siten olla esimerkiksi opastimen

lähellä. nousnssa tai katuosuudella. missä

muu liikenne saattaa joutua pakottamaan

vaunun hidastamaan ja laas kiihdyttämåän.

Voroitusloitteet esim.
suoioteillö

Saksassa uusilla jiirjesrel'nillä valo on aina

piNeinä, kun vaunua ei ole tulossa. Vannun

liihestyessi syttyy suurikokoinen punainen

!alo. Järjesreiyssä julankulkijat oval tarkkaa
!aisenrpia kuin vihreään valoon perustuvas

Seisokevqlo
Seisakkeilla, joilla pikaraitio!aDnut pysiii-
tyviil vain larviltaessa. on laiturilla ma&us
tajien paineltavissa erilyinen pysäytysvalo.

Kuljettaja Däkee merkkivalosta pysiihtymis

Stondordisointi
Euroopussa ei ole valitettavasli yhlenähiii
miiadlksiä kakxi!;tarditiotiekaluslolle.

Såksåssa knytelään hånkinnoissd LNT-
sperifi kaadota (t€ichter Nahverkehrs Trieb-
wagen). SeDraavia nomeia on rovelletul

palotuflallisnus DIN 551054

törmäyskesto DIN 5560

- lujuus EN 12663, kategoria III
- turvållisutrslodislus EN 50t26

17.10.2002.

6 4t2002 t^"oI



Kaksi jdrjestehnönniava nut

Vaihloviran (15 kV) ja lasavinån (750 V)
välinen vinaton eotusjak6o. 18.10.2002.

1

Slandardisointityö on kuitenKn kiiynnis,
tymii$äi jostainsyystälyötii tehdäiinkuiten-
kin ainakin kolmen ei yhteisön voimin ja
roimeksiannosta. Yhtenäiser eurcoppaliiset
normil antaval odottaa itseäån ainakinpd
kolDe vuotra- Siksi erinerkiksi TanpereeD
hanketta varten SDomesra on tehtävä kan

Saksassa seuraaval laitja a$lukset oh-
jaalat kevyen kalusron mtkaisujaja hyväk-

raulateiden rakentamiy ja liikeDnöinti
j:irjesrys (EBO): pikaraitiovaunut eivät
kuilenkan tiiytä EBOrn mää.tiyksiä

- raitioleiden liikennöinrijiirjeslys
(koskee katuraitiovaunuja)

Saksan raulatietunallisuusvimnonuisen
(Eisenbahnbundesamt) mukaan EBOrsta
voidåan poiketa, jos lurvallhuus saådaan

taaltua muutoin. Syst@min sisiillä on måh-
dollista tehdä riskikompensaarioita. Teknii-
kalla vamislelaan. e ä kevyt kalusto ei rör-
mäii raskaöeen kalustoon. Mm- vaihtotöitå
ei saliita kevyen kalustc'n käyttåmil1ä raiteilla
silloin, kun väunussa on markustajia. Lii
tynnät on vmsteltava turvåvåihteilla. Ke
vyen kaluston turvallisuuttå lisåävät e.ityi

sen hyvät jarrutusoninaisuudet, jotka ovar
noninkedaisel perinteiseen kalustoon ver,

Loiturikorkeudet
Låiturimtkaisut ovat Saksarsa erityjsen kir
ja!iå. Laiturikorkeus on kaksiiä.iesrelmära

doillå 0-760 Dnn. Uudel lalturirnkennetaan
kuitenkin kaupunkien ydinkeskustoissa

180-300 mm:n korkeuksille, hieman syF
jempänä 550 mm:n korkeudelle. Suomessa

sopiva lairrikorkeus olisi 265 mm, jokå
sopii hyvin kuorDittamaflomd vaunun noin
300 310 mnrn låtriako*eudelle- Tiimän
laiturin ja vaDnun viilisrä 275 mm:n raloa
suojaa vaunun åltaesiintulevanoin 200lm

Tätå ratkaisua käytetåitn Saksasakin-
Yhteiskåyttöaiueen ulkopuolella raitiotie
laituri voi olla liihempänä kalusloa, esnn.
1400 nrm miteen keskilinjastå, kun se val
lion radalla on 1600 mm:n etäisyydellä. Li
pan ohjaus voidaan yhdistää esim. käyter
läväänjAnniueeseeni 25 kV:n alueellå lippa
lulisi esiin. mutta ei 750 V:n alueella.

Tä11ä hetkellit Suomesa suurin sallitru
nopeus 265 mm korkeiden lairureiden ohi
or 140 knvh. Tanpereen ymp:iristössä pika-
raitioteitå suunnitellaan kuitenkin kåyteltä-
vän rautatien nopeuleen 160 knvh asti. Ma-
lnlien laitureiden käynö nåillii osuuksilla -
jå toki muuallakn - vaatii erityiset turalli,
suusjllrieslelyt laiturillä.

Ka sruhen jä{est€lmän

eteläinen påätePiste on

Kaksiviriaiuna Deutsche

låhdössä Kaisruheen iå

19.10.2002.
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Jyaslqltu Liiknne OJ: busseia enken ja hlt

Ku|atekstit Juhana No lund ja Teenu Coqin

JYVÄSIMAN LIIKENNE OV:N BUSSEJA ENNEN

JA NYT

fissä €iil&elilsa tuirstunmo valolovion avulla siihsn, rillai-

lia ko{Dunkilinja-eutoje liikltli (sski-S{omon $äkauplngissa

Jyd?iskyläesä 1970-luvulh vuosiiuhannon vaiilecsoen ja vähän

sen {ilin. Kuvavalikoinaan on pyritty risällytlå'm?iin nratdolli-

sinmn tylpillisi4 mutla s.malla rnielenliinloisia Jyvålskylän Ui-

hnnc oy:r åulotlyPPojä.

Jyvåsk är Liihnru 0y:n loiminta, hluct0t0litiilh muhar

lusituna, mu0tt{i silnin n.1de0 lovå?n 1984 jälkosn, lon JIrå's-

\lässä lohninut enlinen ornist ia luo?ui fityfrlectä iE {0si isän-

Jyväskylän Liik€nne oy:n Scania
BF110560A/6000 / Ajokki 4330 vuodeltå
1971. Oviärjestys muutiui JL:n auloissa
vuodesra 1971 alkaen hiliåll€en 1_2_0:ksi

vaihteisto oli Scania HF501. Vuoden 1971

hankintåerään kuului trillaisia auloia nrot 88
(Xc-874) ja 89 (Xc-873). Aulo 88 poistetiiin
ekisledsiåvuoden 1982 lopulla ja sisar
auto (89) vuoita myohemmin. KuvaJuhani
Pousan kokoelmasla.

lä tuli kolon..n toiselta P.ikl lennrlta, hhdoss. siritsov.n Koivis-

ton A0t0 ot:n leltlu0 sduelaa nu0lsnki0 selvästi liiksnleenhqtjoit-

lajien lrvoist. poil*eav0E suunlaucta' lålstä on $inä esime*kinl

kolomislon linja-autojon (XABUS) valmislls lonsernin omaan läp-

fiön. l(cvft 1984 jälkocn Jlväskyllin ei snå-r' h.nkittu pcdnloisiä

?unaloh,isie aulojq, vean uusi lolusl0 noudattoli hyvin t{ h00

l.htsleisilijldn miidtitlolcmiä s0uolaviivoje' Myös vrniee hluctoa

naalqthorse udolleen alslliin lonlioittaa ltonsenii yhtsnäillä lin-

jåe pisnen siidymltu.iheon jälkoon.

Jyvdkylån Liikenne Oy 23, Scania 8R110 65,V
6500 / Kutler 7, vuodeta 1969. Auto olialun pein
Linialiike Rajalan pikavuoroauto 22 (zNY-84) ja

Fajalan åikana aulossa ei ollui lainkaan keski'
ovsa. Fajalan jålkeinen omislaja oLi W€stendin
Llnjå Oy,jonka omistuksen aikana eleen ylös

rehriin linjåkilpikote!o ja autoon srjoitettin keskiovi

uloskäynliä vaden- WL:n jäiestysnumero oli 11.

Jlväsl<ylån Liikenteellä aulo oli iunnuksella xcH-
523 vain vuosina 1978-80. Kuva Horkamo-
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Jrttish'lan Liiken ? O\':, bLtssefu ennen ja n\l

[[E
#-c

I*rlx!ti h r"-

orits!6 nterRent [.' . o,

v Jyaåskylån Likenne Oy 12, Votvo 858-60/
Ajokki 4330, vuodella 1973. Hankintåedän
kuu ui isåksi sisarautol 18 28,33ja91.
Ovijårjeslys oli vakioks muodostunul r-2-o
ja vaihleisio oli Wilson. Hankintaerän
aulojen auslan osia hyödynnettiin rakennet-
taessa Kabus 2c saiaa. Nåmä votvo /
Ajokir po steniin vuosina 1989-90, auto 33
ku tenkin jo 1986 korroosiovau oider
vuoksi. Klvå Juhana Nordlund 31.7.1986.

Scania BB1l0S60A/6000 / Ajokki 4330
vuodella 1973. Vuoden 1973 hankinlaeråån
kuuluival autol45 (XAN'945) ja 46 (xAN,
946, myöhemmin XCL-546) Autot vaslas -
vat vuoden 1971 Scanioila. tosn lLdem-
mssa aulolssa keskiovien ikkLrar olival
pitkuaisemmal. Auto 45 poistenin vuonna
1987, kun laas auro 46 sinrerin Koiv ston
Aulo Oy:n kåWöön Lahteen (numerote 304)
keväna ve la 1985. Lahdessa auloa pidentin
rekisleisså vuoieen 1988 saakka. Kova
Juhåni Poussan kokoe måstå

II
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.| zdk\linr Liiklt t Orrr htl\rit1tntu / \j

ffim liil ffiffi
f-a'_it

Ylinnå Jyväskylän Likenne oy 25 (xCH-
525), Scaf a CFr11M59/5900, vuodeta
1972 Aulon historia on varikås:bussi
va mistui Scaflala Fuotsssa Suomen
esilte yaltoksivuonna i972 ja o i aktiivi
kAJ,,lösså 1972 76 Helsingin kaupungi.
iikennelarokse a. T!otoin auto tunnettin
HKL 8:na (AAFI-188). Scan-Aulo markk noi
buss a Hljaisena dese inja-autona.
Syksy ä 1976 auto sliny pieneksi a kaa
Porn L njal Oy:le. Reirui vuoden h tjaisen
<auden jäkeen aulo vuokanin Jyväskyän

ikenne Oyle ja uudeks rekisteri-
!nnlkseks lul xcH 525. JLltä aulo o
'ekisterissä hehikuusla 1978 h!huk!uhun
I981, jonka iAlkeen auto on poistenu
ikenleeslä. Klva Seppo Savo ainen.

Yllä näkyrnå Jyväskyän Llkenne Oy 25:n
sså1 osla. Kovanottohelke te aulo o vietä
HKL 8. Matkanleko Scanta CFlll\4 ä
Keskl Suomessa on varmasl oltui varsir
elämykselistä. Kuva Peid Leinomäki
26.5.1976.

Ala vasemmala JL 25:n ohjaamo HKL]n
alkana. Kuva Peili Leinomäki 26 s 1976

Ala sama kori LeppAlahdessa aUon
oresså io 2z-vuotias. Tämä kuva on
todellak n oten! yl 13 vuolla tikenteeslä
poisiamser jäkeen. ironisrå kylå yhr1-
ikäsen aulon koriolinänkin ehjä vietä
1990-luvun puolessa vatissä. Kuva Joun
Hytönen syksyllå 1994.

,'
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t\1ii\t\lirt t.iik.n .l\ | hr\r'nI. L it r\1

KesäLä 2002 Ko v slon Alto
ostisuorne. connexllla v s
vuoden I991 Volvo B10R /
Lahl 400 auloa.lotka kakki

Likenree e numeroi e 710-
714. Klvåssa aulo 714.
XFN4-5,16. j!ur Jyvåskyasså
käyttöönolelt!na Kuvaltu
e.kulssa 2002 Teem!

Vlonna 1996 Koviston Aulo os1

Slomen L nlebussila m!un muassa
m re kaikkijälielä o ee1srcla.
Likenl€en väressä o eel aulot jotka

silte. sijoneltiin Jyvaskylåän Tämå
aLto 410 o. yks niislä ScanaK112/
Lahr 300 vlode tå i988 enl nen
Snobn 18 (ZAS-937) Kuvalt0
lokakuussa 2001 Te€mL CoL n

248 {ZBN I67.

Wlima K202

Sno an 32 (ZCJ

Kll3CLB / Laht

f I I irr Irrr {

.-:!l

=6

V,.... 2a0a.slex in kaksi!!11å 1älåsla
Göppel'korisla p kk! MANra elupäåssa
Jvväskvän palvellliniolen larpes n. Tos n

lå a sela kåydåän TkkakoskelLåk n
Numerol ovat 487 (ZJC 307)la 489 (ZlX
1131 Klva Teemu CorLn Lokåk!uta 2001

ftnrrof



.^r,,i1,/,xr /iiil,,rr, /)r,r/jri!,i,,r!,Inrrrl

F

t

jd,*'t*" -:

,$i

rrr:r-3.1r..1e11
JL::r 1!!-. !iL|r I i.r!!.s I re!.rå:n!i i
q:; n:. .r,.n K:,.la |.ssr nltj I ir::

,!::ni:i,r' .natr ! tiil illnar 1,!8!
,.: l,rir ,ra \lG .t-1r .:n nrnr lr: Lariirt

Llar.i;fL]ill.f]..'.1]rrr.'/.]inn
fli: . r: rL r.1 l!t I 1t! {,r::jir rrrllr
aL1! r!!ll n L (ani : !!.rt.rr 1!r!3
n :.a i-!n I rana !(rr r r. I L n irr ta

\r :iinn t,rTatr 1!rij.lfLr.ijra.L /nnre
a! n! rrk iiIt:,,] 1!,r s.rir.
EFlll n:! -.i!ri At.lit aata ,.r- l .k

,rLitlan- .r r e:f :i: ai il, tlits.ia
rf, 11 V...e 1:iit nnri f...
:ir L. s:,. llr i,r ir :c,. i. n):r.r l!i r.

lrrr . Sr; ;:r , tJ [] ..r !U5U tr:,,,i
.L:.riirlr r!1:r,rL r..:a tLj,q ll- n
S..r....:rr.. .r:.sL !l :or rrl
rLr,rnr:L:,. rr.5Li !..in l9i!.r :!5::.
:l! .r r.. rrll

r ic .: ,i L.:.a -!i 11t e e rnr .r r 1

r: l..i.r rf ia:l. n .l:: iei\.ii\lf,rat I !
efrrrif lrr: rr i iar rL rr.r ,!:[!:jr::
'. r.te l r rLltr:i.r l,ra n! t:ria

r.rL.rna 1..r77 Jt!a:k!rr L t\. ir. Ot, .
n e ! r ,rr o.er kr nFn S.:.j
LIH 111lrl0ir6i-r. Al.k[ 530! pL. Lr !.
{. i.!lrr.s:!sI l ALi.s.r:njrak.ts rrLr...sl- trrs.ar! tFaol
Ft.:1 r.ntraLl A!1o o å .r lkena n.l
r[.3sa]r r. :ita,iii!I.I PLrl:i -
f.slaå! r .r i! i l.tar la tk n.I io i.:In
l.! f.xa JL 1!. XCC 11!.r r..L.Ll n
rrr:!51. jr nrc ier !.lL f BF 1l.,t na
ie!:r; i r!.r! ,! . n a!1. rr.r,,rr - !. iirr:
e 5 na ,ra (;ssa
r ! nr rLtsFlllirl n lrraos.la r.n. e r

..1. Llr. .i r:iirsrT ir. ! l. r la KL !r
JL r:F l,lo I L rr tl.1t9!a

1,t&'

T
!:t;l

'1: å!..

tl i.[,

tl
lml
*rrff

JL'lal ra:7! i) lal Larl
21 kor.r ..rr r S.:,r:
BF lll: r r!.de Lr 1!e-

Fr o alloi .fn ArL.,170

l(! !slon ALk) r viire. i

a a.rsar AL !1f-.. sleiL

IES 7n9la XES 774
r\ rrk | 4li9 drait n !er
i .re helän!.. rek !.

.ånn.. FCr\ 113 k !c

l



l\r.\l.l l iik. k l)\:r hr\\td. r.n iI n\l

Ab:n auto 241 Kor on

aan ens. scan-Au10n
eslteyautonå Kuvaitu

Vantaa. L ke..e Oyr ostellLå
Fak!n an LL kcntee.lå S rolan
L lkenleen PYr lt in !udelee.
kortet! sia alto stå paasemaa.
croon N .pa iam,k. ållo myyl .
lo 1990 uvrn plo vä ssa JytäskY
åän. JL.182 ULT 182 VovoBsEi
Laht ,100 A usla o r vlodeta 1979

kor r.l1! LUdeslaan 1990 Ar.
oer n oy L kcnre Alrir nlnen 7a
ko trkse. jälkeen Hak!n an
n!mero 6e Kuva Teem! C.L .i&n:

Kesase sokkn v stöa (esat. 1995

SlLi. osa faslå allo sla e
! mesia helkiåån Helku Scanaa
öllyy nin alokk 5!00 . Lahl 21

k! n myös Deta Cty kors.a

,I
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J\tiisklliin Liikenn. Otti huscja atun ja r!

ULdelleen koritetluihin auioih n kuuluLl
myös !1480 (BNT-906), joka on entinen
S rolån Likenne Oy 60. Korion kkennenu
vuonna 1990 Oy Liikenne Ab numero 82rn
(UEX'789) Vovo 858 -allstale, joka on
vuodelta 1976. Kuva Teernu Colin

Enrlnen S rolan aatikko-Wiima /
Vo vo B10M on rämä JL 432
(UxX-149). Sirolan numero oli4l
ja vuosimall 1987. Kuva Teemu
Colln lokakuu ta 2001.

Suomen TLristiauto 154
kuryailee Pupuhuhdassa! Tosin
vuodesla 1996 alkaen JL 407.
Vuonnä 1996 Jyväskylåån
osteliin STAlla kuusi vanhalle
Volvo B58 -alLsrale Ekennetlua
Wiima K202 'bussia. Kuvan
BHX 158:n alusla on vuodelia
1976 ta koi vuodolta 1988.
Voimanslirrosia huolehlti
Wi son-puoliaulomaattivaih-
te slo. Klva Teemu Colln

,.ttat

(Scania K1l2 / Lahti30)

ensimmå nen linja auto

vahleslo. okeanpuo-

(s.an a BFlrl/Lahri21)
vuodeta 1942. vaihteisto

Colif kesäkuulta 1995.
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pÄÄrEPYsÄrrt

Tio(iitrirrorr oi .)Io rlrirrkaiiin .rrryol*to, i.rlloi $i(ii korrol

t<EvÄrKor@us zoc
Suomer Raitiotieseura ry:n sääntömiiiiråi

nen kevåtkokous 2003 Pideuån Helsingin

kaupungin railioliikennemu

taina 23.2.2003 alkaen klo 14.00- Sääntö-

mäiiräisien asioiden jiUkeen on tarkoitus kat-

SRS.I N FORMAATIOTA SAH KOPOSTITSE

Jos halual saada nopeasti ajankohlaisi. tie

toja SRS:n tåi munten alaa lähellä olevista

iapahtumistå. se käy päinså sithköpostitse.

Jollel vielä ole mukana. Sinun on ensiksi

ilmoitettåvå nnkiin liittynisestisi yhdistyk-

sen siht€erille sähköposli$e osoitleeseen

i.nordlund@kolumbus.fi . Muihin osoiltei-

siin lähetetiyiä viesteiä ei oteta buomioon

samalld suostut siihen, ettå siihköposti'

yhteystielosi välitlyy kaikille mukand olevil-
le. Tähän rinkiin voivat tDlla vain SRSrn.jii_

senet. eivät selran llkopuoliset Muislakaa:

kukaan ei ole rässii slsleemissä automaatti-

sesti mukana. våån rinoastaan ne..jotka
ritlköpostitse ilmoitautrvat ylllinainiltuDn
siihköpostiosoitteeseen. Yksi ilmoittåulumi

nenriittaä. Jos halDal erola ringistå, siiti&in
ilmoitus samåan osoilleeseen.

Tamä pallelu toimii liiydendvänä väli

neenii RAITIOi ja SRs:n verkkosivu.jen rin
nalla. Siihköpostirinki ei kor
pää iäsenlehteä kuin intemersivujakaan.

LINJAT
Linjålla4 oli .atatöiden vuoksi Tukholman-

kadun kal en pysäkin välillå pintavaihleel

kåyrössii (bavaitlu 3. 10.2002) ja toinet raide

(tiillä erää eteläinen) remontissa. KyseessA

oii syksyr 1994 jålkeenjo kolmas kerta, kun

Munkkiniemen linjaua pintalaihderåtkaisu

käytössä. Liikennevaloinyksiraileistaliiken-
neltä ei rållä kertaa ollut ohjaltu. koska

rcnontliosuuden paäsu päiihiin oli näköyh-

teys. Valojen hyöry on muutoinkjn hiukan

kyseenalåinen, ainakin kenm syksyllä 1994

(Munktiniemen puistoiie) onnistuivat ne

ohjaamaan hiomåvaunun ja nivelvaurun

Ralliolinjat 38 ja 3T palasivat 14.10. iki-

muistoisille kahdeksikonmuotoisille reiteil_

leen. Kesäkuun ensimmäisenä 1950 våin

kolmosena lunnetun rengaslinjan eLi åjo-

suunnat erotettiin antanalla niille 1isäkirjåi-

met BjaT. Silloin myös kercttiin måtkus
tajille mila kirjaimet larkoiilavat. Koodi avar
tiin Mannerheinintiellä olleella Ylioppild-
talon pys:iki]lä, jokå oli siihen aikåan eräs

tiirkeimmistä ja keskeisimmistä raitiovaunu

pysiikeistä. Siellå sijaitsi Dyös liikennelaF

kastaj larkastuskoppi.Pysåkkialuehävi

tetliin l97Oluvun rlusasiinälaiheessakun
låitDrialueet tarviltiin käyttöön kolmaila eli

ryhmitysEiteitå vaiten. Tänå Ylioppilasta-

lon pysäkkjålue oli myös siitii erikoinen. ettå

siellä pysähtyiviil linjat 38 ja 3T mennes-

siiän niin etelii:in kuin pohjoiseenkin. Siksi

kirjaimilla on selityksensä kumpaakin suun-

ravarlen. Luonrollisesti pys:ikkialueellaoli

omat pysiikljtolpat eri linjoille ja ne oli ryh_

mitelty kulkusuunnan mukaisesti Tolpasa
kerrottiin mii:irånpååt vielä teksdmuodossa.

Täsä kolmosten kirjainten oikeåt selitykset:

vakinaisella karsoislinjalla 3 ilmaisevat lisä

kirjaimet. kumpaa kiertosuunla vaunu Yli-
oppilåstalolta lähdeuåesså ajaa. 38 = Bm-

henkadulle Giis Kallioon [ruotsiksi Berg_

hålll) ja Kauppatonn kaulla Kaivopuistoon

truolsiksi Brunnsparkenl 3T = Töölöön ja

Eroltajan kauita Tehtåanpuistoon.

I.nkkoliikennelautakunnan 17. 10.2002

tekemär päAtöksen mukaan raitiolinja 9 ei

toteudu vuonna 2005 täydessä iaåjuudesä.

Sen sijaan linja loteuletaan vaiheitain. Al
kuperäken aikatauhD mukaan vuonna 2005

aloitelaån linjan liikenne osuudella Kiruryi
Iiä-Pasiia. Tiissä vaiheesså uutia ralaa ra-

kennetaan Fleminginkadulle. Aleksis Kiven

kådulle ia Ratapihantielle. Pasilassa linjan

kääntösilmukaksi muodostetåan kortteli
Raråpihmtie Rautåtieläisenkatu Ralames-
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tdinkatu - AsemapäåUikönkatu, myös kään-

tösilmukkaan tulee siis uuua raidetta. Supis-
tetursakin laajuudessa loreutettuna linjålla
9 voidaan korvata bussilinja 17. Samoinrai-
tiolinjan l0 päåtepys:ikki siidynee Eiraan.
( I A:n Iiikenne kowatraisiin sanållå I : n I ii-
kenreellä tuuhkd-aikoina) ja bussilinjan 16

päätepys:ikki Merikadulle kDten aiemmin on
suunniteltu. Sen sijaan elääl muut linjasto
nuutokset, kDten bu$ilinjan 23 siirtåmineD
Råutalienlorilla Sömaisiin. toteDrDvar v,s
ta, kun kaupungin talous mahdouistaå liD

Jan 9jdtkamisen llnalaan saakka.

NAETRO

Mel.o ajoi poikkeDksellisesti viidentoisra
minuDtin välein sunnDnlaina 8.9. koko päi-
vän Siilirien vaihdetöiden lakia. Vuosaden
suunnasa na*ustavien oli vaihdettava ju,
naa ltiikeskuksess!, silliijunar ajoivåt Rno
holabden ja Mellunnfen väliä. Vuosaaren
ja Iläkeskuksen viilillä oli erillinen metro
liikenDe.joka sekin kulki noin larrin välein.
Låhtöajat oli soviteltu muuhun metro
liikenteeseen. Koko poikkeusliikenreen ajan
ajettiin kolmen vaunuparin junilla. Met
oliikennertä tiiydensi busilinja 00X. joka
ajoi Råutatientorin ja Iräkeskuksen väliä noin
klo I l-19 noin kydmenen Dinuutin välein.

Kontuhn melroaseman peruskorjaus al-
koi 23.9. Äsemalle ralennetaan kolm,s qi-

säänkäynti Kontulan osloskeskuksen Ja
Kontulankaaren sillan välin. Uuteen sisäiin,
käynliin rakennetaan liukDportaa! joira Kon
tulan asemalla ei ole aiemmin ollL,t. ja ny
kyislä isompi hissi. Keshstaan vievän rai
teen ylirakenneraan silta,jota pilkin kulje
taan uudesta siräiinkäynDistii låiturille.
Lasikattekelle silhlle tulee kioskijanoin 60
kalenua polkupyöråpaikkaa. Rakennustyo
hankaloiuaa asemalla liiklumisra, sillä lai-
turin keskiosa suljetaan ryömaaksi. LaitD.in
reunoillejliä kapea kulkuv{ylii metroon as-
tumistavånen. Peruskorjauson vAlttämärön.

Kontulan asema on ollut käytijssä 18 vuot-
ta. Ko.jauslen ansiosta asenasta tulee en,
tistä valoisampi,ja kuluneer pinnarja mate

riaaiit vaihdetaan paremmin kululusta kes

6viin. Myös näkyvyyttä kohenneraån käyt
!åmällä lasiraten!eita esimerkiksi hissisä.

Maanantai 7. 10. laivinkone oli karkonut
met.on vinakiskon Junalien siltatyömaalla
(kenoiHS 8.10.) Sen sijaan merroasemien

kuulutuksel kertoivat vain junien olevan
nyöhässå ieknisn vian vuoksi. Tosian vuo-
rot olival inyöhåssä, vuorovälioli havainto-
hetkellä yli 5 minuuttia ja vaunut olivat kDin
oikeita metrojå ikään. siis tupåten tukossa.

llmeisesli metrovuoroja åje iin kuitenkin
sitä tahlia niu ongelmakohdan ohi päästiin
ja siitiikös vdsta myöhåltymisiä syntyikin.
EriisKn Mellunmäestä tullur vuoro. jatkoi
''kiisikirjonuksesla poikeren" Dutkaansa
Ruoholahleen saakka,joten ei vuorct aina-

kaån ihan oikeira reittejään ajåneet. Idän
s!unnan näyttötaulussa 1uK Mellunmäkeen
/ Vuosaarcen ilman saapumlsaikaa.

Metoliikenne kalkesi Helsingissä kes
kiviikkoiltana 9.10. )li puoleksi tunniksi
koloen samanaikaisen tapahtuman rakia.
Ensiksi plsähtyi itään mene!ä metroliikenne
Rautatientorin metroasemålla sartuneen on-
nettomuuden vuoksi. silten liikenne lrkeF
teli ltäkeskuksessa junassa saltuneen rai-
Euskohtauksen 1akia jr lopuksi Ruoholah-
denja Kampin vaililtä oli s:ihköongelmia.

Metron aikataulut muu uival jälleen
pe.iånraina Ll1.2002. Ruubka-aikana vuo
ro!äli haaroilla muurrui 5 minuulista 8 Dri

nuutiiinjarungolla2,5n nuutista4minuut
liin. Kaikki jrnat ajåvat tännessä Ruoho
lahteen. Ruuhka,aikana junar ovat kuusivau
nuhia eli kolmen vaunuparin miuaisiå. 11

taisin klo 21.30 jälkeen merrc ei enää aja
Ratrlalienloria lännemmäksi. Runko-osuu-
della RaDtatientori Vuosaari ajetaan ihai-
sin l0minuutin liikennertä. Mellunmäen lii-
kennehoidetåan niin ikäiin l0minuutin vuo-
roriheydellä, murta matkustajille rulee Irä-
keskuksesa junanvaihto. sillä MelluDmäen
jlnat eivät ihaisin aja Itäkeskusta lånnem-

KALUSTO
Keppi-Ka.ian HKL l0 havainiin käänryvån
Mannerheimintielti Runebe€inkadDlle kou
lutusajossa kello 19.19 rorsllina 12.9.2002.

Va.iobam 229 oli Hekingin ratikka-
linjalla l0perjantaina 13.9.2002 ittapäiväl-
la. Se "ohitti" siten vaunun 228,jotaei vielä
ole näkynlt linjalla tämän palsun Druokkaa-

miseen mennesså. Samanaikaisesti Dralala-

lattiaisista raitiovaunuisti linjåliikenteesså
olivat ainakin 205, 206, 221 , 222.223,225,
226 ja 227. joisrajopa kolme oli linjalla 6.
Lasipalatsin vaihteen rekraillesså vaunu
221, joka oli linjalla l0 menossa Kirursin
suuntaån, ajautui noin klo 15.30 vaihteesa
vii:irään suuntaar ja joutui käymän Håka-
niemesså käånrymiisså.

Tiisrainå 17.9.2002 ilrapåivath Vario-
tram vaunDjaoli Helsinsin ralikkalinjalla 6
jopa neljii kappaiettar 205, 2 t0, 222 la 202
mainitussa j:{estyksessii. Näistä kolme en,
simmåistä olivat pe.äkläisisså vuoroissa.

mutla kolmannenja neljännen Vårion vätis-
sä oli yksi korkea vaunu. Kympillå liikkui
smanaikahesti ainakin kuusi Variot.amia.
joten måralalattialalusba oli rDnsaasli lii-
kenteesrä. Elokuun lopulla Vdiolmm 204
nähtiin koea.jossa mm. Senaarintorin laidal
la. muna linjalla sitäei ole vielaikään (17.9.
rnenne$ii) nåkynyt. Myör Variot 201, 207

iå 208 oval piilolelleet viime viikkoina. k!
ten myös "mystisesti viipyvii 228.

17.9.2002 Puolihapäivin åjeli kolmosen
lenkillii Tehtaankadulla "vieraird' r,iriovån-
m'ja. Linjan 4 vaunu kohti Kauppatoria ja
linjan 7A vaunD puotestaan Bulevardin

Osa Vrriotrameisla sijoitettiin nelosen
liDjalle 14.10.2002 alkaen,kuD mitioliikenDe
palasi Aleksille. Seuraavana olisi vuorosa
linja seirsemän. eli 7A ja 78 joskus tulevan
lålven aikana. Lokakuun alkuun 2002 men-
nessä HKL oli vaslaanotlanut l7 matalalat-
tiåista vaunua 40 kappaleen dlauksestaan.
Uusia vaunrja !ulee nykyvauhdilta käyft öön
pari kappaletla kuukaudessa.

Variolram 204 on lopultakin nåhty tinja-
liikenleesså; tostrina 3. 10. iltapäivåruuhkan
aikaan se oli linjaua 10. Sistrvaunui 203 ja
205 aloiuivat työn.ansa linjaliikenree$ä jo
kolme vuotta aiemmin, syksyllä I999.

9.10. Va.iotram 230 koeajolla. Nahry

Vario HKL 228 nähly koeajolla Mrndn
saimalalla kohti Salnisaana 10.10. aamupiii-
vällA. variosaHKL204 on myös Bombd-
dierin valmistajateksti ulkokåtonrajassa.
onko nuissakin alkusarjan vaunuissa jo?

Variotram 207 koeåjoi uudirtetun Alek,
sanrerinkadun Menerheimintielrii Senaatin,
todlie pe.jantaina 11.10.2002 hieman klo
l3:njä1keen.

14.i0.2002 oli histo.iållinen päivi. aa

nrun kolmas iAhtö ajeltiin Munkkiniernen
suunnasta Vanotramitla, näin ollen ainakin
yksi Variolram liikennöi nelosella Mnnkki-
niemestä Aleksin kautra Karajanokalle ja
päinvasbir- Kyseessä oli Variot.am 229
ruuhkavuorosa 145 .

14.10.2002 liikennöidin nelosta Vario-
tramilla myös iltmuhka$a. vaunu 229 oli
linjalla ainoa Veio. Våunu 89 on + -ko.jat
tu. Vaunun keulasta on poistettu erumhas

tuskyltin /yhteistariffi kyltin pidikk@r. Ilmei
sesti HKL aikookin luopuakyseisistii keltai
sista lalkistå kokonaan. VaJio-vaunuissahån

niitå ei missään vaiheesa ole oltur.

Miksi Vdioita nåkyy niin vähånja mis-
så ovat vaunut 2I I -214 ja 2 I 6-220? VDolta
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oD ri1artu40 kpl. (20r-2:t0). vrlmistajalla on

ollul vaikeuksiu saada lrunur lilatrssopi

mukscn mukairiksi. Ne ovaljarkulan Nu
tos jakehitysLyönalaisena.Sylskuunlopun

tietojen nrkårn HKL on vastaaDollanul l7
variora. Muut o!atedelleen !alm(rajan, e1i

eiviit käyteltävissä. HelsiDgi$ii oleviin va!-
nuihin 201 210.ll5.22l-2ll tehdian (ri-
nakin osaan) 

'nrtoksiaj! 
koiaukria. Joren

koko Diiiirii ei ole slmanrikaisesti kitrettä'
vissä. Vaunuja 2ll'21.1.216-220 eiole edes

läheterty OraDmicltt Tulgon (enrisen Talgo

Tmn(cchinl tehLrilu Helsinkiin. Ebkä nii
bin rehdaian kaikki nuurosr)öt siellä ennen

Helsnrkiin laihelLinlisrii. HKL oletraree. ellä

ruodcn 2003 loppnun nennesä kaikli 40

raunu! out kiyrlijkunnoss..

vadoLLrn 210 01i Helsingin mitiolinjaU!

10 L(fsraina 17.10.200: vuorossa 92. Hu-

uinnot keski ja ihapiiivä11ii. Iltapiivillai lin-
jalh .1 liikennöi ainoana nutalalauiaisenr
!rnn! 209. Aamun ruuhklvuorossa 145 oli
neloslinjalla vaunu 207

17.10. Variotmnr 233 uutoluljeLuksella

saapuneen! Koskelan halleilla.

Kcskiliikkona 23.10.2002 klo 16.15 ai

k!aD Oopperuralon kohdalh ManrerbeimiD

ticlrå Tööliinlorille piiin kiilinryreen. hrjal
h 38 ollecn launun Ndl+ 72 lii'Dei,reD teli
jarkoi nrulkådnsr suorarn Mannefteimnr

ticta pilkin. Seurauksera oli peräpäain

suistuninen raiFilta ja iskeylynincn Man-

ne,heiminrierii pohjoiseen rnatkllla olleen
''Kra1imaro 204:n keula!n. Lehtitietojen
mnkaan seilseDäD miliovlunun Lyydissä

olluta ihDistii joutui kayNtiin sairarlassr
lievien vanDojcn luoksi. Tintn kolarin

lohdosla raitio!aunu- j! burs;liikenne raker
leli Töö1ön suunnllla p!, i Luntia: raitiolinjat

3B/I,4,7ÄlBja l0 siireriin aiamaan Ruu

sulaDkadln ja Töölönrorin kaurta. Koska

Runcber-gnrkadun ja Mannerheininrien ris

teys oli uitiovaunuliikenteen kannalta täy

sin l!,kossa. myös nitiolinja 8 ajeli poik

keusrci ejä Ii,rjan8vauDujaDäkijopaR!u
tatienlorilla saakka. Mannc rcininticti kul-
kevat busilinjalkin ajelivat poikkeurcitlejt

esiDerkiksi Töölönkulua ia Runebergin-

kalra anrakin keskustaan pain mentäesra.

Vielä kello lS.l0jouluilini;rn 4 launu kiån-
tymäiiD Kuusiricllll ottukseen aikata!'1uaan

Nrll+ 72 kirsi kohhlaisen prhoja vau

rioira. kylkei oliruflarnrrntrr jrainakin !ii
meiren vasemnun puolen sivnikkuna löy

tli kadulta eriLt.iin pienissii osisa.

Perjxntaina 25.10.2002 ilrapäiviiruuh
kan aikran Hehingin ,aitiolinjall. 4 oli kaksi

matalalatriaista ranDua samanaikaisesti j;r

lisiiksi periikkäisissli vuoroiss!r !uoros!å
14:l vaunn 20lja vuorossa 1,15 launu 223.

Pitkilstä aikaa havliltiin su 20.10. klo
1?.10 nuissa tilausljo$a Ralli-Karia HKL
320 tulossa Pasihsta Milkelinkadnlle.

vaunu HKL.17 sa,jasra Nrl havaitlu +

-korjutunu 3 l. 10.2002 Tilk.$a kello 12.30

vaunun 89 taloin on lä'niinkin laurnr keu

Iast! poisteuu !hleisrariffikllrin pidikkeet.

Variotrad 231 näkyikoeajo$a toNai
nd 31.10.2002 noir kahdelta iltrpiiivaiui,
jolloin se kiäntyi Unioninkadult! Liisunka-

31.10. klo 14.10 oli huriavdunu 2122

Käpylässi. chki koeajolla.

vlrio HKL :3 I oli linjalla l0 pe{rntai
na E.ll. !amulh ioin k1o 9.30. Illapiii!iiUii
231 ntihtiin useaan kertarn lirjalla.+.

Variomn 212 taas oli opelusajossa Lasipa

latsin kohdalla kello 8.50 samana piiivrinä.

Variolrrm 231 kärsi ilncisista tcknisis

tä ongelmist! luorossa 1,14 linjalla a perj an-

tlina 8.11.2002. Laheslyessiiin Kllaidnok-
1,a!klo 16.01lihLiiiän lanen se liikkuiAlek-
silla ia KaLdianokan sillalla huomioraheric
rträn hitarsri. HeIi sillan jiilkeisessä yliimä

esi lduntr hyylli kokonaan, elise eijaksa-
nut nousu näkeä ylös. vaan alkoi liuktra

raaksepänr. Kulje .ja pysäylti vaunun kis
kolartrillajayd i saadavaur

mnkeä nnrrt. se lrhli v.in luisuma.n t"ak

sepäin hiinen hellitliicssiiiirr kiskojaruj!.
Seuraavaksi vaunusta sannluilat !!lot .j!
näyröt.uht kuljcrrlj!n suor iu!cssa jonkin-
biien !,unun -buuttrukscn' cli uudeslrrn

kaiynnistykscn. Noin kolDen minuutin p!-
sihdykscn ialkeen vrunu pirisi iatkåndan
nratkalnsa nonnadlisti. nulLa myiihästyi rc
violtd kolmisen minuunia Karajanokrn lih
dosiän. Vau.u vaihdertiinkin poh reih'r
kaksi kie,rosla myöhenmin. eli lähdettyäiin

KrLrjaiokaltx klo 18.15. joten vuoron 144

!iimeiset lä kierosra ajettiin toisella vau

HKL 10 (Kuia / SlröNbcrg luodelta
1959) olilinjaua 70v laulnlaina 9.11.2002.

Kyseesii oli lictyni tilausdjo ciki llihan-
kinla ljo bussilinjllh 70v. J! launu kulki
n run muass! Alcksanterinkaluupitkin. ni$
si 70v ci kovin lsein liiku. Hineentiellii
riinlå 70v ' on sadLranur joiraktrira himlirä.

SlysliikenLeen alNla HKL Bli 9827 or
ollul Tanmelundin Liikenne Oyija HKI
Bli8922 Weslendin Linja Oy:n käytö$ä.

HKL Busiliikenne 263. Scania L94UB
4x2 / Ikanu E94F, oli seutllinjalla 730 sun-

nuntaira E.9.2002. Kutcn olcmme uicmmi!-
kin todcnncct, linj!11e 730 kelpaisi korkerkin
(ai plolnnltalu) auto.

20 9 2002 HKL-Bli 8716 puoliilapiiivnl

Helsinsin linjrlla 17.

Harlinaista berkkna 01i tar.jolla 23.9.
puolenpiivän aikoihi,r. kun Helsnrgin lin
jrlla62 olinivel Voi!o 8806. S.nnaD aikarD

nryös linjalla lS.joDka klikkicn rutojcn pi
disi olla kaasutelejii, 01i nivclaub 8810.

tl|.,'

il|L tf ttt[

westendin Linja Oy 35, Scania L94UB 4x2
/ Laht Scala 602 Kansakoulukadu la
He singin Kampissa henkiöarlojen
ahdlstamana. Scånia / Scalal yleistyväl
voimakkaasti påäkaupLnkiseudu la vuoden
2002 akana ja uusia autoja or isää
uvassa seudule jo kevåltalve la 2003 sekä
2- enå 3'akseislna. KuvaTeemu Colin
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John Lindrolhn rakerlåma upea penois-
mal i TÖölön vanhasla raitiovalnuha lisla
vaunu neen. Nykyisen raitiollikennemuseor
edusialla olevala ratapihala on useila
hels nkiläisiä rail ovaunulyyppejå eri
vuosikymrneni tä. Kuva loma Bauhala
2.12.2001.

HKL:n y lysas akasti aisuus 29.8.2002
huipenrui melrova kon koeslusraiieen
tunnelissa järjesleltyyn bufletlaio lLrun, joka
oi kaletu tunneln kaksoisra deosuudelLe
aleituun rilausmelrolunaan. Talo lupöydille
oihyvää tiaa uusien 2oo-sarlan vaunujen
s såpåålyjen lasienvaunralk ol a. Kuva

HeLsingin Olymp a aislen so-vuotismus
toksi aleiti n vaunllla 157 yesöaloa
Eroiiaian ia TööLön ha lin välilä 19.7.2002.
Tässä m!seovaunun ohjaamonäkymä.

Katajanokan Merisoiilaanlorin uudistenu
sivura dejårjestejy on po kkeuksellnen.
Krvassa våunu 63 on linjar 4 pääte-
pysäkilä. Jos pysåkilä seisova vaunu on
lalpeellista ohnaa, se lapahluL saapuvan
puolen raiiee le limnäin €kennellua
svuraidena pilkin. Kuva Jorma Rauhaa
17.4.2001.

HKLin anto 8716 oliharhautunur nraa

nanraina 23.9. linjaD 7324 lahtöön 17.04

Rautatientorilta. Takakilvessii oli 740. eli
auro 01i kai olhr sielläkin. Kuljeltaju yrilti
rurhaan löytäii vanhasla Vuntron-kilpilait-
reesta A kirjainrakolmcn numercn lisiksi...
8716 scisoijo pitkiiän Vaniokylän hallin pi
hauu. mutta se on ilneisesti antopulån vuok-

si joudulLu kai!rmaan rakaisin liikenreeseen.

Tiisraina 24.9.2002 ouloja HKL:n bns

seja illansuussa klo 19 20 väli1lä oudoilla
linjoiua: HKL 2 (Carus City L Scania

L94UB 6x2) seurulinjalla 345, HKL 9827
(M B O5l0N3 Citaro) Hehingin sisiiisellii
linjalla 62 ja HKL 9817 (Cams City U -

VolvoBl0LCNC)seutu1injal1a7,10.Lisik-
si vinncksi mainit!n sivulinjakilvirsi kornei-

li linja 743,jok! lakkluteuiin luonna 1998.

Keskiviikko 25.9.2002r edellisenii päi-

vanå Helsinsin linjalla 62 seikkaiUur HKL
9827(M-B 05l0N3 Cnarc) ajelii11a11a Hel

singin sisliistä linjaa 55(A).

LrDrnrii 28 9 2(n2: HKI- ll8oar ivoh,o

Bl0M / Wiinu N202) Helsin-gin sisaisellä

linjalla 18. Olihan sc hicno!. krn Ruskea-

suon varikon kolnanneksi lanhi. lakitLri
se$a njossa oleva !uto olilauantainakin lii-

Seurulinjan 740 klo 20.05 lährö Raula

tienorihr rjeraan ihan normaalislikin Hel

singin sisäiseltii linjalla 23 tulevalla maakaa

sDkäy öise11äbusi1la. Näin 011en tuoviime
viikkoinen HKL 98l7rr il'Iestynri'rcn 1in

jalle 740 eiole ainutkenaista. mutt!etenkin
!,n.1998 maaklasukalustol sopiluudesta
nainkin pirkillc, moouo.ilielä ajavalle lin-
jaue voidlun olla montu mieltä.

HKL-BIi 18.10.2002. Omnnisla kalus

tou Helsilgin sisiisellii linjaUa 78: vakioan

toia 9612 ia 9613 eiol['t ouenkåan linia]la.
llldpåivä]1ä linjalla niikyi muDn mnassa Sca

nia Maxicityjä kaksi .la ruoden 1994 Cams
Cily L Scanioila ainakin yksi. Kaksi volvo
KN bnssi. oli, Däma oval vakionu linjalla.
Samaan aikaan Vuosaarcssa palvelulinjalla

P7 IkarusE9l. Todellaharvinaista. euä auto
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ll.l0. Helsi gi Lirjrlj. 57 .i\eh!r(i
HKL 9l)i)l ir liDirlh 66A HKL 101.

Tiisrinx ll.l0 orror k0h'sro0 illxplii\li
nruhliissr HKLrr brs\ linirlk 5l) Seanir /

ll !0.I IKI--llLil60lS.rnir/ Illrus \ ni.

:l)01) liftrlh 6:^
ll l0l00l I-inirl[ ]6rjoi liii n.lu

{lin l-likenler \ uorlir\r HKI-r CiLrn,. tr)s

\r oli li nreluddi kulteu.lr

Helsirgi'r sisiiis.llii b!silinixlh II liik
kfi rdnxi'ri I l.10.1(l0l Lroikkc!kscllbcni
HKL Bli 161..iosr on Ilaru\ E9+F lo,'
Enncr lLn rllx LIl Diik)l Siilllcn lorirlanrir

1.1 I l{)1)l illrtriy:ii!uhkrs\r Hrlsin-i
lintrllx t5 rnto ll7l6. Srnlrirle r!L{) o
rsiirrrr!r n'!in Ii,rirl[ !6V Li,irl[ ]9 k!l
(ce Nhkissr riMki !ksi 1q87 mrllinen
i!el 1S71.1).jorer \ielii l5 \uori.l'lliin N'

ror jrksr\rt niikijjliii'r si'nrir.]lli Iiikcnrcc\
sli

ILi0. oli STAI nnclb!\si 6!i (lalro
/ wiiD Nl0ll Hclsnrgin lirri lh 69 alnul'

STA 16 rlilF-llS). Scnnir L9]UB /
l-$ri Scrh oli Helsingi li,'jrlh 6l peLjrr

hii,n S.ll.l00l. llihrii Dn!. 3..15 Eliehriu
lnth. STA: lle tuli rdrsku ussr Lrhti S.rlxr
16ji:1. Scrhn koeum ole\'.nJo niin nrcr

kirri\li peruskiupunkibussi. ctrli Rrjxmli.l
1li roinri!r Työlchoscumn kuNsLkcskus on

hrnkkinut llilsir uudcn ScrlND pcllii(liin
opcrusridlr Cir)bussinkuliclr!iir srnrr
opimhJo of koulrtl!ru( ricrnnrnr nnn krh-

dcn L.rlni +0: I lur\nr.

2A $nrrof



Kansainvälistti Auioionta päivää
(Rahvusvaheline Autovaba päev) vleietiiin
22.9.2002 myös Tallinnassa. Aiheeseen
liiti}!å kalustonä!4isly oli Eslo'ria
puiesieellä. Tapahlumassa aruoniln mm.
Tallinnan sisålsessä liikeni€essä kelpaavia
ilmaisia aikalippuja. Kuva Sakai K Salo.

Tallinnassa 16.8.2002 Natua maånteetå
pilkin kohli keskuslaa kulkeva tilausajo.
Siihen kuuiuimm. kuvien yhdisie mä
museovaunu I,11 + kesåpedvaunu.
A akuvassa kesäperåvaunun \ry,tyväiset
malkustajat nauttivat kesäiseslå malkas-
taan- Kuva Sakai K Säio

Vantaalla ConcordiabDssin linjan 55
vakiokälusloa oleva aDto n.o 189, Volvo
Ikdus E94 vm:2000. on koldoinur pahasti
Helsingisså lähtiessäär Elielinaukiolla.
Runkokin oli kuulemma väänlynyt. Näin
ollen Juvanmalmin varikko oli saanut

Klovista låinaan auron nro 61.

Westerdin Linja Oy on hankkinut syk-
syllå 2002 neljiin aulon Scala-sejan. Liiken-
teessä on nahtyjojonkin aikaå autot WL 35
jå 36 KAY kilvillä. AlDsta autoissa on Sca

nia L9,1UB4X2.

Hehingin sisähellä linjalla 2l V oli per
jmtaiaamuna 20.9.2002 vtrsin uniikki lin-
ja auto, nimiuäin Concordian auto I19. Vol
vo BloBLE / Cåms City L ei sinånsä ole
mikään hdinaisuls, mutta Espoon Auton
liiysvihrcisså våreisså oleva l2 metrinen
''pikku katu.i HKL:n nivellinjalla 2lV oli
melko hätk:ihdyttävä ilmesrys, Osasivalko-
hankaikki v:ilipys:ikeilläodottaneetmatkus-

tajår pysäy ää tiimijn 2 I v:n?

Sunnunlaira 10.11. oli Concodim seu

lulinjalla 270 kulussa bussi nro 374, puoli
mätala takaoveton Votvo / Czms. nomaali
ilmiö tavallisenn arkipinviinä, mDtta tosi har
vinåinen pyhäpAiviinä. Smmapinvänåjon-
pikumpiSTArn uusista Scania / Scala ,bus-

seista oli Hehingin linjalla 43-

Liihilinjojen Cilaro 62 (RYG 862) låti
perjantaiDa 8.11.2002 kello 16.05 linjalle
773 Helsingistä Nikkilän ia Hinthadan kaur
la Pomaisiir. Näin pilkillA, maaseudulle
uloltuvilla, Uieutuljnjoilla ei yleensii kiy
letä tiiysmåtalia linja autoja.

TAMPERE
Kiitokorin Citystar-esittelyauto, jossa Vol
von B7R LE alusta, oli kokeiitavma Tam-
pereella Iiikennelåitoksella 1.11.2002.
4.11.2002 k1o:14:53 - 15:00 Pohjolan Lii-
kenleen vdkolla Ilmalassa Helsingisså nå-

kyi käyvän sama bussi. Auto oli syksyllä
myös Oulun Paikallisliikennepäivillä kalDs

TURKU
Turun mitioreiden lopenamisesta luli kulu-
neksi 30 vuonå Ll0-2002. viimeinen råi-
tiovaunu, numero 38, kulki linjalla 3 iualla
t.10.t972.

Turussa or liikennöity hevoyaitiotiellii
I890-1892 ja sähköraitioliellä 1908 1972.

Sähkömitiotien vaiheittaiselle lopenamisel
le 1967-72 on wosien vmlla esitetty mo
nia syitä. Yhtenä pääsyynå lopettamispää
tökseen oli se. että raitiotien kaukonäköisi'

laajennussuunnitelmia uusille esikaupunki
alueille mm. Kuralaan. Raisioonja vasan
näkeen ei 1950-ja l960tukujen taitteessa

toteutettu. Keskuståssa ja sen liihialueilla
kulkevan raitiotien kalusbon jakiskoihin ei
myöskåän haluttu investoidå. Aikanaan
myös luuhiin, ettäraitiolie oli vanhentunu!
aulojen ja bu$ien tieltä väistyvå liikenne-
muolo. Tärnå kasitys on kuilenkin maailmd-
laajuisesli väistynyt, ja vuoden 1978 jälkeen

maailmaua on mkennertu 75 uura yleisen
liikerteen raiiiotiejådesrelmäii. Myös Turus
sa keskustellaan rairiolien tulevaisuudesta.

Toisaalta kaupungin alerama työryhmå tur-
kji vanhojen sinlyneiden rairiolaDnujen säi-

lltysrä. esinelyä ja inahdollisla kiiyrtöä mLi-

seomitiotiellä. Turun kaupunki on myös teer-

tiinlt selvityksen Pikdaitiorie Turun kaupun-

kiseudulla. joka on pdhåillaan poliitlisessa

Kalusrotieroa Turusta. Linjalla 20 havait
tu i- ja 2.10.2002 mielenkiintoinen busi,
joka on entinen Connexin Såftie 2000 McZ
620. Auto on saanul Raision Linjoilla nu
mercn 92. Toinen Rahion Linjoiua Llo.lin-
jallå 422 havailtu auto on JEZ 876 Scania

L I l3 / Ajokki. Numerosta ei havaintoa. Ovi-
järjesrys on erikoinen: edessa on karsi ja kes-

kelläja takana yhdel over. Auto on Ruotsis-
la ullulja on 1l vDoden ikiiinen.

Kålustohavainto 21.10.2002. Turussa
orlodoksikirkon edessä tauolla linjan 1t
aulo, joka on Turun Citybus numero 13,

Vanhool Alizee / Volvo BtoM.

TAHTI
Lehtimäer Liikenne Oy hanklii talvella
2002 03 kaksi eriltäin ympiiristöysråvällislå
lähiliikennelinja-autoa. PaiKienä ne on va-
rustettu euro 3 mootlo€illå. niihin on .s.n-
neltu CRl-suodattimet. Ensihnäinen ånh
saatiin ajoon mdaskuussaja toista odotel-
laan liikenteeseen vuoden 2003 alussa.

PORI
Porin Linjal Oyrllä on uusi auro 13. Se on

Volvo B I2BLE / 8700LE oviila l-2-0. R€-
kisleritunnus on JFA-813- Se on samalla
kåikkien aikojen ensirnnåinen tuuppri-Vol
vo, mirä yhtiö on historiansa aikana itse
hankkinut. Lähiliikenne Pori Oy:r (Ulvilå)
tDltua PL:n halluun finnålle tuli vuoden
1984 Tåival-korinen volvo Bl0R-67, joka
poisterliin miltei väliltömästi, Vuonna 1987

hankitDt Ajokki Express,koriset kåupunki
autot 41, 42,44 jn 45 on poisteltu kalustos
ta läniir vuoden aikana myös.

tornoI



TAHIJUNA
A-juniin (Helsinki ' Huopalahli - Leppiilra
ra) såadin Sm4-malalalatrirlalustoa ILlL
2002 l:ihlien. Ensimmäisenä liikennöinlipäi
vänii jotrduttijn käyträmiiän tunnusta v'
tunnuksen "A" sijaan, kun näyttölaitreira ci
ollur ohjelmoitu Daiytlänäå oikeaa ki{ainta.
Mii:iränpääpaikat näkyivät linakin illapåi-
vällli oikein.

UTKOMAAT
Oslo. OS:nhallirus on antanut railiolinjojen
I akkautu sas ian yh tiö ko kouk sen pääteltäv iik-

si. Sieliä raitiotiemyönteisillä ryhmittymillä
on enemmislö. Liikennelaitoksen johdon

mDultuneeseen kmta syynä lienevät en

nen kaikkea työnrekijöiden ja muiden lak
kautusta protestoineiden tahojen antama ki-
liikki. Suunnitelmal olivat sitä paitsi asetta-

massa liikennelaitosta hiukan ouloon va-

loon, kun perustelut railiol€iden tarpeettom-

uudesta alkoivalvaikultaa tekaistuilta: Aluk-
si liikennelaitoksen johto esimerkiksi ynli
korostaa laibksen ralousvaikeuksia. nDtra

toEsi myöhenmin. ettävaunuirtaon luovu!
1åvd våikka rahatilanne pdanisi merkiltä

vällåkjn tåvalla. Ehdittiinpä railioleiden kel
vortoniulrB perusrella silliikin, eträ bussit

kulkevat tibeä6min vnoroviilein kuin raitio
vaunut. Oslon uhalut railiotielinjat säilyne

vät. koskaOslo Sponeierln hallituksen pää-

tös alistelam OS:n asiantunlijaelimen käsi1-

telyyD. Asiantunlijaelimessä uhattuja raitio-
tielinjoja kannatlavilla tahoillå on 9 åäntä

l5:stä.

Oslon liikennelaitoksen (OS) poliitrinen

valvontaelin 23.10.2002 odoretusli miläiöi
aiennan OS:n halliluksen pätöksen raitio

teiden ositBisesta lalkautuksesta. Niiin Os

lon kaikki kahdeksan rairiolinjaa jatkaval

toiminnassa vielä tiimän vuoden jälkeenkin.

Päälösei eslä snorånrisesri liikenieen vähen

rämislii. mutra sen mukaan miltään reilillå ei
rule lalkauttaa liikenneträ kokonaan. Päå-

töksen dtaneen elimen (bedriiisiörsamlin-

gen) piiätökset voi kuitenkin vielii kumota

va$inainen yhliökokous (generålforsarnlin-

sen), jossa ehdoton enemmistö on Oslon

kaupungilla.

Odon råitiodelhliö Oslo Sponeier on

30. 10.2002 ånnelussa liedotteessa ehdotta

nDr. eltä l 1.2003 lakk.utettavaksi aiolut
raitiotieosuudet sDljettaisiin vuoteen 2006

me6nessä smalla kun raitiolie kehiteltaisiin

OsloD liikennelaitoksen OS:n hallilus
laatii nyt (mamskuu 2002) uusia ehdoluk-
sia mitioliikentcen ylläpitämjseksi vuoden-
vaiht€en 2002 / 2003 jälkeen. Kaikissa våih-

toehdoissa råitioliikennelt.r våhennetiiän. jå
vain yhdessä ehdotuksessa lullaan kaikki
nykyiser reiltiosuudet siiästämiiiin. OS:n po-

Iiilikoista ja työntekijöiden edusrajista koos

tuvan päiit:intäelimen (bedriftsfotsamlingen)

päiiröstii enemmiin OS:n hallituksen suun

nitelmiin näyrtiiäKn vaikuttavan heidän itse

tekemänsä"kehittämissuunnitelma vuodel

le 2006.jossa linjojen määråä vähenneliian

nykyisesh kahdeksasla kolmeen. Valitelta-
vintaNo.jan raitioreiden tulevaisuudessåon

se, euä vaakalåudalle on nytiourunut nyös
Norjan toinen raitiotiejiirjestelmä Trondhei-

misså. Kaupungin ainoaa raitiolinjaa yUäpi'

1ää heikosra raloudeuisesta 1jlåsla käninyt
AS Gralallbanen. Trondheimin lii:inin kun

layhlymå aikoo v:ihenlää yhliölle maksama

ansa taloudellista rrke. 2,4 miljoonalla Nor
j knDnulla eli 330 000 eurolla. Jos kunla
yhtymän suunnitelma toleutuu. ei 1300 yk
siryisosakkaan oDristaman yhtiön laloudel

linen tilanne eniä mahdollista raitioliiken-

Kööpenhaminan melro alatriin liiken-
leelle lauånrainå 19.10.2002, avaajåna oli
kuningatår Margå.eera II. Nlr kå)döön ote-

tutlinjatolarMl Noftport- Chnstianshavn
- Vertaftågerja M2 N@report Cbristians

havn Leryavspdken. Linjoja tullaan myö

hemmin pideDtäDrätu mm. lenloasemalle.

Metrolinjat kulkevat keskusta$a tunneleissa

ja muualla muusta liikenteestå eristettyinii
avoraloina. Junavuorot kulk€vat aluksi kah-

denloista minultin vålein. Yhteisellä linja-
osuudella vuorotiheys on siis aluksi klrusi

minuuuiå. Myöhennin eri liijojei vuoro-

viili on tarkoilus rihentää kabdeksaan mi-

nuultiin ja ruuhka'aikoina kDuleen minuDt

riin, jolloin yhteisellä osuudella kulkisi ju
nia neljån sekå kolmen minuDtin viileir-
A.kisin liikennöinliaika on klo 5 ljaviikon
loppuisin (pe la ja la su öinä) laipi vuoro
kauden. Junat kulkevat ilman kuljettajaa au-

tomaattiohjauksella eli vaunuissa on målkus-

tajien opastusta varten !åin junavåhti eli
''merro sreward". Liikennelta hoiraa Metro
Service A/S. Kalustonon lalmisBnut italia-
lainen Ansaldo Trånsponi. Asemillaon sel-

låiser pleksisti tehdy tDnaseinål lailureilla.

etteivät malkDslajat loi bypiilä junan alle.

SDnnuntaina toisena liikennöintipiiivänä
metroliikenne lamaantui 75 ninuutiksi
eräässä metrcjunasa olleen teknisen vian
johdosta. Ju.assa, jossa oli 300 matkusta
jaa, eivät toimineet edes hiitäpuhelimetl

Alumiininen nelrcjunayksikkö koostuu kol
mesra yhteen kytketysrä vaunusta. Telejä on

neljä eli påätyvaunujen sisempi osa sekä

keskinmäisen vaunun päåty ovat nivelvau

nulylppisesti yhteisen 1elin p,iåI1a. ratamoot
loreita on 6 x 105 kW JänniEon750V DC
ja vironus virtakiskosla. Raideleleys on
normaali l:135 mm. SDurin nopeus on 80

krvh. Jun piluus on 39 m. levels 2.65 m

ia tyhjäpaino 52 tonnia- htumapaikkoia on

kaikkiaan 96 ja kokonaismatkuslajamiiiirå on

300. Junia on nyl käytössä 19ja topullinen
määIa tulee olemaan 34 kappaletla.

MUUTA
Koskelan säilytyshållin raiteet 8 - L4 vaih-
teineen on puretu nkennuksen edustall!
Iäajennust)ömaan vuoksj. Såilyyshallin
kiertävältå ympärysraiteelia sekä lopuiltå
läpiajetlaviltahalliraiteilla I 7 KustaaVaa'
san lielle johtava raide on lisiilsi kielaistD

työmaan johdosta urheilukentän aidan vie
ritse. Vatiolramien laskusillake on vtrastoi
tuna hallin podin edesli olevan vanhan H
pys:ikkihnurin kohdalla, joten vaunujen siir
to ralaverkolle tapahtunee nykyaån siinä.

Aiemmin åulosta laskeutuninen lapahrui
ympärysråiteella säilltyshållin tåktsivulla

22.10.2002 Connex Finland Oy osli rr-
läryhtiö A. HaDtam:iki Oy:n nimissä Seinii-

.joella A. Saipon Liikenne Oy:n busiloimin
nan 28bussia jaConrexilletulitässäSei
näjoen kaupunkiliikenne sekä iähiliikenne
Nurmoon sekä vielä maåseutuliikenneträ

Seinajoki Vaasa -alueella.

SEURMVA NUMERO
Lehti I / 2003 ilmestynee maaliskuun lopulla
2003- Materiaali toimitukseen tulee jätriiå

10.2.2003 mennessä. uulisia Päetepysiikille

voi toimittaa 20.2. saakka.

KIITOKSET
Tåll,i kenda åvustukset tuliui senraåliha.
joille kibkser Mikko Atila, Teemu Collin,
Johannes Erra, T. M. Hagber€, Tom Heino,

Arro Hellmd, JouniHytönen. Mtukku Ktui.
Kimmo Korhonen, AJtlu J. KDukankorpi.

Mikko t2alsonen. Tåuno Juh iLappi,Tlc
mas l€hli, Pertti Leirom:ikj, Jyrki Liingmm.
Mikko Martimo, Juh a Nordlund. Jdkko
Nyman, Kdi Paavola, Jaakko Pertilä. Antti
Peiilä. Kimno Pyrhönen, Joma Rauhala.

Jani Rislolainen, Lauri Räty, Jussi Salenius.

Evita Salo. Kai Sillanpåa. Niktås Sjöblom.

Kimo Sären, Kari Vaari ja Måui Msuri.
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Ta i.nålåinen Talra KT4
lyyppi.en nive valnu 132
osleltiin viime vuos kym.

Gerasla Sen llkovaitys
on såiynyr nälhln påivin
saakkå a klperä senä.
Nåmå e.l sel läsakså

Talnnan kennelaitokse.
neuvosloalkana harkki
m n KT4 SU vaun! h n

vemnaessa. Ulenislen
päälepysäkkaLe vara.
valnuråde Klva Jorma

Tal n.aanen harla'vau.u T 18 Pyörv.i
!mharla.n siJoileltu hLomaamallomasl
vaunLn eluslan ale Va!n! on rakennetl!
ta i.naåise a marne-valnulehlaa a
vLonna 1951 (a kdiaan nro 40)la m!!1e11!
1967 harjavaun!ks Vuosen miltaan stå
on Lo.nol sesl kufnosreltu åianlesaseks
la nykyåan se va kltlåa afakf ! koisesli
he s nk läls a virkavejiåä. nykya ka sem-
nala Klva Jornra Bauhala. Kop n vårkko
7.A 2042

YIhääLä oikeala Talln.an I ke..eatoks€l
a of Gotha. vamlstamasta G4.61 nve
vaunlsta nro 247 vuodeta i967 rakefnefl!
kahvlåvå!n! T 3l Pau ine N me.så
lnlaLeTnnkoh trammkohvk on saanLt
ensrmmä se1å naisplo ise ta ratiova!nu-
k!jerrajara. Klva Joina FalhaLå 7 8.2002

Ta ln.å. påävarkola kaylellava hi.aus
vaun! T 7 o. vdode ta 1963 Vaunla on
useaan oneeseen ku.noslelt! Klva.lorma

i.tiJr l r lL:II

t
E

I

%

23



'.
.g

:r

E

IF
$I

'd
JF-15

Kånsa n!alse.a Auiortoma.a på vånä
Tallnnassa oL 22 9 2002 buss vslön
keskelä ol mm. allo ro 257

Ti åpå se le råleenpälkäle nostetl!
kesaperavaunu to mr o vallsefa
es in\4nls avana Täss.i solraa
tåpahtuman oppusävemiä Tal n.
Tramm - la Tro ibusskoond s
Prhkp lorkesler Kr!a Sakan K Sao.

Klvan mata a atl aisessa johd naltossa
313 o maiseks saalavssa Ta innan
rarioleiden 100 ia 110 vlorish s
toriikkela. Kuva Sakari K Sa o
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ua tao shiiiken liia-autoliikente l99A - 2002

VANTAAN SISAINEN LINJA.AUTOLIIKENNE
1990-2002

Kitjoitaja.ia kuwaja Kimmo Söteri

Suomen neljinnelsi surimassa hupungissa, Vantaalla, on tällä hetkellä täsr'lållisosti ioi-
miva, nyky.ik inon jo0ldoliilennc lo{pungin sisäisillå linjoilh lrulhve linja-autohhlto

0n läysin E{l0naaltiveihleistå lskå r'r.tulelattiaisle[ aulojen osuus on sdsllssnkin kasva-

n.ss.. fi$ä artiklolissq ei la astella Vanlaan leksi- eil(ä tålv0lulinj0j., sillä niiltä 0r

kerruil{ kaitrvasti Railio-lshdsssä 31999.

Vuonna 1990 Vantaan sisAinen liikenne oti 14 Mellunmäki(M) - kntoasema
todella erilaista nykyhetkeen veråuuna: 15 tentoasema Myyrmiiki as_

Vantaan sisäisillii linjoilla kulkeva kalusto 19 L?insisatmi- Tamrnisto
eiouutvuoder 1990 alussa kovinkåan kåu- 24 Kuninkaånnåki Kylmäoja
punkimaista. Suuinta osaa linjoistå liiken- 30 Jokivmi Korkinmäki
nöivä Vantaan Liikenne Oy omhti vain kol 3l Lentoasena _ Korso as.
me automaattivaihteista autoa, vaikka suu- 40 Mellunmåki(M) Tikkurila as.
rin oså yhtiön kalustosta olikin kaupunki- 65 Mwm:ik as. _ Askisro(ori L varu\rerLr. o) LirKeme 

1l:n 
vi- so vy1_rru 

^. 
- ,*u"

tåan suunnån linioi. IrkennöLtäliä r!rin

';.,;, ;,i;";;,;';,;;",,,,i.,'i.u.' 8r rru\anrras Lf,nro''em1

aurohadrriraihrersra a-roa. tini, So,rrr rm 85'B'Peri\l^/\4dnrnLcl'ocs'Br

vanraanLiikenreeseenkuuluvallavanram viinik'nk"ri

Linir ov.ut,ekå |nrad lJ tritennörvrlt:i 86 I;nnainen /Mylmdh - Reuna

rJnirini;r oyIdei oit,, o'n,uuk,un. s"n 8a'Arsimon!urA'/lrkl- lx"
s.rdrn l.nraxöl vhde\,- \anL"an t rkenreen Krri'n: n \"im1l2

t"n...'it"nnouit,ni,'iil.nnepo.cron s4r Koi\uk)ä1'-\ansto

bere luor,i l00 c:ii arromaarrNatrlei.een 5a! Meilunmäkr 'N'4) Krivol'ela

kalusroon: yhriön ainoa aDto kun oli au1o_ 545 MellDnm:iki (M) - Våristo

maattivaihleinen Delta Ciry Srn korillå va- 546 Mellunmilki (M) Vdisto

Linjoja 9 olitosiMnkin kaksi eri kappa,
letta. Nåiden edellå nainntujen linjojen li
säksiåjettiin Dyös lii}innå koululaisille td
koitenua linjåa Kl2, jora ei rnåinittu aika
taulukirjoissakaan. Myös linja 30 oli koulu
laisiue la.koitetu eikä linjaa ajenu kesähin
ollenkaan. Linja 86 liikennöi viikonloppui
sin Linnaisien sijåan vain Myyrmäen ase-

malle saalka - tätii poikkeavuntta ei ollur
eroteitu edes millään kirjaintunnuksella. Lin-
jaa 545 liikennöitiin arkisin ja viikonloppui-
sin samaliniaaajettiin lunnuksella 546 hie-
man eri reittiii. Linjojen liikennöitsijät jakau-

Vantaån Liikenne Oy: 9. 14. 15. 24.
30,3r.80. 85,89.543

Vantaan Liikenne Oy + Linjaliikenne
P. - O. C$nberg Oy: 65

Vånhan Linja Oy (osa Våntaan
Liikenne Oy1ä): 86

Håkunilan Liikenne Ol (oså Oy
Liikenne Abla): 19.40, 8l

Hakunilan Liikenre Oy + Vantaan
Liikenne Oy: 10. 544, 545. 546. 943

Hakunilan Liikenne Oy + Lähilinjat
Oy + Vanlaan Liikenne Oy: 13

Kåtsokaåmme Vantaan sisäisiå linjoja
uuden vuosikymmenen alkae$a 1.1.1990.

Linjaslo näytti seuraavalta:

9 llkkurilankiertolinja
9 SotungiD koulr 'Iikkurila al.
l0 Tikkunh as. - Koi,rukylä as.

l3(B)Tikkunh as. \aerumiiki /
Päiviikumpu (B)

')

Suomen ensimmåinen Wiima K202 eli
tässä Lenloasemalla 14.5.1996 kuvaitu
Linjebuss 132 (USU-232) viihtyi viimejsinä
vuosinaan Vantaan sisåisillä linjoilla,

-F^"oL 4t2002 25



Vafttaan sisainen linja-autoliikenne 1994 - 2402

Osalla linjoista oli siis kaksikin liiken
nöitsiiää. linjilla l3 iopå kolme eri liiken
nönsi.jiiä-

Maaliskuun alussa 1990 tuli Duden vuo-

sikymenen ensinmåisel muutokset: linjaa

543 pidenneuiin jDuri rakenrcttuun Peijak'

sen sairaålaan ja linjalla aloilettiin viikon'
loppuliikenne. Linjan l0 pohjoinen pääie'

pysåkki siinetdin Kulomlikeen.

Kesåkuusa 1990 aloitti lusi linjä lT lii
kennöinnin TikkurilaD aseman ia Leppä

korven välillä: samanaikaisesti kiemuraista

linjaa 1l suorislettiin Tikkurilan päässä.

Kesän 1990 aikana linjaå l7 ajoi satunnai

rcsli myös Lähilinjdt O), multa syksyslä läh-

lien kaikki vuorot ajetiin Vantaan Liiken-

EDsimmäinen epäjohdonmukaisuus se-

kavahkosta linjastosla pohteltiin elokuussa

1990. kun linjan 9 eri veriot yhdistetliin
yhdeksi linjaksi (sotunki Tamnisro). Sa'

mallalinja l9 typistettiin liikennöimäån Tik
kunhn ja Länsisalmen väliå. Seululinjaua

9,13 (Itäkeskus Koso) aloitettiin liikon
loppullikenne. jolloin vuoror olivat kuiten

kin B'vuorcja eli ne eivåt åjaneelkaan Itä

keskukseen saakla vaan jäivål MellunmäeD

meloasemalle. Niinpai 9,13 oli edelleenkin

seutulinjaja 9438 oli kåyrännössä vastaa

vasti Vantaan sisÄinen linja.

Kalustossa tåpahtui kehitystä: Vuodes-

ta 1990 eteenpäin kaikki Vantaan Liikenteel-

le tulleer aulot olivat jo automaattlaih-
reistollå vatuslettuja. syksyllä 1990 linjalle

13 tulleetwiima M 310 -korillå vaiustetut

Scania Ll13 bussit åloittiva! auiomaatti

våihEisten äutojen suurtauksen myös L:ibi
liniatOy:llä.

l99t
Kunnallisen våntåan Liikerteen ajamå

koululaislinjä Kl2 lakkautettiin 3.6-1991.

Smudkaisesti linia 81 latkaulettiin ia koF

vattiin osittåin uudeua linjalla 32 (Lentoale-

man tekninen alue - Havukoski). Syksyllä

l99l Liikenne Oy ostettiin ja pilkouiin van-

taaD Liikenleen sekä lahtelaisen Koiviston

Auton toimesla: Ha|uilan Liikenne hoita

mine linioineen siirtyi Yåntaan Liikenteen

Myöh:nsyksyllä l99l Velad sisäiseen

liikentees@r tuli OyLiikenne Ab:n tilaamiå

Lahti 400 / Volvo B loR -buseja viki kap-

paletta. Liikenne Oy:n lyt:iryhtiön nimi Ha-

kunilu Lijkenne" komeili edelleenkin kyl-
jissä. mutta aubjen viiii oli Hakunilån Lii
kenteen uuden omistajm V taan Liikenteen

käyttämä kelta-ordsi.

26 412.J02

1992
Taloudellinen lamå oli iskenyt kipeäsli Van-

taankaupungin ralouteen j. sisiiiseslä liiken-

teestä etsittiin sääslökohteita. Jopa 1970 -
luvulra peräisin olleita linjoja muutetiin
paremnin nykyajan tar?eiu vaståaviksi. Pir
kähköt. kehiryksestä pudonneet linjat aihe

ultival busien ajamista peräkkåin tuuhka

aikoina etenkin linjoilla 13. 543 ja 545. Vd
raan koko sisäinen liikenne laitettiin uusiksi

niin perinreisten runkolinjojen kDin todella

lyhylikäiseksi jåäneiden rtruhkalinjojenkin

osalta - esimerkkinä jålkimmäisistä olkoon

vajaan vuoden ikäiseksi jäiinyt nuhkalinja
32. Tässä uusi, L6.I992 kiiytlöönoteltu lin-
jasto suluisså linjar. joita uDSi linja nahdol-

33 Mrymiiki d. vdisto (543.5,15,546)

35 Kaivoksla Askisto (65)

43(B) Liminen / Mylmiiki (B) Vesta (80.

86)

44 MDmiiki - Reum / \4inikdnnetsä (85.

86)

46(A) (SimonsilB) Tlklarila s. Katiinan

såimåla (89)

5l t€nloasema Mrymlikia.{15)

53 Peijaksen sainala - T {(rila as.

M)rymiik (543)

54 Trklorila as. - Myyrmliki (543)

55 r]thuila as. - Varisto (545, 516)

56 Mellundiki O,t) MDmiiki a. (5,15,

546)

6l T,klodla a. knt(wnu (14)

66 lalodemm reloillinen alue -
Hall'koski (32)

67 kntodema - Kono (3t)

70 Iikkuila as. - Kulomiiki ( l0)

71 Trkkunlaas. \4e'mfi(13)
72 llkluila a. r4piikoryi (17)

77 Kuinl(lrlmfi Kylnåoja (q 24)

78 Solunki likhrilaäs.

84 Melmniih (M) - Tklolila d. ( 14,40,

545, 546)

Elokuussa 1992 aloiltivat loputkin uu-

det linjåt liikennöinlinsii:

52 Peijaken sainala MDmiiki as. (543)

6lA Menmiik O-0 trnloä€ma (14)

63 Trkhuilad. Iola
73 Nikinniih - vierumäki

74 Johv&6i - valinoja (30)

76 T*kudla as. - P:iiv:ihDpu (13)

83 Linsisalrni lllftrilas. (l9)

87 Menmiiki (14) Kor,o as. (943, B)

Linjojen 52.63,73,74, 76ja 83 liiken
nöinnin myöhähempi aloitusajankohla se

lirtyy sillli, etrei niitii ollut alun perin tarkoi-

ius ajaa kesäisin ollenkaan.

Liikennöitsijöiden osalu linjat jakåan'

Linjaliikenne P O. Giönbery ajoi Lalti
400 -korilla varu$etulla automaaltivaihlei

sellå ja rähisevällii Mercedes Benz

Ol625HLrU:iän linjaa 35 yhdessä Vanlaan

Liikenne -yhrym:in kmsa. L:ihilirjat liiken

nöi ärhäköillii Scmioillaan linjaa 71. Van-

tåan Liikenne yhtymältii olikin sitten leijo-
nanosa, noin 95 prosentlia vantaan sisäisen

liikenreen m"rkkinaosuudesra. sillå kaikki
muut linjat olivatkin Vantaån Liikenne -yh-
lymiiD hoitamia, vaikka Håkunilan Liiken'
teen niDeä käyteuiinkin !ielä yleisesli.

Lokakuussa 1992 Vanlarn sisäisille lin
joille saatiinenrimmliiselmåtalalattiaisel va

kituiseen aioon. kun Vantaan Liikenne Oy

sijoiti linjoille 53. 72 ja 8,1 syksyn 1992

Tikkurilan Maalaisma*kinoilla ylpeånå

esilteleniåiin Carrus Cily L / Scania

Nll3CLB'LG busseja. Lahilinjat hankki

$kin vnonna 1992 ensimmäisen matålalål-

liaisen businsa, kyseessa oli myÖsVantaan

Liikenteellä syksyllii l99l ainåkin linjaur
543 koekäytössä ollut eksoouinen baije-
rilainen MAN NL202.

r993
Kevää]1ä 1993 Vanlaan Liikerteer Carrus

Cily L -korinen aulo 226 eli maailman en-

sinrmäinen maralal.nia Volvo B 10B LE ryh-
tyi aimaan linjaa 53. Kesäaikåtaulustu 1993

lählien linjojen 53ja?2 aikatauluunoli mer-

kirly pMsäärtöjsesri malalalattiaisilla bus-

seilla ajettavat laihdöt. Sanalia ni Vanlaan

Linja Oy katosi Vantaan sisaisestä liikentees
rä. kun linjan l1.4 liikennöijåksi vaihdetliin

aikataulukidaan Vantaan Liikenne Oy.

Elokuusta 1993l?nbten linjaa 33 ei ajel

1994
Nykyinen liniaT9 (Koivukylän asemå - Ete-

lå-Påiviikumpu) aloitti liikennöinlinsä
28.2.1994 Talsikuljetuksen l;ikennöimiinå
talsilinjana. Elokuuhun 1996 saatka tåtä

linja ei mainittu aikalaulukirjoissa.

Vantaan kaupungin omistma Vantaan

Liikenne Oy myytiin ruotsalaiselle linja-
autojälti Linjebussille keväiillii 1994. Myyn-
nin virålliseksi syyksi ilmoitettiin lähinnä

poliittisia ongelmia: Vantaan kåupunki ei

loinut osraa itseltätu eli omiståmaltaån

Vantaan Liikenteeltä palveluitå. Yhtä suuri

syy saatloi löylyä vantaan kaupLrngin hie-

t^r"L



man kuralla ollecsta taloudellisesta tilantees-

ta. $'ureksi kasvaneen bu$iyhtiön myynnil-
lai paikkailriin kdupungin budiettia. Vielä
sanran vuoden likan! autojen kyljissii ko
nreilc!ia Vant.an Liikenne Oy -runnlksia
ko,vattiin LiDjebussin tLrnnuksilla. Uusi
oili\taj! !lkoi keskiltyi linjaliikenree\ecn,
niinpijo muutaman vLroden ajan alasrjetuja
VrnLåan Liikenteen tytairyhriöitii åleltiin
$rliuruu Lirjebuss ninen atteJa krupunki-
liikenreeseen sopimatonra kllustoa ryhdyr-
tiin mylnian pois. Niinpi esimerkiksi!ie-
lä ke!liftalve1h | 991 linjalla 56 ujcttut tihus
ajokorilla !d,ustertu Fihe6sin A!ron bussi

oli liislli llihrien mcnneisylitä.

Syksylli 1994 Lihilinjat luopui slksa
l!isesta marrlalauiabussistarD ja hdnkki krk
si natalaa volvo BI0B LE:tii Lrhri .102

kodlla linjllle 71. Sanoihin aikoihin Lahi
linJojen liikcDnölnil U,seurulinja 871 abit-
li liikennöinniD Keravaha Peijaksen sanar-
la.njd tillii linjalla pysryi nruista U linjoie
ta poikele! matkustamaan Vantaan alueelia
nryös keflalipulla. Näihin aikoihiD saakka

Iinja 873 lienee ollut ainoa U-seutulinja. jotta
lodeua suuri osa matkustajisra tekee sislii-
scD Drarkan lyhyehköllä piirkiillä (tassä tN

pauksesa viileilli Koivukylän asenu Ete

lai Piiiväkumpu sekt Vallinoj a - Ko6on ase

mu). Li'rjaliikenne eO. Crönbe.g riirtyiyii
neisenä Vanraan sisäisiä linjoja liikennöi
!äni yritlksenä natalalattia aikaan, kun
millei kaikilla Päilkaupunkiseudun liiken-
nönsijöi1li kokeiltavana 01llt Lahti 402-
MercedeeBenz O405Nl alkoi pahella lin,
jan 15 käyuäjiä.

1995
VaDtaan Liikenne Oy niDi katosi aikaraulu
kirjasta kesiikuussu 1995 ja $u.inla osaa
Vantaan sisäisisrä linjoista ajoikin tästl 1äh

rien Oy Linjebus Finland Ab. Hakunilan
Liikenne nimisensijaansiiilyiedellee.kin.

14.8.1995 aloifti linja 50 (Tikkurild as.

Pähkiniirinne Mlymäki) liikenDöinrinsi.

M)ös Korson suunnan linjoja laireftiin
unsiksi 14.8.1995. Linjaa 52 pidcnne iin
Peijaksen sanaalulta Ko6on asemalle. Lin
jln 70 päälepysiikki sii!€tiin Mikkotaan.
liikenneträ lisiiuiin merkilläviisi ia linjalla
aloitettiiD viikonloppuliikenne. Li.j!n 72
piätepysakki siirettiin Kulomäkeen ia lii
kenneuä vahennetriin huomatiavasri. Linju
73 reiuia muuretliin ja viikonloppuliikenne
siirryi uudelle 1irjalle 75 (Pohjois NiKnnläki

Ko*o as. Mikkola). Linja 74 lakk.utet-
tiin. Liniaa 87 pidennetriin Nrunnuksin it-
laisinjr sunnuntaisin tippäkorpeen: N vuo-
rct ajoivat myös Metsolan kaulra.

uantuan ti\iiinal litjrqntoliik.nne 1990 2AA2

Ylinnä eikoisin Vanlaan linjoja ajanul aulo?
Lintaa 71 1990juvun alkupuolella aianui
Låhilnjal S (TFJ'800, MAN N1202) rauola
Keravan Kurkelässå 12 5 loo4

Ylä Haku'rilan Liikenieelle iilattu, mutla
Vaniaan Liikenteen vastaanotlama alio
297 (XFM-546, Lahti400 / Volvo B10F)
Va linoja la 12.5.1994.

Hakunian Liikenleen alun pe.in hankkma
puna-kehainen kaluslo a koi kadota
Vaniaan katukuvasia 1ggolLtvun loppua
kohti, vaikka sirä vielä näkioudoissakin
paikoissar Llniebuss 40 (zCL 347, Lahl
400 / Scania Kg3CLB) Katinan såiraa a ta

_h^"oI



Vantoan tisatn lnJo au@Likenne 1990 2002

r996
Våntaalle s.atiin liikennöinäiin midikalu$
toalin. kun Linjebuss hankki Däkiselle ja

mutkaiselle linjalle 75 Duden Carrus City L
/ Volvo 86 -nidibussin kevätlalvella 1996.

Elokuussa 1995 linjalla 33 oli !änennet

ry huomåuavasli liikennöintiä. kesällii 1996

sitäeiliikennöityollenkaan. mutta 12.8.1996

linja pålasi kesätauolta ja linjåa ajeltiin jäl
leen myös lauartaisin. (K!in pisreenli linjan
sekåvalle lmlle, linja lakkautettiin lopulli
sesti 30.5.1997.) Elokuusså l996linjalle 35

ilmestyivät B vuorot. jotka eiväl käyneet

Päiiradalla åloileltiin 12.8. 1996 kaupun-

kaataliikenne. nikä aiheulti joitain muutok-

sia: suoria yhteyksiä Helsinkiin våhennetiin

voimakkååsti etenkin viikonloppuliikenles
sä. ViikonlopDn liikenneyhteydet Ilolad tuI
vattiin muutlamalla linjan 63 liikennöinli
jokapäivaiseksi ja lisäiiDtllä muutenkin liih

9n
Linja 54lakkautettiin 30.5-199?. Linjan 46
(A) outoa jatketta Simonsiltaan / Simon-

sillasta liikennöitiin viimeisen kenan

1.6.t997.

Linjaa 51 jatkeltiin Pähkinårinteeseen

elokuussd 1997. Linjar 6lA tunnukseksi

vaihdettiin sänanaikaisesti 62. Llnj^n 73

itäinen pååtepysäkki siircltiin I l-8.1997

Mik*olåsta Nikinmäkeen.

LinjebDs anloi esimakuä tulevasta si-
joitamalla syksyllä 1997 liihinnä Liinsi Van-

laan sisiiisille linjoille Såffle / Volvoja nå-

mä yksilöl olivat tosin hyviikuntoisia ja

liikennöineet R!otsissa.

r998
Lahrelainen Koiviston Auto -yhlymä osti

Lithilinjat Oy:n Paavo Forsblomin perheeltä

ranmlkuusa 1998. Yntysosto ei vaikutla-

nut Lähilinjat Ot:n hoitamaan linjaan 7l
juurikaån muDlla ravalla kuin, ettAkyseisel-

lä linjalla saattoi toisinaan nahdå niin ikään

Koiviston Aulo yhtymään kuuluvån Liiken-

Linjaa 51 ryhdyttiin ajåmåan Ylåslön

kåura 1.6.1998.

Elokuussa 1998 oli jälleen suurien muu-

rosten aika: ållå kenaå Halunilan suunnan

liikenrcrtä mlokåuiin. Linja 83 teki täs1a

Iihtien tilmukan" Hakkilassa. Linja 87N ei

aj ut eniiä Metsolån kautta vaar Nissaksen

kautta. Linjå 88 (Liinsisalmi sotungin
Koulul ålotui liikennöinnir.

Hakunilan Liikenne -nimi klopaltiin
elokuussa 1998 ja tästä lähtien käyleltiir
nimeä Linjebuss, ioka oli menestynyt hyvin

edellisellä Pii:ikaupunkiseudun seDtuliiker

reen kilpailuluskiercksella. Samdaikaisesti
Linjebuss oI havinnyt huomatlavan määrän

liikenrettä Kööpenhaminassa. Niinpä

Linjebus toi måahån Tanskasla omaa 1ar
peeflomåksi jilänyttä kalustoaan suomen

päiikaupunkiseudun liikennettii varten. Oså

Vanlad sisäisillälinioilläajaneislabusseistå
sai lfiteä outoihin maisemiin mm. Helsin-

gin sisäisille linjoille- Näiden em. altojen
rilalle oli såalava konaavaa kålustoar niin'
pä myös Vantaan sisäisillä linjoilla alkoi
näkyä vielä siihen saakka Vantaalla eksoot

tisia Siitrle 2000 korisiå Volvo B10B LE
sekä Scaniä CNII3CLL Maxci -busseja.

Nåistä etenkin Säfflet saivat syksyn 1998

aikana palstatilaa pääkaupunkiseudun leh

dislö$ä. Aivan kåikki Tanskasta tuodut bus-

sireivät enniittäreettar?eeksi ajoissaliiken-

teeseen ja Linjebuss paikkasi kalusto!ajettå
vuokamalla Suomen Turistiåutolta liilin-
nä vm.1987 Wiima K202 / Volvo BloM
busseja Vantaan sisiiisille linjoille. Pikku

hiljaa syksyn edetessä myös vieläkin
erikoisenrmdr. Aaben@n korilla vmstetut,
Volvo B l0B LEit pätsivät lopulra liikentee

seen. joten STA:n vuokJakalustosta voiliin

Raskaimmin kuonnitetuille linjoille 55,

70ja 84 Linjebuss bankki Vantaalla ennen

n;ikemärtömiä telibusseja. jotka olivåt mal-

lillaan Carns City L / Volvo Bl0B LE
VTA6X2.

1999
Kuin enteenä tulevasla suuresta muuloksesta

Stagecoach ryhiyi liikennöimään tdjouskil-
påilusså voitamiaan uusia linjoja: elokuus-

ta 1999lähtienlinjaa54(Mikkola Viertola

-Myyrdiki as.) ja lokakuusra 1999 lähtien

myös linjaa 60 (Tikkuriia as. vantåan-

po i). Sen sijaan elokuussa 1999 åloiltå-

nut uusi linja 5? (Tikkurilå ås. - Yläsrö

Myym:iki as.) sai tutun liikennöitsijän eli
Linjebussin. Linjaa 43 ei ajettu enää viikon
loppuisin. sillä B-luorot lopeletiiin. Linjan

44jotkut worot eivitt enää ajåneel Linnåisiin

saakka ja saivät oman linjalunnuksen 45.

Linjalla 50 aloiteuiin lauantailiikenne. Lin
jatunnuksiåkn muDtettiin, sillä linjasla 87

tuli 86ja 87N:sti luli vastavasti 87.

Syksyllä i999 ryhdyitiin rakentåmåan

Rekolan ja Ko6on välistii neliåttä raidetla

toden teolla. Jolkin Rekolassa normaålisli
pysfityvåt junat ajoivat mdan mkennustöi-

den vuoksi pysähtymättå aseman ohitse.

Niinpä Rekolassa asuvien kDlkuyhteydet

Nykyalkaå tåmäkin. Linj€bussin
Tanskasra uiitama' bussi, iossa
on vielå lanskankiolinen
mainos. Auto 243 OIN-957,
Scania CN113CLL i,4dci)
Ikkuilan asemalla 21.8-1998.

I

Kuvå oikealla. Vantaan
sisäisien linjojen tyypilistri
kalusioa silloisilla sekå
vantaan Liikenleellä eRå
Hakunilan Liikenteellå 1 990'
luvun alkuvuosina. rMyymåen
asemalla 29.12.1999 oval
Linjebussin manuaålivaihleisei
autot 168 (UVIV-168, Wiima
K-2V I Volvo BsMj )a 252
(ZES-383, wjima K202 /
Volvo 81olv) viimeisiä päiviäån

28 4t2002 I*."L



Uantaat tisantn hia a oliikenn t990 2002

Taksikulelus (tai L nialiikenne P O.
Gdnbe€) aloi injaa 35 sen synnystä
vlodesla 1992 vuoden 1999 toppuun
saakka. Tammelundin Litkenleettri osienu
BLS-393 (AjokkiCiry / l\,4-B O1625HL)
Askistossa 23.12.1993

Tkkuilan aseman ja Lentoaseman vätiä
iikennöivän linjan 61 tiikennetrri on lisåty
hLomanavasii vime aikoina. Concordia 111
(BNT-530, W ima K202 / Votvo 81 Ol\,4)

kolimaan terminäalilla2l.2.2O01. Kukapa
olisi odottanut liillaislakaan näkyå esimer,
kiksivuonna 1990, kun iämåk n auto oi

tunatliin Koivuklltin asernan ja Rekolan
välillä kulkevalla. Pohjolan Liikenreen Ui
kcnnöimiilla busilinjalla. Tälle kevääsecn
2000 saakle liikennöineeue. Iähinnä VRrr
intresejä palveUeelle linjalle ei annettu kos-
kaanlinjanumeroa "linjatunnukseDa.,oli
VRrn lo8o. Tällä bussilinjalta kelpasivat ra-
vaUisten seulu- ja sisäisten lippuien lis:iksi
myös VR:n omat 1iput.

2ooo
Vuosihvun kaikki !umerct !aihluivarju se

tiesisuuria muutoksia Vantaan sisäiseen lii
kenteeseen: koko kalusto mnuuui anromaat
livaihteiseksi, sillii kdikkia tinioia ryhtyi
liikennöimäiin larjouskilpaihn voittaja Con-
co.dia Bns FiDland sekä vanhemDrua
kalL,stollaan erta aivan uusiua kaksi e ä

kolneakselisilla Ikarus -korisiUa Votvo
BI0B LE busseilla, joissa ainoastaan
Concordia BDs FinlaDdin edeltiijän Stage
coach Finlandin musta tarra toi vaihtelua
autojen kokovalkedan "viirirykseen... Aikai
se'nmin telikalustolla liikennönyjen linjojen
55, 70ja 8,1 lisäksi myös linjaa 53 ryhdyt
liin lalven 2000 aikana ajaman suurimnak-
si osaksi telibuseilla. Liikennöirsijan mDul-
iumisen myölii linjat 75 ja 79 muurtuivat
nonnaalinkokoisella kalustolla ajettavaksi
linjaksi. Kalusto- jaltai kuliettaiapulaD vuok-
si Linjebuss äjoiedelleenkin joitain linjoja
alihankintana Conco'dialle. Linjebussin ka,
INtoa saattoi näkyå jopa setlaisillakin Iin
joilla, joilla ei koskaan aikaisemmin ollul nä
kynyt keltn-oransia bu$ia kuten linjoilla 7 I
ja 79. Tätä alihankintavaiheua kesti kevaä

,,li
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Va taa sisiiinen linja-autoliikenne 1990 2002

Pikkuhiljaa Concoardian kålkkilaivan
vÄrisel Ikdus E94 / Volvo B l0B LE:t alko;
våt saada oikean haltijansa Concordia Bus

Finlandin oranssi sini-lilå -teippauksia J.
kesiiån 2000 mennesså kaikki Ikmksel oli
val norjalaistausuisen yhtiön omjsa v:ireiv
sä. Vanhemman kaluston viiiiKrjossa näki

Concordia Busin ia sen edelläiien värikästA

Katriinåntien linjausta muulettiin kol
månnen kiiroradan rakentamisen vloksi lo-

kakuussa2000. Niinpii linjan 46 reittinDu!
lui. Osa linjaD 46 vloroista siireriin aj.
maan Keha III:a prkin. Linja 46 ei kiiynyt
enät ollenkaan Koivuhdåssa. tåmän vuoksi

osa linjan 6l lahdÖitä sai T lunnuksen,
joka tarkoitli vuoron åjamista Koivnhaan

2001
Linja 66 lakkaDtettiin 3.6.2001ja tänränjoh'

dosta linjan 67 rentiii muuFniin Sirnon-

kylässä.

Linjaa46ryhtyi jäUeen i3.8.2001 liiken

nöimiiän "rultu Linjebuss, !aikkr yritykseD

nimi olikin vaihtunut Connexiksi. Linjojen

50 ja 60 reitdå muubniin Veromiehessä.

Linjojen 54 ja 75 päåtepysäkki siireltiin
Mikkolasta Maarukkaan. Linjalla 78 aloitel

tiin viikonloppuliikenne.

2002
I L8.2002 Lentoasemalle liikennöivien lin-
jojen 51 ja61 vuorcja lisätliinhuomåuavasd.

Lisiiksi linjan 6l rcittiii muutettin KoivD'
haasa niin, euäT-luoroisla voiliin luopu.,

sillä linjan 50 reitliä muDteltiin ajamaan

Koivuhåan kaulta ja linjalla aloitertiin sun

nuntåiliikenne. Linjan 60 lakkautettua vii
konloppuliikennettå paikattiin muurtaDralla

sulrin osa linjan 6l viikonloppulähdöista N

-vuoroiksi. jolka ajavat Vanlaanponin kauF

la. Linjan 62 reiltiä nuuletliin yhtenäi-

semmiiksi linjan 6l kanssa ja linjatunnuk-
reksi v,ih{tetriin tåkaisin vånha tutLu 6lA.

Eniö nyl io
lulevoisuudesso?

Matkakortti on alkuvdikeuksien jålkeen saa-

tu käyl1öön Paåkåupunkiseudulla ja palrviset

liput jäiinevåt vuoden 2003 aikana pois käy

töslä, jolloin erilåisren lippujen mii:irää saa

daan pienennelt)ä hDomatlavasti. Matka

kortin kåylös tä he lposli keriiltäv ä tielo lu lee

helpoltamarn liikenteen suunnittelua myös

Vaikka eräinä vuosina vuonna 1992

kå)tröön otettua linjastoa on joudunu muur-

lrmrån enniin vonnakkaasli. sisåisen liiken-

teen linjasto vaikultaa edelleenkin eriträin

hyvin loimivalta. Liniåston perusn'ngon

suunniltelua voidaaD pitää erittäin onnistu-

neena. vaikkakin nopeasti kasvavassa kau-
punejssa muutoksia joudulaan tekemäiin 1u-

levaisuude$akin: låhinnii Länsi-Vantaalle

sijoittuvanns. Mårja-Vantaan mahdollinen

rakentaninen ja Vanlaanponin alueen ks
vu åiheurBnevat suurimmat rulevat muutok

Kaupunkimd rakentaninen Keravalle

säalka tullee lihitulevaisuudessa lisäinniiän

Vanlaan sisiiisten linjojen nääräii, kun suo-

ri. bussjyhteyksiä Helsinkiin multetaan
vaihdollisiksi liityntålinjoiksi.

Liikennöitsijämuulokselkin ovat nah'
dollisia, sillä elokuussa 2003 pitäisi linjoil'
la 35,43.,14.45,ja 60 alkaa uusi sopimns

töhdetiedoi
Raitio-lehtiä vuosilta 1998-2002

Toimilusjohtajå Mani LahdenrÄnta,

Vantaan Liikenne Oyr Vanraalla
panostetaln ldatuun (Paikallisliiken'

Vantaan aikalauluk;jut I989-2002

omat kokemukset ja hdvainnot vanBan
joukkoliikenteeslii

Niko Valjakka

VÄRIPOSTIKORTTEJA å I euro

Seuran omat, m!rynnisså olevat poslikont

1) SAIn pulåmoonoivaunu 1950]uvun akupuoliskolla Eronajala

2, hdrpio. rootor vdJ.u, rvkydrkare. k.hsiaLse i."r våJ.usa'ia.
1970 uvun alussa Sederholm n talon edustalla

3) Punaharmaa nivelvaunu rro 68 Munkkiniemesså ruska-aikaar
syksyllå 1978

4) Kaia vaLnu 303 Snellmaninkadulla Suomen Pankin eduslalla
17.1.1985

5) Johdnaulol622 ja 625 TukhoLmankadulla 6.5.1974

7) Helsingin metrojunå ir3+rM4 malkustajaiunassa Siililien aseman

lånsipuoleLla 12.6.1972.

8) Helsingisså Kaivokadun raitiovaunupysäkillå ruuhka-ajan
railiovåunuja psråvaunuineen 10.5.1972.

9) Tampsrcen johdliaulo l2linialla 25 sammonkadulla 1.11.1970.

1 0) Turun rait ovaunu 53 injal a 1 salaman päätepysåkillå

2.10.1966.

ll) Turun railiovaLinu 51 linlalla 2 Nummenmåen påäl€pysäkillå
31.5.1972.

Tlauksel nvrkkiposlilse kåteissllä, nyrkkiposllkauppaa ptåvåt
puheenjohlåtå sekä sihleei. lMaksaa voi myös yksi 6uro korliha
SRS:r pankkililille, jolloin on lmoiletlava haluliujen korltien numerol
ja niiden lukumåårät Pankin kåulta maksaessdi varaudu toimius-
alkaan. Näin luel seurån loiminlaa.

S€uramme åsen Daniel Federley on iulkaissul €itiovaunuaihsisia
postikorneia. Korlieia voi lilata såhköposlilse osoitl€€sla
daniel@fede eucom laipuh€limitse (09) 458,1033. Kodl en hinla on
1 euro/kpl, Poslituskulur 1-9 kpl 75 c, 10-> kpl ei posiiluskuluja.

1. oranssi-hamaa nivelvaunu 103 vuodelta 1986
rMerikäsaminkådulla linjalla 4, 6/92

2. Neliakselinen valnu 9 vuodeha 1959 Senaalintonla
Vahioneovoston linnan edesså linjala 2, 11/92

3 Kelrå-vihreä nivelvåunu 107 vuodehå 1S87 Hämeenlellä
Kumiähden kenlån kohdalla linjalla 6, 7/98

5. Ratikaria 320 vuodella 1955 Kaupunglntalon edesså SFS:n
rilausajolla (kilvileny linjalle 4s), 5/00

6. Helsink: MaialalaltiavaunLr 201 vuodeha 1999 Ercftajalla lnjana
10, 9/00

7. Turku: Kaian la Strömbergln kaksiakselinen vaunu 38 vuodslla
1951 linialla 3 Kauppalorilla, 5/72

L TU*u: Kaian ja Strömbergin kaksiakselinen vaunu 40 vuodella
1951 linja la 3 ivarlinkadulla, kevär 1972

L Helsinki: Neliaksel nen vaunu 25 vuodelta 1959
sne lmaninkadulla Suomen pånkin ja Tuomioki*on edessä
linja la 1 , kuvatlu 5/00.

10. He sinkl: Neliakselinen vaunu 21 vuodelta 1959
Mannerheiminllellä injalla 2, 7/01.

30 4t2002 torol-
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Yaklvassa Vår olram 226 n ksko teask!
on akamassa Koskeån variko a Aås
åskuanrppi o. lo t!ol! rekå. pcravalfuln
kinni Kuva Jorma Bålhåia 19.2.2002

A ak!vassa vaiolråm 226 Kosketan
så yiyshal . ymparysrateera relkeä
aikasemm n tapahtu.ec. kisko le askun
lä heer Vielä tässå vaiheesså te en

slolaevyt p!ulhvat losta syysla var.uf
u koas! of lava sta jykevammän llntLr -
nen. Kuva Joimå Rauhaa tg 2 2OO2

Takakå..en yläkwå Kevaara ryhdyllrn
rake.l-maaf U. o. nkadLn rähan ast
rakenlamallomaks jäanee le loftle !ulå
liketaoa Toftrn ia!stå a silaitsevå vanha
rekennls t! ee jäåmåan pako lensa. nr! a
koskaan silå e enaä vo k! staa railo

vdunulen kanssa Tardemaåanra on saha
riikemys åsasta. L nla a 2 vaund 3 Ja
inja å 1X va!n! 9 Klva Jonna Fauhata

Takåkafnen å åkuva. Araban pååtestmu.
kan llntlmassa Hämeentetä o.lo plkäå.
o ut Aråbranraftaån rakente ta o evan
uudlsradan kskotLrksen paål Linja 6
kaäflyy Töukoassa ku lenkin veå plkää.
oik-aå c silatsevå c päätepysäk lee. Klva
J.rma Fa!håra 29.8.2002
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