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lssN 0356-5440

27, vuosikerta
Lehti ihestyy neljäsli vuodessa lå
iaelaan SRS:n jäsenlehtenä

PÄÄTorMrrrAJA
Juhana Nordlund

TAITTAJA
Eero Laaksonen

TOIMITUKSEN OSOITE
Juhana Nordlund
Orapihlajatie 12 414
00320 Helsinki
j.nordlund@kolumbus.ri

KUSTANTAJA
Suomen Raiiiolieseuta ry

PAINOPAIKKA
Edita Prima Oy 2004

O Suomen RajtiolieseuE ry

Tekiiänoikeusmääräyslen perusteella
miläån osaa ehdeslä ei saa kä$äa
ilman toimituksen lupaa.

Helsingin Raitioliikennemuseo
Töölön våunuhalleilla on avoinna sLrnnuniasla loBlaihin klo 11 16. S'rljettu 1-6. - 31.8.

Vanhoja raitiovaunuja sekäjohdinaLrlo, va okuvia Helsingin julkisen liikenteen
historiasta. lvlyynnissä postkodteja, vaununråkennussarjoja, opaskidasiaja videoiia.

TÖÖLÖNKATU 51A. OO25O HELSINKI

Kannen kuva

Helsinkilåinen Karian 1940ruvun loppu-
puolella valmislama ns. pulavåunu ja
LHW:n 1940luvun alun peEivaunu linian
9 (Kauppatod-Vallila) ftruhkavuorossa
LäniiselLä B.ahenkadulla Olympla-hotellin
sduslålla, Kuvar llkka Hovikeväälä 1975.

SUOMEN RAITIOTIESEURA RY

JOHTOKUNTAVUONNA2004

PUHEENJOHTAJA

puh. koti (09) 873 5836
puh. työ 030 720 957
tai 040 862 0957
joma.rauhala@vrfi

SIHTEERI
Juhanå Nordlund
puh. koti(09)458 7794
j.nordlund@kolumbus.i

VARAPUHEENJOHTAJA
Daniel Fede ey
puh. koli (09) 458 4033
danie @federey.com

RAHASTONHOITAJA
Krisler Engberg
puh. koti (09) 386 2960
puh. työ (09)8392 3181
krisler.engberg@ed(r.
vantaä.f

ARKISTONHOITAJA
Pedti Leinomäki
puh. 050 538 4495

JÄSEN
Teemu collin
puh. 040 820 2337
tcollin@cc.hut.fi

VAMJÄSEN
Timo Kantola
puh-koti 0400 733 382
puh.lyö (09) 472 3355
timo.kantola@hkl.hel.fi

PL234

00531 HeJsinki

Sampo 800 014-54 483

Jäsenmaksu 20 euroa

Perustettu 16.1-1972

Jäsenillå ilmainen

sisäänpääsy Helsingin

Raitioliikennemuseoon

sekä pohjoismaisten

raitiotieseurojen yllä-

pilämille museo€itio-
teille ja museoihin.

Tiedustele lipun-

myynnistä.

RAITIOITA ö 3 euroo

3/1993: vlosaaren melo va mis. Matkalla

Amslerdamissa, KANJo.

3/2000: KummeNalnut, Tal inna, Turisti-

aurol a Pohjois Haagaan, Kalsaus

T.mpe@l e uuden wosiluhannen

42000: Håiavau.ur.K@snåjaPresnjar

varikko, Moskovan vaunut, Tampe-

€en kålpungin li kennelaitos.

312001: HelsinginBi0oteidentyöåulol

AsEAn ark!t, Klvia Tallinnasia,

Påikånis i kennenå Ri himåellå

Meistlän Linjan viimei.en påivå.

1/2002: SRS:n ajelut ja lutustwisvieräi ui,

sRs 30 vlofl a, Kolmikymppisel

.ai kåt, Helsingin Eilioliet tållå

vlosikymmenelå. oe 2

2/2002: HeLsingin meiro 20 vuolla

io 6 euroo (2O01-)

Kaksijärjeste nå€itiolaunut,
Jwåskylån Lilkenne oy:n buseja,
Våntaan s såinen linja-autoliikenne.

Oslon € itioteiden la k ka utuss! uf ni-

lelmat, Täu ul, slnlset bussit vuodesla

Vå!n!l i - 30 eläkkee le. Kabus-

kä upu. kia u toja, Roslock, S inisel

J oukkollikenleen €iftisu u n niielu.
Potooon iikenne, Sinisel bussit, ca3,

D ia konlssa alloksen € iliolie, gase 
,

(-2OOO)

'112003

2!2003

3/2003

Sampo 800 014-& 4a3 kautlä, me&ilse
t Fdönartökohlåän tilååmäsi tuolleel

Ti aukset sRs:n maksuliiketilin

2 1D004 ftnrrr{
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Teksti ja kat' (13-L2n1)
Jo n Raahala

Linlar 4 raitiovaunu M226Avenue de
Karlhagella Ra iioiie on erstetty muusta
ajoneuvoliikenleestå reunakiveyksel å

Afrikasla €ivåt heti ensimmäisonä l0l0 rai-

liov.{nui mieleen. l4uth onhan 0iitä ciel-

täkin, kutsn tässä ,dikkelissa iarkemman

perehdyksen lohteena oleva Tunisin noder-

ni lih.,itiotie,
Aluksi kuitcnk;n 

^liildst. 
) lciscsti: Lg) p

rissi on useitakin perinrejsiä rdiriorcilii.
,\lelsundriassu on iomr!aliruidcle\ er ksi-
nri nilidie\$Losro. ionn. nruisramnre
197(l]u\ !n alkonuolellr neincct lähcs uu-
denkarhear kijijpenhrninalaisel ni\el\ uu-

nul. lukumiiiriltiiin 9t). Niid \runuirhai
chdiuiir rik.nam tarjorr Flclsinkilnkin.
NIct siä cg)prilaisili mitioteitior Kaircssa
(siihkijincu) .io 1896). llcliopolikscs. la

Arubipohjoiscst! s.!kin sittcn loikdta

.iitlimaiisen nruntdlcn nruslinrnran aluccn ) li
cLeliiD. sjlla \asra Lrclä-Aliikasrr lij)r))
seuua\a rliliolie Kimbc c)ssi toinri\!
museorailiotie. Nluuloin Aliikan raitiotic-
paikkakunnal eli\alrkin enia !ajD nruistois
sa. Mainila kannaha kuiLerrkiD. erLä uliik-
kalaisia sihkiirailioteiri on aikunlan ollur

^lgerias 
litclii-Alrikassa- Kanuriun saa-

rilh ll.as Pllna\ sckii Sdnll ( rLl dc
Tc.cd l-e ). N,l os,lln biklssa ia Sudar issa. I lö) -
r) kä)ltiiisii raitioteili. hc\oy lai nuulla
eläin!edolla (häl'ilt. ft uulil \ns.) hoidcIuia
sekä n\iis iaadolliscfiiiin ih is\oimir
liikkoneita !.trnuia (sau\oen. \ ctiien ia 1) iirr
laien. silloin kun nusuihoin.n ih inen oD

ollut eliinti h.l\cnni) on lislllsi ki\teu)
joissdkin i{) nraiDnuissrkin nrissd. mulll
crcnkin pohiolscn ja rr.Liin \iliii iilt\ ati

muninrman.lueen sii11oDaissc.

AruhiDrislr.ia islanrilaisislakin maisl!
kaikkcin curcopp.hisin. dcnr ok naltis in .ir
liberaaleif on \amasLi klikilh mittarcilla
miu(uia Iuniria. I iti sciklaa korusldr sc.

ctti mm. l.upunlin niiladun \arNlla on.

ci nLiikfun moskeijr,i. \nai k.jslilt! ien ka-

reduali.ja.ti uskoinolLaai juublaincr
osuus nrratr \ iiestijsti on ) hii \ cn'dllain suurj.

Kosk. hsa\.lhn niiikiclcn drablai li-
saiksi loiscnN ki.icnii on unska. trrkoiltad
sc siti. cxi krikkidllN srLunnNista nratkailiiu
hclpoud\ dr opusrukscr. kih cr.j. ohicct o\ at

nr\ iis runskaksi. .ros siis aiallclcc rcissuil-
lunsa piriai\iDsa ltdnskussr. ninr I unisi.s-
sucilule ctcef iuuikudn scr suurcmpir k)
sr ri] ynerkleii kujD \ unhlllu nrrntcNclh-
Nluiden ki.lten. kuten cnelannin osarnrircn.
onkii sirLen ha.!inaiscrrpur.

Pikoroitiotie
lunisian tilålåupungisa lunisissa on !uo-
d.sra 1985 lihlien llikenröilj n)klaikaistd
pikar.iriolictl. Vallion omisrarna rhriij
SMI;lrliSo.lilt du Mfl.o l.alrer Iuris(kiF
.iaiil.llisesri'l unisin kc\]!ncl,o] hliii- tai
kurei suoiieksi asin luontc\annif ilnruis-
man: piktuaitiotie) hriii) on j2 kjhmer rrLin-

.iapiluudellaan i! \ iidellå linjallaar koloAl-
rikan manl.rrci 1\\likkitiri liikcnic riLi,s

lunisissd o\!1 nruinoin kulk.nc.r n1) ijs

n.riilris.L \aDhan rirn slihkinairio\.unut
(r.idclc\.\delli IIJ{)0 DDr) !uosim l90l
1960 sekai johdifaut(n \uosin! 19.15 1970.

N) k\iii noii 1.8 nril joof uf anrkkdrn päd

kaupunkirl!c.n liikenf csuunf itcli jdt totc
si\at 1970-l!\!ll.i. el(j lufis r!r\itscc uu

dcr \.h\oiN liil.nnc\ii1oi.i p.rcnmin nuL-

\c1c\dn liikcnncmuodon kuii sllloiscn se-

lat an linja .urd cftoston. I'iiirctLiiii (Jreur-

laa olcnr$sroLc\ra kdlrtil.a h\ ödlnti\ ä.

multi lLrircfkif mrnrsr. liilpnd (rii .ri\-
lel) illi oDrillo raidc.lucillartr liikcnniti\ i
nraanpiiillincn -'kc\) tmctro .

Itistc)ksjssi ruitio\.unuilh on us.in
liikcnicpoliisi- rai {alo{nriaus. Alun pcritr

ruulatie,lsemulta pohioiscn suunnan 600
ii.tiin pir!Lincr lirjaosuus suunnirclriil
\cdcrli\ iiksi iraan !llc. Raro olisi niiin aiit,
t.nul mm. kaupurgiD pa.arLibul.\.rdir Alc
iue llablb llouryuiban. 

^jatukscst! 
luo\ut

liin \ uon.a 1987 lunisiar pitlirikoiscnfr.
sidtirin (ll.llrn) ja hal ituksensu \dlhstr
s) r'iiilrlrmis.i iiillecn. ltakcnncrus! nuo
do$aan crisuunlien ruirecr kulkc\at c k!
ru ia. liilennesuunu katu ta klr$en on kujn
\ asem manpLrolcisessa liilcnrccssii. Ydin

-]!larflol



keskusta-alueella mitiotiel on yleensävedet-

ty leve;lå pälkaluja s€umavien viere;sten ja

muhallisempien våylien kautia.

Nåin ollen olemassaoleva auroliikenne

saa tukehlua rauhassa omaan kaaokseensa,

eikä se haittea p;kamiliovaunujen kulkua.

Auiottomat keskustat olisivat pohjoisafrik-

kalaisille vamasd yhtä hämmentävä koke-

mus kuin useille eleläeu.ooppalaisillek;n.
Syöttöliikenne pikal"itiolien iieryilleyhdys-
liikenneasemille hoidetm yleism@ilmalli-

seen tapaan esikaupunkilinja"autoilla.
Raitioliepysiikkien ja -aemien lukumåä-

lå on kokonaisuudess@ 47. Päivitlåin lii-
kennelaitoksen vaunuiUa kuljetetåan noin

300.000 matkustajaa. Pikam;tiolie on meF
kitty karttoihin lavattoman use;n pelkä611ån

metroksi. Sc lienee osoituksena metrojårjes-

telmien yhå hallitsemasla ylenpalltisesta

statusaNosta. Pårempihan se on kuin enå

raitiovaunua kutsutlaisiih nimellä "melro-
bus" kulen edässå ranskalaisessa kaupun"

gissa tehdålln.

Ensinmainen noin l0 kilomel.in pitui-

nen SMLI:n pikamitiorielinjaavattiin liiken-
leelle syksyllä 1985 Tunis Marinesta Ben

Arousiin. Piiävårikko s;jaitsee Marinessa.
j oka sijåilsee så€man tunlumassajajosta on

vaihloyhleys La Marsaan vievälle l9 kilo-
netriå pilkälle såhköisrerylle Iähiliikenne-

radalle TGM (Tuhis, La Goulelte & La
Marsa). TGM-junien välipysäkkejä ovnr

mm. matkailullisesti j a hisroriallisesri k!u-
luisat nykyiscn Tunis;n es;kaupungit eli roo-

mala;sten håviltåmä Karlago museoaluei-

neen sekå maurien rukenlana idyUinen kylä

Sidi Bou Sald. TCM-mta valm istui vuonna

1884 ja oli aluksi höyryveturikäytröinen.
Vinakiskolla hoideltu sähköistls mkcnnel-
tiin vuosina 1908-t910. tosin Tunisin kau-
punkialuecn katuverkolla olleella lyhlellå
osuudclla !imrilus tapa,htui vaunuissa olleel-

la vaihtoehloisella ilmajohlovinoit!kseua.
Radan alkuperåis;å vaunuja käylettiin

vuoleen 1977 lapahtuneesee. kaluston no-
demisointiin saakka eli pis;mmilliiän liihes

70 vuotla! TGM:n nyky;set moono.ivaunul

on valmistmul MAN Siemens vuonna

1977. Niiden esikuvana ovat olleet Hampu-

rin metrovaunul. Kaksivaunuisia yksiköitå

on l8kappalenajaniiden numerosårjat ovål
vaunupareittain Al0l+Rl0l-Al l3+RI l3
ja A2l4+R214-A218+R218. Numeroinnin
ercminen periytyy eri tilauserisg. SMLtn
pikaraitiotien vålm htutlua v;noilus m uuleF

tiin l980luvun lopulla kokoTGM:n reilil-

La Marsan låhili kenneladan vaunupai
låhinnå våunu 4103, låheslymåssä Tunis
lvlarinen påäleasemaa.

4 112004

TUNIS
SMLT & TGM LA MARgA

S = PIACE 0E SARCELON€

DEN DEN

lii ilnajohdosta tapahtuvaksi. Näin saatiin

synergiaelua yhteisestä varikko- ja huollo-
toiminnasla sillå kummallal;n on nornaa-
limidclcveys 1435 nm ja vidajårieslelmänå

on 750 v DC. Yhteinen päåvadkko siiait-

Routoiiet
Marinesla pari pysäkinväliä kuljettuaan
pikarailiotievaunut ovnt Tunisin piiåmutålie-

emalla Place de Barcelonella. Täållä siiait-
see Tunisian valtionmulateiden e1i SNCFT:n

I 3 mileinen päteasem4 iolla käytetli.in kal''
ta mideleveynä. Nomaalileveyksinen (1435

mm, mtapituus n. 470 km) piiärala johtaa

Bizedeen ja nuualle länsisuunlaan sekäAl-

se.ian mjallc. KapearaiEinen (1000 nn.
ratapituus n. 1680 kn) påårala.johtaa l tam-

mamedin. Sousseen. Sfa{iin ja muualle ete-

lån suunlaån. Junå1 ovat diesellelurivetoisiL

eikå kapeaa mideleveyttä huomaa matkus-

laessaa. leve[mpä]i huonommaksi. Malka

elenee curcoppalaisvalmhteis;sså ilmåsloi-
duissa vaunuisså ripeiiän. Tunkinja Sfa\in
vålisellå ra1åosuudella måinilaån kulke!an
maailman nopeimmå1 melrin mideleveyden
pikajunar: EXP-junilla kulkuaika on tasan

kolmetuntia, väl;matkaaoh 278 kn jajunat
pysähtyvätnalkalla yhdenkeran junien

keskinopeus on lähes 100 kn/h.
Uusilla dicscleillä suu.in sallittu nope-

us on 130 kn,4r. mutla råtojen suu.in nopeus-

låso lienee sadassa. Siis lodella hy!å slorite
kapearaileisella! Missåmuuallamelrin.ai'
deleveyden j unalla voisikaan matkustaa py-

sählymättä l/: tunliajavielä salasen vauh-

diså? SNCFT:n dieselvetu.it oval BombåF

d;erin. Gencral Electricin (CE), General

Motorsin (GM) ja Montreal Locomotive
Worksin (MLW) t)lpillisiä pohjoisamerik-

kalaisialksiohjaainoisia pitkänokkia. joihin
liikenneharmslaja ei voi olla törmäämänå

maailmalla. Myös unkarilaisia Garz-
Måvagin vetureita on käylössä.

$nrrrof



llnisin lihiliikcnrctti hoidctuaf diesel-

\ clu ri\ cloisilh kiiilniijunil u.iu nr oolnni\ uu-

nuilld l.l kilomelia pilkiLli rcililli lunis
IlumDdnr l-il lloi(adria. linr! r!laosuon
suunrileLlu sihkijj5l.llä\ iiksi. sihkitist.tL] ii

rlraosul S\( 1. lrllioi olm.ssr 68 kil(nnct'
rii. fiutl! Lr(r \crlosto on kdukdnd !iiiikNU-
punkiscudoh iu.r n mld.le\c) ksin.n N!
derni siihkinlh -'Nltltu d! Sih.l lilillliii
Iiik$nelLli Souscs.ia scn liihi) nrpiilisrijs
si Soussc NIonN(ir Nlokninc Nhhdir.

R.iuion !\ullu siihkiiliikcntccllc \ uosi-

na 198-l 1987. vjnajirjenclrri on 15 kV
50 Ilz ja liikenrcua hoidelurn luud.i kol-

mi\uunuiscr C, / \rä\ a-s{lhkiin oouori-

iuran\oinii. sahelinn.ritr, dlh llilci-
niii lisilsi dicscl\ cr(risir krokoLiikcntlcn

0ilaiunla mnl. liriisiin s.kli la\araiunia.

ior.n !i\ rn oikcr nttm tl tiirniikiiiin o lc. l:h-
ki mcilliiknr oljsi s))lii r',\hl) i puhunr!Nr

Kotkanrdd.n p.ikallissiihkijlunista -'K) nrcn

Liniot
Ii risin fikdruirioricrcrkosrou on r.kcnfcr-
lu \uiheitlxin. tisinrnriiscnii ki) lliiönolcnu
cteliNUnnan linia l- Iunis Nlarifc Llcn

Au6. \lLDistui l9lJ5. vuorna lr)E9 \al-
ninui inir I ruutlrinsenrull! nohioi5cer.
l) Lr.c d. lhr.cldi. A .na.l.inia:rurllLic-
rs.iidltd l!ot.c\.en. I)lrcc dc ll0rcclof c lbi
Khrldoun. oreuiin kli)ltöijn 1990. Saildix
\uontrd .\.rliin m)ijs lliisisuunnrn linia I
rcirlios.llN lhis Nl.rinc B.rdo.

lbn Khrldounislu.irtkcttiin kohnoslinird
lntil.kd!n 1991. Lusi linid 5. I'lacc dc

ll!rcclonc Intiluka. a\attiir liilcrtecLlc
l99l.ia liniullci \al inui uusi pililcpaikla
lbn Khaldouriif. lrusin lirrjanidenrrs \! -

lnui 1995. kun linlra l iarLelliin Ilardosra

clccnplin triilcnaikla on nll I)c. l)cn.
Itouhh'rikoiix Iiikeni,iidliiii lisliksi kahr!
rpuliniid. l.injan I \Mch lini.n I \aftllc
liikenniii nokLel!sri rumcmilu lini. I2.
OMrdir ar l0 Drr(rnhr 19.18 Vrslr,\rsri

Lnlar 3 raiiiovalnu Ml20Avenue de
Francella TauslalaTunisn krisiinoskoisien

lnrian I rurullo linirn I pilihli| lilkcnniji
linja l.r. Ouardir6 Dcn Dcn. It.ilio\aunut
liikcnnöi\ il klo i.i0 0.50.

Lippullksr pcrusluu \ ) ijh) kkcisiir. pliii'
tcnninulcissaon kiinlcär lipunnr)t rtikidkit
ia nuualta nousc\at lraksa\ ar markinsa ru-

hrshiillc. I-inlrstl,r l,alcnnussuuniirelmid
on pohjoiscss. Ari.trasra th.rguia.n (1..r

knr) ia ctcliissii Ouatuiana El Mouhuiiin
(6.7 knr). liilkinrnriiiscn pidcnnlkscr usko-

l.m \ ulDrinr\ an.io:00i. Nl.rl,usnlir kul-
lce SNll-11|i \uodcss. noil90 mifoon!.
jr lcNl:lli l0 nrilidnrda.

I'ilarairidicn k!ikki rkcnnusr) ijr o\ar
olleet Sienrensif \criimiin r)ö) htccnliill)r]iirl
\asluull!. Itukcrla ifcn lchliir'hnisian
\ulrjolL.a\ljncl-kilecr criurucelh.Sik
tipä jir'i.slelDi orkif rutalekniscsti sckii
\dunukdlusronsa nuo enu h)\ if saksolaincf.
Kdksiii\eli\1en i! l!hdel'saruksclisten
(ll2: ll )dilidduiujci nroouoiteho on

: \:+0 k$r. Irirutrs oi 27 ni lr nriio 10 |
Suudr tro!.us on 70 ki1/h. lstlni,rpaikloia
on 51. kolomimarkuslnilDiiliri on 160.

Krksi \runur \oidx.D l\rkcli noiidi.'
kii)1tiiiin. \lunu \oi\ar kli\ tiiii Darali.l.
korkeita p)sikkihilLlti1|. o\ icD po11aiss.on

1$irla\u mckani$ni. vrurur or \ilnrist!
nur Ih.$ag sicDens kolmessa cdssi i0
Lihu{riit c(,rtxu nuD.,ojrnin ) hter dessi.
Krksis!!nlrisct \ronuL o\rl h\\ in laihcisli
$ku. lhnno\.rir 600[sr'lai ruilio\!u-
ruill. Iiin r.kniscii kuin !lkoi,riscslilin.
V.!nulcn lukumiiidi on tr) k) ii:ir 1l.1.ir nu-

nrcrcinri \1101 1781\. 198.1 85). \l:i)l
l?0 i\: l1)91). !l:11 ljli(\.l99l).NI:19
l+i (\. l99i) i. Nli0l i l-l (\. lt)98). Yksi
\ aunu lNllli) of rDutcltu.

KaJnli Junisin rdilioleillii on hcLpfo

rhdinii li,nisiaf o nrd(krn )hrc)r.cn.
Ilamnrunrel on tiik!upunkiu lihinfi olc\d
suoilulaist.n nalkunii|jesLijier kohdcdluc

in siclrii oi \ai\arolr jufurhr.rs luDisiin.
lldmma,ncL siiai$cc Nutieuliin iolrru\an si
\ ur,idri \an'.lla. iclii kildrelriii niarudal a

ol.\rstr llir llou ltcgbaslr- josla pikajuna

ai,u l unisiin j0 iiiiuulissu. I urisjn ioukko-
liikent.cn \crklosi\ ul o\ar \\\$.snr.com.rn
laiuna-.ikat.!luridoia Lii\ t) ) snuilla$$s.

Linjan 1 € tiovaunu [,,1135 Farhal Hached
kadu la Tun s Marinen (låhikenneradån

paåreasema)la P ace de Balceofen
(päårautatieasenra) vå isel å ralaosuudella

t'1

t-.,

ftnrr{ 1t2004



KI RJA RUOTSAIAISI STA (JA H I EMAN SUO'TAAIAI SISTAKI N)
TROTTEYBUSSEISTA

Ruotsissa on hiliattåin ilmeslynyi mielen-

kiintoinen Hrj apari TRÅDBUSSEN I SVE-

RIGE (del I ja lI). Kirjoisa kenotaån asian-

tuntevasti naåpurimaamme kolmen johdin-

autoliikent€enharjoittajan hisloria alkaen

| 930-luvun perusianistaustoista ja päåttyen

yht'äkkis€en lopetukseen vuonna l9g.
Krjassa on myös tarkal kuvaukset l;n-

joisr4 kalustosra $kä johdinautoliikenteen

tekn;s;slå erikoisuDksista. Ruolsalaisen
johdinautol;ike'teen alkuiaipaleen osumi-

nen toisen d@ilmatsodan alkuvuosiin ei

sdnkaah tarkoila silÄ että tänä kulkumuoto

olisi kehitelty vanavast€n siiannösteltyä ja
polttoainepulasta kårsivåä liikenteenhoitoa

ajarellen. Påinvåstoin - johd;nautosuun-

niielmat lrypsyivät jo vau@lla l93Gluvul-
la ja niilla oli larkoitus koRala kaupunkien

keskustojen mitiovaunul;ikenne 1940-luvun

alusta låhtien,jos solaå e; olisi syttynyt.

Sota-aika pike'nminkin haitrasi johdin-

autojen laajempaa leviitäytymistä ympäri

Ruotsia. viimeiset Ruotsin johdinauloista

valmistuivat jo n;inkin varhain liikent€en-

aloituksesta ( I 940-41) kuin vuonna 195 I ja
kalustohånkinnat siirettiinkin sitlen läy-

sin joko råitiovauupuolelle. jotka kestivåt

fimän "trollikoitten hyökkäykser", tai d;e-

selbusseih;n, jotka olival kehittyn€et I 93G

luvun lopulta, johdinautojen silloisen lek-

nisen ylivedaisuoden jålkeen, pirHn hatP
pauksin (kuten Metropol- ja capitol -bussit).

Tultaessa l960iuvulle niin johtover-

kosto kuin kalusrokin oli autlamattoman

vanhååja ku uud;stuspååtöksiå ei oltu teh-

ty. Iiikenne siirettiin nopeaan hntiin diesel-

busseille. Edes 1950-luvun alussa Tuknol-

måån hmkitut ennennåkemåttömät kym-

menen Alfa Romeo -niveljohdirautoa eivät

saan€et muutosta aikaan, ehkä Pik€nmin-
kin päinvåstoin.

ASEA:n yhden trolleybussin koel;nja

Västeråsissa loimi vuosina 193&-40. Tul*
val johdinauiokaupunsit Cöteborg ja Tuk-

holma Hlpailivat sinen kuumeisesii siitä

kump; ehtisi €nsimmäisenå aloittanaan li;
kennöinnin iaiohdinautoien Ioppumetrilkin

saavuteltiin låhes tsajalkaa. Göteborgissa

GS harjoi$ir.ollikkaliikennetlå vuosina

1940 1964. Autoja oli kåikenkaikki@n yh-

teensä 19. Tukholmassa SS liikennöi holley-

busseillavlosina l94l-1964, autoja ehli olla

kåytössä kaikkiaan perliti 193 kappalett€-

ve.koslo oli ällistyttävän laaja, esime.-

kiksi 1940-luvun laajdsa Sajcassa ei ollut
l:iheskåän niin påljoa johdinåutoja, kuin

oli jo pelkåstålin Tukholmassa. SS:n ensim-

måisei vaunutilauksel käsittivåt jo h€d al-

kuun 70 buss;a. Kolmås ruorsalainen yhtiö

01i Tmfi kAB Stockholn-KvmholmenTuk-
holmån ja Nackaan kuuluneen Kvam-
holmenin !ll:m. vålillå vuosift 1942-1959.

TsK-yhliöllä oli aluksi yksi j ohdinbussi ja

kaks; johd;nkuoma-auroa.

Myöhemmin hankittiin lisåksi kaksi kåy-

tettyä bussia SS:ltä. Myös johdinautoperå-

vaunuia oli kå,tösså Johdinkuorma-auto1

kuljettivat Kvamholmenilla siiainbeen nyl-
lyn raaka-aineitaja valmiiia myllyn tuottei-

ra tuotantola;tost€n ja Tukholman etelitisen

lavam-Aeman vålillå (5,5 km).

Johdinautot ovat kokeneel viime aikoi-

na Ruotsissa uuden, vaikkakin melko vaad-

måit.man uudellee.heräåmisn. L dskro-

n6sa åvaltiin vuonna 2003 upouus; kolnen
Hlonerin piruinen johdinautol;nja. Kolmen

houinon linja yhdislå?i kaupung;n keskus-

lån ja Landskrcnan uuden rautatieåseman.

Liikennehoidetaån kahdellaautolla hieman

alle l0 mi.uutin vuorovälein. kolmas auto

o. våralla-

Helsinkilåinen aSEA-johdinauio HKL 602
(våsemmalla) on juu saåpunut Töölösiå
Tehlaankådun päåiesilmukkaan. Oikeålla
oleva ircllikka on puoleslaan Valm€lin
varhainen valmiste. ASEA-vaunu oli yksi
kolmesra Tukholman €itiorieyhtiölur edul-
lisesli ha n kitusta ja SS:n uusimpiin kuulu-
neisia F2-saian bussisra, ioisla tahliin
kaupat vuonna 1946. Kuvanottoaikana
tolteybussilinjå pååtryi råhån. Railiolie-
yhdyslaidelta Laivudnkådulla Pelåmiehen-
kadun silmukan suunlaankaån eivielä ollut
ol€massa. Kuva N. N. Forbes. elokuu 1952.
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Tieloo Suomestd
Trådbuss€n i Svenge -kirjoistasaa mielen-

kiintoisla lisätietoa nyös Suomen ensin-
mäishti johd;nautohla eli tuknolmalaisista

F2:ista. Helsingissähån linjan l4 li;kenne
aloirehiin kolmella lånsinaåpurislaostetulla

kiiyretyllä autolla. Sodan jålkeen suonalai
nen teouisuus kamppaili raaka-a;nepulan,

siiännöstelyn ja sotakowåustöiden kanssa.

E; ihme etlå Helsingin kaupunginvåltuusro

tiedusteli vuonna I 946 suunniteltua Töölön-
Eira -johdinåutolinjaa varten kolnen kayle-

lyn iohdinauton hankkimista Tukholmasta.

Ainakin lamån kirjoiuajallaon ollut kå-

sitys, että Tukholmåsta saali;n kolne vånhåå

bussia, jolkå kenries olival siellä jo elinkaa-

rensa paiässä. Tåmå ki å poiståa lällaiset
luulot. sillå hankitlt aulot olival kaupan-

tekohelkellä vasta viiden vuoden ;kdsiä
ja lukholman kaikkein uusinmat johdin-

au1o1. F2-tyypin bussitSS 568 5T0myytiin
HKLlle muodollisella h;nnalla: 18.000

kruunuabussilla. SS:n täytyi myynn in takia

tilata seuraavaksi hankimaansa F3-sarjaa
vastavas tolmevaunuaenemmänkuin.li

alunperin ajateltu. Yhden uuden F3:n hinra

oli65.000 kuunu4 joten Sslle autokaup-
pa 01i lappiolli.en 140.000 k
Nyky.ahassa se vaslaa peräli 2.280.000

kruunua. Kyseessä oli siis eråänlainen Tuk-
holm kaupun8in avustus soddsa kä6i-
reelle Helsinsille. HKLI le kauppa oli edul
linen: Kolme hiema. sis:i?inajettua johdin-

autoa hinnalla, jolla ei olisi saahut yhraikiän

Ruotsissa ol; jo l930luvulla suunnitel-
tu siirrynåvåksi l940.1uvm puolella o;kean-
puoleheen liikenteeseen. Siksi F2-autoh-

sahn kuljettajan paikka olijo valmiiksiva-
senmalla puolella. Hels;nkiin sadur bussit

olikin s;len helppo muuttaa vastamaan
neidän l;ikenneolojanme. Ovien s;irlo
vain oikealle sivulleja siihenhän oli alkupe-

räisessä koriGkenteessakin jo varaudutlu.
Tukholmalaisbussit HKL 601-503 liiken-
nöiviit vuote€n I 965 saåkl4 eli vuotta myö-
hcmpa,iin kuin johdinautot ylipiiätänsä ku-
ningaskunnan puolella. Viimekel F2:sct

ajo;vat s;låpailsi aionsa Tukholnassa jo
1959.

Kirjasuosilellaan kaikille johdina!-
toisla kiinnostuneille sekä ruolsalaislen
johdinautojen Helsinki-kytköksen vuoksi
myös suomalaisten liikennelaitoslen histo-
r;asta ja linja-autokalustosra kiinnosrune;l-
le- Kiridsa kerotaan myös iohdinauloien
yleislä h;slor;aa 1800-lulun loppupuolen
ensimmåis;stä kokeiluista alkaen.

Leifsrolr Tddbussen iSverige. dell +
del ll. 2002. (45. 176 s.+184 s.. runsaåsli
kuvitettu. myös vårikuvia)

Hinta 150 SEK/osa eliyhteenså 300

SEK, såhköinen osloskori on kustantajan
nettisivulla. Hin1a300 SEK on noin 30

Main;trakoon- eltå mielenkiinloinen
Pohjoismainen paikallisliikennekalenleri
2004 on ostosko.issa nyt tarjouksessa 60
SEK. Kalenterissa on perinleisesti myös
kuukaudenkuvia Suomena.

Kustmtaja Tnfi k-Nostalgiska Förlaget,

Bra\engatan 5. 5 tr. 133 42 Saltsjöbaden
rvwwlrafiknostalghka.se. såhköposti
info@tEfi knostalsiska.se

TURUN RAITSIKAT LIIKKUVAT JALTEEN
Juuri ilmestyneesså ruotsalaisessa VHS-
videossaSPÅRVACNAR4 on peråti 25 mi-
nuuttia y1i kolmenklmmenen vuoden lakai-
sia Turud miliovaunukaitalilmejå. Kuvauk-

set on tehry talvellaja kesällä l97l sek^1972
lilmille, joka on nyt onnistuneesli siiret1)
videolle. Alkuperäket lilmit ovat Bjöm
Alnebonja Ton Pruissnin kuvamia.

Koska alkuperäincn kaitafi lmi on myk-
käfilmi, niin kuin kuuluukin olla, on videol-
le lisåtly ruotsinkielinen rauhauiseen åänen-

sävyyn tehly selostus kulloisista ajetlavista
reillikaduistå. Paikoilrain on Iisålly hilliuyä
mus;ikkilaustaa tai raitiovaunqien yleistå

'kolinaa'. Våikka änel eivät olekaån alku-
peräisiä eivålkå edes Tunrst4 sopivat ne niil-
le valntuihin kohiiin. Esimerkiksi aavevau-

nuje. käilntyessä Kolimäenkadun kolm;omi-
leella Nunmenmäellä telit kol;seval vaih-

leissa ja pyörät brskuvat kaaneissa. Jajos
haluaa pitäi kiinni alkuperåisestä mykkyy-
destä, voiaina kåänläå äånen poh.

Ra;tiovaunut liikkuvat maalaismaise-

missa sorapihtaisella Vanhalla HAmeentiel-

lä,jossa on noppakiveystli vain mtapohjan
kohdalla. Vastavasti aavevaunul huristavat

modem;lla "pikamidotieosuudella' Stålar-

minkadulla Korppolaismäelle. Raitsikat Iiik-
kuvat Aunjoen jokimaisenissa ja keskus-

tan monilta kaduilta on myös viehänäviä

otoksia. Turun råilioteiden perusilme tulee

v;deon !'ålityksellå hlvin selviteltyå
Kun huomioidaan. e1tä kulaajar ovat

käyneel Turussa Tukholmanlaivaua päivä-

selläån, ja kun muistelee omia mielikuvia
vdraavhta påiväkäynnehlä Hehingistä kä-

sin, eivät ruotsalaiskuvajat ole unohtaneet

kuvata mittiän olennaisra 1970-luvun alun

Turun Eitioteilrä- vaunut kulkivat kahdella

linjalla (2ia 3 )ja picnen ruilioricjilrjcsrclmån
kokonaislnikulelna våliltyy hlvin fi lnissä.

Vaunuina nåhdäån kaikk; lyypilliset
mootorivaunut. Drikoisin olos lienee Korp-
polaismäellå kuvattu Karjan moorlodvaunun

ia kahden jälkivaunun .iuna (siis kaikkiaan
kolme !aunua). Siinå siinetäån hallista
Korppolaismåen sivuraiteelle ylim&lråislå
kalusloa. Hieno ia edttåin e.ikoinen lapah-

tuma,joka on sattuman kauna rullur ikuis-

Videota voi suosilella kaikiUe suomalais-

ten mitiovaunuien ystäville. \4deomuodossa

ei ole ollulkaan vielå saalavissa juud milään

kotimahla railiovauhufilm iä. joten nyl kan-

nattaa sellainen hankha lällå ruoisalaiselta
p;enkustanlajalra. Vielä kun kyseesså on ai-
nutkerta;nen raitiotieharaslajan näköku1-

malla kuvattu hhtoriall;nen kaitafi lmi.

SpåNasnar 4 -video. jonka aiemmal
kaserit ovat käsilelleet pelkäsräAn ruotsalai-

sia raitioticotoksia. on myös lallä kertaa

muulenkin mielenkiintoin€n: Kokonaiskesto
on 82 minutltiå. sidiltåen Turun nlmicn li-
såksi myös 25 m inlrutia Göleborgista (uut-

ta ralaa Skoonenkadulla. ajelu museovau-
nuUa M2l 208 ja railiovaunuliikennellå
Annedalissa vuonha 2002)ja 3l minuutlia
Tukholmdla (melrovaunun C4 2551 liinei-
nen marka [ei suosirella heikkohemoisille]
ja Poikknådan uusin laajennus cullmars-
planilta Sickla Udden). Nämä suoren digi-
taaliselle videollc kuvatut osuudel ovat Erik
Fo.ssin otoksia- Mainittakoon viclä. et1ä

Suoneen postiteltavnn videon hinta 300

SEK vastaa noin 30 euroa.

SpåNagnar 4. Ilinlå 300 SEK (video-

kaseui240 SEK +posrimnksu Suomeen 60

SEK). Tilalksen jälkeen saåt vlls-kasetin
mukana laskun. iossa on SWIF/IBAN-koo-
dit. N iitå kåyttåen voil maksaå Iaskun oman
pankkisi välityksellåia kotimaisellå tilille-
panomaksulla. Kåy(åmå11å mainirluja koo-
deja vålltyy EU:n sisäisessä maksuliiken-
leesså korkeista ulkomaan välilysmaksuista.

Kusrantaja Bll-t)-dressinen. Ängsgatan O.

52] 30 FAT,KÖPING
htlpr/Aome.swipnet.se/Bilddressined

sähköposti bilddressinen@swipnel.se
(Jorma Rauhala)
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Sladbre e Lijbeckin lM-B nro619 inja la
36 Gnevercdort - Strandbahnhol
DånemårkslraBe (Sladt r e Travemande)

liiL.nnculi. kuLi.uaj.rah.stos olctiin ki)t,
rijitr l.l.ll.1955l. \ uorc.n I977 m.nn.ssä
fuh.sraldt oll\rtkln k,rdonncel Ll) nckii
busscislr. Ni\clbussit ilmcsr\ i\itt karulu-
\mn.joulukuussa 1961. nraral.l.xi.ista k.-
llsti)r pool.st.un hsdn l0 \ uoLta nilijheni-
min cli 1991.

Vuonn! 1968 otcrliin kli\rtiiitr cnsirn

Dliincr liik.nritnsijiiidcn (Stadt\\crkc

l.iibccl, s.kli l-iibc.kcF'li.\e.iiitrder
vcrkehreesellsch!li) \ iilincn ) hrcisndlli.
.l{{lukuussi 1971 ot.rtlii kiiltijinr !nslnr

iiscl bussilaislur. Vuonna 1976 orcoiir
kir llijiii nldlulinf uien leimauslaiuecl. Kc-
sikuussu lr)91 suuliin aikaiseksi !)piDUs
Sl.:n lx LV(i:d \iliscsli \ht.isL\iisri lu
1i.l.1t)t)l Sl- s.kii 1.V(; )lir..Jisri\iirlir
rurillii\uIitulll!.sLi n)iisl).ulschclluhn
r\(; sa|rlin muL..n tlihin ) hrcisrrilllin. Il l{!
kuu$r 1991 l)(lslii tulikiir S1.:n 1)liil]h
riij lositr cnsiDDiilr.n \ht.in.n liilislo
suatiin uikaiscksj \ust! \ uotta nr)iihcnrnrif.
I l.l0li0 S1.ldl\\crkc LiiLreek ) htii'iteniif ia
iliroilcttiin luuIp!Nkislcriin nimcllli
Sndr\\crlc I iib.ck (;nihll.

Molkoliput io toriffit
Nliriiif luorl0lo if kokoisr! rn!o\inr m.1

kalo tia l.j) tclissi ciolc \ icli nlihl) kain.
lljlki n!rkalinur o\al \aain kan.iru- Lci-

aus lilrcessl Lei alra\ ia nah\jlortl!ia.
l.)Jrukii ndrkr inturd,idltr on noiinuo-
listr fiitr s.runnrisclle nirlkuslrlrLlc kuin

i oukkoliik.nr..n |)ii\ iriiiskii) riiiiilLcl in.

l.)) pckki on.ldcuu kahrccr.ri nrdrkd

lipf!\)i'h)kkccsccn cli siscnrpiiin A la
ulompudn Ih) iih) kkccsccf . (hiskcliidt

scki6-ll \ uotirdl f uoNl nulkau\ dl hicnrar

hrl\cnrmalla luin ajkuiscr. scD sijuan cLi-

Monien suomeleisten hy,rin luntema htekki
{l-iibeck) on 215.000 asukkaan hansa-

keupurki Schlest.,ig-llolsteinii osavaltios-

sa Pbhjois-Srksase. lGupungin linta-ala on

215 km'1. Joukloliilenne alkoijo 1838, kun

hevosveloh illa omnibusseilla ryhdyttiin lii-
lomöimään hpelistä Tr.vemiindeen. Rai-

tioliikenne dkoi 15.5.1881 - hevosveloisena.

Sihlii|ailioliilcine !lloi I :.i. 1 89.1ia kuu-

kdulta n)ijhcnrnrii luovulliin hc\o$c1oi-
scsla raitio\aunuliikcntccsLä. Vuonnd 1909

I ))ncki. kdunorki oui h.lLuunsa kaupun
gin mitio\ .unuliikcmccn. nrulld kdupurgin
liikennelaitokscn n) k) incn nimiStadt\\crke
l.iibc.k otexiin kii)rtijitr \!sta\ uonm l9.ll.

Myös museokaruslolla ajetaan linja iiken-
nellä ertyisesti kesaaikaan Lyypekin inja
auloh storiailisen seuraf ornistama et
Stadn{erke Lirbeck 141 iHL ZV58H) linjan
12 paåtepysakillå Sereeter wegi a
4 71999

8 1t2004

Bussil;ikcnn. Nloil.(iin 19.7. l915 jd laultu-

liikcnnc 15.10.19.10 hurt|liikcnnc rosin

Lopclcrliin \dBin pidkkoin cli 1.8.19+8.

viiDcincn uusi raiti(nieosuus oLeuiin

kii\lliiöf l6.il.l95l.sil inrcr.inruuisal
suhislaupun!in la\oin ntiis l,r! nckissii
luo!uniin $dunjilkclsiiii \ uosik) miicrhil
raiti(^,lun!liikenrccstii: 16. I L l959.iculin
\ iiii.is.n kcf,rn Eil i{\ .!nuliikcnnclti. S.n

siiaai kaufungisscon i\ k)rikaistcllu bussi

$nrr{



Kaksiasåa jota iman eivo kuvilella
Lyypekkiå Marspaani jå Stadtwerke Lijbeck
M B o40scN2 nrc 333 (HL-CS 333) Wesloer
Brucken pysakila 1411 2003 Klvåytå

Jo k!opaltua yöbuss liken.etta atateten
terpatiu aulo 646 (HL-CS 646)likkLU
myos ihm slen a kaan ClTTl,Park
Heirenhoz 5 6 2001 Kuva alla.

Kummajåinen Glelsdre eck å 14 l1 2003
StadÄterke Lilbeckrn lM-B O405N2 nro
720 (HL CS 720) on säåstynyt

kelaisill..iolc il\ iinncrt) !l.nnok\i! llul
\ir .jkuis.ll. ri\\li\i n{tldlitp!.f l.-15

curcn hirl.hci is. Kurznr.ckc liptu.
.ioka oikcuxrx n!tkust.mNrn liihrijf\siikjhli
kolnrc p\ slikii\ ilii ctc.rtiiir. \.lark!lil
puhinnNsron r(Jiier iiiritiili In.1.10.1)0 cu 1id

Daksr\r. nroLcnrDal \)iih\kkccl lu(!\!
\uosilipf!. '.Kor/\rrlcke .l. piii\ai iflilr
lukuun ourD.tl! kailki I 

jtur \ oi o!la! iolo
A- r.i Il \\iih\[kce]lc 1xi Dol.mnrilc
\r iih) klclll..

YksiuiiislltuL in kuusi nrlllk!i sis.i init
il!ll! ipul \oi osle lini!-aulorkul j.llLilrlr!-
\ iillo- i. Luukausiiitul \ !sl!.\ rsrl nrrLL!-
littrijn nrr) \ illii xslimic lllra-.lojla of riluL
ku!\l[] nrmenlli \nrtinj Uu|runkix. Nlour
lip!r rirtr) hankkii slrdr\\er\c t.iib..kin
.joulko iil.Dnctoinristo!r! keslustr!sshs.,
nrihrlri lu \cluf j\rc.nii knununlin t cslus
lxslr (Kijnjg\1rlssc 67). Ljr) .uron hinlni
scD. {oi!si\ri\ef ritrlJ!l!li.l$ Dulrf!
lrlcc linj.l,r ra jn rjedou ihton. r I\)tckin

Liniot
lini ii\linii l.rrrrljf hussiliik.trn.,n
srksnlui!n iscn.liirl.sr.lnii isrli. suuritrlr
os.i h!$j inloist.lilkt nijidtiin !rnru\rtr
h!ls.sr! i,)jf kcllo \iidrdii !jna nuolc.r
liihijn sdkk{ \rliranruisi| iikcfn. !lkar
fuikoin i{i Icl]o nclliir ri.nolLh. l,ril! lislr
.iuhli\ ur truorinu !jatcilcn | \\ l)tlis\ai ulL)i-

reltiin \uonfr li)l)l liitr!ssiLilk.fn. D!(r
linriilkirr ) kok.ilu liii l\ lr\ tikiiis.ksi mrlku!
L.Ljicf nuu1r..r nlii. lesli\ crlosxksrliin.n
k!n of {knnr rlsl. r!fi 1 \ irk!mf i. lorr ni-
lulif \uotr\iili on \ .cn\ai \oin ssr ])iii-

Iiil,eueriloin! munhlrisla l0urnl|i|h -

foi\ ulienuki llhr..i(illoir t!\!llincr \ !o,
uii i or -ll) Drin!utir. NI\iis sunnrnrNislr
plolcn t$nin \uouliLi on \uNin tx\!lll-

l.ini.il r iu 7 o\dt nrrih.!ska.nrnrin
kuoniL.11uja. sil ii niirlid.l.xi u&itii\ isin
101rinuutif \ uotr^ iilllLii.,\rli!lr kcl o l9
ll):tr ri.i,ii l! cliDrli saks.L.i\kuuIungissr

LVG hankkimyos Neopan n kaupunkibLs
seta 1990 !v!n kallslokoke lva heessa
LVG 76 (NL-LV r76)Bad Schwadau
ZOBlla781999
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hilienee huonattavasti ja bussiliikennekin

haNenee huomattavani. Lkäksi Lyypekisså

alkaa samoihin keUonaikoihin mclkoinen

bussinvaihto-operaalio. kun suurin osa ni-
velbusseisla ajelaan varikollc ja påivåsai-

kad nilelbusseilla ajctut liniat siin)!ä1il'
taa kohti 2-akselisccn kalustoon.

Monet linjat myös l)henevåliltaå mlG
ten ia viikonloppuisin, saksalaiseen tapaan

nonnaalisla reitislä poikkeavuutla ei låssä-

kään lapauksesa huomioida linjdlunnuk-

sessa vaan ainoastmn busien måäränpliä-

ki]!isså. Osa varhaisamun ja myöhäisillan

lähdöislä ajetaan linjatakseilla. Myöhäisil-
lan Iinjalaksilajhdöt ajetaan kulsuliikcnlccnä

eli vuoro on tilalrava puhclimitsc clukåreen.

Koska rärkeimm illä plsakcillå on sånnt
väl;pisleajat maanantaisla sunnuntaihin.

aikalaulusuunnitlelu saa tokinaan koomisia
piirteirä: Jorta bussir pysyvät sunnuntaidå-

nuisinkin aikataulussa. ne pysåhry!åt sel-

laisillnkin pysåkeillä.joiha ei ole €des kly-
tiin nousi.joira tai kyr-d;stä poistu!ia rnalkus-

Kåupunkialueella liikennöivå1 linial on

numeroilu nLrmerosla I eleenpäin ja aiem-

nrin kirjain!unnuksin liikkuneel Travem 0n-

den linial on numeroitu 30 3,1 (l.yypekin ja
'l.avemtinden väliset linia0 sekå 35 38
(Travernunden paikallisel liniat).

Linian 5 påålepysäkti Flemburgissa ja
linian 24 påätepysäkk i Selm sdorfissa siiait-
sevat larifialueen uikopuoleUaia kokonaan

toisessa osavalliossa eli Mecklenburg-Etu-
pom merissa eli m olemmal piiätepysäkit oli-
lar luoleen 1990 saakka DDR:n aluetla.

Hemburgid päajlepysäkki on iopa entisellä

Saksojen välisellä mia-alueella eli ns. 
*Kuo-

lemanryöh)kkccllä . Llypckinlarilliuluccn
liput o!at loki kclpoisia koko matkan pituu-

dellc ia mikiili nrarkustaa litian 24 pååsrå

piähän. niin dkäakin saa kululellua nruka-

lasri: aikat.rulunnrukainen aioaika Krum-
messesta selmsdofllin on 7i minuuttia.iol-
la i oaakin pisimmän linian palkinlo.

l-inja. l7 ajetaan vain koulupaii!iniiia
silloinkin !ain.+ llibtöä eikä linja l8:kaan

ole sekiiän palion tihcämnin liikcnnöi$ -
liniaa l8 ajctaan 7 kcdaa påi\,ässåhuunlå.

Oman crikoisen lisånsii L)) pekin bussi-

linioihin tuo\.år ke!äästå slksJyn liiken-
nöitä\ ä1. nolkuDyöräiliiöi1å !artcn aieua!al
bussilinjat 25ia 27. jorka ajavar pitkäl1e kau'
pungin ulkopuolelle. Tavallistcn malkusta
jien 1käksik))liin pitää sad! nryös nralkus-

raiicn polkup)örät- niinpn Lvc (linja25)ia
Stadhvcrke Liibeck (linia 27) ajaval nä;t0

linioia )hdistelnrållå nonnaali kaksiakseli-

ncn bussi + polkuplijrien kulierusperå'

Eussikolusto
Kunnallinen liikcnncläi10s Sladh!crkc
Liibeck liikennöi suurinta osad L))pckin
bussilinjohta. Erinäistcn l990lu!un lopun

kalusrokokeiluicnkin jalkcen Iiikennelairos

luortaa cdcllccnkin I 000/":s1; Irvobusin bus-

scihin. kaikki 156 auloa oval Mercedes-

Bcnzin lalnr iearn ia. Kalusto on kahlatoista

bussia lukuun oltamalta maralalatliaisla.

Kalustoa hankitaan haNoin. mutra kaluslon

kokonaismMIåån nähden busseja hankiraan

Bussilinjoi
1 Bad Schwarta! - zoBlHbf Heiweg
2 Roggenho6t - zoBlHbf SudelenstraBe
3 A0rderwåsch zOBlHbf - Eichholz
4 GroB Gdnau Gustav-Radbruch-Platz -wesloer Bri'cke
5 Moisling - ZOBlHbi- E chholz - Heiinburg
6 Hudekamp - ZOBlHbf Sl. Hubertus / Blånkensee
7 Ravensbusch ZOBlHbt - lvoisling - lMoorgårten/Kl. WesenbeE
I GrolS Pa.in Bad Schwarlau zOB
9 Bad Schwarlau - zOBlHbf- univeEitätsklinikum
10 Sereetz -zoB - Niels BohtsRing
11 Moisling - zoBlHauptba hnhof - Schlulup
12 sereeizerweg - ZOBlHbt - G-Radbruch-P -Gothmund
15 voGder StraBe - ZoBlHauplbåhnhor C Tremskamp)
16 Schönböcken/RoggenhoBl - Buntekuh ZOBlHbi - Kohharkt - ,<rummesse
17 Bad Schwåriau - ZOBlHbt- Universlålsklinikum
18 Bollbriich - Renseted - Bad Schwartao
19 Bad schwårtau - zoBlHbi- G llenweg
21 Citti-Park Herenhoz - ZOBlHbf- Gleisdreieck
24 Krummesse Gustav-Radbruch-Plalz-selmsdorf
30 zOBlHbf Unbnrave - G-Radbruch-Pl. - T€vemi'nde (Pikalinja)

31 Lohmiihle - ZOBlHbf - G-Rådbruch-Pl. TGvemiinde
32 Voiiader StraBe - G-Rådbruch Pl Oummersdorf, Hirlenbeqweq
33 Bäd Schwådåu Travemiinde
34 zoBlHbf- Gustav-Radbruch'Pl. ' Roter Hahn (Plkållnja)

35 Kowilzberg - Stråndbahnhol Teuterdod (Sladllinie T€vem0nde)
36 Gneve6do.f - stråndbahnhof - Dånema&st€Be (StadtLinieTravemunde)

38 Prlwa lfåhre - WiekslraBe - We lensch ag - K6nkenhaus Priwalltähre
80 Travem{indestrandbahnhof BrodlenUålkaaNeustadliin)
906 ZOBlHbf- Krummesse - Kannenbrlch
907 zoBlHbf - Krummesse 0atkaå Roideshageni n)

(ZOB = ZentEler Omnibusbahnhoi. keskusbussiasemat Hbl= Håuptbahnhof,
Lyypekin påå€utal easema)
DB REGIo SCHLESWG HOLSTEIN: Liibeck Bauptbahnhoi- Ktcknit2 -
skandinavienkai - Hafenbahnhof - Travemunde sirandbahnhof

LVG on hankkinutviime aikoina
kalusioonsa voiitopuolisesti Evobus
Selroja LVG 10 (HL-LV 110) iåuolla
KirchplaEilla 7 8.1999.
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kenalla rodella paljon: 35:n auton dlause.ät

ovat olleel va6i. lavdomaisia.
Ensimmäisncitdo sarjansaapuminen

elokuun lopulla 1999 olivaisinainen kylä-
juhla, sillä ninå esiteltiin ylpeäsli kaupunki-
laisille juhlapuheiden ja orkesterin höys-
tlimänåkaupugin keskehellå hislodallisella
paikalla. Kaluston uusiutuminen onkin l)1-

lut va6in ripeätä: lokakuussa 1999 poistui-
vat viineiset VöV I bussit eli pyöreät M-B
0305G l liikenteestä. Myös korkealaitiaisel
M-B O405(C) bussilhn ovat nylq'äån kåy-
neel haninåisiksi, sillä niitä käytetäå. lähin-
nä vain ruuhkaliihdöissä ja vara-autoi.a.

Bussien rekisteritunnukset oval muoloa
HL-CS (auton numero) eliesimerkiksi au-

ton 330 rekisteritunnus on HL-CS 330.1,u-
kuislen muiden saksalaiskaupunkien lavoin
myös Lyypekissä bussicn väritys 01i ns.

norslrn luunkeltainen - vuodesra I 994 lähti,
en 0405 +usseia maalalti;n uutccn ulko-
asuun..iossa on sinis;åja punaisia miroja
valkoisella pohjalla- Citarol ovat sen sijåan

alun perinkin maalaltu tummansiniseksi. ko-
risteena on lukuisia harmåilå SL:n logoia.

Sradtwerke Lubeckin tyuD'hliö Lob€*er-
Travemnnder Verkehrseesellschafr (LVG)
larjo@ seudun ledukldnla klyliä liikennöi-
nillåån linjoilla 15. l8 sekä 30-38. Kalus-

lon ladu on pmnlunut huomattavasti vii-
me vuosina. eniuei ostetasitä mitäsadaan
ja mi1å StadlBerke Liibcck suostuu anta-
maad. vaan l.VC on !;ine åiköinå hantki-
nut ldhinnå edkolioisia Evobus Sehia.

Oman erikohen lisåns4 LVG:n kalusto-
hankintoihin loi elenkin 1990-luvun puoli-
välissä tapahtunut Wageoh Union MAN
SD202 -bussien vuokmus Bediinin liiken-
nelailokselta BVGIIä. Parhaimmillaan
Llypekissi! oli liikcnteessä l2 berliiniläises-
så asussa olevaa kaksikeroksista bussia.
Bussien rekisledlunnuksel ovat lähes poik-
keuksena muotoa llL-LV 100 (+aulon nu'
mero) elirekisterilu.nls HLJ,V 105 kun-
luu aulolle5. Kaluston vårilys on muulma
pikku-ja midibussia lukuun ollanatta koko"
punainen muulamilla muslilla ja valkoisilla
korkleraidoiua. Niendorfr lainen I.l&zer on
puolestd LVG:n tytäryhliöja se a.jaa lin-
ja 80 Tmvemijndesnr Neustadtiin. Lyypekin
ta.iffaluee. liput kelpaaval 1dlå liniaua

Llypekin tar;tralueen kolm6 liikennöil-
sijåon kastorfi lainen Dahmetal, joka liiken-
nöi Ralzeburgiin rekisledtidyillå busseillaån

- päåos;n MANneilla linjaa 24 sekä ruuh-
kavuomja linjoillaaja 6. Dahmeralajaa li-
såksi Lyypekkt?i lounåAeen linjoja 906ja
907..jolkå oval ecåinlaisia seutulinjoja. Bus-

si1 oval valkoisia sinisinja punaisin koriste-

raidoin.
A;kataulukiddsa ei ole maininraa. m ikå

liikeinöilsijå aje m itiikin linjaajajos ai!an
tarkkoja ollad, niin Dahmetal ei ainoana
Llypekin kaupunkibussilinjoja liiken-
nöivånä yhtiönå kuulu Lyypekin larifiiyhtei-
söön. Dåhmetal onkin mukana Lyypekin
kaupunUbussiliikenlecssä Iähinnä alihank-
kiiåna ia Dahnetalin ryör ovar yleensä vå-
henllneel ensinrmäisenä. kun bussiliiken-

Stadtwerke Liibeckin, LVG:n.jaDahme-
ralin låydellisempiå kaluslolisloja löyFr,y

osoitleesta http://www.luebeck-bus.de/
fuhrpark.html.

Kaiklien liikennöiis!öiden kalusro on
hyvåkunloistaia siistiå. Valitettavan yleiser.

liiankin riemunkirjavat mainosleippaukset
laskevat toki Sladtwerke Lobeckin ia LVC:n
kaluston esleettisyyttå.

Myös Stadnrerke Lilbeckin kånssa er;t-
1åin låhcisisså väleissä olevapa;kallincn lin-
ja-åutohisto.iallinen seum eli verein Hkro,
rische. Stadtverkehr L0beck e.v. hdl6t@
sekin liniåliikennenä Lyypekin alueella. Se

liikennöi vuoden 1959 Mercedes-Bcnz
03lTllaån "linjaa'4E reiniå Sladthalle -
Guslav-Radbruch-Platz WesloerB.iicke
jokå kuukaudcn toinen sunnuntai louko-
kuusla syyskuuhur. Lyypekin tarifTlalueen
liput o!al kelpoisia tälläkin linialla.

Lyypekin ålueen linjojen pikkuJmidibussi-
kaluston pååvårion valkoinen. LVG 98
(HL-LV 1 98) Teutendodssa 8.8.1999.

Stodtwerke Liibeckin linioliikennekolusto
pöhkinönkuoresso

117,114ja 123
125 ja 126
300
301-311
312-317
318-320
321-334
339 356
357-370
633,636 ja 637
643.646
701
742-721
722-732
734
735-751
752-774

M B O405G vm.1987

[,]-B O405GN2 vm.1994
M-B O405GN vm.1992
[,]-B O405GN2 vm 1994
M-A O405GN2 vm.1996
Evobus O405GN2 vm.1996
Evobus O530GN3 Cilarc vm 1999
Evobus O530GN3 Citaro vrn.2001
lV-B 0405 vm.1987
l,l-B 0405 vm.1988
M-B o405N vm.1991
ll,l-B O405N2 vm.1994
1,4-B O405N2 vm.1996
Evobus O530N3 Cita@ vm.1998
Evobus O530N3 Cllaro vm.1999
Evobus o530N3 Ciiaro vm.2001
Autol300 339ja 734 ovat entisiå tehtäån koeautoja,
jotka jåivåt vuoka-ajan pååtytyå Lyypekkiln.
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[4onien epaonn sluneidenk n kokelujen
ja keen LVG hankkr eddstusl nlalleen 30

varsn korkealåso sta kalustoa e EvoBus
Selrå S328DT -kaks k€rosblsse a LVG

81 (HL-LV 181) Koberq la 21 8 r999

VLirnelnen Stadtwerke Lubeck le tulut lM-B

o4o5(G)N2 € iallo 338 (HL-CS 338)

iemunk rjavassa maLnosle ppauksessaån
Bunrekuh 9I 1999 Klva alnna

Tåma rånskatar o v!okrasoprmuksel a
Stadh{erke Lubeck n koke lavåna a paåty

s ttemmln tytaryhl ö LilbeckerTrave
mirnder Verkehrgesellschåjiil e LVG n

såmoh n aikorhin niLnikaån vuokrasop_
muksela hankk mån auton 86 (HL LV 186)

se!raks HL cS 733 klvåttu sereetzer
Wegin påatepysakillä 7 7 r999 Kuva ala

li r.l,l ,,; .



SllllSET BUSSIT VUODESTA t9?6, osA 5

Taltl kon on koonn Kinno Nyla der dv:,,ltajinaan Pefti Leinomdki ja Juhana Nordlund

Rrilion odellisissä n{meroiss. on alsthjulloista k.ltstoluethloa hikish HK:n busseista.

lisla olsiee seuravissa nuneroissa. bettelo on laadiliu silll priaatteelle, etiä alulci otl

lwieltu peåkkäin k{il&i nunerolh yhi olleel autol' Sitten sikrytiiin ltdloseen jne.

l4ult, s..vutehan 9933 - tlKt:n hilkien ailojen korleir bussin nunoro.

Helsing;n Raitiotie ja Omnibusosakeyhtiö
t936-44
Hehingin kaupungin liikennelaitos
1945 94
HKL-Buss;li;kenne I 995

RO= aubn HKl-numerc. Sama busi voi
esiintyå liståUa ueannm kem eri

kohdissa jd sm nmNa on vaihdetu

lakaaks.lin tåk puolella. Nokk - ja
bulldo-s-mallisissa autoisa kuitskin
eluovi j! keskiovi ovdl nolenmar
akseleiden vailisellä alueella

KOK = äu1on koko

Numerc viinaa vaihteiden
må&å4\ jos riedosa.

K-Or-TO j. POISTO = kdylti'önofto.jå

Numerclovarj4esLyksessii: vuosi, kunkausi.
päivit lvlikpp. 0Fkunk rdesla 1d

N
B
E
K
T

K
L

s

= bulldog (elumoonon).

= nrahu.i (keskiD@fion).

= v@slelultJPpi jaovikoodi

= l:ihiliikeme/esikdupunKbsi

= *unr'niihiliikeMebusi/puoli-
hiisri. kuis L nuttd korkeal

P = parenrnrin vdsteltu puoliturisli.
E = låysturisli

koodi on esitetly pelkistetysti kolmella
(nivelhseissa nel.jållä) nuneolld
etuovi-keskiovital@!i.

Etuovi on tleensii etuaktlin erupuolella
kskiovi akseleiden välissäjåltlaovi

B=
T=
N=
M=
D=

LK

etuoliltå keskioville natala.

kuten edellai. t*mvella I 6ketnå

puoliautondatli ("Wilson').

aurodaalti. muu mdlki kuin
edellå iai mei*i ei tiedcsa.

piiivii.tå ei lietoa. 00 vuosiluvun
sen staaD larkoittåa vuolta 2000.

4=

2=

l=

VAIHT =
M=

AM-
AS=

AZ-

Päivärnäairillä on pyrilly kcrlomas s koska

auro on bdellisuudcse otelu liikenlee_

sen iai poistetu kiiylöslå. vdhoisla
bus*isla ei kuitenkaan ylcensii ole

tiedo$a kuin HKL:i liFllin€n P!m.
Kaiynöö.otLo on silloin rapåhtrnurjokin
aikå påivåmåiiiin jälkes ja kdylöstii
poisto on kilytiinnösså settdul tapdltu.
jo ucila hnk rsia aikaisndin.

HUO|U. = 6uira tietoja ja huomautuksia <

=,ik.hemmin/edellinen.
> = oyöbeonin / seurova

Helsingin kaupungin liikennelaitos
107, Vanåja VLB 6 / Wima vuodeLta

1961 Helsinginkadulla Kuva Juhani

lbluslolueflelon merkklen selllyklö

$nrrrof 1t2no1 13
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NRO ALT]STA Malli Tp. Vm KORI KOK LK

Helko
wiima

K10t
K122

IST

24
22

24

22

24
22

24
22

24

22

24
21

24

2l

24
2l

24
21

24
2l

24

2t

24
21

VAIHT.

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M
AZ5

M
M
A.Z5

REK.

A-zt67
B5-460

^-2369BS-834

A-2683
B't-247

A-3001
BU-806

A-3589
BU-809

A-3851

AZ-411

A-4078
A2-468

A-4t67
AZ-480

A-4504
BB-624

A-4549
BC-399

A-5517
BE-299

5t

A-6259

BG-I5?
5t

K,OTTO POISTO HUOM-

9r Scania-V

9l Sisu

92 Scania-V
92 Sisu

93 Scania-V
93 Sisu

94 Scania-V

94 Sisu

95 Scåria-V
95 Sisu

96 Scania-V

96 Sisu

97 Scania-V

9? Sisu

9E Scania-V

98 Sisu

99 Scania-V

99 Sisu

100 Scania-V

r00 Sisu

l0l Scania-v
r0r Sisu

r01 Volvo

Sisu

BO55(F860) B 40

B-74SP B 58

BO55(F860) B 40
B-74SP B 58

BO55(F860) B 40
B-74SP B 58

BO55(F860) B 40

B-74SP B 58

BO55(F860) B 40
B-74SP B 58

BO55(F860) B 40

B-75SP B 6l

BO55(F860) B 40

B-75SP B 6l

BO55(F860) B 40

B-75SP B 6l

BO55(F860) B 40

B-75SP B 61

BO55(F860) B 40

B-75SP B 6I

BO55(F860) B 40

B-75SP B 6l
BIOBLETeIi T O!

BO55(F860) B 40

B-75SP B 6l
BI0BLETeIi T 0l

Helko(>HKL) Kl01
Kl22

400600 560000 Ohj.oik.p.

580200 720000 < 240

400600 1610000 Ohj.oik.p.

580300 720000 <245

400700 s60000 Ohj.oik.p.

580400 720000 <252

400700 560000 Ohj.oik.p.

580500 720000 <258

400800 560000 ohj.oilcp.
580500 720000 < 261

400800 560000 Ohj.oik.p.

611200 120000

400900 590000 Ohj.oik.p.

611200 720000

400900 610000 Ohj.oik.p.

611200 720000

400900 610000 Ohj.oik.p.

620100 720000

401000 530000 Ohj.oik.p.
620100 720000

401100 610000 Ohj.oik.p.

620000 720000
EZF-194 010813

H€lko Kl0l
Wiina Kl22

Helko Kl0l
wiima Kl22

Helko Klol
Wihna K122

Helko
Helko

Helko
Helko

Kl01
Kl12

Kl0l
K 2

>AC-167

>AC-369

>AC-683

>AD-I

>AD-589

>AD-851

>AE-78

>AE-l67

>AE-504

>AE-549

>AF-517

HelkeKu$er Kl0l

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

T

B
B
T

4
4

4

4
4

4

4

4

4

4

4

4
4

4
4

4
2

102

to2
l.)2

Helko

H€lko
H€lko

Helko
Helko

Kll2

Kl0l
Kl l2

KlOI
Kll2

H€lko>Kutter Kl0l
Helko Kll2
Carruscityl K22l

H€lko(>HKL) Kl0l
Helko Ktl2
Camscity L K221

401200 590000

620100 720000
EZF-190 010813

Ohj.oik-p. >AG-259

M o S:laK-4-4
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liikennelaitos 99, Sisu B-
75S P/Helko vuodelh 1961.
Kuva BoAhlnås. Helsinki

I'

HKL 101, Scania-Vabis BO5s (F860) /
Kutler Alusta on vuode ta 1940
kuvassa oleva Kutler-kor taås
vuode ta 1955 Alkuperåinen korioli
Heiko Kuva BoAhlnäs, Helsinki

r-;-:
lr

I
I

II
I{

He singin kaupungir liikenne
laiios 105. scania vabis Bo55
(F860) / Helko vuode ta 1941.
Tåsså I nja-autosarjasså
ku jeliajan paikkå olioikealla
puolella luotsalais ttair'.
Kuva PerttiLelnomåen

*'
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NRO ALUSTA Malli Tp. Vm KORI Malli Va/Ov KOK LK VAIHT. lsr R-EK. K.OTTO POISTO HUOM.

103 Scania-V SC-VBO55(F860)B 40 Helko? Kl0l B 4 M 24 L-6966 410100 590000 Ohj.oik.p. >AG-966

103 Sisu B-75SP B 6l Helko Kll2 B 4 M 2t Bt-727 620100 ?20000

103 Volvo L94UB T 0l Ikarus E94 K22t B 2 Az5 43 ZtJ-239 010500

104 Scania-V SC-VBO55(F860)B 40 Helko Klol B 4 M 24 A-709t 410100 570000 Ohj.oik.p. >AH-91

104 Sis! B"75SP B 6l Helko Kl12 B 4 M 2t BJ-624 620100 720000

104 Scania L94UB T 0l ]karus E94 K22l B 2 AZ5 43 ZIJ-238 010500

105 Scania-V SC-VBO55(F860)B 40 Helko>Kutter Klol B 4 M 24 A-7607 410100 610000 Ohj.o;k.p. >AH-607
105 Sisu B-75SP B 6l Helko>Kutter Kll2 B 4 M 2l BL-591 620100 720000

ros Scania L94UB T 0l Ikarus E94 K22l B 2 AZ5 43 AYU-198 010500 M mo S3aK-4-4

106 Scania L94UB T 0l Ikarus E94 K22t R 2 AZ5 43 AYU-19? 010500

106 B0ssing LD6T500 B 39 Kaipio
106 Vanaja VLB 6 B 60 Wiima

107 Blss;ng LD6T500 B 39 Kaipio
107 Vanaja vLB 6 B 60 wiima

109 Bussins LD6T500 B 39 Kaipio
109 Vana.ja VLB 6 B 60 wiima

llo Bossing LD6T500 B 39 Kaipio

rro Vana.ja VLB 6 B 60 Wiima

lll Bilssing LD6T500 B 39 Kaipio

lll Vanaja VLB 6 B 60 Wiima

112 Bilssing LD6T500 B 39 Kaipio
n2 Vanaja VLB 6 B 60 Wiima

Kl0l B 4 M 24 A'-10234 39[00 520000
Kll2 B 4 M 20 BV-315 610200 730000

K10l B 4 M 24 
^-6089 

391100 530000
K 2 B 4 M 20 BV-240 6t0200 730000

Klot B 4 M 24 A-5993 391200 550000
Kll2 B 4 M 20 By-273 610200 730000

Kror B 4 M 24 A-5986 391200 550000
Kll2 B 4 M 20 BV-186 610200 730000

Klol B 4 M 24 
^-5982 

391200 520000

K 2 B 4 M 20 BV-353 610200 710000

Ktol B 4 M 24 A-5946 39t200 530000
K 2 B 4 M 20 BV-192 610200 730000

M mo S3aK-4-4

Mmo S3aK-44

M mo S3aK-4-4

M no S3aK4-4

M mo S3aK-4-4

>4K.234

>AC-89

>AF-993

>AF-986

>AF-982

107 Scania L94UB T 0l lkarus E94 K22l B 2 AZ5 43 AYU-196 010500

108 BUssing LD6T500 B 39 Kaipio Kl0l B 4 M 24 A-6101 391100 520000 >AG-l0l
108 vanaja VLB 6 B 60 wiima Kl12 B 4 M 20 Bv-426 610200 720000
106 Scania L94UB T 0l lkårus 894 K22t B 2 AZ5 43 AYU-195 010500 M mo S3aK-4-4

t09 Scånia L94UB T 0l Ikårus E94 K22l B 2 AZ5 43 AYU-194 010500

ll0 Sceia L94UB T 0l lkarus E94 K22l B 2 AZ5 43 AYU-193 010500

111 Scania L94UB T 0l Lahti 402 K22l B 2 AZ5 46 Zll-246 010400

>4F"946

112 Scmia L94UB T 0l Lahti 402 K22l B 2 AZ5 46 ZIJ-244 010400
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Helsing n kaupufgn rikenneaitos
112 Vanaja VLB 6 / Wima
Påjarnaessa Kuva BoAh fas

HkL Buss irkenne 107 Scanra
L94UB 4x2 / kårls E94 vuodela
2001 Helsi.gin tläkeskuksessa
klva J!hana Nord u.d 14 7 2OOi

HKL Bussi kefne 112 Scan a
L94UB 4x2 / Laht 402 vlodeta
2001 E e nalkonpurkuatlrta
Kuva Juhana Nordtud 22 4 2001

r
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Tamä UPN 29.4 vuodella 1982 o tode nen hatur.a
suus Tavå GS korf€nScaniåK82CL Huo malla
Ta va ko sta ålto pa ve vuodef r998 kevaäseen asl
Ak!perainen numero ol 285 loka mu!tt! sttemmrn
28 ks låveä lopula 23 ks Kuva Juhafa Nord lnd
25 91997

Oy L ken.e Ab n lekn sestLvanrr nla ka lstoa 1990
luvun plolessa vålssa ö tåma Lahti300 -kor nen åuto

- O.U 4 o.ro, "1 ,.-ooFr lo- Hö ord
o .o B.a _åjl..d ö lJ oötöe to . <a. rt r-rd". .d

lamå alto sa vo th-automaattiva hteiston aulofråatl
tor ö' I.r or .d.r' lö'rörF

vos Paavo Koskse. a kana hankillrssa å!torssa penn

hårv na s a koska yhden å!tomaatin h n.alla sa rso.

Yksirtarskappareeks la tämä auro 268 ui,1B-168.
teraskuuppåist! m a varustellu Deta C ly kor n€n

VoLvo B58 vuodetå'1980 VLonnar9Sllok t! hyvn
samå. asia mutta Vovo Blolvl alsiasaautoja
neläkappaella el numerol55 93 94la'137 Tåma
268 posleti n 1996. mlul Vovo De tat 1998

18 112004
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Uude leen ko.ilellu on myos tama Lahti400
koineo auto 265. UKE-593 Alio sa vime
hetk äan v€lå nwe.oks 65 n Tamänlå keen
åuto s nett n Jyv.skylan Likenteele nume,o e
479 A usla o s sVo vo B58la ulsr kori

TälLais. vloden 1980 Scania BR86S
a ustå sra Detå c tylä ol . u. pe/ n L ke.tee .
v s numerot 169 173 Srltemmi. r71'173
s rrelt . S rolaf Likenlee e loten 1990 uvun
puo va rssä L kenree . o näista vai. aurot
169 ja 170 Autol palve vat keväasee. 1996
V mesna akonaen aulo 169 o vakiluseen
yhdesså linlån 70T ruuhkasarlåssa ta alto 170
o iajossa va€-aulona e.llar. hatuo n

['-

,rrcEl

Vuoden 1981 hankintoih n kuulu kaksr vo vo 858 aa josså o Låht
21 Centrum -kor E r kuvå. ålto 69 (a un per n 269) UNV 784 sekå
ssarensa 188 Autot o vat kåytössa kevaaseen 1998 oppua ko
nåan lnlo lla 76Ata 768 S ta ennen nolemmal o vål nla a 75X

lr,4yÖs Laht 30 -hora ha.kirt | 1982 Tama aulo 186 UPN 379. o
Scanian K82CL|-a usta ia kuten myös aulo 184 Scanra Kll2CLN
-alusta la oLvai pLolestaan samannako set aulol 187. 'ls7 jå 198

Kaikkr nama po stettrn 1998 Erily sest altol I 87 ja 1 98 p I vat
rode la vo makasta aanlä åhtamåtlomasta koneesialoht!er sen
sjaans.manainenautol9Toliaan€laå. svslynyl

Laht 30 kor n sa myos l9S2 kaks Vovo Brol/:åa L kent-"en
numerot.äi å o vat 1951UPN 332)la klvan 196 (UPN-378) Namå
aulot o rval lode la p lkåan njån 75 vak okallsloa S llä hnja la ne
paveLvatkin posloonsa (1998)ast Nåma autot orvat mesen
aleltu a a naki. hyvin kåheasta la ku !neesta äånesta påate en

i
tEn!.i n]\
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Alto 50 (uPN-375)o. Volvo B10lM^1/iffa
K201 vuodellå 1982 Tämä auto ol å un
pern nlmero a 48 [,]! ta samån a sia
auloja olvar 30 36. 156.251 ja 284
LoppLaikoinaan auton 36 numero muutlur
34 ksi. 251 5l ks la 284 84 ksi Kåikk

Auto S3eienlnen 283 (URx 462)on
vlodelta 1983ja pilulde iaan låydet l3 m

Mult samån aisel altot o vat 161 (URX

461)tä 229 (URX 452) NamakinVolvo
810M aluslarset W ma K201 t porsletl n

1998 Tos n åkkå tå nama autot e våi
posletlaessa o eei sr a vanliån oy
LikenneAb n Paavo Kosk nen lyy n

auloJa o seisoreilu ptkåan en.en I ken
leeseen otloa Tiettaväsl es herkrksrelto
229 olioiettu aloon vasla 1986

Vuonnå 1983 valhrstur tama Sca. a

BR1lz/Wima K20l Scaniän esillely
a!loks Vuonna 1986 allo myytin Liikef-
leele tossa se sa numeron 24r ja k lel
llvl/-r12 Aulossa on ahtamaton mooltor
jå Voilh n altomaaii varhte slo Vuonna
19s8 auio s retl n Jyvaskyåän numerole
478 jossa se sa o la aiosså vuoden 2002

oppuploie e åsti RAlTlOn numerossa 4/
2002 on kuva tåsla autosta Jyvåskylassa

"r i-,! i ''ll' 8.*å

W ma K202 korsaVovoBl0M perus

busseta hanktr n ukuisa Vlonnå 1986

1! ivat ålrot22 ja 86 vuonnå1987au10114'l
144.146.147 )a 163 Seu6ava.a vuonia
176.235-23f 240 242 249 lMyÖhemmn

sr retl n HakLnilan puoleliå 1988 ma sel
artat224-227 2381å239 Autol64 73 157.

159 162 1641a233t! vai1989 Viela 1994

Kovistonauro hånkk autot 101"1051a 1995

aulot 106 sekä 107 jolkåolvatWiman
varasloon korttam a altola e ins kakk-
la voja Naisså o )a 2+2+1 -are\ )a zF
altomaållvalhte sto. a emmål autol o val
kepp va htesia Lahdesta strreliin 1995
LiLkenieele n!mero e 115 tå anenVovo.
mutta se o i 1+0+2 0v lla ia A ison allo
maaii a Altola sirneltirn vuoden 1998lalkeen
Ko v slon Autof yksrko hin Poryooseen
Lahleen Jyvaskylaån Kuoprcon ja T!rkuun

2A 112004



Ensimmåinen vars narnen sarja auiomaårt
va hlers a aulola iu iLikenteelle vaslå
1991 Ne olivåtk n silte. vars n e.ikoisia
puo malål a lakanootto nser e volvo B 1 0R
-al!slalle rakef netlula Lahti 400 k! jell-
mia Numeroiolival TS 80 8'l.82Ja85
Nåma adtot s iietlin r999 Turun Linja aLto
Oy: Iela KA n myylyä ilon yhl ön pois
a!losarla jaeiiiin lurk! åis le p kk!yhlörle
Klvassa autot 80 8'l ja 82

Likenne Oy n k lpa lvoilon seurauksena
hånkittin He s.g n sisåiseen rikenieesee.
1995.nuhkea 15 aLion så.1å MB O 405 N -
maia a attråb!sseja el nunerol1l6130
seka seitsemån Vovo Blolv/Ca(us Cilya
seulul kefleeseen.umerorltåan 108-114
Samana !uo.na '1995 saatrin ajoon myös
ensmmarnen videsla Kabus TNl6Z1
kaupunk autosla Lopul Kabus t vam sluts
val vuonna 1996 Viela vLodenva hteessa
1997 98 s rrettin L kenlee ekaksr[4BO
405 N -malaralattiabussia lisäa Ka kk

Nrlersut vet n Kuoproon 2001 Kabusitlo
1999 Cåftls Crtyla siirrettin Lahi flo e
Potuooseef ja myos Kuoproon Kabus sta
onju ka slu kuvå RAlTlQssa 2/20031a
Carus C tysta RA T Ossa 3/2003 Lrkenne
oy n (oiminta ioppuisiis kesäa kalau u h n

s nryttäessa 20011å v me sel aulot olivat
so Mersu sarJata h!utama Carrus C ry'rässa kuvassa allo 122 lintå a 76 vasta
kayltdonoleiluna kesa ä 1995

I
frF
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Tioailrrrirron oi .rlo rnir|kalal|r rv.rI*ttr, tollol *atIl k.]rr.tan

Jos haluat saåda nopedli ajankohlaisia tie-
toja sRs:n lai muut€n alåa lähella olevista

lapahtumista, se kåy påinså såhköpostitse.

Jollet vielä ole mukana. Sinun on ensiksi

ilmoitettava rinkiin liittymisestäsi yhdistyk-

sen sihteerille såhkÖpostitse osoitteeseen
j.no.dlund@kolumbus.fr . Muihin osoiilei
siin lähetettyiä viest€iå ei otera huomioon.

nen riittå& Jos haluat erota ringisrii. siiläkin
ilnoilus $maån osoilteeseen.

Tämä palvelu toimii tåydenttvånå våli-
neenå RAlTIOnja SRS:n verkkosivujen rin-
nalla. Såhköposfiinh ei ko
piiä jiisenlehteå kuin intemetsivujakaån.

SRS.I N FORMAATIOTA SAH KOPOSTITSE
Samalla suostut siihen, enå sähköposti
yhteystietosi välit9y kaikille mukana olevil-
l€. Tåhån rinkiin voivåt tulla vain SRSin jä-
senet, e;våt seumn ulkopuol;set. Muistak@:
kukaån ei ole tåsså systeemisså autonaatti"
sesli mukanå, vaan ainoastaan ne, jotka
såhkÖpostitse ilmoittauluval yllåmainittuun

såhköpostiosoitteeseen.Yksi ilmoittåulumi

KUVAILTA
xevÄr zoo+

Suomen Raitiotieseura ry:n kevaiän 2004

kuvailta jiiiestetii?in sunnunt^;nz 25 -4.2004
Helsinsin Railioliikennemuseollaalkaen klo
13.00. Teemana edelleenTamper€en joukko-

l;ikeme (l€ema aloitetdin kevätkokoDkss-
sa 29.2.). Lisäksi katsolaan Ilkka Hovin diG
ja Helsingin rairioteiltå I 970iuvulta.

MTIKKAHARRASTUSMATIG PIE ARII N
19. - 235'2oo'4

Sis&jinjestömme Svenska Spårväessäl1ska-

pet jä.jestäå P;elaiin hanaslajamatkan. jo-
hon voi osallistua mukaan myös Helsineis-
tä Osallistujat Suomesh matLastavat smal-
lajunålla Pietariin keskiviikkona 19. touko-

kuuia ja osallistuvår ruotsålaisten ohjelmaån

sunnuntaihin 23. loukokuuta 2004 sukka.
Matkan hinta on 995 euroa- Lisiiä laajem-
pe tieloa malkasta on saaiavilla verkko-
sivuilla: htp/tu1wv.ss.sdr€sor,/index.php?id=3

SLHS:N RETKI MOSKOVAAN n.6. -2:L2OO4

Sharjä4estömme Suomen Linja-aurohisto-
riallinen Sewa ry iäie$år ioukkoliik€nne-
harrdstusaiheisen matkan Moskovaån rcitilH
Helsinki Viipuri Noveorod Moskova

P;hkova Perseri jlartto Tallinna

Helsinki. Tutuslumiskohteita ovat mm. \4i-
purin liikennelaitos, Novgorodin liikenne-
laitos, Pi€tarin ulkoilmarautatiemuseo ja
Moskovan raitiovaunu- ja bussimuseo.

Yöpymiset hotelleissa (Novgorod, Mosko-

va, P;hkov4 Tdtto). Matkm hinta 380 euroa
(sisältäåviisum;n).

Tiedustelut ja ilmoihauhmiset viineis'
tåän 20.5.2004 Timo-Pekka Legelle, 09
529408 tai 0500 - 905 079.

22 1120lJa t^"oI-



TINJAT
6. I 2.2003 | Itsenäisyyspäivån jLrhlallisuudet

p.esidentinlinn6sa sii6ivå1 mitiolinjat 38.
3 ll 4. 7A ja 7B poikkcusreileille.

l.injat 3B ja lT aic(iin Mannerheimin-

lieltå linjan 3T rcitliå Ijiran sairaalalle.iosta
!aunut jarkoival Pursirniehenkadulle linjan
I A käåntöpaikallc. Eimn sairaalalta olikoF
vaava bussiyhtels linjalla 3X Kaupparorille.

l.inja4 aietliin Mannerheiminliehä 8rc1-

taialle. jossa linja kåånrli ynpåri. Bussi-
yhleys Karajanokalle linialla 4x oliiärics-
lelty Lasipalatsin pysåkil1å. Bussi ajoi rcil-
riä Kairaniemcntalu - Liisånkaru - Ma.ian-

kalu - Kanavakaru. Alkuperäisel suunnilel-

mat ajaa linjå .1 Kauppatorille asticivål to-

reutunecl alun pednkåån poliisin notiteuua
Kauppatorin plsäkin mellakka-aidoillaan.

Linjat 7^ ja 78 ajoivat Kruunlnhaan

si jasta ltautalieaseman kautta.

Ko6 aavilla bussilinjoilla nålrliin seum'
\aa kalusloa:3xllä HKL 95l,1ja 9931 sekä

4Xrllii HKL ?7ja HKL 28.

M uutokiå Hehingin liikent€essä l. 1.2004

Bussitl

Launasaaren ja Länsi-Pak;lan liikenne

Linjalle 66 tuli lisäå liikenneltä.

Linja 2lV Asema-aukio - I-aunasadi.

aiaa dkisin ja lauanraisin aamLrsla illaan noin

klo 6 - 21.

L;nja 66A. Laultasaåri - Länsi-Pakila.

aiaavain arkisin noin klo 18 asti.

Linjan 668. Rautatienlori - l.änsi-Pa-

L;nja 62. Rautatienlori - Pi.kkola. a.laa

va;n arkisin noin klo 6 - 18.

Muna muutoksia bussilinjoilla:
Bussicn 15.20.20N.42 ja 16T aika-

Bussicn 58. ltäkeskus - Munkkivuoti.

ia 58B. lråkeskus - Meilahti. ruuhka-ajan

aikataulul nuutluival.
Bussien 14. 42ja 63 a.ki ia laLranlai'

liikenne ha^'eni. Bussicn I7. 20. igA. 40.

41. 42. 6i. 65A. 7?.ia 73 sunnunlailiikenne

Metron Iiitynrälinioille 904. 92. 94A.

94B, 95, 95N. 97ja 97N ruli pieniä aikatau-
l,hu,toksi" iltaliikcnbcscen.

Linjaa 67 Raulalicnio.i - lbrpparinmä-
ki 1i;kennöi nlkyaän flKL-Eussiliikenne.
Kalusto hrjalla on ollur kidavaar vakio-

vuorcia on ajeru Laht scaloilla sekä eten-

kin uusilla Ikaruksilla. Ruuhka'autoina on

käytetty crilaisia korkeila busse ja.

Raniolinjan 2 rciui muutui. Kakkonen

eieniiä ajaToiselle l;nialle. vaan Katajano-

kaha Kruununhaån kaulla Rautalienlorille ja

Aleks4nlerinkalLra takaisin Kataianokallc.

Kakkonen ajaå !ain yhreen suuntaan. Myös

aikalaulu fl uuttui. Kakkonen liikennöiarki-
sin noin klo l0 - l7 hiukan entistä tiheäm-

Railiolinjan l. Kauppatori- Kip)lli iha-
ja lauantailiikenne loppui. Aicn päi\älii-
kenteen luorc\'äli piteninoin 20 minuutik-

si. lA ajaa kutcn cnnenkin.

Mlös kaikkicn nruiden railioliniojen
.ikalaxhrt muutlui!a1 L tanrmikuuta 2004.

Koskelan hallin laalennusosa Ylhäållä
vasemma a kuva raiteen I luotala okealla
nåkymå raiteille 3,2ja 1. Hållnakennuksen
kied!,nyl ympårysralde tulee nyl laatennuk-
sen svusla sisälle. Kåikkisivun kuvai
Jorrna Rauhala 1 12.1993.

Alhaalla vasemmaila raide 14ala vaunun
337 perå Siilå oikealle vahdeyhteydetön
raide 13å iå vaunun 362 perä lMyös

€iteelia 12a puutuu vaihdeyhteys. Nåilä
plstoråiteilla såiytetaån haruo n jos
koskaan kär.tettåviå vaunuja, ia ne

vedeiåån siloin lrukilla tilapäslå pinta-

vaihdeiia kåyltåen pois säi ylyspaikoi taan.
Raide 14a 337 320ja 157 Raide 134:362
ja 332. Råide 12a: 352la 135. Alhaalla
oikealla laajeinusosaå sisålletulevan
vmpårysraiteen kohdalla

ftnrnof 1t2004 23



METRO
Helsinsin melrojunien ulkokylkima;non1a
(arar kutcn mtikoissaja busseissa) on t!l-
lul karvnöön: ensimmäiset laml niilryivåt låu-

antaina 6.12.

100-sarjan vaun hn mahtuu yksilarra
per sivu. 200-saian jokais

Lisiiä mainonlaa on koneportaiden kån-

silla (siinå kumisten h innipirokäiteiden vä-

lhsä). Muhå on niilå taJroia io rcv;tly ini
(mm. Kmpissa). iolen låmän estäm;seksi

larojen päåt on p;lånyl teipåtå

10.l. sekå 2.2. (lumimyrskyn jålkeen)

naytli siltå. e1tå metron yhdyvaidetta olisi
1iikcnnöitl kiskokaluslolla.

Yhdlsäiteen pååssä metrovaihteen.iål-

kecnseisooåinavain kolmevRrn I lkb-tly-

UUITA KATUSTOA
variolram HKL 218 saapui Helsinkiin
2-12.2003. Mineinen toimiteltava vaunu

neljdstäkymnenestå tilatusta vtuiotmmhla
eli HKL 219 saåpui Koskelan 21.1.2001.

Ensimmäinen vaunu oli sapunul Helsin-

kiinjo ll.l1.1998.
HKL-Bussiliikenteelle tuli vuodenvåih-

leessa Scånia L94UB 4x2 / Ikarus E94F -
autoi 40ldl123 sekå Scani^ L94UB4X2 /
Lahli Scala -aulol 424 - 428. Auroja sijoi-
lettiin muun muassa Hehingin linjoille 23.

90,96, 67,'70. 70't j^ 1ov. Havåintoja on

loki paljon muuallakin. Etelå-Suomen Linja-

liikenleellc on tullul uusia Scania/lkaruksiå

kuusi kpl,joista nelj ä pääkaupunkiseudulle.

TIIKENNEHAVAINTOJA
3.12. liikku; linjan 4 vuorossa 44 vaunu

Nrll-vaunu 103. Plussaämabmien Nrll-
vaunuied aiot liqjallaovat v;ine aikoina ol-
Ieel eriltåin harvinaisia. Myös lorstaina

4.12.2003 oli mitiolinjalle 4 eksynyl "plus-
saåm alon" nivelvaunu cli Nrll 103. Liqia 4

ei kaiketi nomaalisti kuulu plussaåmatlo-

mien vaunujen vakiolinjoihin.

Madantaina 15.12. illapäivållåVallilan

alahallin pihalla rckkalavclillå Nr I I-vaunun

99 kori lähdössä otanmäellc.
Raitiolievaunul;njalla lA on nähty HKL

9 perjantaina 19.12.2003 aaft uruLrhkassa.

Havaintoja: Per.jantaina 19. I 2. ha!aitiin
vaunu HKL 239 kååntlmässä Mannerhei-

minlieltå Helsineinkadulle keUo ktluden ai-

koihin alkuillasla- Vaunu kulki matkustaji-
en kanssa. kilviryksenå oli '3 Eira . ilnan
as;ankuuluv@ kirjainta'll

Maanantaina 22.12. raitioliikenne oli
sotkussn enemmånkin. OnBelmia oli jo puo-

lenpäivän aikoihin. kun linjan 78 liikennet-

tä havaittiin oikoreilillä Helsin8inkadulla.

lllemmalla nitioliikenne Manncrfi eimintietå
pohiois€en oli ainak;n oopperan kohdalla
jossakin vaiheessatukossa. jalinjan l0 vau-

nuja käån.ytetliin aikalauluslislå Kuusi-

liellå.

Vaunu 98 on saanuivuoden 2003lopu la
uudenlaiset injakilpinåytöt leksteineen.
Kuva Jorma Rauhala. Mannerheiminlie
31 12.2403.

lvluseovaunun 339 kunnostus etenee.
Kuvassa etualalla huole la Vållilan vaikolla
kunnosletut Tampellan telil Kuva Jormå
Rauhala 1.12.2003.
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Harjavaunuista ainakin 2120 on joulun

alla ollut ahkerasti i;ikk€ellä
Måånårraina 22.12. klo 9 rienoilla oli

Karhupuiston pysäkillå Helsinsinkadun

suunlaån niin paljon kiskoilta aumttua ja
pysåkiltå au.aamalonta lunt4 että matkus-

tajat joutuival sandmukaisesti nousmaån

vaunusta ia laskeurumaa vauuun, ios ky-

seesså oli Variolran. Tapahtuikohu tåmä

ensimmåisen kenan Helsinsin miliovauu-
Iiikenteen historiassa?

Pyrypäivänå 22.12. k€llo I 8.20 aikoihin

linjalla I 0 vuorossa 94 Pikku-Huopalahteen

päin menossa olleen rv 237:n e.upåå putos;

Mahnerheiminaukion viereisesså va;hte€s-

sa kiskoilta- H055 sekoi edessä ja avusli
raivauskalustollå ja womn 90 vaunu 209

oli vetåmktä va.ten kytketty 237:1 petä-

pzliihiin.Suistuninenpysåytlimyösvaslaår-

Pe. 2.1.2004 nåkyi vaunu l4linjalla lA.
Helsinki 5.1.2004: Linjalla lA olivat

ajossa Laihiannivelei 8, 9, 13 ja 14, illa-
ruuhkassa kaikki n€ljä sananaikaisest;.

Hki 7. L2004 aanu-ja ih&uuhkåssa lin-
jaUa lA mm. vaunut HKL 8,9, 10, llja 14.

7.1.2004 olivaunu206 pudonnutkisko-

ilrz Töölön hållin edustalla noin kello 19

aikoihin. Vaunu oli ilmeisesti ollut matkalla
johonkin hallin raileisra l-4. muua toinen
ja kolmas teli olivat nousseet matkalla
olleissa vaihteessa pois kiskoilta. Vaunun

viimeinen osa oli lainunul kulkusuunt@n
nähden vasemmalle (samalla lavalla kuin
joulun allaL6;palatsin edessä Hsko;lta pu-

donne€n vaunun keula oli taittunut oikeål-
let

vario;den saaminen takaisin kiskoille
vaarii ilmeisesti enemmän työtäja noslo-

voimaa kuin vanhempien vauhujen. Paikal-

la 01iH055:n lisåksimm. hinausauto, jolla
vaunun teliå vedettiin kiskojå kohti teliin
kiimitetyktii silmukokla. Vau.un nosto su-
jui paireilmalla(?) toimivilla lunke;lla-

Myös toBlaina 8.1.2004 vaunut 8, 9, 10,

13ja 14 ovat liikkune€t NJinjalla lA ilra-
påivällä ruuhka-aikaan. Sen sijaån Vario-

linjalla 38 vaunu 213,

linjalla 3T vaunut 231ja 240

sekå linjalla l0 vaunut 205,209,211,
212, 225,226,236 ja 239.

Yhteensä siis ll Variota.

Nivelvaunu HKL 100 liikkui NrII+:na
Håmeentiellå maånantaina 12.1.2004 noin

klo 12.43. Linjakilpilaitteet nä)4tivåt sanm-
laisilta kuin NrII+ 98:ssa.

Havainloja 12.1.2004: Linjalla lA
kalustona olival iltaruuhkassa (lässä jaii es-

ryksessi!) vaunut 8, I12, 14, 105,9,71, 10,

75ja 13, to;sin så.oen kaikki viisi telivalnua

olivat linjallå. Näiden vaunujen sisiille on
ilmesrynyt "Lippujen hinnat 2004'!tarroja,
joren ilmeisesli ainakaån utys;n suunn;tel-

matonta ei ni;den knyhö ol€.

Linjalla 2 oli yksinomåan plussåttujå Nr-
vaunujå, plussåanatonta kalustoå Iöytyi yk-
kösen lisiiki linjo;lta 4 (103), 7A (107)ja
78 (%),linjalla l0 ol; Varioiden lisäksi nyös

Kello viiden j ålkeen ;ltapåivällå li;ken-
ne Månn€rhe;m intiefl etelåän ruuhkaulu;
hieman vaunun 38 (linja 4) hajottua Hes.
periankadun pysåkillå. HKL:n huolloauton
saavutrua se työnnettiin pois vffio-vaunulla
2ll (linja l0).

liisraina l3.l.2004klo l6jålkeenmitio-
liik€nne Mannerheiminliellå pohjoisen

suuntaan tökki pallar ke!m.
Syy liikennemoniin oli ilmeisesti linjal-

la l0 ollul VdiotEm 236,jota n. klo 16.30

ryömetliin kohli Ti'ölön hallia Tullinpuomin
kohdalla. Våunu 236 oli kytkefty vaunuun

N.II+ 74,joka oli myös Hldtetty linjalle 10.

Vaunut lienevät kä4ntyneel ympåri Kuusi
tien kohdalla. Vaunussa 236 ei nåtynyl vau-

ridt€. ioten se oli aiokelvoton iosrain muusta

s]rysiå

Liikennetulppa oli ilme;sesti syntynyt
jossain Töölön hallin ja No.denskiöldinka-
dun vålissa ja se vaikutti siten kaikki;n
Manskua pohjoiseen liikennö;v;in linjoihin
(3T, 4, 7A, ja l0). Tapahtuman johdosta

nåiden linjojen liikenne meni pahasli sekai-

sinja esim. linjalla 4 vaunut olivaljopa puoli

kienosta aikataulustaan myöhåssä.

Lasipalatsin itäinen pygikkipuoli oli vii-
den maissa mustan@ ihmisiii, ku. pohioi-

s€n suuntaan €i ollut p;tkäån aikaan kulk€-
nut vaunuja. Linjojen 4 ja I 0 vaunuja käån-

nlettiin ainakin Kuusidellä Kalajdokka jäi
ilmån mtikkaliikennettä joksikin aika4 jo-
ten ;lneisesti Kauppator;n ja €hkä Yrjön-
kadunkin silmuko;ta käyletli;n. Linjan 7A
vaunun nåhliin kååntyvån Raulatientorin
suunnåsta Las;palatsin pysåkille. Aleksillå
linjan 3T vaunuja ajeli peråtyslen.

Vaunu NrU+ 94, joka kolaroi bussin
kånssaAteneumin edesså8.1.2004.61i lin-
jalla 6 distaina 13.1.2004 åamupåivällå.

Keulaån oli tehty "kosm€etlis;a korjauksia";
Iommot olivat rållellå. mutrå keulå oli sa-
nut tuoretta ma4lia pinlaånsa-

våriormmit olivai riisraina I 3. L2004 lii-
kenteessä niukkalukuisia kuten aiemminkin

alkane€n vuoden aikåna. Linjalla 4 oli
13.1.2004 vain yks; uusi vaunq 201 wo-
rossa 45. Kympillä nåhdin a;nakin kolme

nivelvaunua uusien vau.ujen joukosa Kol-
moslinjoillakulkiva! uusistavaunuisra aina-

kin 225 ja 237. Viime päivinä kolmosen

vaHokalusloon ovat kuuluneet vaunul 2ll
ja 240 sekå ajoitta;n vaunu 213.

Vaunul8. 10. l3 ja l4 olivat l;njalla lA
myös 1 3.1 . iltaruuhkassa. Vado-vaunuja oli
linjoiUa 4 ja 6 ainakin yksi kunmallakin,

toisaalta linjalla l0 oli useissa vuoroissa
korkealaniavaunu. Plussaamatonta NFka-
lustoa oli edell@n myös li.jalla 4 (vaunu

r03).
Perjanlaina 16.1. havaitliin plussaa-

maton Nrll-vaunu 103 linjalla 3T.

Ha{avaunuisra liikenteesså ol; 2120.
Linjalla l Aolinaamntai-ilra l9.l. "nor-

maali": kaikki vuorot Valmet;n nivelvaunuja-

Alkuvuoma lA:lla on melkei. aina ollDt
jokunen vanha vaunu.

2003. Kyseesså oli uuden mååliruiskun
koekåytlö. Kuva Jorma Rauhala 1 .12-2003-

Vaunu lSsaiuult€ maalia nokkaansa
hiemån ennen romutustaån joulukuu€sa
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liistaina 20.1. iluruuhkassa löylli
lA:lta 6 kplNr 1l+ seki vaunu li. Kaksi

vloroa luntui puutluvan ryystin. lai sitlen
jokin vaunu oli haionnut Käpllän lenkille

ia seur@la joLrtlnut *n työntåmåän pok.

Iltaruuhkassa kun pitäisi ollå 9 vuoroa.

VaJiolramicn mååråod vastaalasti lisäånly-

nlt seh,åsli edellkviikosla.
RL-museossa vaunusta i69 oval !an-

daalir hajonaneet ainakin vaihleenkäänlåjän

kytkimen sekä suunnan!aihlokylkimen. huo-

nåltu 20.1 .

llKL 2l9 ruli2l.l.2004 noin kcllo kah-

deksan Helsink;in. Kaikk; Variotmmil oval

nylsiistiiällä.
Samaan aikaan linjalla lA olijålleen

neliakselisla kalustoa. ainakin tlKL 14.

Ainåkinlaunut llia l4havaiiiin raitio'
linjan l^ aamuliikenlcesså keski!iikkona
2l- 1.2004 hyliävän k)lmåssä säässä.

To 22.1. iltaruuhkåssa olivat linjalla lA
launut t0. l3 ja 14 tukenaan Nrlll 71.96.

I0l. 10,1. l05ja I08.
Vaikka kaikki variol ovat nlt Hclsinds-

så niin esim. pc 23.1. illaruuhkasså linialla
lA kaikki 5 ncliakselista (8.9. 10. 13. l,t)
sekä tukena !4unu137.75, l0lja 105.

variotran 220 nåhliin koeajosså Alek-
silla Senadnlorin kohdalla perjantaina

6.2.2004 hieft an aamuyhdeksän jålkeen.

NivelvaunuLrn Nrl I+95 on asennettu sa-

manlaiset uudenlyypphet linjakilvel kuin

vaunuihin Nrll+98 ja Nrll+100. Ilavainto
tehty 5.2.2004.

Perjantaina 30.I .2004 ilta.uuhkassa lin-
jalla lA olival Karia-vaurut 9. l0ja 14.

Smana påivänä lehtiin myös haruinai'

nen havainto plussaamattomasra NFvau-
nusta 96 linjalla 10.

Railiol;njan 4 yöliikentccssä nåhiiin pit-

käslä aikaa malalalaniavaunu keskiliikko-

26 1t2004

na 4.2.2004.joUoin vuorossa,16 kulki vau-

nu 235. Klseessä licncc ensimmåinen kcF

1a. kun nelosen yöluorossa liikennöi uusi

vaunu luoden 2004 aikåna.

Samaoapäivänänelosellaoli loincnkin

mdalalatlialaunu: 212 vlorossa 147. Kah-

den lai ueamman uuden vaunun samanai-

kainen liikennöinti linlalla4arkipäivisin on

ollut haNinaista koko alkuvuodcn åikana.

Perjantaina 6.2.2004 iharuuhkassa lin'

ialla lA olivat Karia-vaunut 8.9. l3.ia 14.

Vaunu 88. ioka oli mukana hågisessa

onnettomuudessa 21.7.2003. on nyt kuuden

kuukauden iålkeen palannut liikenleeseen.

Vauou havairtiin linjålla 7B lauanraina

7.2.2004.
VaunuNrll+100 oli miliolinjan STvuo-

mssa 33 keskiviikkona 11.2.2004 aamulla-

Linj akilvisså oli käylössä myös määtanpåå-

Maananlaina 16.2. illaruuhkdsa linjal-
la lA oliainakin kaksi Kariaa ioisla loinen

variohm 220 oli raitiolinialla l0 tiis'
laina 17.2.200,1. Havainto tehliin Lasipalat'

sin pysäkillå puolenpiiivän maissa.

Kcsk;viikkona 18.2.2004 linjalla lA oli
ainakin iltaruuhkassa iälleen riitlävä laihia-

lakcdustLrs. sillä vaunut 8. 10. l3 ja 14 oli_

I 8.2.2004 havainb vario-vaunusta 220

linjålla 10.

Våunuun Nr II+ 97 on mtös lishry uu-

det linianä)töt. Miiädnpaänäytöt olival käy-

tösså ainakin linjalla 6 torstaina 19.2. n.

IIKL:n Kdia -vaunu nro 12lählikeski-
viiklona I 8.2.2004 Hclsingistl kohli Tallin_

naa.iossa sille rehdään peruskorjaus.

Må L3. illaruuhkassa sinen io lautu l0
linjalla 2. L,injalla lA neliåkseliset 8 ja 13.

Vanhoja veteGaneja on liikkunul linjoillå 1A
ja 2 alkuvuonna arkipåivisin muutama

Aokunloisia yksilöiiä ovat8,9, 10, 13ja
14. Kuval Kimmo Såteri 19.2 2004

2.3. näh1y Laihialainen tai Laihialaisia

linjalla2. Ainakin vaunu ll on harailtu vaF

variolmm 218 oli linjaliikenleessä kes'

kiviikkona 3.3.2004.iolloin se kulki mitio'
linjalla 10. Havainto lehliin Lasipalalsin
plsåkillä klo 14.30. iolloin launu oli me-

nossa kohti Pikku-Huopalahtea. Sanda pai-

vånä linjalla 2 olivår vaunul t0. l3ja3l.
15.12 Hclsingin l;njalla23 kulussd har-

v;nainen auto kyseiselle linialle. Nimnlåin
Volvo BloM / wiima K202. vm. 1990. nrc

9023.
Maånanraina 15.12.200i oli HKL-

Bussiliikenteen kalustosiioituksissa Hels;n-

sin sisåisillå bussilinioilla m uulakin hieman

tavallisuudesta poikkcavaa: llKL 9826 (M"

B O530N3 Citarc) a.jeli liniaa 71. Pohiolan

Liikenne oli sekin yllättånyt laitlamallaEU-
dinaisen kaksiakselisen autonsa 839 (BCN-

327. Carus Cit"v L/ volvo B!08 LE) lirjal-
le 64.

Havaintoja lumiplrlssä: HKL 412 ja
413 nähliin linjalla 71. Autot (Scanial

Ikaruksen E94f -korilla) havaitliin Rarra-

tientorilla hicmån ennen l2.00 22. I 2.2003.

I-ieneekö nuista 400-sarjan autohla havåin-

toa loisiha linjoilta samalta piiivältä?

Samoihir åikoihin linjoilla 68 ia 738

iouduttiin kcskuståsta pois päin ajamaan

poikkeuveitliå(l-laukilaldenkalua Hårneen-

tielle). Hcrmannin rantatielle juuttuneet re-

kat olivat ilneisesli syynå lähän.

HKL:n tel;bussi eli 9604 (Carus Cily l.
/ScaniaLI l3l LLioli ainakin 7. 1.2004 illa-

ruuhkassa seululinialla 732A. Linialla

ftnrrrof



732(A) ei aikaisemmin juurikaan ole näky-

nyt telikalustoa " ellei HKL 202:n åjelua

732lla erålinä huhlikuisena dki-iltda 2002

HKL-Bussiliikenteen autossa nro 424
(Scala) våitet&in yhä skållä keskioven
yläpuolisessa Lykiss:i, että kyseesså on bus-

si nro 312. Aulo s@pui joulukuun alussa

Ruskeasuon varikolle villähteen kor;l€h-
taalla kokonaai nuDeroituna autoks; ll2.
Edellinen HKL:lle tullut Scalahan oli nu-

meroliaån 3l l. eli pieni vii?ir;nynnärrys oli
ollut kyseesså. Siinå siis syy, m;ksi auton

sisänume.ointi on edelleenkin virheellinen.
Maanantaina 12.1.2004. illansuussa

HKL-Bussiliikenteen maakaasukäyltöinen

Volvo/Såfile-telibusi oudolla liniall4 nimit-
tåin seutulinjalla 324.

HKL9043 (WiimaK202/volvo Bl0M)
oli keskiviikkonå 14.1.2004 ainakin ilta-
ruuhkassa Helsinain sisåisellä l;nialla 18.

Helsingin Iiik€nleessä nähtyä tiislaina

t0.2.2004:
HKL-Bli 315/65A ja HKL-Bli 9606/

66A. Helsihsin 65A:lla oli ajossa m]ös vuo-

den 2001 diesel-teliauto l0l (ta; 102). Fla-

rMunkkiniemen idylliå: ruotsalainen ASEA-
boggievaunu HKL 185 pedssåån saksalai
nen LHw-peråvaunu linjalla45. Juna on
Laajalahdenliellå måtkalla kohti Kauppaioia.
ASEA:n ns. Munkkiniemen boggievaunui
tunnettiin haffasliajien keskuudesså'arkkuina'

vaunujen suoraviivainen f unkkis-ulkomuolo
ei ånlänut muutå våihtoehtoa lisånimen
antamiselle Kuva: llkka Hovi. kevåt 1975.

vainnol noin klo 13, ls. ennen ruuhkaa.

66Alla kuuluu nykyäån olla dieselautoja

myöspåivåIlä.
Torstaina 19.2. oli lavallish kirjavampi

HKL-Bli:n kalusto seutulinjalla 132. vakio-
ja ruuhkakaluslon lisäksi ilmeslyivät niit
erila;sia autoja kun laat;kko-Wi;Ba 9029 ja
maakaåsubussi 99ll. jolen lållå linjalla oli
samana päivänä ainakin kuusi eri bussi-

lyyppiå liikenteessä.

HKL-Bussiliikenle€n maakaasukiynö-

isiå Volvo/Säme -telibusseja tuntuu olevan

iatkuvasti melkoinen måärii poissa liiken-
teesiä. siUäHels;nein linjoilla l8,2lV 65A

ia 66A/66 kulkee päivittäin niitä kowåavia

dieseltel;busseja, ma"pe myös nivelautoja.

Linjalla 66A oh useana päivänå näkynyt 2-

akselinen Scanitlkarus Facelift. (Linjalla
66A kuuluu olla a.Hsin di€seltelibussejakin

L1.2004 jålkeen. Toim. huom.)

Toisaalta volvo/Såmereli on kyllä di1-

tiinyt ruuhka-dkoina Esijoked 550lle esim.

amun ensimmåinen låhtÖ Westendinase-

malta ajetaån useasri ko. kalusrolla. Eråänä

aåmlna t{ssä låhdössä oli kyuäkin nivel-
bussi.

14.1.2004: CoMex 384 (VolvoBloBLE
/Cams ciry L nelibussi) eieniiä liikuskcle
sAs-mainoksena ven husri on nåalåtlu
uuteen uskoon Conncx-liireihin. Hava;nto

linjalta 519 klo 17.05 Lenloasemaltå låh-

Concordia Bus Finlandilla on ollut ma-

talissa vuoroissa outoja bussja. Perj tai-
na 2. I .2004. seutulinialla 23 I näytti kulke-

v pelkästiao korke;la volvo / wiimoja,
mahtoikohan matal@ kalustoa olla ollen-

Seu@vana päiviinå laudtaina 3. 1.2004

Helsinsin linjoilla 73 ja 74 oli kummallakin
kulussa puolimatala Volvo / Sämc.

ConcordiaBus on siinänyt Hakunilan
varikolta relibusseja Klovin varikollensa.
Teliautoja on niikynyt mm. linjo;lla 106,

I l0Tja 270. Lopulliset aulosijoituksel ovat

vielä ilmeisestiepäselviä, koska esim. auto

106 (Volvo BIoBLE/Cadus Cily L -teli-
bussi) on seilannutedes takaisin Hakunilan
ja Klovin välillä.

L;ekö kola pakkanen sekoittanul auto-

sijoituksia Vantaån sisåisiUå linjoilla keski-

viikkoaanuna I 1.02.2004:

CBF 127(NBU-42{ Scan;aCNl I3CLL
Maxci) ajoi linjalla 77. Lisäksinormaalisti
maralalatlia-autoillatåysin ajenavalle linjalle
63 olieksynyt nostalgisessa Espoon Auton
vihrcässä väityksesså oleva korkealattiainen

aulo 277 (XFM-774, Wiima K202 / Volvo

Bl0M).
6-12.2003: U'linjalla 634 (Helsinki -

Keråva) oli klo 21.20 liihdössä aulona Lähi-
linjat 60. Mercedes-Benz Citaroa haNern-

min nåkee U-linjoilla- C;tamissahan eiole
ki;ntdti kilomeldlaksaisten lippuien myyn-
tilailellakaåni kuljeuaja leimasi keravalais-

ten lipur akkukåytiöiseuä lipunmyynlilait-

Kuopionontdio-palveluautotonpoistet-
tu Kuopion Liikenne Oy ltii. Kuopion Liiken-
ne -ykikkö muuttui Oy:ksi vuoden alusta-

ftnmof 112004 27



TAMPERE
l.chdc$i.1,:001 uuri!iiriin klhlcst! Viii

nii l)uunu ()):ll. nru lsk!!ss! s.ulun.$lr
scrhslu. \iiidcf ul(,i.n j6 .i. 58 li\iiksl
slDdo luur rikln! luli .ur(n 57- 59 97 id
i L Kaidcssr \ iinrcksinrltrilussr on '.l'irk

ldl r"o\ilus 1+l+l.Frulo\Nl 1-l 1)o\il

,\lhonen & l-!sluncn ()) rr k!luslo lli) _

dcnl)i nra,.rsluun :001 ofrlla )lrdc li
onnssileLui\.llN Kl0: \\ii rill!. ((!nic\
:88 Y.\\l-lit) orli tlilunlr r\1.:D l! !e
rosso sun,uii.lli n!NqoLh. Vuod.n\aihlts
sr:001 100+ rurr.tr)iliin nirurkit axlilLo'
\\'iim r alkupcriisillc( (nti.\'n!n]c(,illt.tr:
1i '116. l6-:117. l7- 47. l9 1n) j.' i_
: llJ6.

ll\l In \!olen li)0i luusi lelirrlor
klisirllin.r\rii h.fli n\r. riro!sra!i :11
rckillcriiiLiin ko \ uodrn.ikxrr.. linrniL!!s
sa l1)i).1 s.i lil\ cl nr rkJill. l+a-1.19 s;loil

r$ccrrur(n. \'i.n ruLtii\r.l1+(l (ill-617)

of 5ijoir.ll! lirriJlLc l:. lli ll:(ill-jj.l)ir
tu) (r (ill 5i6) ljfjrjlr 1. l+7 rl('ll 60il
I rrirllr 10.

Lfil.:n \ ud.d l01rl h flindrt liisillli_
\in I k!ksirls.Li(!.ul(,r lrt) {.liruLoa
Niii\sil!ikisroi l.rlrJef \rrJkorit su r
'korllN serniri l.t).11 ll JlrtrLr. Niiilii!!l(ilx
ilnrcst)i hcti \!o.1.n li)l)l hrnklf(oicn ilil
k..n. os! !uL(ii\1. reli5r..ijirilf lo rumili_

tuussa l(10.1. llirli uuli\Lr lifiLrillNsn oli

rckisrc,ijil) !u1L,i! scur.r\!sli: 1)al l1ll.l'
5711r 6il 1lll.lrr.19). 6i.l rlll.l -5r1)). 6i5
1lll.l -ir:l).i! lelirrlflslr l5i) llll I 6l l)
lclli:51 llll l-616).

l.iil.ntecslr ]l.isLUi\.( \ iirr.is|l hksi-
.rl\.liscrr\iokli( !1) I nuNc,o lll je1 5t)8-

I l\i\\ limr Kl1)l ntr,5!9. Krlsitl\ cL!ul(u

nnutcrliif. i nrcR)il r lll l. l.1i ol..r
It)86 \uo\il. x. .dlnlfcLL ,\iot ki ( ir) '

kar Paavolan ollamåta lampere åiskLval

Conn€x 288YAM-159 Pyynik nlor a
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asiassa linja a 30 Kuvatlu Tampereen
varlal e la I2 2004

TKL 655 BLF-621 s jo ieltu nlalle l'1

Tässå auto mLulama. päivan vanhana
klvatiu 9 2 2004

TKL654 BLF-590 Kuvattu Fameenkad! a
22 2 2044
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TURKU
Turun seutul;ikent€esså vaiku!.av$ VUF-
774:n linjakilvel nå)4räisivåt olevån Zebrcja
Ai€mmin RAITIOse on mai.itu toisin.

Turussa linialla 100 ..marsibussinå,'

2.12.2003 oli Muurisen I l9 FFG-736 Carns
CityLl ScaniaNl l3CLB.Auto on atkujaån
Ruotsista kotoisin oleva vanha Linjebuss
(2704). Auton eiukilpi oti kiilröss4 muut
eivät. Penkit ovar rutul reråskupit.

Linjalla 24 oli t6.t2.2m3 kelJ,o t2.40
Raision Linjan94, Fcc-738 IE(LB 2702).
Aulo on Ruotsisra lulluna viideD auton sar_
jaa.iot! Sopimus-seitsiko e on tu ut. Au-
tohsa on erikoisuutena vasemmalla s;wlta
linjakilvet. Tässä, kuren edetlisessåkin uuri-
sessa, on kysymys Ruotsin Ljnjebussin au-
toista2T0t - 2713,joistanyt 270t.-.05 o\^
siinyneet Turkuun. Näirä srnan sats;n au-
toja on entuudesraan maassamme Hyvjn-
kåällii, HämeenlinnassaTamperee 4 Salos-

Linjalla 28 oli 13_10 tähdöUå Linja-
liikenne Nyholmin Fcc-773. ,umero 67.
joka on ex LB 2705.

Turuse Raisio. Turistiauro on lopena_
nut Sopinoeseitsikoss4 jäi kuitenkin seutu,
Iinjojen ajot.

Kevåån busseista keskusaulohallilla ai-
nakin I7 kplVolvo 8700 2-akselisrama ia.

HAMEENTINNA
ILG-519. Scania Nll2CL / Wiima K202-
221, näyhäji olevan yleinen H&reenlinnan
linjålla l3 V€km ajovuo.ojen aikana. Auto
on entinen BJE-824 eli HKL 8824.

vekka Liikenne oy26, tLG519. scania
N 112CL / Wima K2O2-22i vm.196E.
Kuva Juhåna Nodtund 1i.2.2004

TAHIJUNA
Siltatyömad soduma vajkeuti junatiiken_
nehä påäradalh nkkudlan ja Kemvan vå_
lillä lauantaina" Me alkoi sortua Korson ja
Savion vålisellä osuudeltajo perjå aiijta-
nå ja niinpä låuanraiaarnuna kaki tii,iisintä
midetta suljettiin ja tiikenne johdehiin kåh-
delle iläisimmålle mileelte tikkudlanja Kor-
sonvälillåoli kåytössä vai. yksi råjde. H-jå
R-iunat pysähryivät useamma a asemalla
kuin tavallhesri. sillä VR perui kaikti lau-
anlain K-j unavuorot. Tämå!johdosta H-ja
R-junia ajetliin jopa kolmtfukoisina. Lii-
kenne palasi normaatiksi sunnuntain aikara-

Äå.immåisen våikean tumipyryn seu-
nuksena VRrn lilhiliikenne kaneedelj koko
maanantain 22.12.. sjren etrå ilrapåiväståat_
kaen liik€nne oli erittåin harvennenua. Seu-
råavåssa lyhyesd ajetut junat:

Pääadålla peruurettiin kaikkj p-, I_, N-.
K-, H-jaR-junat. T-junat liikennöivåt kaksi
kert@ runnissa. T-junat tählivät Helsinghrä
2 minuuttiaja 32 minuurtia yli tasatunnin.
Låidöt Riihimäeltå olivar -24 ja -54.

M-junat Vanraankoskette kulkivat ker-
mn tunnksa. Junar tåhtivål Hekingistä _23
ja Vantaankoskella -55.

Leppävaaraan A-junar kutkivar keEan
lunnissa. Lähtö Helsihgistli oli - l9jå Leppå_

Kirkkonummelle ajettiin yksi U-juna
tunnissa. Se låhri Helsinsiståja Ki*konum-
melia-38.

Karjaån låhjjunat peruuteuiin. Lukuisia
kåukoj unia 01i myös peruutettu.

Smz-ru.koihin on jå een asennettu
ohjatunojen ilmasroindlaineira. Vuoden atus-
sa ilmastoinli on lailenu runkoihin 6074
6082, 6089ja 6094. E.nen tätä ilmåstointj
oli ykiköissä 60i6, 6058, 6060, 606 I , 6066.
6068. 6080, 6086, 6090, 6091 ja 6096.

UTKOMMT
Tallinnd råitiovaunuutinja 5, Kopli _ Vana_
Löuna, on la*kautettu 1.1.2004.

Lonloon
bussiliikenneuutislc

Yksilyisautoilijoilra keskustassa peritlävä
ruuhkamaksu on vaiku!ånur positiivisesti
linja-auroliikenleeseen Lontoossa. Uusia li._
joja on avarlu, vanhoja paran.etlu jå reiruy
ti yli 300 uurh bussia on hekittu. Bussj-
liikenne on nopeutunut ls-posenti aja nlt
joDdutaå. jo mieflimå:in kieEosaikojen Iy-
hentåmistå joillakin Iinjoi å Joukkoliiken-
leen kåyttäjien m:iär{ on nyös noussut. Kun
vuonna 2000 rehiiin bussitiikenteessä 4,2
miljoonaa matkaå päivåEsaL tehdai,in n)r Lon_
toon 6800 bussilla 5,t m;ljoonaa matkaa

Perinreisen, mhasiajan kanssaajelravd
Lontoonbussin, AEC Rorlternasterin toppu
lähenee. Linjojen liikennöinlisopimusten
umpeutuessa ne konataan uusi a matata-
lafl;aisilla nivel, !ai kaksikerrosbusseilta.
Vuonna 2003 Routemastertinjoja oli etå
17. Vuonna 2004 luku rippuu jo a e kym_
meneen. Viimeisetkin råhastajabussil pois_
tuvår normaalisla linjatiikenleestä vuoteen
2006 menne$ä. Tämånjälkeen on kuiten_
kin tarkoirus perustaa pari RoutemasreF
tdstilinja4 jotra matkaittat, jotka odotla_
val nåkevänså Lonloossa l.ajtoja lonroon_
bussja". eivät petryhi.

Kohra 5o-vuotiaiden Roulemasrereiden
edelleen sinnitellessä iuoreemnal bussi-
trypil saavat väistyå Vuonnå 1978 kyn_
menen vuotla uusimman Roulemasterin
käyttööooton jälkeen sai Lonroo kaksi
rlutta bussiryyppi:! MCw Metrobus (typpi_
tunnus M) sekä Leyland Tiran (T). Merro_
bussien viimeiset jätjeUä olevat yksitöt jar_
kavat vielå ryötåttn. mutta 'tiian-aikalåusi
pälttyi 19.6.2003. Viimeisin kåytössä o ut
aulo oli co AheadÄondon Central_yhtiön
Tl0l8 linjalla 40. TiraFiyyppiå hånkiuiin
Lontooseen aikdaan ll25 kappatefla. Sat-
lumaa låi ei, Routemasre.ia edelräneen Lon_
toon p€rusbussin RT-ryyp;n viimeinen säln_
nöllisesså liikenteesså ollut yksilö olimyös
numeroltåan l0l8 (RTl0l8) måatiskuusså
l98l

Nivelbussil ja niiden myölåavomhastus
laajenee koko ajan. Nyt on koko west
Endhtä lehry alue, jossa (ehkä Route_
masle.eita lukuun otramana) matkustajå ei
voi oslaa bussissa kertatippua. van se on
hankittava €tukåleen pysiikei å olevista
automaateista. West Endin ulkopuoleltakin
n;velbussit ovar sellaisia, joissa kerrålippuja
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ei myydä Avorahastuksen aisiosla velissä

voi mennä sisäånja ulos kaikista ovista LiP
puja katsovat vain satunnaiset taakaslajat'

joita sitten kyllå pathaimmillåan voi ilmes'

tyÄ se semänkin henkilÖä vhteen autoon'

Lontoon kaikld nivelbussithan ovat Merce'

desBenz Citaloja. Niin a.ial muultutzt- vie'

lä runsaai lqmmenen vuotta sitten linjoja

muutettiinmidibuss€illaliikennöitåviksi kun

kalsottiin. ettei reittejå midejä suur€mmilla

etoilla måhdu ajamaan.

Linjo;sta kilpailevia liikennöitsijöitå on

edelleen lukemalon mäåfä, mutta kolme suu-

.inia ovat Aniva, Filst.ja Sag€coach. Uu-

sissa liikennöintisopimuksissa ei eniiä aina

edellytetä uusiå busseja' vaan uusi kausi

voidaan aloittaamyös entisellåkalusiolla' jos

aulot ovat matalålattiaisiaja alle viisi vuottå

vanhoja. Oma lukunsa ovat tietenkin olleet

mhAtajalinjat. joille on nim

dittu 35 - 45-vuotiaila Routemaster€ila.

Kolme merkittiivintä uusien matalalatda-

kaksikerosbussien alustamallia ovat ed€l-

leen Volvo B7TL, Dennis Trident jä DAF

D8250 koreinaemm.AlexanderAlx40o.
Plaxton President ja wr;ghl xxx Gemini

(Eclipse G€mini, Pulsd Gemini jn€. alusta-

mallistå riipPuen). Uutena tulokkaana on

aloittanut Scania N94UD / East Lancs

OmniDekka. Läh€s ka;kise busseissa on

edelleen .auhakilvet Padssa Levland

fitanissa oli kokeeki matriisikilvet, muttå

n),1kun Titanit on poistettu, on Lontoo taås

låhes kokonåån rullakilPinen

Lähitulevaisuuden uudetautot såattaval

ollatyls€mmännäköisiåkuinnvkyisel Pttå-

o8arisaåttori Transpo.t for London (TfL)

on nimitllin kinståmåsså väritvstå koskevaa

såånlöä,jossa bussien on oltava 80-prosent'

tisesli punaisia. Suu.in osa uusista sopimuk_

sisra ilmeisesti kieltåä nvLv;set punavåtiå

elävöittåvät keltaise! siniset ym. .aidat ja

bussien on oltava kokonaån punaisia

Lopuksi tositarinai näinkin voi saada

kilpailutetun linjan liikennöitiivåkseen.

Sover€ie! London ajoi linjaå I 3. Yhtiö piiätti

supistaa Lontoon toimintojaan eikä sop;-

muksen umpeutuessa enåå jättänyt linjasla

tarjousta. Kåvi kuitenkin niin, ettei mikåån

nuukaan liikennÖitsijä tehnvt tårjousta.

Ni;npä lilaajaorgånisaåtio houkutteli Lon-

don Sovereisnin jatkamåån linjan liiken-

nöinriåja vieläpå paremmalla hinnalla kuin

'Kolme seppåä' kierrcffin tai parcmminkin

oikaistiin aikoinaan nåin: Linjån 38 ruljhka-

vuorc onjuud lähtenyt Pysåkilla kohti
Kåuppabna. Kuvå. llkka Hovr' levå|1975

30 l/2004

Suomenlinnoon
Suomenlinnan Liikenne Ov allekirjoilti

27.9.2002 urakkasop;muksen uuden

henkilölaulån toimitiamis€sta knskalaisen

Johs. Gmm-Hanssen Product Ltd:n kanssa-

Tadouksen mukaån MS Suomenlinna Il -

alus mkennetaan Puolassa Stocaia Måryn-

årki Wojennej w Gdy.i -ielakalla Gdvnias-

sa Sopimuksen mukaan lautta Piti luovut-

taa SLLlle Helsingissijo helmik ussa 2004.

Toimitus on myöhässäja lautan odotetaan

saapuvan maåhd maaliskuun lopulla sekå

tulevan liikenteeseen huhlikuussa.

vanha lautta MS Suomenlinna-Sveaborg
jäå silloin pois liikenteesrå Se valmistui val-

m€t Oy:n Suomenlinnån telakalla vuonna

1952. Vanhassa laulassa on 1ållella a;lo

lgsGluvun tunnelma puupenkke;neen

Paikallisl;ikennehånastajia keholelaan

tekemiiån nyt, kun se vielå on mahdollisia'

viimeiset natkat tällä vhteistarifiin van_

hinmalla eli jo s2"vuoti@lla veteraanilla

Teemarisreilyyn kannattaa koenaa vhdislåä

ajelu miliovaunulinjoilla I A ja 2 mahdolli'

sesti Iiikkuvilla 45-vuotiailla miriovaunuve-

Uuden lautan suunnittelija on Insinöö-

ritoimisto Lehronen & Siirilå Ov Raisiosta

Heillä on monipuolinen kokemus jäissäkul-

kemaan tarkoirettujen alusten suunnitlelus-

ta. Aluksen muotoilusta vastaå helsinkiläi_

nen Cread€sign Oy. Lautan pituus on 33.8

m,leveys8,5 m, syväys 3 mjanopeus8 sol-

Miehityksenä on kolme merimiesuL Det

Norske Veritas luokirus on DNv I Al EO

R3 jajäåluokitus ICE I A. Alus voi kulj€ttaa

ielakan ilmoituken mukaar 350 math$la-
jaaja kaksi henkilG tåi påk€ttiautoa Jäisså-

kulun varm;stårniseksi lauttaan valiitiin

dieselsåhköin€n jädestelmäi Volvon vaknis-

tamat påäkoneet gen€raåttorein€en jaABB:n

Compact Azipod monpotkurit, joiden han-

kif,nasta Suonenliman Liikenne Ovllå on

erikseen sopimukset laitevalmistajan kans-

MS Suomenlinna'Sveaborgin låhdöt

Kauppatorilta ovai talviaikaiaulun mukåan

päivittåin: 13.40, 14.40, 15.20, 16.00, 16 40,

17.40, I 8.40 ja 19.40. Muut hndÖt ajetaan

nylcyaikaisella Tor-aluksella.

SSSPIAVA NUMERO
Lehti 2 / 2004 ilmestynee kesåkuussa 2004

Meteriazli toimitukseen tulee jå$åä

10.5.2004 mennessä. uutisia Pååtepysåkille

voi toimitlåa I 7.5. såal&a.

KIITOKSET
Tållä k€naa avustukset lulivat seuraavika,

.joitle kiitokset: Mikko Atdla Johannes Erq
Henrik Er'å-Esko, Tom Heino, Erkki Heino-

nen, Pasi Jakovlefi olli Keski-Rahkonen.

La.ry Kärkkåinen, M;kko Laaksonen, Mik-

ko Låhdennäki. Tauno-Juhani Lappi, Juha-

na Nordlund. Antti-Jussi Pietarinen, Jorma

Rauhal4 Jani Ristolainen, Lauri Räry, Sakari

K. Salo, Hemann Såndberg, Kai Sillanpä!

Niklas Sjöblom, Kimmo Såteri' Ronja

Venesperå sekä Matti visuri. Kiitos mvös

niille, joiden nimi on josiain svvsul jåiinvt

tllllä kertaa pois list4ta-
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VARIPOSTIKORTTEJA å I euro
Seuran omat, myynnissä olevat posiikorlit:
1) SAT:n pulamoottoivaunu 1950,luvun alkupuottskotta

Erctlajalla
2) Kaipion moottorivåunu, nykyaikaisin kaksjakselinen

vaunusarja, 1970luvun alussa Sederholmin taton
edustalla

3) Punaharmaa nivelvaunu nro 68 I\,4unkkiniemessä
ruska-aikaan syksyllä 1978

4) Ka a-vaunu 303 Snellmaninkadulla Suomen pankin
€dustalla 17.1.1985

5) Johdinautot 622 ja 625 Tukholmankadulla 6.5.1974
7) Helsingin melrojuna [r3+ld4 matkuslajajunassa

Siilitien aseman länsipuolella 12.6.1 97 2.
8) Helsingissä Xaivokadun raitiovaunupysäkillä ruuhka-

ajan raitiovaunuja perävaunuineen 10.5.1972.
9) Tampereen johdinaulo 12 linjalla 25 Sammonkadu a

1.11.1970.
'10)Tunin €itiovaunu 53 linjalla 1 sataman päätepysäki ä

2.10.1966.
11)Turun raitiovaunu 5'l linjalla 2 Nummenmäenpääte,

pysäkillå 31.5.1972.

T.lauksel nyrkkiposlilse kälerselld ry kiposr.kauppaa pi-
täväl puheenjohtaja sekä sihleeri. [,laksaa voi myOs yksi
euro kortilta SRStn pankkiiilille, jottoin on itmoitettava
haluttujen kortiien numerot ja niiden tukumäärät. pankin
kautlå maksaessasi varaudu ioimitusaikaan.

Näin tuet seuran loimintaa

Seuramme jäsen Daniel Federtey on jutkaissut raitjovaunu-
aiheisia posiikortteja. Kortteja voi tilala sähköpostitse osoj!
teesta daniel@federley.com tai puhetimitse (09) 4S8 4033
Korttien hinia on 1 euro/kpl. Postituskulut: 1,9 kpt75 c, 10,>
kplei poslituskuluja.
1. Orånssi-harmaa nivelvaunu 103 vuode[a 1986

Me kasarminkaduJla linjalla 4, 6/92
2. Neliakselinen vaunu I vuodelta 1959 Senaatintori a

Våltioneuvoston linnan edessä linjalla 2, 11l92
3. Kelta-vihreä nivelvaunu 107 vuodelta 1987 Hämeentie ä

Kumtähden kentän kohda a tinja a 6, 7/98
5. Råtlikaria 320 vuodelta 1955 Kaupungintåton edessä

SRS:n tilausajolla (kilvitetly tinja e 45), 5/00
6. Helsinki: l\ralalålatliavaunu 201 vuodetta 1999

Eronäjalla linja a 10, 9/00
7. Turku: Karian ja Strömbergjn kaksiakselinen vaunu 38

vuodella 1951 linjalla 3 Kauppatodtta, S/72
8. Turku: Karian ja Strömbergin kaksiaksetinen vaunu 40

vuodelta 1951 linjalla 3 l,,lartinkadutta, kevät 1972
L Helsinki: Neliakselinen vaunu 25 vuodetia 1959

Snellmaninkadulla Suomen pankin ja Tuomiokhkon
edessä linjalla 1, kuvattu 5/00_

10-Helsinki: Neliakselinen vaunu 21 vuodetta 1959
I\rannerheimintiellä linjalla 2, 7/01_

Kuvai ehdeniakakannessa.
Pulavaunussa matka kaikeaa... Vilhtyisää malkustaiien ja vaunu-
henkiökunnar yhteiseloa Käpylånrailolielinjan pu!penkkisessä
ruuhkavuorossa. K!va: llkka Hovl kevål 1975

ASEATn 1940- uvun a ussa välmislama Munkkiniemen bogsie-
vauno'HKL181 peruuttelee ruuhkåtinjan45 (Kauppatori-i,4unkki,
iiemi) ajon jålkeen Ttjölön hålln raileelle 6. Johdinautojen kaksi
såily1ysplltluuta näkwåt vaunln takana, ne on rnuutetiu enrisistå
raillovaunuraiteisla 1-4. Kuva: llkka Hovi kevåt 1975

Tungosta Palacen pysäkilå:
Etelärannassa kohli Kåpylåä
malkaava linjan 1A Karian
'pubvalnu" peråssåän LHW-
peråvaunu, rengaslinjalla 3B on
tatli Kada 321jå sei edesså
seisoo vielå pysåkillä jokin linjai
1A kaksiakselinen ruuhkajuna.
K!va: llkka Hovi, kevät 1975.
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