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rssN 0356-5440

26. vuosikerta
Lehti ilmestyy neljåsti vuodesså ja
iaetaan SRS:n jåsenlehtenä

PÄÄTori, I-IAJA
Juhana Nordlund

TAITTAJA
Eero Laaksonen

TOIMITUKSEN OSOITE
Juhana Nordlund
Orapihlajalie 124 14

00320 Helsinki
i.nordlund@kolumbus.fi

KUSTANTAJA
Suomen Railiotieseura ry

PAINOPAIKKA
Edita P ma Oy 2003

O Suomen Raitiotieseuta ry

Tekijånoikeusmäädysten perusteella
milään osaa lehdesti ei saa kä!.ttåä
ilman toimituksen lupaa.

Ilelsingin Raitioliikennemuseo
Töitlön vaunuhalleilla on avoinna keskiviikoGlå sunnuntaihin klo 11 - 17.

Vanhoja raitiovaunuja sekå johdinauto, valokuvla Helsinginjulkis€n liikentee.
hislodasta. Myynnissä poslikoiteja, våununrakennussarjoja, opaskiiasia j€ videoila.

TöÖLÖNKATU 51A- OO25O HELSINKI

Kannen kuva

HKL 9 (Karia / Strijmbe€) Kalajanokalla.
Yhteista flitunnus suuine nuolikuvioineen
on peftjisin Ehastajien aikakaudelta.
Kuvå Juhenå Nordlund 25.3.2003.

SUOMEN RATIOTIESEURA RY

JOHTOKUNTAVUONNA2OO3

PUHEENJOHTAJA MHASTONHOITAJA
Jorma Rauhalå Krister Engberg
puh. koti (09) 873 s836 puh. koli (09) 386 2960
puh. työ 030 720 957 puh. työ (09) 8392 3181
14i0408620957 kfisterengberg@edu.
jorma.rauhåla@vrfi vaniaa.fi

SIHTEERI
Juhana Nodlund Perlti Leinomäki
puh. koti (09) 458 7794 puh. koti (09) 701 2408
j.nordlund@kolumbus.ti l,ai 050 538 4495

PL234
00531 Helsinki

Sampo 800 014-54 483

Jäsenmaksu 20 euroa

Perustettu'16.1.'1972

Jäsenillå ilmainen

sisäänpääsy Helsingin

Raitioliikennemuseoon

sekä pohjoismaisten

railiotieseuroien yllå-

pitämille museoraitie

leille jå museoihin.

Tiedustele lipun-

m'lnnislä.

VAMPUHEENJOHTAJA JÄSEN
Teemu Collin

ARKISTONHOITAJA

Daniel Federley
puh.040-820 2337 puh. koti(09)458 4033
tcollin@cc.hut.f daniel@fede ey.com

VAMJÄSEN
Ari Oksa
puh. koti (09) 344 3212
puh. työ (09) 166 2167
ari.oksa@hel.f

RAltlOlTA ö 3 euroo

3fi 994: vucåarcn melovalmis. Matkallå

Amsledami$a, KANJO.

32000: Kummewaurut,Tallinna,Turisli-

aurollå Pohjois-Ha.gaan, Kälsaus

TamOeeelle u!den vuosituhannen

42000: Hadavaunul,K€snajaPes.jan
varikko, Moskovan vaunlt, Tamp4

reen kaupungin liikennelailos.

22001: Työvaunul osä 5, Råitiovalnupysäk-

k:en kilvet, Notrköpingin våunuja,

3/2001: Helsinsindiiioteidenlyöaulol,

ASEAn alkul, Kuvia Tålli.n4ia,
paikållisliikennetlå Riihihäeliå.

Msrsåän Linian viimeinen påivä.

/!2001: Raitiovaunumaksutmad(ois ja

penneisså, 1l - Helsingin lyhyikåisi.
råiliolinja, Pauli Sdde /no lmin

råiriovåunukuviå oe 3. Kalsaus

Tåmpe@lle osa 3.

(-2ooo) lo 6 euroo (2ool-)

1/2002: SRS:nåjålul jålutuslumisvieEilui,

SRS 30 vuo(a, Kolmikymppiset

6likåt, Helsingin Eilioliel lällä

vucikynmenellå,oe2
22002: H€lsingin metro 20 vuotta.

/!2002: Kaksi&jeslelmä€ili@ålnut,
Jyväskylå. Liikenne oy:n bussejå,

Vånraån sisåin e n linja€uloliike nne.

l/2003 oslon@itioleidenlåkkaltusuunni-
telmal, Taul!t, Sini*l bussit

wodesra 1936, oe 1

Tilauksel SRS:n maksuliiketilin
Sampo 800 01,L54 483 kåutla, me*ilse
liedonanlokohtaåniilamasiluotteel

2 ?J2003 Inmd-



t'atu4en I 30eliikepiiiydt owt ]aisill.i

VAU}IUT I-30 EUIKKEEIIE

Helsingin hupungin liikånnslailoklen vuonn. 1959 ldyHiiönottensl rsitiotiemootto -
v.unul l-30 0v.l lalvelleel kr{punlileisiejo 44 vuotta liiheslulkoon larloanrlta. lihinnä

1990-luvulta allaen veund ovåt joi0akin kssinä olleel nk. k€slseisokislE, muth muuten

r.unuilla 0n .jetiu hyvinlin ahiivisesti jola arkiläivä. ViilDnlotpuliilorno on leiterkin

0lld e fiäin rsioitettua 1980-luvun jälkeen.

Tämii vuosi2003 näyttäki olcvan nrerkillå-
vä kiunnekohta lällå vuonna I 9i9 karrcön-
otetulla vaunuryhmållå- On hy!in tod€nnå-
köislä cttä liimä vuosi on viineinen. kdn

nåillä raunuiUa otr ajeltu nonnaålia linialii-
kcnnctta. SRS on ki;nniltånll hlromionsa

låhän tosiasiaan. mikå näkyi mm. kevåt-

ajelun 200i kaluslon lali.nassa sekå vuo-

den ensimnäisen kuvakalselmnksen aihe-

RAITIOkin oilaateemaan osaia julkai-

see m uutmia m ielenkiintokia kuvia va6in-
kin vaunuien viimeisil1avuosiha. Eipä paia-

kaupuBissammc olc ollut pian 30 vuoteen

mahdollisuutta kuvata nåin selkeäsri l li ,10-

vuotia;la kaupunkiliikennevälineitä. 1970-

luvulla poistelul 2-akselisel vaunut liikkui-
vat ka;ken lisäksi viimehinä aikoinaan vain

ruuhkavuoroissa ensin aanullaja sitten il-
tapäivålld. Vuoden I 959 vaunul oval edelli-

sistä vanhuksista poiketen liikkuneel ihmis'
len ilona myös keskellä päivää.

HKL 30 (Valmet / Slrtjmbe€) ja 13 (Kana /
Strömberg) Suomen Raitioiieseula ry:n
tilausajola Kåpylåsså linjojen 1jå 1A

pååtepysåkilå. Vaunussa 13 on ollut
saksisankavlrrciun kato la nåinkin pitkåån
Kuva Juhana Nodlund 27.4.2003

HKL 3 (Karia / Sldmberg) Katajanokalla
låhestym?isså låivåterminåalia. Våunut ovat
tul eei tutulksi myös monille vieraspaikka-
kuntalåisille jå tietysti ulkomaålåisillekin.
Kuva Juhana Nordlund 25.3.2003.

ftrurrof 212003 3
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Eraassa va heessa ke!atlå
2OO3 v:!n! HKL30ol . noa

salansa ed!slåla nla'
rkenteessa U!ui katovert

o lval ka kk OY KaraAb n

valm ståmLa KLvaJ!hå.:

Klva a å lM ka o.kaan
kåun mp nåkykurn s slssa
maå issa oeva o(eå. ra tLo

vaunun näko nen rat kka

Fesng n kesåssä a!. ngon
pa siåessa anpmaslrlo
aanru å akasn Klva Jrhåna

Va mel !a!ru H(L 27 Fakan e
messå s sleife te er.eef
N4! i: os n vaLnu e! olekaan
s sle mmasta Paasta Kuva
.r,rhana Nod !nd s 7 2001

Ke!a: a 2003 VaLnet v3!n!la
vuodelb 1959 oh alossa !å n

kaks yks oa eL lassa nakyva
l-lKL 25 seka saran sårlao

launu 30 varnu 25 0l hthl
ku!ssa !ahemma la kaYloLa
krvaJ!rran. Nodiund
25 3 2003
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lA ,ri., I tt) r1|I.t)tiiait rtdt kisilltl

! -=j
HKL 21 matka la Eiraa. P!rsi
miehe.kadu e Talve a2002-03
vuoden 1S59 vaunujen kåytiö
vahenimerk flåvåsl linjapar a

1 / 1A Ja kuvassa nakyva vaunu
21 kå keks epäof neksi va!r o tu
p.hasli peräånalossa kesa la
2002 lonkålälkeen se porstettin
Klva Juhafa Nordlurd 13 9 1999

!" f' Iiå Ratkkåhaiiastajan !ne ma taylty k!n HKL
1 liikkul lnlalla I vuorossa 1 Täslå kuvasl.
on va kea päate la onko liimå vaufu 1

vlorossa 1 vailossa n m!ussa vlorossa
Arvo lus l€.ee sekrn koskeeko kytk ma
noksessa s-aoslellu rsk .akasiua sLomen,
rlolsaaiseen myÖs siia lossatlus ihastu
rnaan Karjaalla rakenn€ttuun ra tiovaun!un
O kaapa vårova sia! Kuva Juhana Nord !nd
13 9 'r999

Valmel vau.u H KL 23 läheslymässa
Katalanokan terminaaliå Vå!nussa 23
sakssankav roit n pysy kesaån 1998
saakka lMuista saman satan vaunu6ra
saksisanka olivieiy jo vlosia aka sernm n
pois Kuva Juhana Nord Lrnd 15 41996

Emil ffitd il
Uffi

L:
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IA kuie l 30 etakepiiirti atut kisi ö

Kåia-vaunu HKL6 KaupPato_

rilla linjålla 2. Kuvanotto'
helkellä vaunussa oli iakanå
lahaslaja toissåän omålla
paikallaan. Vaunussa oli
kuitenkin jo tuolloin kuljetlaja_

rahaslusvalmius. Ni nkin

myöhäån kuin kesäLlå I985
joissåkin sarjan 1-1s vau-
nuissa kåytettiin rahaslajå-
@håstusta. On huomattavå,

etiå suurin osa vuoden 1959

vaunuisla oli siinå vaiheessa
ilman kiinteätri rahaståian
aiiiola (kuvan vaunusså aitio

Nodlund 2 7.1985.

HKL 17 (Valmet / Stdrnberg)
linjalla 2. vaunu 17 oliloPPUun

asii ilrnan vasenta (kuljettaiasta
kaisoituna) eli ovettoman sivun

taustapeillå. HKL 17 joului kolariin
kevåållä 1997, ionka iålkeen se
r.muteitiln. Kuva Juhana Nord_

lund 9 41996

HKL I viimeistå påivåå linjållå
pe4antarnå 30 5.2003 Aleksanle_

rinkaduLla Kuva Jorma Rauhala

6 212003



Hdostorek@ana liikeMehe$ati M j@tu Saryi

IIAASTATELTAVAIIA

ulKEililEltEsTARt
IIAR.IAANA SARYI

Sosiolihrvethje Mrrjecor Srrvi helsulti vlosiluhmnrn rrihleora Hrlsingin hrplngin
liikr00rl.ihloon nitiov.unrnluljrttrjrhorillc twoitherån lohdä 'jot h .iv.n muul."
loin nitä oli viimsisrl tudot t{uhrnnrt Sr i viildyi q{dccge rnmatiss$n hbi woft.
nulhi hii.ihrn ilinyt nitiovruunhliåll4.n tchtiviin. Iilli htlGlli hön on nitioremu-
hljolt.jien lo{hlukslsh v$tE r liihnrun0llrri, drnsa rinoe eduhja Suonesrr
Kpgön$ M.rja.n.lh, mitsi htu h*cuhitol i*iiosiii. milldstr hänon työnsi oi.

Ha;r liikennemesrariki, koska halusin
kehittyåja edem ryössåni, Marjåda selinäl.

- Katsoin voivani hakea lehUtvåii, koska låy-
tin kaikki vaadittavat kdteerit. Ennen kaik-
kea sosiåalikasvafiajan koulutus anlåa hy-
vån pohjan nykyise€n työhöni ja yht€istyö-
halua minulta kyllä lö]tyXjokå oli myös edis
kiteereislå Hahjoita oli yhleenså noin 30.
joista suurin osa liikemelaitoksen ulkopuo-
lelta.

Kouluttolono lllmlssö
Marj@a ke.too, ettå hån ei t€e työtäin yk-
sin våan taustalla on toimiva tiim;. - Oppi-
laille op€tetaan eri kouluttajien toimesta mm.
såhköoppi4 tieliikemelain perusteitå, rairio-
v,unut€kniikkaasekä muita linjaliikennöin-
niså taninavia tietoja ja tåitoja.

Ajohådoittelu aloitetaan s€lkein perus-
te;n: vaunu on saatava hallintaån. Kuka
taharM oppii liikuttåmåån raitiovauua. Sen

sijåån ammattimainen ajaninen vaatii sitä
että luleva miliovaununkuljettaja oppii aja-
maan liikenteen p€lisälntqen nukaisesti.
Myöskåiin sitä ei $a unohlåå, etui aina on
pystyttåvä toimimaan lilant€en mukåa- Li,
såk; on ås€nnoidutlava positiivisesti asia-

kaspalveluun, Madaåna liståå.
Ennen omaa linja-ajoa harjoitellåån kou-

Iuvaunuhsa ja vanhemman kuljettajan kds-
sa kaksi kuukautta, jotla em. tavoitteiden
tåyt inin€n olisi h€lpompaa. Padn viikon
ajohadoitt€lulla ei siis linjaliik€nteeseen
påäs€. Kussien aikaan Helsingin ka,tukulas-

sa voikin huomata runsaåsti kouluvaunuja.
Yhdesså vaunussa on yl€enså kaki lai kol-
me oppilastå ja yksi kouluttajä A.jaa ehdi,
täån påivässå kolmesta neljlun tuntia. Kou-
lutuksen loppuvaiheessa on tåysipäivåigå
linjalarjoitlelua vehemman kuljettajan
karsså. Tårnån tarkoituksena on olla peh"
meå lasku omaan työhön.

Kaikilla liikenteesså olevilla vaunutyy-
pdllå ei enåä opetella ajanåan. l9s0 luvun

"laihialai$en" aika alkaa olla ohi, joten op-
pilaat eivåt enäå kussin puittehsa opettele
sitä suuremmin ajanaan tutustunad kyl-
läkin vi€lå pååsevät. Nyt on yksi sivu mitio"
liikent€en historiassa kååntynf. Tosin jat-
kossa muutama oppilas saattaa saåda kou-
lutuksen myös laihialaisten kulieftanis€en,
sillå matalavaunujen valmistuminen toivo-
tussa aikataulussa on vielå hieman epävar-

I!önlohtolon rooll$o lo
mul$o iehlöt bsö

Koska raitiovaununkuljenajakoulurusra on
vain ajoitlain, Marjaåna Sarvi tule€ ryösken-
telemåån muun ajan esimerkikri ryönjohta-
jana Hakani€messåja Töölön liikenteenoh-
jaukses$. Työnjohtajan toimenkuva koos-
tuu useista asioista kuten esime.kiki radio-
liik€nteen hoidosta, kuljettajavaihtoj€n huo-
lehtimisesla asiakaspalvelustz ym. OIen
ollul tåhån menn€sså vain Hakm;emesså.
Marjaåna kertoo. Håkanienen asemalla on

enemmrin kuljeflajiaja siellä työlå on vaF
måsti ollutkin riittoisasti.

Edellisten lisåksi Mmjaå,å Sani tulee
tekemäån myös ajolapatarklGilua. Mirå?
Lymy;leekö Mejaana railiovaunun niv€len
lakana piilossa kulieraiålla? - En sentäån.

Marjaana naoEa. Kenon kuljenajaue
vaunuun noustessani. millå åsialla liikun.
Havainnoin låhinrä vaihteisiin ajamisla
'aaihdenopeuksia". Niisså ei såisi tapahtu
virheitå sillå kaikki våihdealuei a tapahtu-
neet onnettomuudet ovat ai.a murleellisia
ja kalliita. Lisåksi tarkkaile. ;stikoihin.,a
kaarteisiin ajarn ista ja lietysti myös asiåkka;-
siin suhtåutumista. Kaikesta kuli€naian tyf's-
tl tå]tetä?in havainnointilomåke, josla kes-
kustellaan ]hdessä. Tarkoitus on, etr?i ryön-
johto näkyy ja mielelläår posiliivisena asia-

na kulj€najån arjessa. ob vamasri kuljetta-
jållekin mukavaå ja hyitdyllistå saadå jos-
kus palautenå työstärin I

l(onnustolono
Marj@a keskeinen piire on kannuslava
åsennoitminen työtovereihinsa alaisiinsaja
oppilaisiinsa päin. Kun ollåan tult! tårne
töihin, lehdå?in yhdesså työtå, Marj@a sa-

Elenkin oppilaat laNitsevat karDustue
ta, Mielestä on rhkeåå muisråa että kåik-
ki eivåt opi lhtä nopeasti, vaån kukin oppii
omaa tahtiaan e.i asioit4 Marjaana kertoo.

Ja jos vsnlemmåt kuljenajat kurilostavat
joskus kyllästyneiltä omaan työhönså. kan-
nattaa kuitenkin pi1åä mielesså, etll jokin
mukava asia heidät on tässä työsgjopa wG
siLymm€niå pitånyl, håi on muistuttanut
oppilaitåan.

Tållainen koulutus ia €sirnieslyösk€n-
tely varmasti kehittäå nitioliikent€en lyö"
ilmapiiriä

ItamoI 2nn03 7



Rostack- ntues \a1.. .rcs tinPo

Rosloclin rritioliel {RSA0) ovat uudislaneel voimaleräisesti

linjesloean viimeisei kymmenen vuoden aikana' Nyl(yisin noin 30

verkostolla jo luudella raitioveunulinjalla liilenröi P'diisäädöisesti

nen DiiWAo-t!alglalattiakalusto.

ROSTOCK. NEUES NETZ,

NEUES TElltPo

\!nhenrf ien koAcdlallhislct f cl iaksclistcr

ldfajnootlorn aunulcn fc tu on \alnri!
leuu nralairlarliaisia BombatdicFp.tai!aLr-

nuia. Ronockin päiitnularicuseman rlle \ al_

nrisrui huhtikuussa nitiotielu.ncli ionk.
t)sikiltdonsuiu\ \ aihlolhlc) dcl dscman

kdulu liikcrniii\iin kaukoitlniin sckil s{a
dan liihiliilcrn.'lutriin.

Alkiliik.nlcesikulk.\iinko c.laltiai_

siin nootlo i\ aunu\ uon)ihin ot n1)ijs luh-

dolt!.iliicnåii helppo sisiiankal nti selt.isla

\iiri\ill.. Ratkdisund on olell!1 kä\ttiiÖn

uudct maralalatliaiser pdi\ uuiur''l änrä.iltF

icslcl) on ollut h.lpo(iloleulcx.\issa hel'

ponr ii kuin useasti nuilla paikkukunnilh

li)ttititnolcrlu koAculatliiisccn nn.l\au-
ruun.jälkcenpiiir lisill) nata Lu kcskiosuus

N,l..rrori\runutr tckniseen ldkcnlees.cn ci

ole un irtu puuttulia näin on \'iLl) tl) n oni-

mutkaisilta muutosliiillai. Koska pcri\ r-

nussa ei I!.lcnkrin olc nroorlorcita. picncl

p) iil{stiit or in)iis ldcul.ttlr) ksinke aisin

Turunkalu e lTurkuer Strasse
Lirlan 5 maiala attiåvaunu 683
(DiiWAG 1994-95) matka la sldblckiin.
Kuva Jorma Rauhåla 19 4 2003

8 212003

vaunukalusloaan sekä

kilomehin miltaiselh

nykyeikeinen ia hilhi-

Turkuer
SlråRe

4 !tC !,,ri
5 Sr:r:.

ftnrrrof
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Hesingrnkalu e Hesinke. Slrasse
Lrnlan 5 ra tiovau.u 660 matkala
R!generSlrassenpaälepysak e
Kuva Jorma Ra!h. a 1g 4 2003

Mata alatl ainen peravau.! 857
(Bornbard er2001) Rostock n

rail ovaunuvärkola mö. .riv. 
'n '703 n (Talra 1988 89)peråssä

Kuva Jorma RåLha a 194 2003

,

I

Eras iapa tehda kadun
keskelå ku keva e railotie
rada e matalalalt.vaunuke-
ponen pysakk Korkealasoi
nen ja I ava pysakkikålos
s ja tseelalkakäytåvälå
Kaloksen ja radan väirnef
aulokaisia on ko.otetl!
pysakin kohda Ia vaunun
åltiatasooi ja ajoradai yltys
t!Nataan ikennevalo n
VaLn!n saap!essa pysåk lle
auto ikennepysaytetaån
auiomaattsesti punåisiin
iken.eva oih r ja vaunuun
s dymrnen on siten he ppoa
ja tutuallsla Kuva Jorma

t

- 1,i



KUVIA UTKOMAITTA

KOLUMBIA
Bo!orin kdupurkiliiLerrccf nnkof tr toi'nii

E\prts dcl l'uruft) S.AI liikennijinr! lidns
Nlilenio bussi\c iosro l nf sMilcnirlbussi_

liniut liikcf niji\ lit f äiikrtuien Lcskcll. \ dtd-

ruill. busikiistoilLd f ik{rairi{xicnriiis.sli

oh.is.r ku\.r o\ rl r\.nida CNtacas _kddul

La. P) sälkidlLrcilLnor Pomi|chasl sjakute-

lur si\uih. $roialut hiluril on kdrutcttu si-

ren. etlå autoihln kulku on Po r.ldrla. cs

teelinrl, i. nopcaa. tlussit Plsrhl)\il lai
rurcilL! olc\ icrr o\ irulkqlcn kohdrlle iLman

Sdrrd l:a dc llogoråssa liilcnniiiriin

.iohdimuroilla \ uod.st. 1918 \ uoLcen 1991

saakki. NlcLrii ruidele\c) lsisillij miiio\ !u-

nLrill! liikenniiinli loP]rli io aicnrnrin

KolunrLrhssa on ollur sähkin.itioleili Sarla

ff dc llogotän Iisiiksi NlcdelliDissi i.
Pcrcirussa. I iinlii päi\nm.s.uiall. siiuitsc\a

ctcläanledkkrlaincn \ rltioon iloncssanric_

lcssil--iänniltil\ä . liikä \ihiren \uosik)'n-

nenii kcslltne.n sislillk$lansa ldkia.i{na ei

rosin klirdäiuurila.n Piltkaupunlis.udulla
\aan salojenia tuhdnsier kilometden präs-

sai nrudseudulla: math.rn on liutoopparn

Lu\ ilehuna )hlecnsai llanskln. l,sporiania

Ponugalin koloiicn.
'Iiilli hclkellli L \l cisuosillclc mirlkus-

rdm isia nr issiilil ni essai KoluNbiuun. \ .af
on ltrokitellur Duun tritliiin \a.rulliseksi: 2/

3 nadilnan kidfatpduksist.kif tehdinn

räällii. Råilion apuloimindar laittu\ ar kuitcn-

lii irscnsii rinu likoon hankkiessaan uusia

ia mielenkiinroisir ku\ia lelrdcn lukiioiden

Booolålaiset TlansMi enlo- injojen bussit
ov;t korkea a[]a sia Volvo/[,larcopolo'
nrvelbusseja, torssa o!el oval vain "våå-

rallå puolellå kåylerlåvFtå les[ !å iur termF

naaeisiajohtuen Bussien alusiai on voilu

rakentaa perinteisesii korkeålaltialsiksi ja

s ten on vålteiiy rnaialalatliaisten ongel
mal' mLtia kuitenkin kayttårnållä korkeitå

lailureita, on saatu käyttöÖn modern
portaaton, nopeåja helppo kulku autoihln
Alakuvlsså pysåkk älue näkyy taaempana
Kuvai Jorma RauhaLå 7.10 20o1

10 212003 ftnrrrof



Siaiset bts, tuodesta 1936 ae2

SllllSET BUSSIT VU0DESTA t936,osA 2

Tallt&on an kaonnut Kinma Nylo'1de. . astajinadn Penti LeinonttlijIJ hana Nokthu(l

Rrilio$e aloltiin julhistr viine ntnorostr ell€or kahstoluettelo kailislr llKln busseisla,

lisl slonoe solroEvissr o{meroissr. hetlelo on heditlu silli periaatteelle, eltii rhlci on

l{otoltu Periil*äin loild(i &morolle ykri olleet eutot. Sitten sihrytäiin kdrkoreen jne.

l-opullo rrrvutokon 9913 - llXl.:n loillieo ailojen korloin bussin numsro.

I lclsingin Railiolie.iå Omnibusosake) hriö
1936-44
I lelsingin kaupunsin liikennclairos
1945 9,1

llKI--Bussiliikenne 1995

l(olwtoluetl€lon merkklen 3el
ItO= drroh rlKt-numerc. Sanlr blsivoi

esiintlå listdlla uscamman IGru €ri
kohdisaios M nuncma on laihdet0.

tak -rlselin takapuolella. Nokla- ja
bulldog-m6llisissa autohsa kuitenkin
ctuolija keskiovi o!åt nrolefrmat
dlGcloiden vdliseUd !lueella.

KOK = auron koko

NunEro viittåa lrihteiden
nil{rgd!. jos tiedoss.

K.OTl0 j, POISTO= kdynöönotoja

Nufrerol ovat jarj$tlk*sså; !uosi. kuuktusi,
pilivil wkl\pp. 0o=kuotrudsra 1ai

N
B
E
K
T

Ov
K
L

= bulldoC (etun@$ori).

= mahuri (keskim6uori).

= \est."ho}ppi ja ovikoodi

= ldril;ikenne./esikaupuDkibu$i -
= seutu-/lxhiliilci cbusi/puoli-

luristi. luten L nu1la lorkeäl

P = pmhmin varusteltu puoliturisri,
E = tåysturhti

ikoodi on siletty pelkistetlsri kolnrella
(hivelbu$eisa neljllld) num€mllo -
eLuovi-keskiovi-takaovi.

Etuovi on tlecnsd etualselin erupudlella.
kskiovi akseleidei !{lisså ja takåovi

B
T
N
M
D

Lli

3

2

= nomåslia 2-ålselinen

= etuo!ilta keskio!ille nrårala.
takmlelld 2 arkelnla

p0ivlslå ci tictoa, 00 vrcsilnlun
sen sij.m r.doiraa vuolta 2000.

Pililunddrillå on plrirty kenonaar se kosk
o!to on todellisudessa otcttu lii\enree-
seen loi pohlcltu kåj/idstil. Vdhoisra
busseislo ei kuitcnkaafl yleensc olc
ticdosa tuin tlKlrn vimllinen p!n.
Kl}töötDrto on silloin lspahtunur iotio
aika pltivufrådrän jälkeen jd kår1östå
poisto on kådnnösså saattmur rapahlua
jo useita kuulousiå ail{ai*hnrin.

Htjotl. = nuirå rieloja ja huonå ukia <
= åikåhcmnrin/edelli.e\
> = mli'hennrin / seunavs

t=
0=

\AIHT =
l'{ =

AZ=

kuten edelltr lllevella I aslelnl,

puoliouton&rti { 'Wilson ).

åutofiaatli. muu merlili kuin
edellr tdi merkki ei liedoså.

Helsingin kaupungin
liikenn€laiios 35. AEC

Helslngin kåupungin
liikennelaitoksen museo
(HKrr4).

ftnrr{ 212003 11
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NRO ALUSTA Malli Tp. Vm KORI Malli valov KOK LK VAIHT. IS'L REK. K.OTTO FOISTO

16 Btssing LD6 TV375 B 37 Kåipio Kl0l B 4 M 2l A-7a71 371100 520m0 >229,AH-871, ka4l

16 Volvo Bj32 B 5l Ajokk(>HKL) K222 B 4 M 22 AL-349 510,600 610100

16 Scaia-V R75 B 65 Helko Kll2 B .t M4 22 ASI-97 650300 76m00
16 Volvo 858 K 68 Wiima M-64 Llol B 4 M5 BVE-53 7qn00 840000 <STA53,>ARX,AOL

t5 Volvo BsE K 80 Tahålkori GL S 0 B 4 M6 52 UUV-&)s 87{mfi} 96fimo <Vånh.kyun L.<ArvelaAOL
16 Volvo 7M T 00 Volvo 7000 K222 B O Az5 39 MYF-415 ofiXos

l? Bli$irg LD6Tv375 B 37 Kaipio Kl0l B 4 M 2t A-7973 3?llm 520{n0 >230, AH-973 ka4l
l7 Volvo R532 B 5l Ajokki K222 B 4 M 22 A3-796 520100 610?00

l7 Scania-V 875 B 65 Helko Kll2 B 4 M4 22 AUA42 65&00 750000

u Volvo B58 K 68 wiina M-64 Ll0l B 4 M5 790000 840000 <IIML/STA,AOL

17 Volvo 858 K 78 wiina M-300 EloO B 4 M5 54 AKv-964 E6m0o 970000 <rorcniuslAo>Ilå-H.mus.op.

t7 Vofvo 7000 T 00 volvo 1$O K222 B O AZS 39 MIT-45I 000605

lE BBsing LIXTV375 B 37 Kzipio Klol B 4 M 2l A-7 O 37ll00 53m0O >231, ÄH-980, ka4l

lE Volvo 8532 B 5l AiokkpHKL) K2Z2 B 4 M 22 A996, 52A2OO 6t070o
It Scania-V 815 B 65 Helko lK1l2 B 4 M4 22 ASK-55 650300 760UX)

l8 Volvo 858 K 73 Viina K20l B 4 M5 ABE-332 E4fin0 EEtloO <SIA33Z AOL,STA:n vår.

lE volvo 7000 T 0O Volvo 7000 K222 B O AZ5 39 lvtYF485 0m6O5

l9 Balssing LD6TV375 B 37 Ksipio Klol B 4 M 2l A-t008 371200 550000 >Lt2,Al-8, ka4l

19 Volvo R532 B 52 Ajok*i>He K222 B 4 M 22 AY-E49 52U700 610700

19 Scdni&v R75 B 65 Helto KIl2 B 4 Mi 22 AUA4I 6505n 76000,0

19 Volvo 858 K 72 '$ir,a K20l B 4 M5 AAO-417 840000 870{nO <HMli AOL, HMLvär.
19 Volvo 7000 T 00 Voho 70f,O Y222 B O AZS 39 MIT-524 UXb05

20 Blbsidg LI)5TV3TS B 37 Kaipio Klol B 4 M 2l A-8O25 371000 510{m >83, Al-25, ka4l

20 volvo 5532 B 52 Ajotk>? K222 B 4 M 22 
^Y-U8 

520700 610100

20 Scani&V B'ls B 65 H€lko Kll2 B 4 M4 22 AUA45 650500 76fin0
20 Volvo B5E ( 72 Wiima K20l B 4 M5 AAG329 84fino 881100 <T A329, AOL, STA:n var.

20 Volvo 7m0 T 00 Volvo 1O(n K222 B O 
^25 

39 NEFI96 m06O5

2l B0ssing LD6TV375 B 37 Kaip;o KlOl B 4 M 2l A-8(X7 37t2W 530000 >234, Ar-47l34l
2l Voho B,6t7 B 52 Ajokki Kr12 B 4 M t9 AZ-313 520800 620900

2t Sr da-v R75 B 65 Helko Kll2 B 4 M4 22 AUA-& 650500 760000

2l volvo 858 K 72 wiina K20l B 4 M5 AAR-585 840m0 881l0O <ST4330, AOL, SIA:n vär.

2l Volvo TOOO T 0o Volvo 70oO K222 B O AZS 39 NEF-195 000605

I-IIJOM.
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NRO AI-USTA Målli Tp. Vm KOzu Malli Va/Ov KOK LK VAIHT. lST. REK. K.OTTO POISTO HUOM.

>237, AH-9J6, ka4l

>238, AH-948, ka4l

>239, LH-972, ka4l

>240. AH-979. ka4l

>241. AI-19, ka4l

22 Biissing LD6TV375 B 37 Kaipio Kl0l B 4 M 2l A-8062 37t2Do 530000 >235,AI-62,ka41

22 Volvo 8617 B 52 Ajokki Kll2 B 4 M 19 AZ-314 520900 630800

22 Scania-V 875 B 65 Helko Kllz B 4 M4 22 AUA-46 650400 760000

22 Volvo Bl0M K 8l Wiima M-302 El00 B 4 M6 55 AOX-844 890000 <Ioreniuk5.L, AOL. >5022

22 Volvo 7000 T 00 Volvo 7000 K222 B 0 AZ5 39 Z12-756 000605

23 B0ssing LD6 ry400 B 37 Autoteoll. Klol B 4 M 2t A-7899 371100 520000 >236.AII-899, ka4l
2l volvo 8617 B 52 Ajokki Kll2 B 4 M t9 AZ-657 520900 620500

23 Scania-V 875 B 65 Helko K1l2 B 4 M4 22 AUA-47 650400 750000

23 Volvo BloMMklII K 90 Lahti Eagle Elol B 4 C 62 CAN-975 990000 <Pukkilanl 5, AOL, >5023

23 M€rcedes-B O405N T 00 MB O405N K222 B I 
^25 

38 ZIX-290 000800

24 MercedesB O405N T 00 MB O405N K222 B I /\25 38 ZIX-214 000800

24 B0ssing LD6 TV400 B 37 Autoteoll.

24 Volvo 8617 B 52 Ajokki
24 Scania-v 875 B 65 Helko

25 Bossing LD6 TV400 B 37 Auloleoll.
25 Volvo 8617 B 52 Ajok-ki

25 Scania-V B75 B 65 Helko

26 Bissing LD6 ry400 B 37 Autoteoll.
26 Volvo R6l7 B 52 Ajokki
26 Scåniå-v 875 B 65 Helko

27 Biissing LD6 TV400 B 37 Autoteoll.

27 Yolvo B617 B 52 Ajokki
27 Scdia-v 875 B 65 Helko

28 Biissing LD6 TV400 B 37 Autoteoll.

28 Volvo B6t7 B 52 Ajokki
28 Scdia-V 875 B 65 H€lko

Klol B 4 M 21 A-7936 371100 520000

Kll2 B 4 M t9 A2-656 520900 620600
Kr 12 B 4 M4 22 AUA-48 650400 750000

Kl0l B 4 M 21 A-7948 371t00 520000

Kll2 B 4 M t9 A2-655 520900 630400

Klt2 B 4 M4 22 
^UA-49 

650400 760000

Kf01 B 4 M 2t L-7972 371100 520000

Klfz B 4 M t9 AZ-654 520900 620900

K112 B 4 M4 22 AUF-51 650400 740000

Kl0l B 4 M 2t 
^-7979 

370000 520000

Kllz B 4 M t9 A2-653 520900 620500
Kll2 B 4 M4 22 AIJF-54 650400 750000

Klor B 4 M 2t A-8019 371200 520000

Kll2 B 4 M 19 A2-652 520900 620700

Kll2 B 4 M4 22 AUF-53 650000 760000

25 Mercedes'B O405N T 00 MB O405N K222 B 1 Az5 38 ZIX-318 000800

26 Merc€des-B O405N T 00 MB o405N K222 B I AZ5 38 Ztx-332 000800

2? MercedesB O405N T 00 MB O405N K222 B I AZ5 38 ZIX-271 000800

28 Mercedes-B MB O4O5N T 00 MB O405N K222 B I AZ5 3a Ztx-307 000800

c
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.Jitlikt bussit tto.lesto 1936. os12

s

Hels ngin kaupungin lik€nneatos 24
Biissng 1D6ry400 / Oy SuomenAuloleot
lisuusAb, vuosimal a 1937 Kuva Helsingin
kaupungin lrikenne aiioksen museo (HKrvl)

HKL-Bussiliikenne 25, Mercedes-Benz
O4O5N/5880 vuodelta 2000. Kuva JLrhara
Nordlund 27.8 2000 Helsinki

Ir-

Vuonnå 2000 HKL-Buss -
llikenne hankki numerolle
23-31 Mercedes-Benz
0405N/5880 -kaupunkilinja-
autoja. Jolkut aulot vuok'
rattiin eräåssä vaiheessa
muille li kennöilstrjil e, kuten
auto 27. Kuva Teem! Colin

ftnrrrof 212003 15



H
E

lq

NRO ALUSTA Malli I{UOM,

t 4t,At-sr,k 4l

>AOL u76

>A-1400 <Oyomnib.Ab 33

>AOL v.76, museoautoks;

>A1332 <Oyomnib.Ab 34

>AOLu76

<OyOmnibusAb 35
>At-r48

Tp. Vm KORI Malli Valov KOK LK VAIHT. IST. K.OTTO POISTOREK,

29

29
29

30
l0
30
30

B0ssing LD6 ry400
Volvo 8611

Scania-V B'75

MercedeeB O405N

B6t',l

B3l
852
B65
T00

N
B
B
T

B
B
B
T

B
s
B
T

B
B
B
T

B
B
B
T

N
B
B
T

B
B
T

A"4656
A2"659
AUN-70
zlx-344

,\-471',7

BA-980
AUN-7I
MYF-232

t\-4796
BB-4I
AVR-9
ztx-llo

A-4807
BB-40
AVR-II
ztx-131

A-4839
A-5996
AVR-21

ztx-l8l

L-2265
A-8148
AVR-23
ZIX-I80

A-8t05
AVR,I3
zlx-197

Ajokki
Helko
MB

33/41 Autotll>Aut.k.r
52 Ajokki
65 Helko
OO MB

33/4I Aurodl>Aui.k.r
52 Ajokki
65 Helko

OO MB

33/41 Autod>Aut.k.r
52 Ajokki
65 Helko
00 Carus

3ll41 Aurodl>Aut.k.r.
52 Ajokki
65 Helko

00 Clms

33141 Autotll>Au1.k.r.

65 Helko

00 Carus

65 Helko

00 Cånus

65 Helko

00 Ceus

K1OI B
K112 B
KII2 B

o405N K222 B

KB
KII2 B
KI12 B

o405N K222 B

KB
K222 B

K]]2 B

o405N K222 B

KB
K222 B

KII2 B

City L K22l B

KB
K222 B

KII2 B

Cityl K22l B

KB
KI12 B
KII2 B

Cityl- K22l B

KB
K]12 B
KI12 B

City L K22l B

KII2 B
KI 12 B

City L K22l B

M
M
M4
AZ5

M20
M 19

M4 22
AZ5 38

M20
M22
M4 22

AZ5 38

M20
M22
M4 22

AZ5 43

M20
M22
M4 22

AZ5 43

M20
P4 20

M4 22

AZ5 43

M20
P4 20
M4 22

AZ5 43

P4 20
M4 22

^25 
43

2t A-8052

t9 AZ-65t
22 AUF-52
38 ZIX-348

371200

520900
650500
000800

530000

620600

790000

380000 490000

520900 650400

650500 740000

000800

380000 ?

530100 610100

650500 790000

000800

380000 'l
530100 610700

650500 750000

000700

380000 490000

530100 6t0700
650500 790000

000700

380000 490000

490500 610000

650500 790000

000700

380000 480000

490500 610000

650500 750000

000700

490500 610000

650600 790000?
000700

4
4
4

I

4

I

4

4
I

Tidahokn

Scania-V 875
Me.cedes-B O405N

>A- I 328 <OyomnibusAb 30
>60

>A-1375 <Ovomnib.Ab 3l

>AOLv76

>A-l4ll <Oyomnib.Ab 32

3t 'Iidaholm B20

3l Volvo 8532
31 Scan;a-V 875
3l MercedeeB O405N

32 'fidaholm

32 Volvo

32 Sca.ia-V
32 Volvo

33 Tidaholm
33 Volvo
33 Scania-V

33 Volvo

34 'fidaholm

34 AEC
34 Scania-v

34 Volvo

35 M.A,N
35 AEC
35 Scania-V

36 AEC
36 Scånia-V

36 Volvo

820
B532

B75
BIOB LE

B20
8532
875
BIOB LE

820
RegalMklII
875
B1OB LE

ZI
ResalMklll
B?5

BIOB LE

ResalMklll
B75

BIOB LE

4
2

4

1

4
4

2

4
4
2

4
4
2

>AI-t05
>AOLv.76

$
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Helsingin kaup!ng n I kenneaitos 30
Scan å Vab s 87563F/ Helko vuodelta
1965 Kuva Tommy [Ian.e.7 ]0 1972

Yhåå ä HKL Bussllikenleen vuonna 2OOO
hankk.naan Mercedes Ben2 04O5N/5BeO
-kaupunkir nja-a!losaiaan kuutrvat autor
30la 31 K!vatJuhana Nordtund
2T A 2A0A

HKL-Busslikenfe 33. Votvo BlOB LE /
Carus K204 City Lvuodetta 2OOO Kuva
Juhana Nordlund 20I2000 Hersinki

Hels ng n kaupungin tiikenretaitos 33.
Scanra Vabs 87563F/ Hetko vuodelta
1965 Autoasäityietaåf museoii.ja-autona
KLva Jorma Rauhala 6 5 2000. Hesink

llrarTlol 2t2003 17
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tuoieet menivätyksistään pikavuotoliikenteeseen Vuodesta

H,:1il::',tffi;i:ffffi;ö.iö;ö'hhitiikennehtusha..Ensinnäiser måhratania-3uror&t!:Ilil:ill.]L1l;

!]ffi,||,'lffirHilii|",rfi, i.i rå1,,r, .nii,,isr, auiop una L"hdessa si;a1sevå iehdås 0n valmisreiur kaurunkiliikeireeseen

,,illlritr. f"arnjm*, ,n, ose Kahs-eutoista on saånli koringa Varkeuden tehtaalla'

Yhäa a Ens mmä sellå to sla seks anosi
åh lL kenne KablsLl terot!kseks ka!p!nkL
ålto sr:r ehi nl..asl)aa. a'sr s:rlan

en5 mmar.en auto lJ a!l , a. L le.ne clt

44r lXKO,l4r) vuodeLta r987 sala kastt
ka'(k aan 12 auloa A Lksr eltot o lal
l.ppi,aLhte så rsion rral:!ell
oårasasså PLtrrla'e rdu ' a 'o 

la

LrlrolremmL. aulot ovat llrneeia to

måattrvaihtesLna mlos kalpunk LnJo la
arroen må lmerkrnlä onTG 6L Klvå
.L'rh;na Nordl!nd l2 5 2OO3 Jvväskv å

I uop on Lrlenn' 2Ol 1l Ha 28 r'b!s
TD 4,7250 vlodella l!8' A l upe a ren

noortor o DetroLt (2 lahi nen) loka on

mvohen rn [o attu ne ilshtrsela f"'lAN la

lsnrlhel ovat Pår.b!s ma ha Tekn sLa

rLetoja Alton p tlus l3m akselvalLT 25m

allL.era.en moollor ne ]sl .ternen
Delrort D ese 7lT rsf !t aJr udrllaan '1 65

Teho 187hv / 23oor1n n Vaå.to 685N /

l4Ol]r/nr n Aklpera ne. varhteslÖAllson

automaalt Klvå Teemu co in

Ja;

^,/, 
l,Irlt,rrrrr'/,r.II'rir''LI

tit"t t.tlir Htilil'i t'.tttttlr ir

lGbus 0v on Koivislon Auto 0Vrn tytätyhtiö' iokå vålnidaa

linja autåja konserninomaan käyftiiön 
-Kabus 

0yaloihi linja-

eulojen velmistuLsen vuonna l9TT tnsimmalslne luoslna

I lr
K|.oon L kenne 23S (HVR 124) Kabls
ro-a vuo.le ta tgeO Aulo o a un Per n

KolistonAulo ov 324 altoJoutu aika'aan

Lahdessa våkavåån täsorste!s_
onfetlodduteen Detrorl_moottor on

kor!att! myohemm | [lAN'mootlor lala

samalLaAl!rson aulomaatin 1r aLe on

asen.eltu ZF a!iomaatl Kabus TD 4

altoa\amseltLnr9SO !"ula lafs l2

aulo; erd. eL Yh eensa 24 f Pl loll'a
myöhenrm n ka kktPaät! vät KuoP oon

Fns mmalsen erän alto ssa o l
mlov ftrnkoiset Parabuslst! met klr taås

la! mm. sen eran aulors'å on pehmus etLt

K:blsrf omal stu me r!!å eenr uo n

18 2/2003



^abarh 
pukkta tafu tn ltk.na

Jyväskylån Liikenne oy 443 (xKN-443),
Kabus TG-6Lvuodelta 1987. IMooitori on
Gardner6 LXCT. Aikuperaner vaihleisto oi
ZFrn 6 lovinen manuaalllaatikko, joka on
myöhemrf in kotuattu sanrån valmisiajan

slsäk!va Jyvåskylån Liikenne oyrn
Kabus sta 447-452. Näisså auloissa on
alustå pilåen ollut i masloiniilaiteet
jååhdytyskoneineen Autoi on helposti
muulettavissa iilausaiokåyttöön I såämåilå
astenvaunutilåån ylimäåråisiä istuim ä
sekå varuslamalla kaikki isiuimet tyynyllä ja
hupulla Kabusien yksierinomaisimmistå
ominaisuuksisla jå tavaramerkeistr, on
kislatla mahlava istumavälyysja v imeisen
påålleonnistunuljousiius.Tåssåollaan
malkaia maa aiskunnan puolella låhelå
Puuppolaa Kuvå Teemu Collin

tjysauiomaalilla Kabus rakensi Jyvåskv-
läån vuosina 1987-€8 kahdentolsta auion
sarian låhi iikenneautoja numeroi le 441-
452 ja aulojen ovijärjestys on 1-1-0
Ensimmä sten yksi6iden ky kiraidat olivat

punaiset korosl,aen Jyväsky åsså vuosia
jatkunutla punaislen bussien perinneltå'.
Kuva Juhana Nordlund kevåältä 1988

Vuosina 1990-92 Kabus Oy Gkensi
muhkean 24 åulon sa{an 2c-katureita
loiden alusioiks valitiiin pen'skoiatlqå
Volvo 858 -alustoja. Autoista arkujaan 16
sijoitetti n Jyvåskyläån ja kahdeksan
Lahden L kenleelle Lahleen (JL456 -465,
491-496, sekå LL 301 302, 304-309)
Kuvassa Lahden Liikenne 308 (HFS{27)
alusia vuodella 1975 pediisin oreväsla
Kuopion Liikenteen autosla K8K,339. Kuva
Juhana Nordlund 24 S 2002

$nrnof 2t20.J3 19
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Kabus T[,4 621/680
vlodeta I995 Talve a

ls93

Oy,194 {CBA 1131

T[rl 6211680 3!tct
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li,)Lr' Ltt), rtiit tt,,),t , ) r, \)nr

(ex Oy L ke.neAb r35l
Kabls r[4-62] t lote!
lell n vr€ a nonn.a rlå
ailakorke!dela mutla

lahia nresså s rla kertoo
es/nre ksr Iaman a!lo

s17
-

@*,,*,-,^,,"

:;
::=:- i
I Fi:lllrr '

i:;;f 5it,!l! iiil 332 tX A-632r
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Jos haluot saada nopeasti ajankohbisia tie'
toja SRS:n tai muubn alaa lähellå ol€vista

hpahlumista. se kåy påinsä sähköposlitse.

Joller vielå ole mukana, sinun on ensiksi

ilmoitettava rinkiin liittymiseståsi vhdistvk'
sen sihteerille såhköpostitse osoitleeseen

j.no.dlund@kolumbus.ri Muihin osoittei-

siin läh€tettyiå viestejå ei oleta huomioon.

sRs-r N FoRMMTtorn sÄx rÖPosrlrsE
samalla suostul siihen. eltä såIköposli'
yhteystietosivälittyy koikillemukanaolevil'
le. Tähän rinkiin voivattullavain SRS|n jä-

senet eivåt seurån ulkopuoliset. Mui$akaål

kukaån ei ole tässå sysleemissä automsatti'

sesti mukåna. vasn ainoastaan ne, jotkå

sähköpostitse ilmoitEutuvåt yllåmainittuun

slliköpostiosoitteeseen Yksi ilmoittåutumi-

nen riitiä[. Jos haluai erota ringistå. siitäkin

ilmoitus samsan osoitteeseen

TåJnå palvelu loimii tåydenlävänÄ våli'

neenä RAITIOnja SRS:n v€rkkosivujen rin'

nalla. Suhköpostirinki ei koNåa sen €nem_

päå jäsenlehleå kuin intemebivujåkåan.

urrÄnerruelelu
Suomen Raitiotieseura ry järjestää jås€nil-

Ie€n ilmåisen Dm?lättähattuåjelun Helsin-

gistå HKLrn netrovarikolleja takåisin naa'

nsntaina 28,7,2003. Lähtö Helsingistå on klo

18.05 miieelta 5 ja paluu Helsinkiin viineis-

$än klo 21.15. Jubaån €i ole mahdollista

tulla muualta kuin Helsingistä. Oulunkvlån
ja metrovarikon vålisellä vanhalla Hertlonie_

men mdan jålj€llåolevallåviid€n kilometrin

osuudella aj€llaln kiire€ttömåsti ja pvsäh-

delläån brpeen mukaan valokuvausta yms.

van€n. HKL:n syysliikenteen alkaessa Bus'

si-Jokeri -poikittaislinja (aluksi virallisesii

seutulinjå 550) aloittåå liikennöimisensu"

senjålkeen mtoå €i €nåå voi liikennöidä kuin

yöllä, sillå bussilinjs käyttää rådan päålle

t€hryå "bussikatua" oulunlcylåi as€man ja

Gårdenian vålillå. Kaikkijälenet ovåt ter'

vetulleila ajelulle! Ulkopuolisia ei kuljetela

kapasiteettirqjoituks€n ja maksuttomuuden

vuoksi.

SYKSYN 2OO3
*ILIANVIETTO"

sunnuntaina 28.9.2003 seula j årjeslåå erjl-

lisen kuvien kålselutilaisuuden !arsinaisten

kokoust€n ulkopuolellå Toinen kuvailta -
tai itse åsiassa kuvailtapäivå - alkaa Töölön

Raitioliikennemuseosså sunnuntaina 28.9

2003 klo I 4.00. Aikaa on varaou klo I 7:äån

såakkå. Kuvåkdselmuksen leemana on Tu_

run kaupunkiliikenne. Jos Sinullaon aihee'

seen liitlyviå diskuvia, otå niitå mukaån

Kolmessa tunnisså €htii kyllä esitellå suu'

ren måårän kuvia.

.rnsenmersu
2003

Edellisen lehden mukana oli ids€nmåkstl.

lonåke. Jkenmaksun suuruus on 20 euroå

ia eräpåivd oli 3 1.5,2003. Muistilhan mak'

saa måksusi edpåivdån mennessä!
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TUTUSTUMISMATKA TALTINNMN TAUANTAINA 6.9.2003
SRS jä4es1åå lauantaina 6.9.2003 htuslu-
mismalkan Tallinnaan. Ohjelmaan sisåltyy
ainakin kåynri johdinaulov ikolla sekä
ajelua johdinautoill4 käynri Eiriovaunuva-
rikolla sekå kåynd Pääskiilån säbköiuna-
vuikolla. Tarkkailun kohteena ovat myös
kaupungillå liikkuvat vanhal suonalaisbus"
sit. Loppupäivästi maldollisuus omatoimi-
seen liikkum;seen kaupungilla. Mukana
markalla on Viron joukkoliikenteen asian-
luntija Saka.i K. Salo.

Tallink AuloExpress läåtee Helsingisrä
klo 7.45 ja saapuu Tallinnaån klo 9.15.
Paluuvuoro läh1ee Tallinnasla kto 20_00 iå
on Helsinsissäklo21.40. Tallinndsajäsiis
runsååsri aikaa. Tarkemmat ohjeet elokuus-

Rkteilyn hinta on ryhmäalennukselta
41,40 eurca/ henk;lö. Varusramon varaus-
ehtoien takia hinia tulee viimeistian keski-
viikkonå 30.7 suoritaa SRS:n lilille Smpo
800014-54481. Kun olel suorillanut nak-
sun. ilmoita si;lå heti matkanjohtaja Klas

Weckm ille (krve€knan@helsinki.fi) tai
tekstivieslillä p. 0400-977 657. Laivapåik-
koja löytly 35 ens;mmäiseksi ilnoilrau-
runeelle. - Lähtijöiden nimiå voivielävaih-
taa 30.7jälkeen mufla kokonahista henki-
löperuutuksisla menee aina peruuluskulul
(r0 - 50 %}

Jos våsta 30.7. jälkeen påtiräl osaltistua
malkaån, sinuh tulee ilse oslaå risleilylippu
hintaan noin 4s euroå (iospaikkojalöylyy).
Ilnoita tåssäkin tapauksessa osållislumi-

LINJAT
Lauantaina 15.3.2003 ajoi Helsinsin Cit]-
linja l2 viimeisel kicsoksensa. Linja päå-

tetiiin lakkauttaa sitistösyistå matkustaja-
mälrien jiiätyä alhais;ksi. viimeisenä pävä-
nä ajossa 01i toinen linjalle hankiruista
midibusseht4 Kutsenils City V nunerolla
404ja l2-metrinen Voho / Såfile -mahla-
låniabussi. Ympyrä tavallåån sulkeutui. tin-
jan liikernöinti åloitettiin 2002 vappunani-
menomaan kahden Vollo / Säfilen voimin.
Såmesaikunnianaj@v;imeisen lähdön.

Måanantaina 17.1.2003 ennen kolmea
ilrapäivåUä ajoi raiiiolinja 2 poikkeusrciniä
Katajanokalla. Wanhån Sarman vieressä
Kruunuvuorenkadulla oli ionkinlainen ajo"
Iankojen kodausb,ö påät ymåssä ja kakko-
sen vaunut kävivåt kååntynåssä linjan 4
påärtårillä Merisoril@ntorittå. Konaavaa
l;ikennettä Viking-leminaaliin boiri bussi-
l;nja l3X Karejanokan laullnlailurista.
Ko.jausryhmä poistui paikalla noin klo
14.50, ilmeisesti liikenne jatkui .ormaalkti
senjälkeen.

Maanantaina 17.3.2003 alkoi liikennöi-
dä poikl(euslinja I 3X Katåjanokalh M/S Eh-
rensvä.din lailurilta l;njan I3 perusrei jä
Lasipalatsille. Linja li;kennöi arkisin noin
klo 7-20 ja lauantakin noin klo 9,1?.35.
kunnes M/S Tor saadaa kunloonja liiken-
nellå Suonenlinnåan voidaan taas hoiraa
Kauppalorilta. Bussi! odotravat tautt@ heti
laiturin vieressäja låhtevät heti kun matkus-
tajal on saålu kyytiin. Takaisin ajetaan tyh-
jånåja odotet@n seumav@ laultaå s@pu-
vaksi. Linja l3 oh saanft yhden lisäpysäkin
Pohjois-Esplanadille, nimelui?jn Esplanadi.
Pysiikkikilvestä on siis l2 vaihdetru nume-
roksi I 3. M rlutkin Cio'linjan pysäkit ovarjo
håvinneet kalukuvasta. Maånantajna tinjal-

laoli kaksi auto4 Suomen Tu.istiauton bus-
sit 65ja 78. Volvo Bl0M / wiima K202 -
tylppisiänolemmal.

Helsinsin kaupunsin liikennelairos ha-
luaa lopenaa såäslösyislä nykyisen milio-
linjan 2. Linjar lja lA haluraan yhdiståå
ruuhkaliniaksi l.joka kulkisi nyklisen lin-
.iån lA rcitliåEim Kauppåtori Kåpylå. Su,
p;stukset astuisival voinaan 1.1.2004.
Bussilinj a1 54B ja 79v lakkautetaan jo elo-
kuussa 2003.

HKr siil|r,i kes:iliikenteeseen i.6. alkaen
Kesä raitioliikenleessä L;nioille l. lA,4.6.
7A.78.8ja l0 on voimassa uudet kesäajan
aikalaulul årkipäivien liikenteesså. Lauah,
tainja sunnunrain aikataulut eivåi muunu-
neet. Linjoilla 2, SBja 3T aikataulur eivär

Eussiliikenteen kesä Bussilinjo;lla siir-
ryt1iin kesäliikenleeseeh sunnunhina t.6.
2003 Useimmilla linjoilla kesäaikataulut
ovar voimassa lauanlaihin 16.8. asti. osalta
linjoista kestiaikaraulur ovat käyröss4 30.8.

HaNennetul keskikesån aikatåul,r
Seutuvilla linjoilla olettiin keskikesän ajåk-
si käy1röön haNehnelur a.kiaikalautut:
r4. 16. r7, 18.20,21y 23.39A,40,41.42.
5t. 52, 57, 58, 588. 63, 64. 65A, 66A, 67.
68, 69, 70T, 70V 73. ?3B. 73N. 74. 74N,
75, 76A, 768. 77. 77 A,. 78. 79. 83. 84. 85.
86. 88. 90A, 92, 94, 94A. 9s ja 96.
Viikonloppuliikenne såilyy kuitenkin muur-
tumatton0a koko kesän

Poikkeuksiaja muutoksia Linja l3 tii
kennöi kesiiaikalaulujen mukaan 3 L5. I 7.8.
Linja l5 A alkaa 1.6. liikennöidä L.insirer-
n inaalista Ruoholahden merroaseman kaut-
ra Elielinaukiolle Liniån 90 reiti lyheni vä-

lille vuosaari (M) - Kallviki.tie. Me.i-
Rastilaan ei liikennöidä. Osa li'jan 90B
lähdöistä liikennöi våliå Rastila (M)
Vuosaari(M) Kallvikihlie. osa vain våtil-
lävuosådi(M) Kallvikinlie. iolloinaika-
tauluissa Kållvikin!ien Iiihtöminuufi ien pe-

riissä on w-kiriain (vain Vuosaaren asemal-
Ie) Linjaa 55A liikennöidliän Hielåniemeen
2.6.-28.8. m)ös &kisin klo 8 t9l,injåå67x
ei liikennöidå 20.6. 17.8. Linja 7lv ei l;i-
kennöi 20.6. 3.8. Linjoja39. 39V 45. 7tS
ja 77S ei liikennö;dä 28.6.-3.8_ Li.ja 548
lopetelaan 28.6. Linjan 54 a;kataulu muul-
tuu ajalla 30.6.-3.8.. sylsaikaraulu alkaa 4.8.
Linja 79v lopetetaan 16-8. Linjaa 85V ej
liik€nnöidå 28.6. 17.8. Linjo;lla 20. 20N,
24,39.39 A,39 Y, 40. 42. 43, 45. 55 55 Aja
62 siirrylään syysliikenteeseen sunnunlaina
31.8.

Palvelulinja! Haasan. Kontulan, Munk-
kiniemen. Vuosaaren, Pitäjäninäen ja Töö-
lön palveluliojoja liikemöidäån koko kesän.

Munkkinienen palvelulinja. reitli muunuu
s;ten. el!å linja alkaa käydå Tadossa.
Låuttasaaren. Hedtoniemen. Vuosaarcn.
Måunu1a-Malmin, Pihlajamäen. Kallio
Koskelan ja Mellunmäki Myllypuron
palvelulibioia ei liikennöidå 20.6. 3.8.

METRO
HKL-Metroliikenne vastaanotti joulukuus-

sa 2002 uuden mtakuorma-auton, joka sai
jäieslysnumerokseen 4. HKL-Merroliiken-
teellä on tällä hetkellä pitkåslå aikaa jälteen
neljå mtakuoma-autoa kåytettävissär nro I

VR Kuopion kon€paja 037/1981. nro 2 Saa-
lasti 3l/1972 (VRrn rlyppiå Tka6)ja nro 3
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vR Kuopion konepaja 027/1980 (kuopio-

Iaiset VRrn tyyppiå TkaT). Silloisen Helsin"
gin kaupungin Metroloibhlon ensimmäinen

ratakuoma-auto 01i 1970'luvun alussa

VR:liä käytettynä hankittu Tka-R.o 5, Sisu

vuodelta 1960. Se poistettiin käytöstå vuon-
na I 983. Kaikki muut on siis hänHttu "raula-

''Nelosen" on valmislanul Robel

Baumaschinen CmbH, Freilåssing. Saka ja
sen tylppi on 54.17-20 sekå valmistus-

nunem BF 001/2002. Moottorina on våki-
Mrhva330 kw:n tehon anlava KHD BF 6M
l0l5 CP (eli "nelonen yliltää teholta

kåikki vR:n Tv+pienvetudt sekå luonnol-

lisesli myös perinteiset mtakuoma-autot ja
on teholuvulten hislo.iållisten I 950iuvun
dieselverureiden Vv 12 ja Sv ll lasollå).

"Nelosen paino on 26 tonniq molemmai
akslit ovat velåviäjasuurin sallillu nopeus

on 70 km^. Robelin edustajå Suomessa on

T'åckpoinl Oy.

HKl-Metroliikenleellä on kaikiUe ne!-
jålle'Tkålle" runsaasti radan kunnossapi-

toon liitiyviåtöilä. Hitaita työjuniavoid@
ajaa liikenteellisistä syisrä linjaosuuksilla
vain matkustajaliikenreen ollessa keskeyty-

neenä eli yöaikana. Helmi-maliskuun vaih-

teesta lählien juhm.uksen s@kka on lii-
kennö;ty öisin ravaEjunåa Kmp;n åseman
jamelrovarikon v:ilillå. Jurm vebrina kå]-
letäår useimmiten "nelostt' ja vaunustona

on kaksi kak5iakselistaja keskellå yksi neli
akselinen VRltå vuokmhu avohvamvaunu.
vaunujen kuomana on koorma-autojen
vaihrolavoja, jolka lastataan kalliomurs-
keella Kampin 6emala;tur;lla. Maa-ainesla

syntyy asemm uuden itdsen skäånkåynnin
porauksen yhr€ydesså ja sen kuljelus on

luonnouista ja mahdoll;sta lain alakautta
Etaa pitkin. Päivasaikaan kuormå-autol käy-

vät metrova.ikolla lyhjentlmåsså vaihto-

24 2t20a3

TavaEvaunujen vaihto VR:n ja llKL-
Met.oliikenteen kånssa lapaltuuyleisimmin
siinä iä.jestyksesså, etlå saapuvat kuorma-

vaunul kulieleraan Dvli:n työntåminå Pa-

silaslamelrovff ikon podille ja palaut€naval

ryhjävaunut melron "Tka" puoleslaan työn-
råå viiden kilometdn matkan Oulunktlän
rulokaådeeseen odonanaan myöhemmin ta-

pahtuvaa VR:n nouloa. Kaikki liikkeet
vanhalla Hertloniemen radallakin tapahlu-

vatöisin- Esimerkiki9. 10.4.välkenåyönä

"nelonen" työ6i 32-akselisen avotavaravau-

nuisla koostuneen tyhjävaunuroiken Oulun-
kyliiän. Vaunustolla oli aiemmin saåpunul

iso rarakiskolåierys unneliosuuksien kis-
konvaihtotyömaila vanen. Palaullva vau-

nusto seisoo aina seumavan påivän Veråiä-

måessåja noudetaan Pasilaan sitå seuraava-

nayön& Tavar4junia kulkee täl1ä tavoin lar-
peen mukaan, mufia e; kovin liheiisti- Påivät-

avaraliikenleen tällä rataosuudella tekee
måhdonnmaksi etenkin Mikindellä Cårde-

nian kohdalla oleva autoliikenreen seassa

kulkevakat@laosuus. Tulevåisuuden suun-

nitelmissa on es;tetty koNåavån yhdysmdan

mkentamhtå Vuosaaren metnxsemalla VUG

såareen rakennellavalle satamaralapihalle.

Senjålkeen Olrlunky lån yhlelden voisipur-

Kakiraite;sen metroradan yhd€nsuun-

tainen linjapituus on 2l.l km. Lisäksi on

vffikko- ja järjestelyraiteiden sekä Oulun-
kylåån RHKrn mtaverkolle ulottuvan muun

mdan piluus l8.6km. Yhleensä rataa on sih
noin 6l kilomerriä. Geomeirialtaan metro-

linjan vaativa miaprofiili, suurin kaltevuus

3 5 promilleaja pärmileen p;enin kaaresäde

300 metriä. vaatiityöjunien vetäjihä hyvää

suorituskykyå. Nyt kåyttöönotetulla tehok-

kåalla "nelosella'€i ole uysin sandkaltåis-
la sisana muualla maailmassa, mutla liihes

våstaavilla oninaisuuksilla on hiljattain val-

HKL:n uusi Robel nelonen' edusha
€raryöverurien uusinia reknologiaa. Kuvat
Ärlo Hellman 9.4.2003, melrovårikko.

mistettu Ioinen $nantapainen mtatyöveluri

Kanpin lyömaålla louhitaan Kampin
melroasemalle uurla'ilåi$å: sisäänkåyntiä.

Louhinnan yhieydesså ioutuu melroiunneliin

soraa ja murskaa. joka kuljetetaan junalla

öisin pois. Junassa kaksi kaksiakselista ja
keskellå neliakselinen VR:n vaunu. Vaunu-
jen päållå on vaihtolavat. jo;ssa maa-aines

.n Merrovaritnlla vaiht.lavål siirerään

Kuljetuks€n on aloit€ttu helmi-måal;s-

kuun vaihteessajajatkunevat a;nåkin juhan-

nukseen. Normaalistijunan veturina on uusi

mtakuorma-aulo 4. multa esimerkiksi 9.

10.4 vålisenä yönå se velåä 3z-akselisen

kiskonkuliehrsiunan linialle. iossa kiskot pu-

rcraan. Tyhjät vaunut nelonen työntiiä sinen
yhdysraidena Oulunkylän liepeille. iosta
VR:n velurihakee ne.Niinpäem. yönä rata-

kuorma-auto 3 hoita'Jåtekivijunan".

KALUSTO
vaunu HKL2l5 (VariolBn) saadin liiken-
teeseen huhtikuussa 2003. Pian senjälkeen
saatiin linjalle vaunur 235 ja 236. joisla jäl-
kimmåinen ensin- Toukokuussa uutena

vaununa ruli237-
Tamneluhdin Liikenne o)lle on ke-

väållå tullul kaksi maakdukäFtök6 MeF

Oy Pohjold Henkilöliik€nne Ab on

hankkinut urden YTv-varustellun kåupun-

kibussin Scmia L94UB 4x2 / Lahti Scala

Ovijårjestys on 2-2-1, rekisterirunnus taas
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HZK'393. Auton jådeslysnumero on 926 ja
ensimmåinen (ehkå väliaikainen) sijoilus-
paikka oliEspoo.

Vekka Liikenne oy, Hämeenlinna. Uu-
tena (hankittu H&neenlinnaan våhån käytel-
tlnä) autona laivastoon on tullur auto 3.
XHF-454, Scania CN94UB 4x2 Ornnicily
ov;lla 2-2-1. Aulo on aivan uutena mennyt
Ame Bersh AB Bussa. -]i;kennöitsijälle

VAUNUKATSAUS
n.,.200,3

SRSn jäsen tutki kevahjelun yhteydessä
Koskelan hallih ulkoraiteilla olevien neliak,
selisten vaunujen l-30 sisätiloja jå totesi

- vålnu 22 purett! skähä
romuruskunloon. nyös kuljetiajån
isluinviety

- vaunu 16 ollutAlnexin mukaån
viimeksi 30.1.2003 linjalla2: p)örå- ja

- vaunu ll ollurAlmexin mukaan
viimeksi 17.3.2003l;njm I aamu-

ruuhkassa; lattialuukur auki: kuulem-

vaunu l2 os;n puretlu sisälrä,Almexir
poisteltu, ollut linjalla I A viimeksi.
aikalaulutelineesså 11.10.2002 asti
voimåssa olleet yleisöaikataulut

vaunu 27 ollut linialla I viimeksi.
Almex;t poistettu. viimeinen vika-
ilmoinrslappu päivåny 4.9.2002
vaunu l8 ollul linialla 2 viimeksi,
Alnexil poistetiu. aikåiaululetineessä
13.10.2002 asti voimåssa olleel
yldsöaikataulul. lahasruslaite poisrenu
våunu 25 ollut viimeksi 10.4.2003

linjalla2 illaan asri. odotr@ påjvä-
huoltoa kuten myös vaunu 14

KALUSTON PERUSKORJAUKSIA
HANKESUUNNITELMA I98,GLUVULLÄ HANKITTUJEN NryELVAUNUJEN PERUSKORJAUKSESTA

HKl-Raitioliikenteellå on käyröss&ln 82
nivelvaunua. Vdhimmat nåisrii ovat !uositra
1973 1975. Ioineneråon toimirenu vuosi-
na 1982 1987. Vaunul otetaån ko.j.@otte
5-6 vuodeh vålein. jolloin niistå korjatan
pahinnat koroosiovauriot. Vaunujen tel;r
kunnostetad rällöin myös perusteellisesti.

Nivelvaunut on suunnitcltu aikanaan 25
vuoden kåyfl öiä11e. Railiovau.ujen lodetli-
nen kåyttöa;ka on kuirenkin noin 40 vuoua.
Tällå hetkellå on paivinåisesså liikenteesså
launujå, jotka ovat vuodelta 1959. Joria
nivelvaunut oval kåyttökuntoisia 40 vuotta,
niihin tehdään kermn niiden ellnaikana ns.
peruskorjaus. Tällöin uusilad latriat. korja-
laan konoosiovauriol. urlsitdn lanifiavifta
osin runkorak€nteitaja maalatad vaunut uu-
delleen. Viime vuodesta låhtien peruskor-
jaukseen on sisåUytetty myös seinälevyjen
uusiminen. Syynåon se, enä seinåeristeissä

on homena. Peruskoriåuksen yhleydessä on
myös uudistenu kuljelråjan t'örila.

HKL-Raitioliikenne on tehnyt !aunujen
korjauket viime vuoleen 6ti päåosin itse
Vallilan varikolla. Homeen lö)Orninen sei-
nåmkenteisla lkäsityön må?iräå siinå må?i-

rin, etrå korjamon kapas;teetti ei riirå.
Homer]ö on lkåksi tehlävå suojatussa titås-
så. Vuodessa pitåki saada kunnostefiua vå-
hinlåiin 15 vaunua. Kaitena viime vuonna
on jäiily .eilusti alle lqmmenei.

I97A-lwunwutui a on käynölka\ä Jät-
jellå l0 15 vuorta. Nånä pidetå?in Iiiken-
teessä uusimalla laryittavisså mlt?irin latria-
ja kaltorakenteita. Suunnitelmien mukaan
Vallilån ko.jaamo lekee n?imä työt.

1980 ln h vaunuista ydhlnnar .v^t
käyttöikånsä puolivålisså. Näihin vaunuihin
on lehlåvålåydellinen konoosion ja homeen
pokto. Tietyt rakenteel on uusinava uusien
suunnitelmien muk@. HKL-Rnirioliikenne
on luottehranut kod.mon ulkopuolella tee-
teltävån työn sopirnalla.eljån launun koF
jauksesta Taivalkoskelaisen Tetatek oy:n
kanssa. Jokaisen vaunun jälkeenryön shäl-
töå on hieman muuletru. Viimeinen näistä
vaunuislå on juud låhdössä Ta;valkoskelle.
Lisiiksi on korjaamon lyöprcse$eja su!n-

Ulkopuolisella on leetetly vaunun tati-
an ja seinien purku. Seinien purku on eri-
ty issuojauksin lehtävåii homeryörä. Vaunun
runkorakenleel ja ulkoseinät hiekkåpuhalle-
tm. Kalokoteloiden alusrakenteel ja vau,
nun runkorakenteiden uusiminen larvi[a-
v;lta osin sisåltyvät tilanavaån r) öhön. Puh-
dis!us- ja uusimistöiden jälk
jalaån koroosiolta. Vaunu loimiterad takai-
sin Vallild kodaalnolle runkomkenteet suo-
jaltuina ja ulkopuoleka kaksikomponeht-
timaåleilla käyttövalmiiksi maalanuina Val-
l;lan korjamo tekee kåikki såhköryör ja va-
ruslelee vaunun. Varusleluun kuuluu mm.
lattian jå sisiiseinien levlttiiminen sekå la1-

Tavoitteenå olevaar 15 vaunun vuosit-
taiseen l4pimenoon voidaan laskelmi€n
mukan päåslå €dellä €siletyllå ryöniao å.

Tällöin vanlemman vaunusa.jm vaunuja
korjatta;siin vi;si vuodessa ja uudemman
sarjan vaunuja kymmenen. Suunniretma
edelltttåä. €11å nivelvaunuja voidaan irot-
taa liikenteeslå korjaukseen yksi vaunu

enenmän venårluna nykylilanleeseen. Uu-
sia vaunuja pitäå olla liikenreessä siten. etfi
tämå vaje ja vanhimp;en vaunujen poisru-

osa nivelvaunujen peruskorjåukseen
kuululista töislä on kalsottava kuuluvaksi
normaaliin kunnossapiloon- joka kuuluu
käynönenoihin. Uusinvestoinniksi on m:iä-
ritelty ulkopuolinen työ kokonaan. Omasta
työstä invesloinn;ksi on laskenu laltian jå
seinien rakenlamiset sekti ohiaamon paran-

nustyöl. Ulkopuolisen työn osuus kuljetuk-
sineen on noin 70.000 euroa/våunu (alv
0%)- Inveshintiin kuuluvan oman työn
osuus on noin 10.000 euroa / vaunu.223

80,1uvun nivelvaunusada kåsinäi kaik-
kiåån 42 vaunua. Nåhlå peruskorjalaan jo
voinassaolevilla sopiDulsilla neljävaunua.
Seumava sopimus tulisi lehdå kåhden vuo-
den åiaksi. jolloin kåikkiaan 24 vaunuun
olisi tehly pe.uskor.jaus sanalla lavalla.
Lopuisla 18 vauhusla tulisi rehdå päåtös

kahden vuoden aikana. Perusteluna on se.

etlä ennen näistä vaunuisla lehtivää päåtös
tå railiovaunuhankinnoista on kåytå!ä
stralegiakeskuslelu seuraavaa kymmentli

Investoinnin kokobaiskustarnus on 2.8
miU. euroa (alv 22% ulkopuoliselle ryö e),
kun hankinta kä6ittä:i 24 nivelvaunu. perus-

korjauken. Vaunujen inot€navuus Iiikenne-
tuotannosta mjoilraå vuos;ltaisen ;nvestoin-
n;n l,l6 milj. euroon.

Ehdotus Joukkoliikennelaulakunta piiår-

tänee hyväksyä edellå olevan 24 nivel-
raitiovaunun peruskorjauksen hankesuun-
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Sikpä ainakaan launul 12. l8.22ja 27
civäl näil1ä näk)min palaa liikenleeseen.
Ehkä ll ia 16 kuilenkin? Vaunut 14ja 25
vamaankin lielij näk)!ä1. (Vaunu I4olik;n
ai6e io enren Vappua. 'lbifl. huonr.)
KH:sa skiillä SRSin ke!älaielun jälkeen

raitcella I linialle I kilvitedl launu 9 ja
miteella 5 launut 8. 10. 3. 13 ia 30. nnmä

VAUNUKATSAUS
n5'2o,o,3

Koskelan pihalla 27.5. ulkomilcilla VTS-
launuiei peråssä launu 30 (edelliscn kcr-
mn linjalla Alme\ien mukaan 15.5. illalla
linialla 2). seumalalla nireella petnkk.!in I I .

l2 ia kolaroiru i (llnialla riimcksi 1i.5. aa-

mupiiniiUä linjalla 2). ia lopLrlu \1rurut 22.

l8.ja 25. Linjalla 2 samaan aikaan tu(u
nclikko 8.9. l0ja I:1. Sisållä hallissa launu
13. Ja nc l6 ja 17 siis poissa. ehkåio van-
taalla kuulioitarina (loisei halainnoitsljan
ruponli. ks. muutama dvi eteenpaiinl. Vau'
nun 3 kolariiäljct ctuoressa uloltNar mJös

oveniålkeiscen si!uscinä.in. joka on koko
korkeLrdeltaan m ununut.ja sisiipuoleha mm.

o!ikoneislon laatikko on !äänl)nlt sijoil-
taan. Havainnoijaeiusko. euä vaunua cnää

Vaunu i9 on parhaillaar läpikä)mässä
plus-koriausta Vallilan raiteella 15. Lisäksi
vaunut 27ja l6 o\al Vallilassa riisLrtbvina
lielä halaintohctkellä. mu11a tätä luettaessa

ehkå io muualla -kuurioituina .

HAVAINTOJA
LIIKENTEESTÄ

'l iistaina 4.3.2003 Hehingin r.ltiolinlalla 4

ta.alikkalinjoilla yleensä) oli 1ietlåvåsli

ensimmäistå kcnaa ) öliikenteesii.iopa kaksi
halalalalliavaunuä: 229 luorcssa 40 ja 230
luorossa'14.lllalaintolaunusla230n kl.
l8 ia launusta 229 n. klo 2 r.)

Vaunu 97 halaiuiin ainakin ulkoisesti+
'korjattuna koeajolla I1.i.200i. vaunu saa,

pui pohjoisesta vallilan varikolle noin kello
12.10. Vaudu l0 låhti sarnana påh,änä klo
12.45 aikoihin Töölöstå koulutusåjollc.

Vaunu 102 on m)ös valmislunul plue
$uksesra. Vaunu lilkkui 11.3.2003 ijtapäi-
vällä linjalla4.

variotmm 213 näkt i koeaj ossa A leksil-
ld Scnaalintorir kohdalla keski!i;kkona
I 9.3.2003 iltapäiväl1ä. Flalaintohetkellå klo
14-46 sc oli menos$ Katajanokalle. misrä
sc poistui noin l5 minuuttia m)öhemDin.
Ainakin lhlccn launun kyljistä oli leipauu
mnlauslaitteira ia.iohtoia ikkunoiden ) lä-
raiaan moneen eri kohlaan.

HKL:n vaunu 97 halaittiin Oyskorjal-
tuna linjaliikenreessä perjantaina 2 I -3.2001.

Nrll+ 97 kulki kiiltä!änå ja tå)sin railla
ulkomainoksia illapåivållä railiolinjalla 4

ruuhka!uorosa 144.I-oppuun saakka sc ci
kuilenken p)s) n)t k)seisessäluorossn. sil-
lä klo l8 jälkeen se oli vaihdeltu vaunuun

Ndt+ ll0.
1.4.2003 on Hehinein \iirneisetliinNrl-

ruitiovaunut poisluneer linialla perusko.-

iaukseen. Vaunu N.l 14 on ollul io Dnefi-
påån poissa. mutta nyt D)ös launulNrl 39

ia Nrl 5i ovat poiss!. Liikcntcessäon enää

8 peruskodaanatonra \aunua. ia ne kaikki
o!al sariaa Nrll. Kaikkiinniihi. on aknnetl!
L1 vA ( liikenneyaloeluusjiirj cstelnä).

Peianraina 4.4. kcskipäiviillä oli nitio-
linjalla 2 !ain kaksi neliakselisla. launut Ii
.ial0. Mananraina3l.3. samaan aikaanol;
va1 linjalla aiossa neliakselisista\aunu1 9.ia
25.

Pcr.jantaina 4.;l-200i Flelsingin raitio-
linjalla 2 kulki kaksi nilellaunua: Nrl+'14
vuorosså ll ja Nrl+ 32 luorossa 12. Silen

iopa puolet klseiscn liDian vaunuista olilal
uudcmpaa malliå kuin nonn!alis1i. Linialla
:l oli iltatäivållå ainakin nellä VariotEmia:
221 vuorossa4l. 202 luorossa4l. 230 vuo,
rossa 144 ja 234 luorossa 48.

Variohm 215 oli linialiikcnrccsii riis,
laina 8.,1-2003 - ensirnnäiscnä sarja. 2ll
220 vaunuista. lllapäi\ållä sc kulki linialla
4 ruuhkavuorossa 149. Samaan aikan ne-

loslinjalla liikennöi kaksi muutakin natala-
lattialaunuai 202 vuorossa l16ja 214 vuo-
rosa 1.15. Vaunu 2i'1nå)uikä)neen pesus,

sa edellisen illan (maannnlain) jälkeen. jol-
loin se klrlki samalla linjalla !uorossa.16.

Variotram 236 oli licnaiväni ensinmäistä
kenaa iinjaliikenteessä kcskiriikko.a 16.1.

200l.iolloin se kulki ihakuudclta I'njalla 10.

Kolmen !iikon aikana huhtikuun jälti-
puolhkolla on ajeltu enäå llKll,aunuillai.
8. 9. 10. 13. 14. 25 iå i0. Näistä \aunu 9

poktui olnikaisena 2.4.2003 iltaruuhkan
jälkeen (takao!el iumissa) eikäsitäolen sen
jälkcen näkyn)'1ko!in palion. VauDu25 siiF
tyi huhtikuun puolessavålissä Koskelan
''rcmuriviin . Koskelan plhallanimittäin sci,
solal mitcclla l7 \aunul 16. ll ja l2 sckä

miteclla 18 raunul 21. 18. :7 ia 25. Koska
laissätulikin luereltua kaikki !aunur. !oiduan

lodeD. euii KHrr miteiden l7.ia l8 yaunuja

luskin enåai linjalla nähdän. Muutkin liik-
kuvat ensisijaiscsti linjalla 2. Ahkerimmin
on nähr) \aunuiå l. 13 ia l1 sekä 30.

Vaunuisla I 30on ku;tcnkin Iinjahavainroja
Käptliin linialta l(A) nr\ös huhtikuun lo,
pulta. siis Påäsiäisenkin.iälkcisehä ajalla.
Vaunu I I o li siellå 25..1.200i. Samoir !au-
nu l0 oliAlme\ien mukaan ollul )kköscllä

Ilelsingissä linian 2 kalusloon kuului
vat6.5.200i launut l0 (\'uoro I l). 105 ( l2).
12 (13)ia 3 (1.1). Linialle oli siis lahden

Variolramil oval kuluneen ialven åikana
yleis9neetmyijs lnjålla 4 Kuva N klas
sjöblorn.
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SRS:n kevätajeluvaLrnur 13 ja 30 peläk-
kåin. yhieen kytketlvinå Måkelånkadun
suoralla. Kuva 27.4 2003Ano Hellmän

12.3. Vantaa: HKl,-Bli:n outoa kalusloa
seululinialla .153- Lajhdösså klo 14..10 MaF
linlaaksosta Scania Ma\Cintu 951?. Samal-

la l.l..l8 Mdninlaakson Icrminaalissa oli kät.
ilLssä Concord ia Bus auto nro I 29 Vantaan

linialla i6 nenossa M))rmäkeen.
FIKl.rn woden 2002 maakaasuauroiu

ndk\ i 14.1. aanrulla linjoilla 54 ja 79V
Havainnoitsija on !uosikausia ajaiul

lyöpäi\inii linjan l.l cnsinrmäisel1ä Paja-
måcstii 1ähtevällai !lorolld lählöaika i'10
Viime loukokuusta 1ählien !uorosa piiäisi
olla maakaasubussi. saiånnöllisesli Voho /
Säiile. Väliilä kuitcnkir on kaasu "loppu-
.ur"ja rällöin \uorossa aiaa useimmin io-
kir Scania Marci. Kuilcnkin perianlaina

l4-i. paikalle saatui bussi no.l0. Scania/
Lahri ,102. tä) smalala. I 1a\1jinnoitsiia ei tie-
då aikakcnmin rällaisla bussia kulkeneen
ko.linialla.

liistaina 25. L HKL:n N,rercedes Bcnz
0530 Cilaro nro 9826 oudolla linialla 7iB.

Bussiha\aintoja ro6taina 27.3.2001
STA:n Scania/ l.ahliScala2T Helsingin lin-
jalla 69 STA:n vo ho / Carrus Aiokki |il!!
l3l liniaua 63 ia llKL:n vanha volvo /
Wiina 8716 linialla 17. IIKL 8716 on ollul
ilsc asiassa nelko tatallinen juuri 1;njan I 7

Scania Ma\C; ilnesryy ) hä uudelleenja
uudelleen sitkcästi l;njoille 65^ja66A. ku-
ten iltaruuhkassa ll.i. auro 9508 linjalla
66A. Iåmä matalalaniainen ohitti Simo.,
kentän pIsäkin kohti Lautusaana tthiänä.

iotei ha!ainnoirsiia sai suNoa lasrenvaunur

umpitåyleen \uodcn l99l nivelautoon lin"
ialla65A.

Peianrainå 4.4. kerlo r6.25 oli lrelsin-
sin linjalla 588 han inaisen uuna maakaåsu-

kalustoa: FIKL-Bussiliikenne 2ll (volvo
8i00LE.2-akselincrl

Kevåt4e uvarnut r nnakkaln Radanraken-
tajantier sivu€ileella. Kuva 27 4.2003 Arto

Tikraina8.4. itlapäi\,ä1täkutki HKL-Bti
99{)6 scutulinialla 132. YIccnsä ei nähdä

rnaak&subusseia Espoon seutulinioill..
Pe.iantaina I 1.4.:0i)i har!inanren il,

mest) s IIKLI Iinjallaj0 Sompdaai Paja,
niiki: voh,o 85001E. FFI860 numcm 224

Maakaasukäytlöinen HKl. 9909 (JCZ-

100. Cårrus Cil' U / Volvo Bl0l.cNC) oli
seululinjalla 45-l sunnuntaina 20.iI.200j.

Lduanrainal.S.200jSTA:nseutulinialla
1.18 outo busi: Vollo/Carus(Ajokki)Fin).
bussin numcrosta eiole lieloa.

Perjanbina 4.4-2001 l lelsinsin linjalla
6.1 ajoi poikkculscllisesri Pohjola 860 ( Sca-

nia N94UB) ia linialla 66A llKl--Bli 9903
( 2-akselinen nraakusu linja,auro ).

7..1. Helsinti. aussilinialla l8 illapåi!äl-
lå låhdösEiklo l4.57ia 16.32 kaksi.lsetinen
auto malliaVolvo Bl0M / Wiima K202.l.in-
jalla oli samaan aikaan m)ös toinen sanlan-

To 24.4.2001 klo Il.'10 IIKL-Bli 212
linjalla452K Mannerheimintiellä Dratkalla

Elielinaukiolle päin.

Ke 30..1.200i vapputunneimainen niik)
(mohethån näkelail silloin kaiken kahtcna)
klo 22.50 Vesakkolien pysäkillä (Palohei-
nliän päin) pysåht)i!ät peråkkäin SIA 222
linjalla 63 ja llKL-BIi 2221inialla 66.

Ti 6.5. HKL-Bli 264 linjalla 62 (usena

Maananraina2.6.2003 Helsingin linjat-
lå 17 kulki poikkeuksellisesti ni!elbussi
lIKL-B1i9002.

Karia+aunun lisäksi cksln) t)ksi saneerta-
naron Ndl-\aunu sekårks; N11iaunu.

Variolnm 2i7 oli linjalh l0 tostaina
l5-5.2003 klo 16. Muila k)rnppilinian na-
talala ia\ aunuja samalla helkellä oli\ at nrn.
206. 2Oa- 2t5. 222- 226- 232. 2i,1. 2i5 ia
:36. Linjalla6 liiken.öi ainalin ! jisi mdtala-
latiavaunua: 201- 2A2- 229- 231 .ia 233.
Vaunu ?01 oli melko pilkaän poissa liiken,
teestäennen tå1å\iikkoa. Linialla2 oli neliå
vanhaa launua: 8. I0. l4jai0.

Vaunu HKL 8 01i (rajllå tietoa) yiimci-

ncn ncliakselinen vaunu linjaliikcnteessä.
Viimeinen liikcnnöinripäi!ä oli pedanrai

i0.5.2003. vaunu loimitertiin 11.7.1959. eli
hienan iåi 4.1:stä vuodena \ajaaksi. lvluut
linjalla olleet olivatallanrainitut 9. llia 14.

Vaunu 8 päätli hallisilunså KH:n huolto-
hallin eleen plsähtlen klo 19.16.57 taik-
H neliä(linian 2)lauiuameni!äryöksi vielä
sisätiloihin säilylyshalliin. Vaunu l0 oli vii,
meisen kcrran linialla 27.5.2001 koko päi-
vän. Vaunu l0 olijäänyt pois 15.i. ollcn
!iimeinen valfl et RMI linjaliikenteessn.

Outo kalustosiioitus Helsingin linjalla 2l
tihtaina ll.i. kello 14.i0: HKL:n I-ahliSca-
la nro 256. Talalliscmpaa kalusloa linialla
o\ al HK1,-tlli:njaTammelundin l,iikentccn

1 I.3. Helsinki. I IKL-Bli:n linjalla2l klo
I 4.20 lähdösså liautaricnlorilla Lahli Scalå.

Sarnalla iinjalla l8 16.40 aikaan Mercedes-
Bent O 405N !m. 1998. ioka vaihdeniin
16.45 aikaan maakaasukliin Li;sanpuisti-
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Ensmmänen väisaqar Vario inja aeli
HKL 215linja la 4 Kuva Nrkås sjöblom

lnnn.lurdin loisrcis.ksl \iinrcin.r
dicsclkii)rlijlnen bussj cli c\ I (NR,\ l?E.
Nl-lJ ().l0iN )or r\ kt iiinr nunrcR)i1u: l:ksi.
Sc oli liitetrler*ii n) ijs:. tliiisiliisflii\ lirli
ll..r.l0i).1. loll{Jii s. rjcli Ilelsiigir lirj!N
62.

ll.lniilrLrn rhrssr llil.fl..r..tr rilIrl
'lamiielu.ilin l.iikcmccn mrikN.su'( llNtu

nn) l6 on sa..ut \lprn kunni.ksi \.nh.m
misri allluisra rlrur r.ippNuLscr L)lkiinsi.
Vrntudrl{ il1.n. bongdll! .uto oli nomu.
liin r.paarsa lhlsingin sisliis.llii li'rl.lh 55.

l.!!.nnini 16..1.:0ol s. oli h!\.lu! \iclii
il r.n k)s.lsji l!onlo.ih.isi. tcifp.uksi!.

Kun ci ol. rr.iniltu. lx kun Nlclsäliif
I lnlinauroicnkohhl(no\!1osir cfäscl\ii.
niif rirrkif Nll O 8 (Scrrir N l l l( 1.1. ,'

l.!hli.l0l \ rr. l99lr on \uo(len l0r)l lofu -

La Druutlunul lll \ jfliiiif Liikcnre.f !u()lsi
.{..ir NIL(i lr-r (s nran liref \ nr. l9t)i)IIr-
\inkäiin l-iikcfrecn !!lol,si ll '\ul,iisrl on

uscila ha\!inloia lll \ inl,iiii riiii\cssii ii-

!6.1.2001i Vieiiikin l:spoor ,\ur(r \ii
rei5sli k.ncil.\a ( on..rdian l.:76
(Y,\Nl-11.1. \\'iinl! K:i):, Vol\o llloNl
\ n1.l19:) oll ai|xklD)hd.n kicmks.n \.F
rrn \hnra r sisillscllli liqlrll.7l $rrnunl!i-

I5.-l.l00l: I\rhiolan l.iikenlcef \ arikol-
l. Ilclsinein Ilnr!1a$u on ha\.iiltlL sclni.
l.9lL Ll/l.ahli scalu -lini,r-aurrJ. .^!tr) ci ol-
lut \ jeli Nlinerissi- nlna s.i k) lkinhlch
or 916. Siili n:iilcLlen roro niihliinecn lule-
\ !i$udessr Kolkrn piikillldilk.nl..ssii.
,\urossr on 2+:-l {\ iIUs. 16 lslunrrf.ik
k.a i! cleklLlris.r llrlahihcr. lolcn sc on

m) ös Y l\r-aLuc.llc kclfar\r bussi.

l.l.{.:(l0l: l'{trlolan Liikcnlcclla of li!
!oon sisliiscllii linl.lh kii)tiissiiir nornua-
llst. |)oikkc.\.r kulusror. Yhriij rira liriau
Ltrkn'lh l,hli S.rhlb!nrfri9lar rcl I lilK-
l9l) sckä c\ Corn!_\ 100:l1o (\bl\o
RllBl.t' ,'\irho N7l)0J li rel NJ:X-:19.1J.

I'L:n Sd l. on poikkcukscllifer auto l,spoon

\ drikolla. koska b lkinunrero \ iilraisi Kor-
krn \rrikor liikenr.e\ecf scalM \oi cr\ii

Pahv liput po stulvai påäkaupunk seudun
ikenteestä kevaän aikanå KLvassa eräs

viime simmislä myydyistå HKL:n 30:n
pavan lpL sia Kuvå [,likå [,]åkilä

klo ll.li) rLkrcn. lolloli s. liihl.c ll)llr-
Lrhdesr.. NIX l9l:stli on toislcrlu
( (nrc\ii logor ir tr!nrcn)l k\lilsrii ia aur{r

kulkc. Lclta{.Lko-sitris.nii Irl.:n llrioilh.
sillii li jkcnrijiliiin unru-ir ihaplii\iNuhkal
li'rlrlla l(r5.i! hsto.n linjar .11 plii\i
liikcnnc.

TAJTAPERE
\l)iis \liodcn l98i ni\.lruroia (lKl-) on

vlijiij l)r!nu O):lli oll mm. 15.j.:(l{)l
ajossa Aiokkl 80001IPl. 1i6. /\!lo liikkui
Krngasdllc mcnc\illli linj.ll. 70. \!rlcr.'
nille riirliä t(iirii. \.ikLa uusia ScrLola liikcr
rccsc.n of \mtu u\eirr

TURKU
lun rikuhiri.Ljesc h ilr k5en tilarrc nra!-
liik0u\s. :i)l)l:

'Ir r ldupungiihrllirus otr ndfxrr!i-
n. ll).1 tiiindn\r dsiassi -lutrs kxupurli'
s.udun tikxr!iliotic scurua\N!:* Kx!

f !ngi'rhdllilus |ailiuiiii D.Ailii scl\ il)lscn
ricdoks..f sckii f liiiliili crLii litrur kautunki
sc!duD f ikuruilioricn tolculldrriscd.llr t) kscr

sel\ ilcriilin scura!\ulla i(Nkloliikenf coh je -

m!l!rJclla l00i - l0i)8 i!.r(ii 5!nr!frilui
scsri \el\ ircliiiii n.'hdolli{!d.t \uLlion lli
mlun rlkopuoLis.n nhoirlk$ sxxiliscksi

'I uNn k.upungin\ ahuusro on n.an.n-
laitrr l. l Diililtänr { linm idrkkoliil,.nncpo

sähå"f' Blo
160CV00
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liitisen ohjelmaån 2001 - 2008 kohdan:
''Huomioidaar kaä\,oituksessa mahdollisuus
pika@itiolien loteudämkeksi tulevais!udes-
sa. Selvitetään pikanitiolien Ekentamisen
ed€llytykset ja valtion osallistuninen hank-
keeseen:" Joukkoliikennepoliift inen ohjelnla
kaudelle 200i-2008 koskcc ko k,rden lii-
kennöinriäja kauden aikåna tchtäviä sehi-

'lurun kaupuneiniohtaiaon helm;kuus-
sa låheltånlt !akioneuvoslolle laajan kiiel-
mån toskien Turun tavoitleila hållilusohjel-
m@. jokaluli kaupunginhalliluk$! tiedok-
si maananra;na l7-2. Sen kohla i.5 knul,,x
näin: "3.5. Kaupunkiseulujen raideliiken-
tefl kehinäm;nen Tums4 kuten nyös Tm-
percella ja päåkaupunkiseudulla, on käyn-
nistetry.joukkoliikenren kestäväån kehiryk-
seen 1åhtäävå seudullisen pikarailiolii-
kenteen sclvitystyö. .ionka rapoftri Turun
osalta valmistui syksyllä 2002ja on parhail-
laan luottamushenkilökåsiuelyssä. Tåmå
keskeisesti suonalaiseen l;ikenDepolitiik-
kan ja kaupunkien kestävään kchirykseen
liittyvä asiatlrlee s@da konkeetiscsti ete-

nemään nyös SuoDcssa halljluskaudella
2003-2007.

Turun kaupunki esitliiä. että kaupunki-
seulujen raideliikenteen kehinäm inen sisäl-
lyteläån uuden hallituksen ohjelmaan jaeltä
valtioneuvosto perustaa ryörlhmän, jonka
tehravånå on laatia kaupunkiseulujen
.aideliikenteen kehiflämkohjelma 2003,
2007 toteutus- ja mhoilusmalleineen ko. ai-
tavälillä. Liikenne- ja viest;nräministeriön
hallinnonalalla toimivaan r)öryhmä.tn lulee
kutsua edustajal Turlrn kaupungisla sekå
mrös muilta kaupunliseuduilta. joissa on
viime aikoina selvnefty pikarairioliikenteen
kchinåmisrå.'

TuNssa on nyl siis paEreny:

- Varautua kaavoituksessa pikaraitio-

- Jatkaasellillstyötä
- Selvitläå. onko pikamiliolielle

saata!issa !altion.ahoitusla. yhlch-
t)össä Helsingin ja Tampercen

Turun jatkoselvitlstyön aikataulu ratke-
aa myöhem m in. Pikdaitiolien toleuttaminen

ia toteultamisaikatåulu Turkuun ratkcaa sen

perusteella saadaanko hankkeille vahion
mhoilusja muuta kaupunein budieli! ulko-

PIKARAITIOTIEN
N'TK'UIISTA ruRUN

SEUDULI.A JATKETMN
Tu'an kaupungin ympärislö- ia kaavoirus-
!imslon tilaama selvitys *Pika.ailiolie Tu-
run kåupunkiseudulla !ålm istui loukokuuy
sa 2002. Selvi0ksessä tarkasreltiir pikå-
.aitiotien nrahdollisuuksia Turun seudun
mskaimm in kuorm iteluilla joukkotiikenne-

l;njoilla. Nadtali- Raisio - Tu*u - Kaarina
sekä keskuslasta Runosnäkeen ja Varjs-
suollc. Seh'illksess?i todetriin eltå Era. !au-
nul ja katum!utokset maksaisivat cnsimmåi-
sesså vaiheessa RaisieTurku Kaårina (n.

22 km) noin 176 miljoona eurcaja koko
verkosto (!.42 km) 321 m;ljoonaå curoa.
Pikarailiotie lisäisi joukkoli;kenteen palvelu-
tasoa ja käytlöå ja Iisäisi tinjan vaikurus-
alucen asunloålueiden, työpaikka-alueiden
ja palveluiden vetovoimaa sekå tukisi
ympåristöyslåvällislåkaupunkikehiqstä.

Selvirykseslå on sååtu Turun. Kaårinan.
Naanlalinia Raision kaupunkieh. varsinais-

Suomen liilon. Turun kauppakamadn sekä
Rarahallinlokeskuksen ia Turun Tiepii.in
lausunnot. Asiaa on kåsitelry myös Tumn
joukloliikennestmtesiassa2003 2008. ion-
ka Turun kaupunBinvalruusro hyvåksli
3.3.2003. Lausunnoissa ja niiden yhreydes-
så bhdyissä påålöksisså on todcttu:
- Pikaraitiotiesclvitykseenonsuhtaudul-

lu pääs:låntökesti myöntekesri. ja
ainakin Varsinais-Suomen liift o. Raisiö
ja Kaarina sekä Turun kauppakamari
ovat kiinnosluneita hankkeen jarkoset-

vityksistå
- TutkituillepikaEiliolielinioillc

voidaan tehdå maankåyttövarauksel ja
niiden varteen keskitelään lusia
asunroja. ryöpaiktoja ia palveluita
(Kaärinan, Raision ja Naanlalin
kaupunkien sekä vå.sinais-Suomen
liilon lausunnot. 'l urun kaupunsintal,
tuusto 3.1-2003)

- Pikaraitiotien toteultamisesra ei loida
p&iltlå enncn kuin mahdollkuudet
valtion. EU:niayksityisecnmhoituk-
seen on selviretv Turun kåupungin-
hallitus ja kaupun-qinvaltuusro ovat
pärinåreet. etlå hankkeen vållion
råhoitusmahdollisuudel sel!itetä.iin.
Kaupu.ginjohlaia Amas Lahoniitl) on
ehdotlånul kideessäiin vallioneuvos
lolle. eltä seuraava hallitus asetlaisi
työryhmån. joka seh iltiti Helsingin.
Tampereen.ja Turun kaupunkiseudul-
listen raideliikennehankkeiden

' Pikaraitiotien loleuttamisedellyryk-
sien lu*imista'Iurun kaupunkiseudul,
la on påäletty jatkaa Turunjoukkolii-
kenneshtegiakaudella 2003 2008.

ScaniåCN94UB4x2
Omnicity vm. 1998.
Alkupelåinen omislaia

lund 7.5 2003.
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(Turun kaupun8inhallirus 10.3.2003 ja

Turun kaupunsinvaltuusto 3.3.2003)

Turun _Föri" palasi liikenteeseen 19.3.

sen iälkeen kun reitli oli murettu auk;

salamajäånsärkijållä. vaikeiden iäolosuh-
leidentakia lautan liikenne olijoudunu kes'

keytlåmä.in viine vuoden lopulla.

Havaittu Turussa uusilla omislajilla seu-

raåvat entisen Concordia Busin aulot 391.

397.ja399 seuma!illatiedoilla: wiima M3 I 0
/ Vol\o Bl0R-67 RFH-529 Nyholm 69.

RFtl-495 Turkubus Lehtisen li.ja lja Linia-

liikenne Muunnen RFH-7ll 122.

PORI
Ruosniemen Linja-auto Oyllä on ollut nyös
kevåällä 2003 ajossa mainio Volvo 859 /
Lahti l l. Ikitå autolla onjoupeaneljännes"

IAHIJUNA
Lähijunat ajo;vår Vappuyönä laukomana-
Vapunpdvanä noudatetliin Iauantaiaikatau'

luja.

Kesäkuun l. päivänä loimaa astunei-

den Helsinsin lähiliikenreen aikatauluien
suurimmår muutoksel koskivar mnlaralaå.

Päåmdalla muuroksel olilal vähåisempiå,

mutta pohlivat eråilå låhiiun;en pitkiå py-

så]dysaikoja Keravalla. Pääkaupunkiseudun

kunlien sååslöloimenpiteel supislival A- ia
E-junien liikennöintiaikoja.

Pääradalla Pendolinojen suurin nopeus

nousi Keravan pohjoispuolella 200 kilomeF
riir tunnissa. Aiemmin Pendolinot sivuut-
tivat Helsinkiin tulevia R-junia matkan var-

rella. miksi näillajunilla oliKeravalla5 mi-
nuulin pysähdys. Suurenmannopeuden an-

siosta Pendolinot ajavar kesäkuun åhsta läh-

lien R-junien edelle jo Riihimåellä. Täslä

syystånåiden R-junien lähtö Riihimäellä siir-
1yi neljä minuunia myöhemmåksi Helsinein

luloaian säilyessäennallaan. Klo l5 Helsin-
gislå TaJrpereelle lälteväi laajanaj unan lilh-

1öaika muuttui 26 minuuttia myöhemmåksi.

Näin saadin klo 15.12 låhrevän R-junabja
klo 15.48lähtevän H-junån pitkä vuoroväli

Tikkuril0 kaupunkirad l-, K-, N-ja
P-junienaikålaululsäilyivätennål1en.R -

taradd puolella kaikki Helsinsinja Kdjen
väliset lähijunat muunuivat kåhtajun@ lu-
kuun onmatta Y-juniksi. Niimä ovat U"j una

klo 13.20 Kdj@lta,joka on kuluss maa-

nantahla lauanta;hin sekä L-juna klo 7.52

Karjdlra, joka kulkee sunnuntaisin. Klo
9.38 lähtevän S-junan sij@ Ka.jaålle liih-
tee jatkossa Y-juna klo IL32 ja paluujuna

Ka.jaalta klo 13.20. åiemmin klo 12.18.

Hehingktäklo 21.02 lählevär Y-junan uusi

lähtöaika nuunui puolitoista tuntia aikai-
semmaksi pikajunavuoroissa hpahtuvien
muutoslen johdosta- uusi lähtöaika on klo
19.32 ja kulussajuna on måananhista peF
jmtaihin.

Helsin8injaKa.j@välilletuli uusi Y-
junalhteys pe.janraille ja lauanraille. Lährö-

aika Karjaalta on klo 22.18 ja Helsinsistä
klo 21.08. Kirkkonummen S- ja U-junien
laihtöajat vaihloivat paikkaa Hekingisti låh-

denäessä. j otta Kirkkonummelta Hekinkiin
voitiin ajoaik@n s@da pari minuuttia taF
peellheksi kaBotlua lisäaikaa. S-juna lähtee

8 minuuttiaja U-iuoa 38 minuuniaylit4a-
tunnin. S- ja U-junien aikalaulut muuttuival
suunndsa Kirklonummi-Helsinki jossain

miiärin skåvikri våsintin åafr u.uuhkån

ajaksi.

Liikenne supistui I{elsingin ia Espoon

E-junillasilen, erlilviime;nen låhtö maånan-

ta;sla perianlaihin I.relsingislå on klo 21.23
(ennen 22.23) ia Espoosla 21.27 (22.29).

Lauånlaisin viimeinen låh1ö Helsingislä on

klo 18.23 (ennen 18.53) ja Espoosra 18.57

(19.29). Sunnuntaisin E-junat ei!är liiken-
nöi enäå lainkad. Näin sunnuntaisin Es'
poonja Kauniaisten asemilta on vain kaksi

läi;junåa tunnissa Helsinki;n. kun niitä on

ollur kolme (viime talvena kuilenkin neljä)
låhemmäksi 20 vuotla- Arkiaamuisin E-ju-
nien aikataulur suunnassa Espoo--tlelsink;

nuuuuivat huomallavan epåsäånnöllisiksi

vanhaan lermtluna. Epäsäännöllisyyden

merkitystä vähenlåå kuitenkin se. eträ S-ja
U-junat pysählyväi Ern kanssa yhteisellå

osuudella läysin identtisesti. Matkustajalle

on osuudeua Espoo Hels;nki yhdentekevää.

onkojunan tunnus S, U vai E.

Helsinsin ja Leppävemn A-junicn lii-
kenne alk@ viikonloppuisin aiemp@ myö-
hemmin. LauanBisin Hchingistä klo 7.32
(ennen 5.53) ja Leppävaaråstå klo 7.55
(6.18) sckä sunnuntåisin Hels;ngisrä klo
10.49 (8.53)ja Leppåvaamsta klo l1.ll
(9.r8).

A-junal on korvatlu lauantai- ja sun-

nunlaiaamuisin muuttamalla Kirkkonum-
men S-jaU-junat L-juniksi. jotka pysåhly-

vål kaikilla asemilla Helsingin ja Kirkko-
nummen vålillå. Näin Mankin. Luoman.
Jorvaksen ja Tolsan yhleydel paranivat
(S:hän ei pysåhtynyt eikå pysähdy noilla ase-

milla).
Muui åikataulumuuioksel ovat minuut-

titarkisluksi4 joilla on rarkoitus parantaa ja
varmistaa ed låhiiunalinioien keskinäisiå

vaihtoyhteyksiä. Ta*istus sai aikaan muun

muassa sen. ena M-junal V laDkoskelle
låhtevät Helsin8istä iltahin ja pyhäis;n nm.
Dinuuteilla08ja l8 elisam@ aikam kuih
Sja U. On koko lailla hassua aj attaa osuulta
Hki-Psl Hpl luplmal Arki'iltakin tilann€
kårjisryy sillä. etlii M-junien Helsinsin läh-
döt 2l ja 53 tuplataan saman aikaan läh-

tevillä E-junilla. Multa: Helsinkiin tultaessa

tämä piullekkäklyssirkus on sentään pois-

tettu, kokonaistilanne on loppujen lopuksi

ULKOMAAT
Oslon rairiolinjar muurtuival 12.1. 2003.
Vuonha 2002 suljelun Diseniija Kjehåsin
väl;sen linjan lisäksi muita rci$ej ä ei kuiten-
kan suljertu kokonaan liikenteellä, vaikka

viela muulama viikko sitten nain oli aioilu.
Syksln kunnallisvalien jälkeen tilanne voi
muuhua. mutta laajempia lakkautuksia ei

cniia voi pitia todennäköisinä.

MUUTA
l970lu!un alkupuolclla oli vaunussa 6
yksipolv;virronin. iola kokeiltiin nivel
våunujen tilausla suunn;teltaesså. Poislettiin

l970iu!un puolen vålin påikkeillaja vaih-

dexiin takaisin saks;sankaån.

Hiililelineiden viiksekkäåt ja viikseltö-
mål mallitvaihlelivålainasen nukan. milå
oli ehjsnä. Viroittimia !aihdetriin låyskoc
jausten ja virroitintumien yhteydesä. Vau-

nussa 24 säilyi viiksetön malli pkimpään,

melkein 1990-luvun alkuun.

S;tå eo tiedii. oliko viiksckäs mnllijo-
tenkin pårempi. Sc kyllå madahi viroinimcn
korkeulla hiukkasen ja salli leleåmmål
hiililahåine1. Måinitlakoön !ield. euå val-
met-vaunussa 22 oli I 9701ulun alussa koe-

käylösså kaksipolvinen vinoilin. Siis ennen

kuurosen yksipolvisla. Kaksipolv;nen

"inval;di -viroilin vaihdettiin sittenm in ta'
kaisin tavalliseen saksisankabDgeliin. VR:n
srl'vetureihin tuli vuodesta 1973 lähtien
tuollaiset vaunun 22 tapakel virroitlimet,
muna Eiriovaunuihin niitä ei meillä laitet-
tu. Vidoitinkokeilut liittyivät lulevien Val
met-nivelvaunujen vidoirinhmkintoihin.

Raitiovaununkuljetlajaku6si, joka val-
mhlui3l.5.2003.eis@nutkoulutustaenåä
vaunuihin l-30.

SEURAAVA NUAIIERO
Lehti 3 / 2003 ilmeslynee lokakuun alusså

2003. Materiaåli toimitukseen tulee jåltäå

25.8.2003 menness4 !ulisiå PäåtepysäH lle
voitoinitte 5 9 sekka.
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KUVIA UTKOMAILTA

PERU
Limassa avaltin vuonna 2001 sähkö,
museon (Museo de la Eleclrcidad)
yhteydesså museo€il otieAvenida Pedro
de Osma'kadLrlla, jolla liikennijldään
museovaunL,lla nro 97 'Va96n dol
Recuerdo". [4useo s jaitsee Baråncon
kaupunginosassa. Railiotieliikenne päätlyi
Limassa io vuonna 1965. Perussa on ollul
såhkörailoleitå myös Arequ passa,
Chinchassa sekä Trujillossa. K!våt Jorma
Ra!haa 17.10.2001.

KIITOKSEf
Tällå kerlaa avustukset tulivat seuraävilta
joille kiilokset: Kari Asikainen. Jofiannes

Era. Simo Haavisto, Tero Hagberg. Tom
Heino. Erkki Heinonen, HKL. Jouri Hy1ö
ien, KiD,ro Korhonen. ViUe Koskiren.
Mikko Laaksoneu, Tauno-Juhani Lappi,
Rito Leino. PenLiLeiromäki. Mark Naski.

Juhara Nordlund. KimDo Nylander Jark
ko Nlman. Kad Paavola, Jaakko Pedilä,
AntliPerälä, Laud Pitkären, Joma Rauha

la. Jani Riltolainen. Lauri Räty, Hennann
SaDdberg, Niko Setälä, Niklas Sjöblom. Il
mari Syrjälä, Kimmo Säteri. VR. Vuosaarcn
Satamaproiekti ia Sauli Vdhdlosti

Takakannen HKL 12 (Kara / Stdmbeq)
oliviime nen suuressa remoniissa ollul
nk. Laihiannivel. Vaunu saaiiin ison
korjauksan jå keen ajoon kevåättä 1997.
Vaunuun sijoiletti n siinå ko4auksessa
kylkiln melkk valot, iotla muuillikenteen
osapLrolet hava isisivat rail ovaunun
enlislä he*emmin. Muihin vloden 1959
vaunuihin (Spårakotria lrkuun ottamattå)
ei asenneliu vaslaavia lamppuja. KLrva
Juhana Nord und 30.8.1999
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