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27. vuosikerla
Lehti ilmeslly neljäsli vuodessa ja
jaetaan SRS:n jåsenlehtenä

PÄÄToIMITTAJA
Juhåna Nordl!nd

TAITTAJA
Eero Laaksonen

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

KUSTANTAJA
Suomen Railiolieseu€ ry

PAINOPAIKKA
Edita Prma Oy 2004

@ Suomen Raitiotieseura ry

Tekiiånoikeusmääräyslen perusleella
milåån osaa lehdeståi ei saa käytlää
ilman toimituksen Lupaa.

Helsingin Raitioliikennemuseo
Töölön vaunuhalleilla on avolnna sunnuntaistatolstaihin klo 11 - 16.

Vanhoja €iliovaunujå sekåjohdinaLb, valokuvia Hels ngjnjulk sen li kenleen

hisbnasia. l,4yynniss.il poslikortleja, \"unun€kennussarjoja, opaskirjasia ja videoila.
TCöLÖNKATU 51 A, OO25O HELSINKIwww.raitio.org

SUOMEN RATIOTIESEURA RY

JOHTOKUNTAVUONNA2OO4

PUHEENJOHTAJA
Jorma Råuhala
puh. koti (09)873 5836
puh.lyö 030 720 957
tai 040 862 0957
jorma.rauhala@vrfi

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

VAMPUHEENJOHTAJA
Daniel Federley
puh. koli (09)458 4033
daniel@fede ey.com

MHASTONHOITAJA
Krister Engberq
puh. koli (09) 386 2960
puh. työ (09)8392 3181
k slerengberg@edu.

ARKISTONHOITAJA
Pertli Leinomäki
puh. 050 538 4495

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

VARAJÄSEN
Timo Kanlola
p!h. koti 0400 733 382
puh. työ (09)472 3355
timo.kantola@hkl.heL.ii

PL 234

00531 Helsinki

Sampo 800 014-54 483

IBAN: F162800014000s483
Sampo Bank plc

BIC,SWFT PSPBFIHH

Jäsenmaksu 20 euroa

Perustettu 16.1.1972

Jäsenillå ilmainen

sisäänpååsy Helsingin

Raitioliikennemuseoon
sekä pohjoismaisten

raitiotieseuroien yllå"

pilämile museoraitio-

teille ia museoihin.

Tiedustele lipun-

myynnistä.

RAITIOITA

l/2002r SRS:n åjelut ja lulustumisvieråilut,

SRS 30 vuofla, Kolmikymppisei

Etkai, Helsingln railiouel tållå

vuosikymmenellå, osa 2

2/2002: Nelsingi. metro 20 vuolta.

4/2002: Kaksiiåiestelmårailiova!nut,
Jyvåskyän Liikenne Oy:n blsseja,
Våntaan sisåine. linja-åutolilkenne.

l/2003: Oslon diloleiden lakkaulus-

s!!nnitelmat, Taul!1, Sinisel

bussit luodeia 1936, os 1

2/2003: Vålnut 1 - 30 elåkkeelle, Kabus-

kåupunkiåuroja, Rostock, siniset

3/2003: Jo!kkoliike.teen eitisuunniltelu,
Pofroon liike.ne, Sinisel blssit,
osa 3, Tallul, Barcelonå

4/2003: Oiåkonissalaitoksen Eiliolie,
Basel, Slniset bussit, osa 4

l/2004:T!nis, Lr.ypekkl, oy Liikenne Ab:r
busseta, Sini*t bussit, Ga 5

d 6 euroo

2/2004: Ludde - HKL 150, combino Duo,

Combino-k.iisi, Uuden-Seelånnln

museö€itioliet, Siniset bussit, osa 6

3/2004: Kilpailutusta l0 v, Raitioliel

Suomess oså 1 S€ndiän he6sdi-
bovåunul, Rennes, Si. *t bu$it. oe 7

TilauksetsRS:n maksuliik€iilin
sampo 800 014-tl 483 kautlå, me*itse
liedoanlokohlåan li aamasi tuotteel.

Kånnen kuva: Hienosti enlisöiiy
VTS-vauru HKL339 SRS.n
tilausajolla EleLå6nnassa.
Kuva Jårkko Nyman 31.10.2004.
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Reiliosse use.ai olleeseei mainittu ja SRS:n jäsenistöllekin io esit€llv vaunu |{KL 339 slrsvriei !mrsadeo'vlratläfvtHelsing n

0n entisöiry alkups.äiseen tg50lluvun loistoonsa. Trssa artiklelissa lerroraan ilt:ll"::,ti#;:,Tll1:å1"","#r-"*",
entisöinliharkkeen teustoish ja käytännön toteutrlsesta sekä vaunun lulevaisuuden- a itamåssalohd naLrtoi'ian l4lankoia

suunnifelmisfa, 
Trolevlohdotovallatelauudenkotimåsen
SWS johd nauton rikennontavartef Kuva
JarmoOksanen26l01980

l))pniine .iinilL:iltNll \r nrj\L.u!\r!lmc-
Lin. l lni pcll.n l. Sli'ij,nb.Bii ,8. v I s{ !u u-

s.r'ix llI l7j riL.rliin \ lonfu It)il. \'r D.r
O\ l.cnloLon.rehdrs ln rp.r.clhon nk.i'
lanur \ iunun k.ritr. rcLil o\ il tanp.rchisc.
O\ Ii'nrp.Lirr\bi l. sihkijLdiu..l hclsinki'
laiiscr O) Sf ijmb.'-q;\bi \dlnrisl.nul. Ilis-
sii \ aunussr or.lloistr.ngl!trril.is.tr NIcl

tu|ntil.n ViekcN lll.crierl Cf . l-1d:n rlku

Nriincn ninrikonu ajot )tkitrrcD t ansilc\).
Soinnbcre \ rlmisli ki)rrijkor.isrrn \.unu
s.a!an NI.1(iVic:n liscrssilLli.

Vlunu .li9 loim itcttiin 1 lclsingii k!rfur
gin i 

jkerncl.i(ot scLlc 11.9. I r)55 Nrkolini.
liikcnf ellii \ 01er. l-i jkcrn. rrnkoLinirLlx oli
aLkanul \ in \!i.. p.rj \iiktoa !i.nrnrin
19.8.l!55 Iturtolinla Il)kLrll.llin[lkustr
liu llroroirlrr Itust cru,Llc. rnissli luolcisiir
la pohioisi jr esik.upurt.ihin.i!1krn.cr DNt

lusl!idt \.ihloi\0t ljitlntlit,uss.lhln .loltr

NI!fnc reimintien ruilioliit.nnr oLisi ollur
aldoll jsinrman n,ju\ !. D li(iif liiriojcr I

.1 ir I 1) iikenrc hoi1!nuan uusilla l. f oNjlla
LcLi\ uunuiLla. Vaunun ll9 crrsiDrnriislii ll ij
idrladoLnur i.imi irrjaLseki linla ll. Kitrl
rl Kroilrt. JaunloLifjaliilenfe raith i

1.1..1. 1r58. l. oii !!o.,luut(,lif ialcsikuupur-
kcihin f .huL.uiii. ladirjoliir ju llr jarloi kui-
{.nt ir liikcnniii iiiin.niall.'ui.

vrun! ll9.li liik.nt.es\ä \ uollcn i 9lJ7

!ni. \ iltrr.isinii \ losindlihifni linjoil u l- I i!
6. VlSniunulei.ll \uolilcilaipalcef aila-
ra riilii.i kuile.kin k!lk.iuL ldilil ! llcL-
singln rairioliiioilLr ) klin.\lii \ li(e.nl(iista
I:siincrklksl\uotrm 197.1. Nun Iul]rlii \ uo-

dl. oli\ i.llioDa niDlkko\ r
ll9 om. \ uor) olilinl.n {l \ uonr rl9

Vrrd.n ltl87 liilk.cn \drn!. ii, lli\lcr-
riin Loulu\dutruna s.kii nr)ihcnnin nr\ii5
rilaus.lo\ run!n.. \r.!d! reitrtLili fr rino!

\.uruksi\ !or)id 1)sr.nif. llu$en. l,rk)lus
rusoirnl.n l! lcli.n \ in.ihin

r\lxlus \.unun cnLlsijinni\ri s)nr)i
k,ptu\uornr I 99t). li Lrn LiiLeinelailolscll!
juhlrudu(lln.trllsijijnihrnlkt\e.n nr\innei-
scsli. tiistiin \ lrsin.is.sl..nlisijinnislif cu-

\ollclcm.an \ uodcr lli00 !lLLssd.,\i\ui !luk-
si o i uAoirus llihl.ä crrlsijinril) ithitn oniin
\ oinrin: \!unull. oli tdl'lioitus rakenlarf i.ii
siilr rr ! ia 1\ inilu Korrhan. Suurnll.lili.n
urkcnnrcssr r( crLiin. clli l\ il olisikuiLcn-
kif lilc\irrii l.hJiiV,llil,{\s l lf.lniini
suurlauluf ecn otin(nndlkrI ldlkcen. ionkr
!il!f!kirliinlarkojrllipi\aununctrlisiji'
lipDsessiin luulu i! r)in!ihciri. Flid) uilr
k)prujeo oDUksi onristun..sccn mtk.isL!r
leclrii niiosu liiinii lirlLinr!n lilk.nf.-
Lujn)ksellu. \iin.jli lkiliitc.n 1ii) l) ) D) itniii.
clli \ !ikl lorrakoi ricsinkin..rtli ld.ssi.lisi
\altr\ a uukla. f iin cn ikipii\ anli.lisi osa -

__---1
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Hieno y eiskuva Lentokonetehlaan pihalta.
Yksito sra ensimmäisrå R[,11-vaunua Val
meiin lehdasp hallå kesålå 1955. Kenlå lå on
edustava ioukko Valmelln kyseisen tuotanlo-
vuoden m uilakin vålmisteila: alkupåån Om7-
mootiorivaunuja eli artahattuja" I irevaunui
neen ensimrnå siå suomalaisia Hn1-pika-
junådieselvetureita ta kelyhetallis a ki to-
lunarunkola. Kalrnarlndustres Oy kuvako'
koelmatvla PåsiSeljas

nut kulirella. kuinka moncsla l)ötunnisu
loppujen lopuksi oli kls) mys. llnan ammat-

tilaklcn t)öpanosta vaunu ci olisi ollut vielä

Kunncuvollelur kaiklienosapuohen kes-

kcn oli saalu paiärökseen. laiYa(iin laLrnun

3 i9 ko.i Tallinnaan 5.3.2002. Paikallinen lii-
kcrnelairos lallinna liammipark suorlti !au-

nun korin taidokkaan. luhansia 1]öll]nleja
laatineen entisöinnin. Entisöinlilöissåkä)-
teniin myös kt mmeniäed alihankklioila kun

tarvirliin vaikkapa ohj aamon välkeinän Ik;
levyaj tai oliivinvihreää muoviputkea mat

kuslanon rukitankoja !anen.
Sopilan materiaalin lö)tämincn ci aina

ollu1 hclppoa. Ensimmäinen ongelmå oli usein

scl!iträtr nr illaisu m dte.iaålia väunusaal!.
pein oli kå) telli. Sellaisia sisåkuvia. ioissa
!aunu esiinl)isi alkuperåisasussaan. ei ollut
juurikaan saala!illa eikä mustavalkokuvisla

ollul apua \'ärien selvitlämisessä. Raitiolie-
hmstajien ia eliikkeellä olevien HKL:n tvön-

rekljöidcn avulla näidcn onechnicn yli kuitcn-

kir päästiinja uskallan \äitlää. exa launun

matkustunron ulkoasu vastaa LAysin alkupe-

råisrå.

lbisaalta lyötå helpoxi se. elrä tälle
!aunusarialleei ollut tehi) ko\ink.an mitta-
via nuutoslöilaj !uosien aikana- Rahaslrian'
aitio oli paikoiUan. oviin eiollul asennellu

automaliikkaa. ohj aamoon ci ollut koskcltu.
Jos ioku jonain päivänå halue cnlisöidä !uo-
dcn 1959 !aunun. tulce sclvitlsryötä.io huo-

Kun oli saatu sel!i1le. nrinkånåköistå ma-

leriaalia mihjnkin paikkaan larvluiin. alkoi
lodeliinen salapoliisiryö. Mislä lö) 1) isi me-

leerattua vaaleanvihredä linole!mimatloa?
Enlå beigen väristä erikoisesti ku!ioitua Iki'
lev)ä ohjaamon vailiseiniiän? Kun joku jos
kus viisaudessad oli päåniin)1. eltä nalkus-
ramon tukitankojen oli ohava oliivin!ihreirä.
hlin tuskin osasi mlisla. m illakla piiänvai-

!e hän aiheuna 50 vuona n) öhemmin r au-

nua entisöiiälle harasta.jalle. ioka oDneksi

Etolan suosiollisclla a!ustuksclla sai tänän-
kin ongelman ratkeamaan: tankomuovi on

teetell) liin lälii vaunua vancn I

Valla\an suuri apu oli myös siitä. cltä
vallilassi oli säästctt koko j oukko crilaisia

4 4t2004

Kuvatylhää lä ja a haa la Valmetin pihålla
kesällä 1955 oletuissa kuv ssa nahdäån
lehtaan monipuolisra kiskokalustotuolantoa.

-\:+

RlVl-raitiovaunuja, Dm7 mooitorivaunuja,
Hn1-ve1uleiiala k ilolunavaunuja. Ka mar
lndustriesOy kuvakokoe rnal via PasiSejås.
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Teknisici tieioio

Paido naksin kuomena 3131

suurn sar tru markuslåjamaa6

Mooflorl4 x Slbmberg GHAU-67E

Kymmenei R[,] 1-vaunua sekå DnrT-vaunut
4027 (vasen) ja 402s (o kea) kesällä 1955
Låtlå 4027 vaurioitui onnettomuudessa jo sa
man vuode'rjou ukuussaja hyrålliin ensimmäi
senä saiaisa edusrajana Latta4025 muutetliin
1974 Tlv6 ksi e i sähköraiojen työvaun!ks ja
on yhä olemassa sartansa v imeisenä yksilona
såttuman olkusta tässa ovatslsVR:n yhyl-ta
pilkå-kåsm Dm7 kiskoauiovierekkä n Kalmår
lndusiries Oy kuvakokoe maivia PåsiSejas

Runkoinja 10:nVTS våunu Kansa lsmLseon
kohda lå matkala RLskeasuolia Eroitajale-
påålesllmukka s vulaiteineen s jailsi Ruoisara
sen leatiern elelapLoleila Kyseessä on hatui-
na nen värlkuva åikakaude ta.lolo n mäårån-
päålekstejå kåyteltiinta kytk nreto vaiv hreilä
Vaunujenyksiö nt oli1950-lLvu la hankalaa
sil ä jä!eslysnumerot puuttuivat päady slå
Kuva Jornra Rauhalan kokoerma.

L nlalla 6 ollut339 on noutamassa itaruuhkan
pedvaunua Va ilanha lin €ilee ta 5 Peråvau
nujen otoijajåiöl tapahluivål kuulose a liken
teen lomåssa malkustajal kyydlsså Tapahluma
e kesiänytmonlaakaanhelkeåtasesuoritettiin
a na alosuunnassaArabiasta Hiera åhieen
Vieesså on ykkös njalle lähdossa o evaAuto-
leo is!uden moottorivaunu perävaunuineen
Kahdeks koo raiii Ka ria' hakee AS EA n kaksi-
akselista perävaunua raileeta 9 Karian yks-
nåinen mootlorvaunu seuraa I lanleen kehilysia
sivussa. KuvaJorma Rauhala hemikuL 1973
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Vaunun peräa eia kujaan saanutkåyliåå
mainof taan Myohemmin s nn€k r sall hi n
pien koko nen mainosiaira Vaunu 339
fja a 7 Arkadiankatu KuvaJarmo

r8fi? t

Puhelinkilpaiun nnolnamana uls operaatlor Teliaryhty mar*klronti n.
jossa ottinesilLe saia nen ase-339 uutta KaupLrnk-info-puhe-
li. !elie oatuoiin helsink låisrl e tuluksi lehmåleema a iu.ha märehiiå
leloa Va!nukerleiympär kalpunka imaislijala. jossa lehma jakoi
matkuslatll e i maisia puhel i uetleota Kuva Joma Rauhala 28 1 2000

Va!nu 339 liikkui Hassen väreissånralkamessulen akana 16. 19.1 1997

ia 15 -18.1 1998 Te ppaukset olival me ko idenil siå vainlekslen
sitoiltelussao eroavåisuuksa Såmojåteippå!ksahaneivolukäylläd
koskavaunu o lväl la sotiasasussa Hassen irnais nja noudatieiTA n

retläMikonkadultaN,lessukeskukseen KuvaJormaRa!haa18 1 1998
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Kuvassa vasemmalla y håälä vaunun
nokkaa h tsataan Ta linnåssa 26.9 2002

Kuvassa ylhåå lå vaunu vastamåaåltuna
Tållnnåsså 29 5 2003. Ulkoapänvaunu
alkaajo näyttåä omalia tseliäån. Kuva

Aljr mmåisenå vasemmalla vaunun maikus-
tamo vuoden 2002 asLrssa Huomaa
erity sesti vuotanui katto. Kuva Daniel

l\,lalkustamo taitaa tånå på vårå ol a iopa
uuttakin påremmassa kunnossa. Kuva

Kuva vie€isellå sivu la. Vaunu 339 sai
edellsestt keikastå se viydyliyåån nopeaan
taht in puo ustusvoimain maaslosuojavåit ja
liiken nöi Maanpuoluslus 97 -lapahtuman
ilmaislinjaa Mikonkadun ja Messukeskuksen
vä n ä 23 -25.5.1997 Ennen suurtapahiu-
maa våuru orikierrcllyt r3.5. alkaen eri
puoli la keskustaa ja tehnyl näkyvåä
ennakkomainontaa. Kuva Joma Rauha a
21 51997

Kuvå vlereisellå sivulla Ylesu.heil!n E[,]-
kilpailuienyhleydesså7.-14I 1994Os-
ramin måinosvaunut 337 ja 339 liikennö våt
'malkalla valooi' ja 'valoa yössä' ieemalla
kahla llmaisliniaa Töö ö (Slådion FRäulatien-
lori-S0rnäinen-T001ö ja I0ölö (siåd ion)
Kauppatorl-Töö o Kisojenlälkeen Os€m-
vaunut likennöivål vielä muutanrirå påivinå
niin etiå 339:n v lmeinen ajoolitalbiden
yönå 25 8 Vaunun 339 pååvärinå ol
oranssi.33Toipuoeslåanvålkeapohja
nen Palon myöhemm nelivaslav.200l
våunu 337 tepaltiir lllicrosofiir w ndows
XP tå mainostavaksi, jolLaisena se edell€en'
kin on. Kuva Joma Rauhala 11.8.1994.

Vaun u 339 tuol in Helsinki n 25.7.2003.

ftnrrrof 412004 7



osia joiden Eksntaminen jälkikåteen olisi sååt-

ranut ollajopa mahdoton tehtåvä. Kaiken-
laista pikkutavar@ !anhmmalliseslå janu-

valostajatäynnä-valosta lählien lö)lli valli-
lan hallin varastost4 osa jopå uuruultaan

kiillälinä. Kaikkia 50 !'uolta sillen loimi-
tettuj a vamosia kun e; koskaån olht 1arvi1tu.

Vaunun ulkonåköön liiltyvåt 1yöt ovat

kuirenkin loppujen lopuksi vain murlo-osa
siitä työluntimäiirästai joka hankkeeseen on

käyletq. Kun vaunu oliseissyt vuosikausia

Koskelarsamillo;n ulkonn milloin sisållåkai
kenlaisissa säåolosuhteissaja ollut sitåennen

linjalla32 vuola oli våunu aika ankean oloi-
nen. Lalriaoliniin mårä. erä painavampi ih-
minen olisi saåtlanu tipahraa låpi suoraan

kiskoille. Kalto vuoli sadesålllä pahem m in
kuin Kiasmassaja askelkaukalot olivat puhki-

ruostuneet. Kaikki nämä on kokonam raken'
nettu uudelleen. mutla ennen rakentm isva;
hetta oli tietysli suoriletlava purkuvaihe.

Omdhdtenepurkutöilleaiheufti vaunuv
sa runsdsti käytetty asbcsti.

Tallinn6sa vaunu käyliinnössä puretliin
jokaisla ruuvia m]öten osiin. Jokainen osa

nllmeroiriinia varastoitiin. muun muassajo-

kainen istuintyyny ia tukitankoon kiinnilel-
ty me.kinanlovaijerin kannatin saivat oman

nume.obsa. Kromalut mess;nkiosal vieli;n
uudelleen komattavaksi. istuiniyynytldk6-
leniin ja osa verhoiltiin uudestan.

Rahastajmairio pu.ctriin osiin ja kun-
nostettiin. Joka ikinen inolellLr koristelista
hioltiin ia lakauiin !udelleen. Osa iolduttiin
ioki lekemåån uudesta malerialisra. multa
pääosa lisloista on alkupeiiiisiä. Ohjdmon
ovi oli kouluvaunukliytön aikda poistenuja

kun vdtaava ovea eimklään löytynll. m-
kennetliin Tallinnasa piirustusten. valoku-
vicn javaunun 312 oven mallin mukaån aivån

uusio!;.Työon tehty ni;n tarkkaan. etåema
ei perehtyneinkåån hanaslaia huomaa.

M uutam ia myönnytyksiä enlisöinlityön
aikana joudutiiin tekemäån. Piilossa olevien

osien suhteen ei ollu lurhan tårkkoiaja niinpå
esimerkiksi ruostesuojauslyöt on tehly nl-
kytekniikallä Luonnollisesti asbesti on nyös
koNatlu muilla turvallisilla maleriaåleilla

Näkyvissä osissa suurin m uulos alkupe-

räiseenonvinoitin. Våunuun on l97G-luvul-
1a vaihdetlu viiksekås saksisankavinohin ja
kun a;noa alkuperåinen viroitin on kaupun-
ginmuseon vaunus.så33 l, ni;n modemimpaån

malliin on nyl lyytym;nen. Suunta!ilkutkin
vaunustalöytyvåq vuonnå 1955 nee;vätvie-
Iåolleet pakollisia.javain vilkun paiklåan oli

Samaan aikaan korin kunnoslusröiden

kanssa vaunun telirja !inoitin kunnostetiiin
Vallilassa. Yli vuoden kestäneiden 1öiden jål-
keen vaunu saapui takaisin Helsinkiin
25.7.2003 jakesälomien jålkeen aleniin vau-

nuun rehdä sähkötöitä. Tallin
vedettiin uudet k@peloinnil, mutta kaikki
kllkenläty jaledin lehtäväki HehinSis-
sä. Samoin paineilmaryötja lukuisa miurä
vi;mehrelltöitä on tehty Vallilassa

Ensimnåinen pidempi koeajo, Vallilan
hallisla Koskelan halliin ia taka;sin. lehriin
28.6.2004 ja viralliselle neils),imatkalle pål,e

tiin.aniovaununkuljertaja Kalle Henriksso-
nin kyydhsä 1.7.2004. Vauun ensimnåinen
yleisöajo oli 29.8.2004 klo 9.00 Arabian-
ranne uuden railiolien käynöönoton yhtey-

dessä. Vaunun ajoi hallista linjalle vakiokul-
jenaja Kålle Hennkson ja itse linjaliikcnreessi!

vaunua åioi liikennemestari Lasse Seppälä.

Rahastajanatoimi raitio!aununkuljenaja He-
lena Seppålä Vaunu 339 oli ehsimmäinen A.a-

bidtrtan liikennöinyt linjavaunu 0o edel-
lisnä päiviinä erikoislinja 6X oli ajmur pdin
tunnin aje Koskijuhlicn tilausjolinja Valli-
lan hallhtaAmbianrantan). Yleisö oni vau-

nun iå linj apidennyksen hlvin våsråån: ma1-

kustaiia oliyli 70 eivåtkå kaikkihalukknat
edes mahluneet kyytiin. vaånjoutuivåt tyy-
tymåån pelåssä lulevan malalalaniavaunun

kyyliin.

Vaunulla 339 pääsi koko reitin Hieta-

lahtcen asti ja vielä takaisin Arabiaankin.
Målkan varelta kyytiin nousi myös sunnun-
taiaamun satunnakia matkustaj ia. jolka yl-
lättåvän loft unecsti lakaovesta noustuaan lar-
josival måtkakoflliaan rahastajalle, näyttipä

.joku Buscom-laitteentuIostamakenalippua-

kin noustuaån vaunuun. HKL Railioliikenne

kuitenkintarjosi tiim.in erikoisjon ;lmaiseksi.

Enlisöintihanketta varten on perustettu

osåkeyhdö Oy Stadin Ratikal Ab. joka on
kokonaisuudessaan Daniel Fededeyn om is-

låma. Yhliön kautta rahoiteBiin huomattava

osa enlisöinnislåja HKL:n kanssa tehdyn

sopimuksen mukaisesti yhtiö lulee jatkossa

vuokråamaan vaunuatilausajokäydöön. Ilse
vaunu on kuilenkin HKLrn omhtuksessa.
Vaunun kolisivulle ww!!.sladinratikar.fi lu-
1ee 1isätieloa tilausajoista. entisöinnhlA ja
vaununa yleensä. Sivujen avaulum isesla lie-
dotetm SRS:n såhköposliringissä ws!-si-
vuilla sekä Ra;tiolehd€sså.

Vaunu 339 tulee naikymäin katukuvassa

toistaiseksi liihinnä tilausajo;ssa- Kun ny1

näydäii siltå etä vuoden 1959 vaunur. jotka

eivåt sLrurcnllehön silmissäiuu.ik@npoik-
kea VTs-\'aunusta ulkonåkönsä puolesta.

ovat jåäneel pois päivitiäisestå li;kenleesla,
lhääntyy samalla vaunun 339 museaålinen
No- Tulevaisuudes$ erilaisten kienoajelLri-

den jiirjestiim;nen esimerkiksi kesäviikonlop-
puisin s@n@ siis tulla klseesen. mutla lä1-

lå hetkellå milåån suunnilelm ia ei ole vielä
valmiina iaparhaimnillaankin niidcn roteu-

tumiseen mennee vielåvuosia. Sinånsåvåunu

on kunnostettuniin huolellisesti.eltlse k€s-

t$si va;kkapa lavallisla lin ja-aioa seuraåvat

25 vuotta!

Kiitokset
vaunun 339 entköintiprosessiin myötävai'
kuuaneitahenkilöi1äyhdistyksiäjay lyk-
siöon kymmeniåniin Suomesså. \4rossåkuin

Ruolsissåkin. En halua mainita nimeltä kc-
1äån. sillä listasla ei kuilenkaån tulis;(lydel-
lislä Ainajåisijoku puultumaan. Joka tapåuk-

sessa baluan kiinåä kaikkia HKL:n jaTallin-
na Tmmmiparkin sekå lukuisten yksityisten
yrirysten ryöntekijönåj a työnj ohtoq HKL:n
eliikelåisiä, SRS:n ja SS:n asidtunlijoita koF
vaamattomasla avusta lässä ainutlaaluhessa

Lähteet
Railio 2- r979

Kuliexajån opas. IIKL 1972

Våunu 339 valmiinå åjoon Koskelåssa
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Yksilyiskohtio
Alun pcrin vaunuissa ei ollul lainkaanjår-
j estysnumcroa edesså eikå takana. Tånå oli
aikoinenvakiintunutlapa HKL:lläjå se såi-

lyi kaksiakselisissa vaunuissa liikcnnöinnin
loppuun saakka. Päätynumcrol lhätliin teli-
våunuihin suunnilleen 1960-luvuo alusså.

Siksi 339:ssiikin on jä.jestysnumeror vain si-

vuilla
1960 luvun puolivälin jälkcen ltihänkin

vaunuun 6cnncft iin kuululuslåift eet. kun l;n-
jalla 3T otettiin käyttöön kesäkuukausien

luristikuulutukset. Våunussa ei ole enåli kiin-
tcäii kuululusjärjestelrnåå. 1 ällä helkellå tuF
kitaån rnahdollisuuksia asentaa!aunuun lan-
gaton kuuhlusjärieslelmä jonka kovaäänisei

loidaan siioittaa vaunuun huomaamattomalla

lavalla- mahdollisesli jopa sellaisella lilapäis-

kiinnityksellå. etlå ko!aååniset !oidaan tar-
vitlaessa heltosti ironaa. Kuulutuslaitteislo

olisi tilausajokä) lössii tarpeellinen.

Vaunu oli alunper;n varustenu vihreiksi
melatuilla isoilla Compact-kytkimillä, jotka

mahdollislivalmultippeliajon: kaksi m@tlori-
vaunua kulki yhtenä yhleenkytkdrynäj una-

)ksikkönil VTS-launut å.joivat multippelissa

alkuvuosinaan !åin lyhyen aikaÄ lin jojen 4 ja
I 0 ruuhkaj!nissa.'läkimmaisessa moonori-
launussa vajn mhaslaja hoirioviaja nhas-
lusta. Multippelijunat olivat kulkuoninai-
suuks;ltaan varmasti sähäköitä kulkijoita.
mutta leliperä!aunujen valn istuttua vuonna

1958 ei ollu1eniiäjiirkevziä uhEt! kahden vau-

nun junaan kahta kallisla nootlorivaunua.
Vaunussa ll9 ci ole cnåä nlkyåän pe.ävåu-

nun vetämiseksi laNittåvaå Cornpact-kl t-
kintä jossa ol;si såhkö-ia paineilmaliitimel.
Vaunuun sopivasla Karian lalmistamasu
pe.ålaunusadasla 501 530 on såästelt)
tilausajokålllöön vaunu 505. Tåmä vaunu on

s;inåasussa. mihin se vuonna 1983jåi pelä-

launuliikenleen p&llyttyå. Sen jälkeen

339rkin takapåän k)tkin nuuteniin saman'
laiseksi yksinke(aisteluksi kytkimeksi kuin
m inkälaiseksi etup&in kylkin olij o l950-lo'
pulla nuutetlu. Conpact-kytkinlen värils
muuteltiin vihreäslå kirkkaan keltaiseksi
1950 luvun lopulla. K)seesså lienee ouut
huomioa.v-on kohotlaminen muille tien-
kåyttajiUe-

Vaunun edessä oleva mååränpäleksri oli
käylössä lain muutand alkuvuodei ajai.
Kilp;leline siirrettiin 1950 luvun lopussa

rahaslajanaition takseja rullat uusiniin si'
ten. eitä linjan molemmat piutepkteet ilmoi'
lettiin yhdellä kerlaa. eikä tekstiä enää tar-
vinnul joka kerlavaihlaa pi!ätepysiikillä. Poik-

kcukscna olivar rcngaslinjal 3B/3T. joidcn

rahastaiat veivasivat påålepysäkkien eli Ei-
mn sainalanja Porvoonkadun "viiden minuu-

lin plsäkin" låheislydesså uuder ajantasaisel

närånpä.it näkyviin. Muistaaksemme nyös
linjaUaT tehtiin samanlainen vei!aus pääte-

pysäkeillä. Alun perin rahaslajan seliln taka-

na oli käytös*i vain kehikko valkoiselle pehi-

kilvelle. mutta pieni linjanumercnäyttö olijo
nauhalaitteclla. Sivulla katon mjassa oleval
linjanumcrot olivat käytösEi kummallakin
plolella. Myöhemnin. I 960-luvun aluss4 si-

leän sivun puolelta numerolailteet poisteldin
ja lasimus€fiin. Jålleen vastane;dän a;ka-

namnreon khdollu informoidåm!ösvåunua
vasemmalta läheslyviå malklrsraiiasiiulmillå
linialla vaLrnu kulkee. Olemne palaårnassa

useassakin m ielesså tataisin I 950luvulle
emme ole siis suinkaan siirtymåsså uuleen

informatii!isempaan aikakauteen. vaan o11a-

massa uudelleen kåyt1öön edeltävien suku-
pollien hyvåksi halai11uja tapoja. jolka
_såäslösyis1å" ovar olleel välillå kå)nåmä1-

töm inä! Nylq vaunuissa ovaljålleen märån-
pätja !aunun )npåri näkyväl linjatunnukset

Akuperå sen kaltainen, iåljenlåmållä tehtr
telikilpi. Tanrperlan kilven muoroon pelåisin
vuode ia 1900 Kuva DanielFededey

vaunua kiertäväalumiinilkta sekä katon

kcltahet *vauhtiviivaf naalaftiin piil@n koF
jaustcn yhleydcsä I 960-luvuha alkaen niin.
että viirneiset kellaher VTS-vaunun korkcut-
ta.ia rnassaå tasapainottaneer ko.isteviivat
håvisi!åt 1970-lwun puoli!ålissä. Nfi lä!åk-
s;jåä milloin Variolramien kalonmjassa n)-
kyään olevia kellaisia korisleviivoja ei enää

säästösyistä maalara- VTS,vaunuissa keltai-
ser korisreviivar hävisivär heri uu.lelleen-

melaukscn yhteydessä ja jo aikaisemmin

Hckingin .aitioliikenleen historiassa olivat
hå!inneel ylecnsäkin kaikcnlaisct kcltaiset
koristeviival sekä vaunujen alåosåa hallinnut
keltainen !å.ikenlul.

Vaunun leleihin kiinnile!fiin alun pe.in

messinkisel punaisiksi nraålatut Tampellan
valmistajankilvet..ioila k!;renkin koroosio-
ongelmien vuoksi m)öhemmin poisteltiin.

Samoin niitä lieneehå!innlt kilpien rikkou-
lum istenjälj iltä. Tampellan kilpi on ollul h;s-

toriallisesti samanlapainen soikeaia punai-

nen jo vuodesta I 900 lährien, jolloin TaJnpe-

reen Pella!a-ja Rautaleollisuus Oyllå val-
nislui ensimmäjnen hö)ryveluri. Nyt va!-
nussa on jåljentämållä tehdyl alkuperäisen
kallaisel messinkikilvel. Kun katsoo tarkas-
ti. huomaa että kumnankin telin kilpien
valmhtusnumem on sama!
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I Kauppatori Kapylä
lA Eim Kåpylä

38 EirFKallirTööld Kauppatori Eim

3T Eira Kauppalor; Tööli' Kallio E;m

4 HietalahliMunkkinieni
4E Erotraia Munkkinieni
45 Kauppatod Munkkiniemi
5 KalajanokkaMessuhalli

7 A.kadia Hadulo.i

8 Salmisaffi vallila
8K Salmisåa.i Käp)'lä

9 Kauppalori Vallila

l0 Eroraja Ruskeasuo

l0AKårylå Ruskeasuo

l0S Kauppalori Ruskeasuo

l2 Kiru.gi Kuusilie

l5 DiakonissalailoFTöölönlulli

Linjojen lja I A reini kulki Hakaniemes!å Hå-

meentien kauia Mäkelänkådulle.

Linjan 3 reilti kulki suoraan Mannerhei-

m inlietä Runeberginkadun koukkauksen si-

iasta laetelässå lsoa Roobedinkatua. Muu-
len linja vastaa nykykolmostå. Yövaunut
kulkival Runeberginkadun kautta.

l,inian 4E tunnus muuletiin 4^:ks; vuon-

na 1956. Saian 331 375valnljenruuakil-
visså ei ollut lainkaån E-kidainta.

Helsingin roilrotielinioslo runkolinioliikenleen olusso 29.8.1955

Linjan 5 silmukkaTöölönlorille lalmis"
tu; vastavuonna l958,joten linja käåntyi

Runeberginkadrn, Ruusulankadun,

Kanmionkådun ja Mmerheimintien muo-
dostamassa silmukAsaja pysah5,i näin ol-
len myös Messuhallin pysäkillä Manner-
hcimintiellä

Linjd 7 rcitti or e ko;sesta nimesräln
huolimatta wa reneölinja kuin vielå I 980-

luvullakin. cli ehkä tutummin Etu-Tilölil-

Linjalla 8K käyteniin ainoastaan kak-
siakdisla kalustoa- vaikka teoriassa liery$i
myös tclivaunuja olisi voinut olla liikenlees-

så1iillärcitillä.

Viere sen sivun k!väl:
Neilsytnalka Helsingin ja Tailinnan liikenne-
ailosten railioli kenneyksiköiden ylimmän

iohdon kanssa rehtiin 1.7.2004. lvlatkan
åikånå kåytiin muun muåssa Ensi Linjållå.

Va lilan ammattikoulu vuodelta 1956ja339
vuodelta 1 955 SRS:n lilausajolla 31.10.2004.
[4odemiå pysåkkiå lukuun otlåmåttå kuvå
voisiolla kuin 195G]uvulia -tosin ykkonen-
hån eisilloin kulkenuttärå kauta vaan
Håmeenlietj I Kuvå Jarkko Nyman.

SRS]n lilåusajollå 31 10.2004 kåytiin
monessa mielenkiintoisessa paikassa, mm.
vaunu n 5 kååntösi mukassa mallla 1955
Vierciser sivun kuv sså våunu lvlånneF
heiminteil å, Ruusulankadulla ja KauppakoF
keakoulun edustalla RLrnebe.ginkadulla.

l;l
d
J'

7/.,'7t

;"!

!..-

d.
;,'/

1950-l!v!n råiliovaunu ja 2000 luvun
asuinalue-vaunu 339 ajoi ensimmåisen
vuorcn Arab anrantaan kauniina elokuur
sunnuntaiaamuna29.E 2004 Kuva Daniel
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Numerorullien numerot io kirioimet

Vaunussa on alkupediset numerorullat. Edesså on kolme rullaå,
joistavasemmalla olevassa leveässä rullåssa on numerot 0-l9ja
keskimmäisesså,kapearnmassarullassanumerot0 9. Oikeåssålai-

dassa on kirjainrullajossaovat kidaimetA, B,N. S,T. V sekå X.
Sivullaja rakana olevissa kilvissä on såmat tiedot, mutta kidaimet
Bja T puutluvat. Vårhoissa valokuvissåkin linjalla38 kulkevan
VTs-vaunun etukilvessä lukee 38. muua sivuillaja rakana va;n 3.

Rahastajånkilvestå tietysti selviåå sitten, kumpaa reiniå ollaån aja-

massa. ellei sitä vaunun kulkusuunnåsta osaå päåiellä.

Mäårånpälrekstirulla on kokonaan uusi, munakilven kotelo
on alkupedinen. Ki{asin on mkennettu valokuvienja vanhojen

kilpien perusleella kidain kirja;mella alkuperäistä vastaavaksi.

Teksrirullasta 1öFyvät seumavat pa;kat iässä järjesryks€sså:

KOSKELANIIALLI FORSB\'TIALLEN

HIETALAHTI SAND\'IKEN

ARABIANRANTA ARABIASTRANDEN

ARABIA

TÖÖLÖN HALLI
TILAUSAJO

VAMTTU
KIERTOAJELU

KÄPYLÄ

TÖLÖHALLEN

ABONNERA

RESERVERA

RUNDTUR
KOTTBY

SENATSTORCET

BÖLE

STJNDHOLMEN

VALLGÅRD

VALLGÅRD

KIRURGEN

LILLHOPLAX

GRANVÄGEN

POSTEN

MrissHAILEN

HAGNÄS

TTAGNÄS

SKILLNADEN

LINJERNA

TÖLÖ ToRG
BRTINAKÄRR

KAISANIEMI
KÄ"YLÄ KOTTBY

KAUPPATORI SALUTORGET

MUTATIENT0RI JÄRWÄGSToRGET
KATAJANOKKA SKATLIDDEN

SENAATINTORI

PASILA

SALMISAARI
VALLILA

KAISANIEMI

VALLILA

KIRURGI

PIKI(U HUOPALAHTI

KUUSITIE

POSTI

MESSTJHALLI

ATENEUM

IIAKANIEMI
HAKANIEMI
EROTTAJA

LINJAT
TÖÖLÖNToRI

RUSKEASUO

STADIN RATIKAT.FI

TeksreiHn sisåltyvät kaikH alkuperiiisessä rulldsa olleet rekstil.
kaikki nylcylinjaston päålepysåkit sekä nuutana ylimiituåino teks-

li. Järjestys noudåltaa kuilenkin pärpiideitt$n nykylinjatoa ja
nyrylinj4toon kuulunattomat måärånpåät on sijoitettu loppuun.
Nilin rulld kåytlii linjallaon mahdollisimman helppoa, tosin ta-
vallista linia-åioaha, vaunulla ei tulla aid6.

KALLIO
TÖÖLÖ
MLNKKINIEMI
POSTI

MUNKKINIEMI

BERGHÅI-L

TÖLÖ
MTINKSNÄS

POSTEN

Mu']KsNÄS

\,bunu 339 on kilvitety linjalle 12. Huomåa mydrs 1gsoluwn mållin mukåän Fhty Ehaslåjan penftilpi. Kuusilien silmuKa 31 .10.2004. Kwa Daniel Federley.
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I 2.VUOTIAS RAITIOVAUN UN KU U ETTAIA

Sotakesänä 1944 hurahdin lopullisesti
-spårahulluksi . Olin kesätöissä iuoksu-
poikana.ia sain kuukausikonin. joka kelpa-si

kaikillalinjoilla. Töiden iälkeen aloin ajella lin-
joja påäslä päåhån. l.opulta keskil)in K-lin'
j aan (KaL'ppatori Kdpylå. linj avä.i ! ihrdt
puiainen) ia sen luo.oon 52. Mooltori-
!aunun rahastajaneiionen otti minul masko-

riksi. joka sai hoidella takao!en avaam iselja
sulkem iset sekä kaiken huippuna nerkinenol
kuliettajalle. Nahkahihnd veto ja kilaus ker-

ran nerkitsi pysäkiltli,/asemalta lähtölupaa.

kaksi pysäyuäm istä scurulalle p)säkillc ja

kolmc *vlunu tä)nnä -ilmoilust!. mikäli
periilaununkin rahastaj! kilautti kolmesli
sähkökellollaan. lållöin launu ajoi plsähr)-
meltä plsalkin ohi- Ascnillc p)sähdlltiin

kuitenkin aina. Mahdollinen hätåmerkki an-

neniin rimpunamalla kelloa tauolta.

l,opultaylenin kuliellaian -apulaiseksi .

Hoitelin n).t eluoven a,r'aamisel ja sulkeniset.
l,isäksi .1ehlå!iin i kuuluivåihren kiiåntä-
minen !aihdemudalla Eurantielle menneen

kahdeksikon jälkeen Sturenkadun iaMäke-
länkadun riste) ksesså.

Vuorossa oli sama henkilökunla jayh-
leishenki oli todella hyvä meidån neliån kes-

ken- Kefan kuljettaja H.B. ehdolri. ellånll
on aika oppia ajamaan railiovaunua. ioka
)lensäoliASEA(sittemminnrcl l2l 162).

Aluse oli aito kuljetraja \/misrmassa- mutta
pa.in illan jälkeen sain jo lksinäni Käpylån

silnukassa siincllä vaunua p) säkille edel1i'

scn vuoron 5 I lähdetryä aha pok ja meidån

kuljettåjan lupakoidcss limonadikioskin vie-

rcsså. Pkin ajomatkani luolloin oliillallail-
man matkustaiia Hakanienestä (tarkaslaiå-

kopiniälkeen!) Käpyliiän ja !oi sitä l2-!uo-

Kenan satuin Käp) lässä -'!ieraan kul-
jenajan amciklllaiseen vaunuui. Kul jenaia

iuucli Eh6tajien kmssa iakasillalla. Klsyin.
såanko siilt.iä vaunun pysäkilleja vastaus oli
huolctromdti: Siitä vml Hlppåsin kampiin.
!apåutin ilnaj amn ia aloin ajaa. Kulietlaja
hålååntlij aj uoksi sadatcllen etusillalle. mul-
ta olinjo tuolloin pysälltån)t vaunun ilma-
jalrulla.

SaltLri n iitä muitakin tapahrunia. mutta

\,5unul39ja 339 va m ina ajoon Niv€lv€unu on vuodella 1974, eli ikåema vaunullla on vain 19 vuotb. Val lan halli 1 7 2004 Kuva Daniel Fedeiey.
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seurutiitenreenkitpaiturhminenerenirivatasri.vuodenreesloircnsuurit.rj0ustdlfi! iåililllSå!!fi:Xlil:l:å#::l]!n,""."
rNtlaistiin kesällli ja liikennöiitiso?im{ksel iulivet voimarn vuoden 1996 alusta. Tällä ketran Kuvassa u un tuore Lå hi nratoy54.

kertaa lrilpailussa oli 15 kohdetta, jolke khittivät yhteersä 2l linjåN. Sopimuslauden y:[iå','-:j,Ut-19fl:t{:'-**y"H'
piluus vai[telilinjan lll kahdesta vuodesh liniojei l0l,l09ja ll0 kolneen vuoteer ja 7/z eua seuraavar vuodei (iees) a usta rinjaa

kuukauleen.Yleisinninsopimusk.usiolikolmivuotircn.l-ini0p0l0l,l0ejEll0coplnur- ?*tlvljlHr:ili:l;,i}iå"":iJj""ffjj"
kautt jatk€ttiin kuitoildn vuodella ja linjan lll sopimuskautta 7z kuuhudella, Tarjoåji. 73s auro54sirly Jyvåskyrä. Liikente;re

lähän kilpailuun osallistui 13. ;lif;1f,tliå3:" 
KuvaJuhanaNo'drund

Vanlmn nunralla ainoa liikcnnijitsiiinruutos
oli linjan 516 siin)nrincn kokordrn Linjc-
bussirr dicttalaksi. hspoor suunnallu liikcr-
nöitsi jli scn siirdn !aihrui lihcs kdikissa koh-

lcjssa. S I?\:n tr LaiDhtiii l'jaikaupunkiscudun

l-jnialiikcDnc eli l'.iikaupunkiliniar iarloi ac-

uressii\istulaajcrcnrieaun. liilli ke{aa } h-

riii \oiui linial l0l. ll0. l'17. ll8 ja 2.19.

joillc hcnkiuiin )hrccnsi l5 uuna voho
B l0Nl l CaDus Cit) -katuria. Iänrä.jai\ii-
nre iseksi m e* iM\ iksi korkealattiuisten au-

roien hankinf uksi loko piiikaupuf kiscudul-

lu. Joirukir \ uorciaaiellijn riis\anhefrnjl-
lacanus Cirj illli ia.1rarikko-$ iifi oiLla .

loiien suuri roiudiaoli l.liiebuss. jonka

llnoon I ksikkii sai ajeua\ akseen linial 1 09.

1.1.1 1.16. I j.lia2li.l.isaiksilinj. 1l1säil) i

LinlebNsilla. l.iniebus hä\ isi kahdell. cnsinL

mäisellii kienoksella runs.asii liikenneuä..iG

len seisonlari\isIä sa.liin aioon pallon

uudchkoakitr kalustoa. !ruui nruasa \ uosi

mallien l99l.ia l9tl4 Voho Bl0B LMF /
Canns Cjl)M puolinutrlikkoi! i! \uosi
Dallin 1992 Voho B l0N1 I \!iid! K?0?:ir.
Ruuhka!uorolr alctliin 80 lu!un lofun
nranu.rli\aihtcisilla vol!o B9Nl , \\iiird
K20l:illa. llusir auroir haDkirliiDkin ldin

k) nrnrcncr-.ioisld kuusi oli Voho Bl0BLEr
Carus Cilr L inatulalatlia-dutoi.. Lopu au

lol oli\ar lrusbusiha tuuua 2+?+0$isrr
puoLi aLalaa \blro LllOLl Llvll: , Cdfus
( ir] M r)t Fpili, Vulalulatliabussit nrenirir
linloille ll)9 ia'15:. l09rllal\ihirnii| 50% ja

l5::ll. \ähinräit. ri5 r, liikcnleeslj luLi ui!a

Kieaoksen hä!iäiail oLi\al kokona.n
seutrliikenrcesrä s) riä)rer)r Äbergin l.iiia
i. PT) llili Linid linialiikenleen \uonna 1t95

ostanrl Pohiolan l.iikenne sckä !seit. perin-

tcisili lin joiaan ncncrliitr) r Sieburkonserni
(c li Espoon Auto.ia Trarsbus ). TEnslns kui-
tcnkin sliil) uiliniat l.l7ia l.l9.ioillc hankil

tiin kolnrc Voho Bl0B LVf, Canls
Ck)N1:liä. Ki\cnhhlccn a.lcttiir roki nr)ös
\.nhoilla luluilh A^chlld tLrllcilh \bho
B10R/ W iirr. Vi l0:cilli.

li .l rllit

Korious ensimmciisen
oson lretoihin

Paa\o Korsisaa.en ruk,un liniaa 5l+ ei

\ ieli ki nrilute(u \ uoniu l9r).1. \aan silI
liik.nn(Jitiii !l!rksi \anhm niallisena$pi-
iiudiikcnreenä. l.inlan cisinniinrn kil-

tuiLulljuu $f liiusalk.i siis kesillli I 99j.
iolloin Iiikenniiitsiliiksi luli I lKl.'Bussi-

14 4t2004



Liikennöilsiiöt '].1.1996 olkoen
Linjå(t vanhaliikennöirsijå Uusiliikennöirsijå
l0l Espoon Auto Päåkaupunkilinjat

l{D Espoon Auto Linjebuss Espoo

ll0 Espoon Aulo Päåkaupunkilinjat

lll LinjebussEspoo Linjebuss Espoo

r43- 146 Pohjolånliikenne Linjebuss Espoo

r47, r49 Transbus Trånsbus

l5'4 Päåkaupunkilinjat/Åbe€inlinjaLinjebussEspoo
213 Espoon Auto Linj€buss Espoo

247 Espoon Auto Pååkaupunkilinjar

24a Espoon Auto Pååkaupunkilinjai

249 Espoon Auto Pååkaupunkilinjai

452,s60 LinjebussFinland LinjebusiFinland
4s3, Linjeb ssFinland Linjebuss Finland

516 LinjebussHnland/STA LinjebussFinland
7{ Hakmilanl-;ikenne Hakunilanliikenne
732 Hakunilanliikenne Haknilanliikenne

Fspoon Aulo
liikennöimöön Vonloon

suunnon linioio
12.8.196 alkåen kaikki YTVn seululiikeme
oli kilpailuletiua. Tärnä neljäs kilpailu kåsitti

kaikkiaan 16 kohdeflaja 141 auton liiken-
reen. Linjaa 73 I lukuun ottamatta sopimus-

kausi oli kolmiwotinen. Sopimusten voimas-

saoloa kuirenkin jatkettiin vuodella, ett€;

vuonna 1999 ol;si ollutjaossa Espoon, Hel-
singin ja Vanlåån sisåisten linjojen lisåksi

myös seutuliikennettå. Linjan 731 sopimus-

kausi kesti vuoden 2000loppuun asti. Lin-
joista kisasi enäå I I liikennöitsijäå, kun mo'
net maåkunrien firmal eivät enäåjätläneet tar-
joukia.

Tällä ke.taa Swebuekonsemi rohnusi
kaikki kilpailussa olleet linjat Lähil;njoilta
HKr-Busiliikenteelle siirtyn)atå linjaa 73 I
lukum ottamåtta. Espoon linjoja 102, 104,

105, r06, 132, 160, 194, 195,204,241,242,
2,t6 ja 505 Swebus-yhtiöt olivar liikennöine€t
jo emen kilpa;luttamistakin, mutta nyl mu-
kaån tuli usefta vantaan suunnan seutulinjoja.

Linjaa 363 Espoon Aulo oli liikennöinyt yh-

d€ssä Linjebussin kanssa, mutta uusina
linj oina lulivat nyl 360, 361 , 362, 539, 611.
623,650ja652. Lisåksi Espoon Autolle siir-
b/i STA:n perinteinen poikittåislinja 512.

Tållä kenalla matalalattiabusseja vaadittiin
linjoille 194/195 (65 % liikenteestå). 505 (40
o/") ja 512 (60 Yr).

Suurvoiton myötå Swebus-konsemiin
ha*;niin kesållåjasyksyllå l996yht€ensä
54 uuna autoå- Tmnsbusille tuli 13 Volvo

Bl0B LMF / Carrus CityM:iä Espoon Au-
lon puolelle laas hankittiin 7 Volvo B I 0BLE

/ Carrus City]-:&ija yksi 2+2+ I -ovinen Vol-
vo Bl0B LMF / Canus Cib,M. Suuresta

hånkintamåöåstä johtuen hankittiin Dyös
hiemd totutusta poikkeavaå kålusloa: 15

Scdia Ll13 / Cams CityM:åå, 15 volvo
Bl0B LMF / Säm€ System 2000 -
puolinatal;kkoa ja 3 Scania CNII3CLL
Maxci4 kaikki 2+2+ I -oviluksella- Uusien

åutojen lisåksi jouduttiin hånkkimaan myös

käytettyä kalustoa- Linjebussilta ostettiin I 0

vuosimallin l99l Volvo BloM / wiima
K2o2:staja Ruorsista uitettiin .iin ikäåi l0
auton sada puolimaialia 1990Juru du Vol-
vo BloR / Såffle Lättmetal -autoja.

"Jönkopin8i. Sämejä" ei kuiienkaån juu.i

seutuli.joills nåhty. Linjebussin aoioista nai'
nittakoon. että elokuussa 1996 niilå nåhtiin
Espoon Auton väreihin maalattuina
Linjebussin liikennöimillå Vanlaån sisäisillå
Iinjoillaja Vaniåan Liikenteen våreisså Espoon

Aulon linjoillå. Voileruilla linjoilla nåhtiin roki
myös Espoon Autolle uutena hankittuja "laa-
tikko-Wiimoja'. Linjoilla l32ja 160 taas näh-

tiin uusien autojen ohella Trdnsbusin puoli-
turistiautoja-

HKl-Bussiliik€nne hankki linjalle 731

Iähes emanlaisia Volvo B 108 LMF / Carus
CiryM -auioi4 iollaisia Lähiliniat oli hånkki-

nut vuonna 1994. Nåiss viidessä aulossa oli
mäåränp&lkilvel (määråpaikkana yleensä

Helsinki / Korso) sekä Wiiman pehmustetur

kanuipenkit ja verhot. Ruunkavuorot ajettii.
autoilla 900G9015. Myös nämå autot va-

rustettiinvertpilla ja lisäksi niide. välirykset

muulettiin pitkån matkan moottorilietå kul-
kevalle Unjalle sopivaksi. Näisså autoissa

mäårårpåå kedottiin tuulilasin alarcun@
siioitetuilakyhillä

Hieman muita linjoja nyöhemmin
kilpailutettii. vielä Rautatientorin ja Ilolan
vålille perustettu uusi linja 613, jonka

l;ik€möitsijäksi vali$iin Låhilinjar. Linjd
kalustona nähtiin 73 I ltå vapautuneita puol;-

matalia Volvo B l0B LMF/Canus CityM:;å
ja Scania N I I3 / Lahd 402:ia, vuosimalli mo-

leminilla $rjoilla I 994.

Espoo oloiitoo sisöisen
liikenteen kilpoiluttomisen
Sisäisrä Iiikennedå påäkaupunkiseudulla
kilpailutettiin ersimmähen kerrdn Espooss4
joka kilpailutti kesåliikenteen 1995 alusta
perustetun linjån l3 heti tuoreeltaan. Linjaa
alusta låhtien liikemöinl Linjebuss Espoo

voitti myös esimmähen siit i kåydyn kil-
pailun. Sopimus astui voima4 2.9.1996ja se

oli k€stollaan kaksi vuotta. Myöhemmin
sopimuskautta vielåjatkeniin siten, ettå se

påånyi kesåkuun lopussa l999,jolloin myts
kilpailunama$omien Espoon sisåisten linjo-
jen liikenneluvat päntyivåt. Kalustona lin-
jalla kåyteniin Vantåålta siinettyjå vuosi-
mallin 1994 Volvo BI0BLE /Carrus Cityl-
maralalattiabussejå" Vuodenvaiheåsa I 97
1998 linjalle sijoiteniin myös aivan uusia au-

toja"

Toinen kierros kciynnislyy
Vuonna 1997 kilpailut€ttiin ensimmåisen kil-
pailun Iinjatj o toistanhe€n siten, että uudet

sopimuks€t tulivat voimaan vuoden 1998

ensimmåisenä påivånä. Sopimukset iehtiin
tällå kerlaa påäsåtlntöisesli neljäksi tuodek-

si. Hintataso nousi muutanalla prosentill4

muna oli edelleen noin 30 % alle kilpailuiusla

Liikennöitsiiöt 12.8.1996
Linja(t) vanhaliikmöilsijä
102, 104, 106 Espoon Auto

uusilinja
Linjebuss Finldd
Uihilinjat

olkoen
Uusi liikennöitsijä

Lähilinjar

105

l?'2

150

613

623
731

194,195 EspoonAuto

204 Espoon Auio
241,242,246 EsD€on h)rD
360 -362 Linjebuss Finland

363 Espoon Auto/Linjebuss Finland

500T,501T uusilinja
505 Espoon Aulo
512 Päåkaupunkilinja/STA
539,650 LinjebussFinland

611,652 LinjebussFinland
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edeltåneen hinlåtåson. Maralalattiabusseja

vaad;ttiin linjoille 261ja530, kaksi kummal-
lekin. Tarjouksia tåhån kilpailuun lul; kym-
menelllliikennöitsiiältå

S'lA-konsemin asema såilyi edelleen vah-

vanaseululiikenieessä vaikka linjat 6l 5. 616
ja 735 siirtyivå1kin muille Iiikennöirsijöil1e.
Uulena linjana Pälkaupunkilinjat sai liiken-
nöilåväks€en I 28n. Uusiaautoja seutulinjoille

eihankiltu linjan 510 pada Volvo BI0BLE/
CanusK2o4 City L -teliautoa lukuun otta-

maria- Useimmilla Iinjoilla.iarkeft iin 90luvun
alun Volvo B I 0M / Wiima K202:illa. Linjoille
103, 128.261 ia530 siioirefliin myös vuosi-

mallin 1993 volvo BIoBLE / Canus Citll

Linjebuss-konsemi paransi asem iaan. ja
d l;;kennöitivälsen lmtoasmm Iinjal 514,

615 ja616 sekäEspoonsuunnan linjar l65ja
166. U6iaautoja hdkittiin kaikkim l3,jois'
ta osa sijoilcttiin Espoon ja Vanrad skäisille
linjoillc. Linjån 615 uudet aulorvarusreltiin
måtkalaukkuhlllyll4 hanuhyllyillajako*ea-
selkäno.ja;sillå penkeillä. Nibnå sekä myös
vanhemmal lentokenltåseulllinjojen aulol
naålattiin valkoisiksi jateipaniin lenloyhliö
SAS:n mainosteippeihih.

HKL-Bussiliikenne säilytti historiansa

ensimmäisen sutul;njan I I 2. L;ikennöintiä
jatkettiin "toni-Volvoil1a", muttz kolmmnek-
si autoksi tuli upouusi 9701 (Volvo Bl0L/
Carrus C;tyu). Lähilinjat voihirakakin pe'

rinteisel linjanså 631 jå 735. LinjalleT35 han-

kiniin kolme uutra Volvo B I0BLE / Lahti 402
-matalikkoa (nume.ot 18. 38 ja 58). joilla
ajettiinkin valtaosa linjan liikenteestä. Van-

hempa kalusloa edBtivat vuoden I 994 puoli
matalat Volvolja Scaniat.

Liikennöilsiiöl
Linja(t) Vanhaliikennöitsijå
103 Pääkaupunkilinjat

ll2 HKl-Bussiliikenne
l2a Trdsbus
165,166 Tmnsbus

2s0, 270 PaEkaupunkilinjal

26t Päåkaupunkilinjar

slo Påäkaupunkilinjar

514 HKl-Bussiliikenne
sl9 Pääkaupunkilinjai/STA

522 PiiiikaupunblinjavsTA
530 Pij?ikaupunhl;njat

615, 616 P:i?ikaupunkil;bjat/STA

6ll LinjebussFinland
riuurauDUnRlIntar

olkoen
Uusi liikennöitsijå
Piiåkaupunkilinjal

HKL-Busiliikeme
Päåkaupunkilinjat

LinjebussEspoo

Påäkaupunkilinjat

Piiiikaupunkilinjat
P:iilkaupunkilinjat

SimldLiikenne
P.i:ikaupunkilinja/STA
Päåkaupunkilinja/STA

Päåkaupunkilinj at

Sirolan Liikeme
Lähil;njat

Lähil;njat

1.1.1998

16 412001 $nrnol



EspoonAuto 200 Volvo B10B
LIMF I Saflle 2000 (p!olrnala a)
vuodella 1996 Klva Juhana
Nord und 1997 Helsi.k

it-: --*

lt-r
;,riril
ri

Espoo.Alto 116 ja 33 116 on
Scaf a CNll3CLLMaxC la 33
Scaniå L1'l3CLL / Catrls k20.4
CtyM(p!olmaiaa) Moemmat
oval vuode ra 1996 oikeafa
tausta an fikaanvuoden
I996 su!rhank ntaan (5,1

auioa) k!ullva Vo vo B10B
LMF / Safie 2000 Kuva
J!hana Nord und I 3 1997

lllffififlllllll

ltil L -

Klva ve.e selläsrvu lay hä. å. Espoon
Aulo 43 (NBU 447) syyskesa a 1996
Swebus Frn å.drn EspoonAlto e
hankiltin l5 kp scania Lll3cLL/caiils
K204 Cily M auioja ov la 2-2-1 Kuva
JuhanaNordlund9 31997 Hes nk

Vere6e a sivulla TransBls 27 Vuon.a
1995 Espoon ahden - Krven ahden jareat
seut!injat(1501a l5l)k lpå uteh n
eisimmä sei keranla vorltataksr
seviytynyiTrånsBus hankk inJo e Volvo
B10B LMF / Canus K204 C ty M -allola
Kuva Juhanå Nordl!nd 5 9 1995

EspoonALio 127 Sca.la CN1l3CLL
Maxc vloderla 1996 swebus n

omlslanan EspoonAutonvuoden r 996
hank nlaån k!u ! eralaysruotsa åis å
åuloiaerkome MarC Sca.iaa sekå 15
Volvoa Saffen kor a Klva J!hana
Nord und kesa ta i997 Hesnki

412004 1T
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Ludden e.s mmainen I ntarupeana o i I nlan
1Aåamuru!hka keskiviikkona 1 3 10 2004
Se!raavan keran Ludde ajo njalirkentees-
sä perlania fa l5l0 sekäaåmu-etla lta-
pa vär!uhkalvuorossa 105 Tåila aLkea
ma a on nahlåvssä I anneklvia ma n t!n
perjanlain aåmL ralå !lrap. vä11å er puor ta
kåun sta pååkaup! nkiamme K!vatJuhånå
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Krv:ssav haa lä kesklskadula He srnq n

kålpungrn rrkenn-ea os 194 ScanaVabs
R6zVF /He ko Kuva Nasakuva

ar.HKl Blssl ikenne205Smonkadu a

Kuva E rasVar s Hesrnk
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Taltukon on koonnut Kimmo Nylande. ustdjinaan Penti Leinondki ja Juhana Nodl nd

SIl'lISET BUSSIT VUODESTA I

Rrilion edellisirsä numeroissa on alollu julkaista kelusloluoltelo. hildslå HXL:n bu$siste.

lisL å1016å souraavissr nuneroigsr. heilolo on l$dittu sillä tc aetlcelh, otlii rhlci
0n luoleltu pedlkäin hillki n{nercll ci 01106l åulot. Silton siirytsn hkkcoen ino.

bt{lte seav{låLan 9913 - HXLn hillier rikojen lorksin öussin umero.

936, osA I
Helsinsin Raitiode ja Omnibusosakeyhliö
1936 44
Helsinsin kaupun8in liikennelaitos
1945 94
HKL'Bussiliikenhe I 995

= aulon HKimm. Sma bNi voi
diintyä lislrlld us'Ilrl@ kem di
kohdissa jos e numwa on vaihde.tu.

B = bulldög (etnmtb.i),
E = helku (etumotori),
K = naltud (kesKm@tori).

m = ålclrnuosin.li

Etuovi on yleeså €hulcelin etupuolella.
kskiovi aksleiden !äli$å ja lal€ovi taka-
akslin ta1€puolella Noklå- jå bdldog'
nallisis zutois hit€nkin etudi jå
k$ftiovi olar molmat ak*leidm välisellå

B = nnmf,tli ?-.k€lin6

2 - etuovilla keskioville na1al4
takovella 2 akdrn@

I = kuLn edellä tlkmvella I dkelna
0 = tilsaLl4 ei askelrnia

P = puoliaulon@ti { wilen').
,da= auronetri-Allis.
AM =anl.nmfti-Men*des
,dS = aulono,fti-Smia

Av= autom@t1i-voirh,
AZ= antomåalti-ZF.
A = autddrni, nuu he*ti kui.

edellå lai motki ei tiedos.
Nmm viiltaa våihieido
måååltrjGliedN

K-OTTO jå POISTO = kå',tijijnotloja

Nmmt ovar jårjBrylcså: \Gi. loukaci.
!tii!å - w*lQp, 00feul@ud61a tai piiivaisili

ei ti€toa 00 r@illlm kohrlrlla *n sii@
rarkoi(aå vnora 20{D.

Päivåmdärillå on pldty keriom@ e k6ka
aulo on tod€llisuudN olelnr liikoretwn
tåi poi.stet! kilitsrii Vernoisla bwista ei

loilstkm rlenså ole lied(N kuin HKL:i
linllinm pm. KåYndnoto on siuoin
tåpahhDut john aika piiiviimliaidn jiillaq ja
kå)tösiå poislo on liåytämitssä sattmur
tapahha jo sila loukauia ajkaisemin.

HUOM. = muira rielojaja l@maltll6ia
< = åikdemin/edellina
> = myöhmin/ e@u
jhdFa = ajojohlimien puhdistLeulo

/O! = vmtelu0lppi ja ovikoodi

L = liihiliikenF/sikåupunhbNi

S = sutu 4åhiliikonebNi/p@ti_
hristi- l ten L muna korkat

P = paEmin vmteltu puolitrdsti,

ikodi on Giteriy p€lkjskrysd kölnella
(niElbcsisneljdllå)nmeoua etuov'-

Kolusloluetlelon merkkien selityksiö
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NRO AIUSTA Malli TP. Vm KORI Va/Ov KOK LK

B
B

B
B

B
B

a
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B
B

T

VAIHT. IST. RF,K K.OTTO POISTO HUOM

19? S.ania-V

193 Scånia-V

195 Scania'V
195 vånaja

196 Scaniå-V

198 vånaja

Opel

202 Reo
202 Scania-V
202 vanaia

203 scania-v
203 Vanåia

B 54 Helko K112

K 67 wima K222

B 54 H€lko K112
K 67 W'må lQ22

B 54 Helko K112
K 67 Wima l<222

540700 650000
670000 770000

540700 630000
670000 760000

540900 670000
670000 770000

540900 650000
670000 770000

540900 650000
670000 770000

541000 650000
670000 770000

541000 660000
670000 760000

5s0100 560000
670000 760000

550100 650000
670000 760000

370000? 450000
521000 630000
670000 770000

020500

s70000? 440000
521000 630000
570000 1770000

020423

370000? 460000
521000 030000
670000 760000

020500

862-VE

862-VE

862-VE

862-VE B

862-VE

862-VE B
VLK4 K

AL-311
BRD,92

A1"310
BRD-93

BRH'82

AN-948
BRH-56

BRH,97

AO-603
BRH.55

AO,832
BRK-38

88-652
BRK.36

AE-963
BRK"37

A-3368
AZ-797
BRU€1

FFJ"861

A,2593
AZ-441
BRN.97

A-3363
AZ-442
BRN-96

20
2A

20
2A

20
2A

20
28

20
20

20
2A

20
2A

20
2A

20
2A

26
19
2A

54 Helko K112
67 Wima lQ22

B 54 Helko K112
K 67 Wi'na Y222

54 Herko K112
67 \/viiriå lQ22

B 54 Hstko R112

K 67 Wirlå l'222

B al4 Helko K112
K 67 Wiro l'222

E 54 Helko K112
K 07 Wiro K222

B
B

862-VE

862-VE

862-VE200
200

201
201
201
201

L10S

AZ5

EtiE N 36 Kåipio B4
B4
B4
't2

862-VE

BIoBLE-CNG-6x2to0+ Volvo {Sårne) 8500

B 52 Ajokki K112
K 67 WirE (222

T 02 K221

N 36 Aulokoimk L

BloA LE-CNG-6X2'00+ Volvo (Såfile) 8500

2.L 4190

B-11

862-VE B 52 Ajokki
VLK-4 K 07 Wimä

K112
k222

T 02 K221

N 37 Autolrc låk L

84M24
B 4 l\'l 19

B4P42a
'l 2 AZ5

M28
M 19
P4 28

AZ5

862-vE B 52 Aiokki
VLK-4 K 67 Wima

K112
K222

BloB LE-CNG-6X2'00+ Volvo (såffle) 8500
1 02 K22l



Helsingin kaupungif ikenne aitos
'196. Vanata VLK4-68 /Wima
vuodelta 1967 HKL]n kesk-

:IHT:#?"'#*,i:;r[E i -

Helsingrn kaupung n likennera ios
198 Vånaja VLK4 68/Wima
vuodefta 1967 KuvaHKL n

it

Helsing I kåupLrng n ikefnetaitos
200 (BRK 37) VanalaVLK4 68/
Wima vuodefta 1967 Hieiåtah-
dessa Kuva HKL n nruseo

Sig.iiiiii
I

n';:'

{,ål
F.l

HKL-Bussil ikenteen Votvo BiOBLE
6x2 CNG /Votvo 85001E auloja
Ruskeasuo a KuvaJLhafa
Nord und'12 9 2004

F

Llfl
-a

!
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NRO ALUSTA Malli Tp. Vm KORI Va/Ov KOK LK K.OTTO POISTO HUOM.

370000? 390000
521100 620000
670000 760000

020500
370000? lrtokilvet 440000
521100 nokilvet 630000
570000 lnokilv€t 770000

020500

370000? ldokilvel,140000
521100 lrtokilvel 630000
670000 lrtokilvet 770000

020500

370000? ldokllvet 440000
52t2g9 ldokilvet 630000
070000 ldokilvel 770000

020500

370000? lnokilvet 450000
521200 nokilvet 630000
661100 lnokilvet 760000

020500

370000? lrtoldwl 450000
521200 lrlokilvsl 610000
661200 lrtokilv€l 760000

020500

370000? ldokilv3t 440000
530200 lnokilvet 640000
661100 lrlokilv8t 760000

020500

370000? lrtotilv€t 440000
530200 lrlokilvsl 640000
661200 lrrokilv€l 760000

020500

Kt22

RTK.

A-3286
BA-327
BRN-95

FFJ.785
a-3244
8A,409
BRU-24

FFJ.7A7

A-3140
BA-410
BRU-25

FFJ-799

A-3275
BA-505
BRU-I2

FFJ.786

A.3121
BA-740
BGE-62

FFJ-791

A-4595
BA-739
BGN.51

FFJ.7U

BB-115
BGE.63

FFJ.798

A-3158
BB-116
BGN.52

FFJ.7A8

IST.

22
22
28

20

2a

20
22
28

22
22
2A

20
22
30

24
22
30

204 Volvo LV/5 N 34 Autok.tehd. L
204 scania-V 863-Vs B 52 Helo K112
204 Vånåja VLK'4 K 67 v\ilnå l<222

204 Volvo B10B LE-CNG-6X2,?00+ Volvo (Såffle)8500
r 02 lQ21

205 Diåmond N 32 L

205 Scania-V 863-VS B 52 tlslko K122
205 vanaja VLK-4 K 67 Wima la22
205 Votvo B10B LE-CNG{X2n00+ Volvo (Såne) 8500

r 02 l<221

206 Volvo LWB N 32 Autoko €k L
zOO Scånia-V 803-VS B 52 Heko K122
206 Vånåjå VLK-4 K 67 Wim lQ22
206 volvo a10B LE-CNG6)eII00+ volvo (såff€) 8500'T 02 l<221

207 Volvo Lw5 N 3 Autok.tehd. L
207 scånie-v 863-VS B 52 Heko K122
207 Vånåjå VLK-4 K 67 WittE l<222

207 Volvo B10B LE-CNG-OI2r00+ Volvo (Såfile) 8500
T 02 lQ21

zOE volvo LV72-74 N 33 Autokorirak L
2oE Scenia-V 863-vs B 52 tblko K122
2OE Vanaja VLK-4 K 66 Wima t<222

208 Votvo 81 0B LE-CNG{X2n 00+ VoVo {Sån€) E500
f 02 K22l

209 Må.N. 00524
209 Scania-V 863-VS
209 Vanaja VLK-4

N 36 Auiokornak L
B 52 Heko
K 66 vlim l<222

B4
B4
B4
r2
B4
B4
B1

r2

AZ5

AZ5

210 vanaja

B10B LE-CNG-0X4700+ Volvo (Såfrls) 8500

B4
B4
B4
f2

B4
B4
B4
r2
B4
B4
B4
f2
B1
B1
B4
12
B4
B4
a4
T2
B,lM25
84M19
B4Pt30
12AZ5

24
19
30

AZ5

AZ5

I

iI

PZs

AZ5

i/t
Ilil

AZ5

LV72-74
8617

K221

L

T02
N 34 Kåipao
B 53 vålmsr K112

vLK-4 K 66 Wima lA22
B10B LE-CNG{XZ?0or Volvo (Sån€) 8500

r02 t<221

2ll Op€l BliE N 36 Kålpio L
2ll Volvo 8617 B $ \r'åhet K112
211 Vanaja VLK-4 K 60 V\ltnå K222
211 VoVo B10B LE-CNG-6X2z00+ Volvo (Såffle) 8500

T 02 lQ21
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HKL2ll.VanajaVLK4 68&Vimavuodeial966Toölöntu in
huo toasema la 8 i 1968 KuvaHKL:nnuseo

HKL-Bussil kenne 201. Volvo B10B LE 6x2 CNG /Vo vo
8500LE KåsåniemenhädJ a K-väE.asVaris Hesnl

HKL-Bussliikenie204 Keskuskadu,ria Kaivokadu' sleyksen
luona linja ia 18 KuvaJuhanaNord!nd1892004

Helsingin kaupungin ikenne a tos203 Scania Vabs 862VE/
Ajokkivuodelta 1952 Kuvå BoAhlnås. Helsinkr

S säkuva HKL206 sta Hlomaaainoan laslenvå!nltiånsijant
bussinlåkana Kuva Perlti Lelfoma ki 24 51976

Kuvåssa vasemma la linjala 35 HKL208 ScanaVåbs863
VS/ He kovuod€ ra 1952 Erualaiae koinenHKL4 SsuB-
77ST/ He ko Marjaniemen injala33 KlvaNasakuva
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Neliåkselisetvåunut pålasival linjåliikentee-
seen liislaina 10.11.2004. Kuvassa saksi-
sånkåvifroitrimella vårusrettu HKL I 3
linjalla 2. Kuva Jaftko Nyman.

TINJAT
HKLRaitioliikenl€en normaalisla ki)aåmös-
tä, josså vr.'oro ajaå vain yhtå l;njaå, po;keten

ajaa vuoro l2 seuråavasd:

Ulosajo KH (Koskelanhalli)6.0l,sieln
Iinjaå 6 låhdöt HlE(Hietålåhti) 6.31, ARB
(Ambiafl"rra) 6.58, HIE 7.32, ARB 8.06 HIE
8.41. josta hallikilvillå linjan 8 päålepysåkin

PVK (Paavalin kirkko) kautta VH:n (Vallilån

halli) p;haUe 9.07. Lählö VH 9.33 liniåa 2
RT:lle (Raulatientod), minkä jälk€en ajaa
loppupäivän linja2-

HKL-Bussiliikenne aloini liikemöimin
muulanållauudellapalvelulinjalla l.I0.2004.
Joillekin linjoille kalustoksi tuli yllättiien PG
r;n Linjar Oy:lui vuokattuja Neoplå, N8008

/ 420 -matalalattianidibusseja.Aurot liikku-
vai sarnoissa väreisså kuin aikanåån Porissa-

Porilaisia auioja on vuokrattu kåksi kappa-
letra, Porin Linjar Oy l4 ja 20. Aurojen keu-
l@n on lisätty Helsinein kaupungin vaakuna
ja myöhemmin etukulmam oval ;lmestyneet

nrol83ja84.
Raitiol;njat lTja 6 ajoivat Hakuiemestji

Råutatientonlle \4lhonkadun ja M;konkadun

kautta keskiviikkona 20.10. klo 18 alkaen
yöl;ikenleen loppuun asti. Kaisaniemen py-
siitki keskustm suuntaan ajettaessa ol; pois-

sa kiiytöslå.
PoikkeusjiUestely johtui Kaituiemenka-

dun sfikölöistä.
Raitioliikenne Katajånokd temin@lille

on tarkoit!s lurvata jåtkossa uudella linjalla
4T. Kaiaianokka (terminåali) - Munkkiniemi.
Lihialla liikennöisi noin ioka toinen nelosen
vuoro nykyisinä linian 2 liikennöintiaikoina.
Lautakuntapalautti asiankuitenkin uudelleen

valmistehavaksi eikä lehteä tehtåessä ollut
lopullkta selvyyn! m iten teminaalin raitio-
liikenneyhteysjatkossa hoidet@.

Raidolinjalle I tuli I Ll0. alken uusilän-

tö Kåuppatorilta klo 14.49 vuorolla 105. Vuo-
msså l5.l t. ålkaen sMnnöllisesti havaiftu

HKL l50eliLudde.

METRO
22.10.2004 tul; vastaan mehvaunu lavetli'
kuljetuksena ltäväylä:i ;tä:in påin viihän Hel
singin mjanjälke€n. 26. 10. Merrovaunu I ?5

kuljeletliin Talgo Oylle Otamäkeen. Lienee-

kö 22.10. kuljetetiu ouut 176?

UUTTA KALUSTOA
Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab, usita
uusia ScaniaL94UB 4x2-ja Scania L94UB
6x2+4 / Låhli Scala-€utoja. havaintoja lähin-
nå Ilmalan varikolta sekå auton 802 osalta
myösHelsinsin linjalia64. Pohjolan Liiken-
ien ve*kosivujen mukaan hankinirån shäl-
tyy sama märirå myös Volvoja.

Connex Finldd o): Lukuisia Sceia L94
UB 6x2*4 / Ikarus E94 (facelift) havaittu

Ruskeasuolla korihuoltop;sleen p;halla.

HAVAINTOJA
LIIKENTEESTA

variotram213 oli Eitiolinjalla IAkeski ik-
kona8.9.200,{ iltapäivållå vuorcnmerokyl
tissä luH 102. varioh"meja ol; lryseisenä aje"
kohlana runsaasli liikenleessåmuilla linjoilla
Linjan l0 lisäksi Iinjoilla 3Bja 3T niitä kulk;
useilaja sånoii ljnjalla 4.jolla niitå oli po;k-

keuksellisesti jopa kuusi kappalen€- P$våå
aiemmin, t;ista;na 7.9.2004 illapåivållä, lin-
jalla 6 kulki ainakin kaksi natalalattiavåunua-

V iotm 220 mitiolinjan 4 vuorossa 47
joutui työntöhommiin keskiviikkona 8.9.
2004, kun l;njalla2 ollu!vau.uN.I53 hajosi

Kmunuvuorcnkådulla Katljdokaila noin klo
15. Peråsså tulle€t neloslinjan vamut myö-
håsly;vät pahasfi, siuä hajo
kylkem;nen kiinni Varioon kesli yllättåvän

kauan. Tulipa lopultajopa H055 apuun si-
r€enil soiden, muttajuuii silloin neljii' kuljet-
iajan oli yhteisloimin onnisrunut saåda vau-
nut kiinni loisiins& Hajonnut vaunu työn-
nettiin kakkosen päåtepysäkin kautå pois

Katqiarokalta ja Senåatinlorin kohdållaAlek-
silta Snellmminkådulle kohli Håtdieheä

La;hiåTivelet ovat jålleen palanneel lii-
kentees€en, silla K&ia -vauu nrc I4 oli ajoe
sa Helsinginkadulla puolen päivän aikoihin
sunnunta;na 26.9.2004 -1osin tilausajossa-

Sunnunta;n råtoksi 3. 10. linjalla 8 kaksi
Variota eli 2l 2 vuorossa 8l ja 224 vuorossa
85. Muut vaunul perinieisempiä: 4l (v 82),
3l (v 83),35 (v 8a)ja 58 (v 86).

Ludwisshafenin koevaunu on HKI 150

havairtu fila6ajossa maanantaina 4.10. kello
I4. l0 aikoihin HelsinsirJ@dulla matkalla Kal-
liostaTöölöön.

Raiiiotien ajojohdol putosivarArkadim-
kadulle Eläinmuseonedust latihtaina5.10.
ilmeisni noin kanden aikoihin.

\4elå puoli viideltä oli osuudellajumissa
linjalla 3T vamu 82 Elåinmuseon pysåkilläja
Iinjalla lB vaunu 87 Kauppako.k€an pyså-

kjllåja233 Sammonkadu risleyl€€ssä Myös
poliiseja oli paikalla runs4ri. Myöhennåt
kolmosen vuorot kulkivat ftu-Töölön ohi
Mannerheimintiellr

5.10. n. klo 8.20 tuli Pasilansillalla ha-

vainnoijaa ensimmåistå kenåa vaståån Vario-
fdn (228) normaalivuorossa linjalla 7A. Kul-
jettaja ajoivaunua melko varovaheslija hi
16ti, ja seurdavan vuoron vaunu olijo pe-

Lauantaina 9.10.04 n. klo 10.45 hajosi
miEid€n imulakaisuauiosla kardaåni Tuklol-
maikadullåSaitr oitajaopistonluona-Auto
j&nähti siihen odottdaan hinausautoå- Ne-
Iosen liikenne ohjattiinjonkin aikaan Kuusi-

HKL 150 el; Ludde oli lokakuun alku-
puolella (esimerkjk; I L 10.) koulutusajosså.

Vaunu Iiikkrli l;njan lArdtillä edesrakaisin

ilmar matkuståj;a. Matkustajaliikenne alkoi
keskivi;kkona 13. 10.2004. Vaunu sijoitettiin
woron 105 ,mutuuhkm-

ftnnoI 412001 27



llKL ls0cliLudde olilinialla 1A peian-

lairrd 15.10. n)ös ihåpåiväliikcnleesså Ai_

karaulusla.lajljessi olemisen takia!ksi käyn1i

Kåpy lijssii iäi tosin \ijliinja Ludde kävikaiån_

1) maissl Paa!alir kirkollaia paineliillan rii_

nreiselle !kiitilleen EiESsa. I Iaftaslaiic! li
säksi!aunu puhunija ihastulli lukuisia mal-

15.10. klo l6 17ha\ain.oitundlirialla
lA lain kahdeksan \aunua (15. 46. 60. 08.

76. 77. 106 ja I l0). Yhdeksäs eli Luddc ei

ollul aiossa ha!ainnoinlihelkcllai ha!ainnoin

KFI:npihallalaihialaiseri.8.9. Il 25ia

30(jossakin muuallasiis 10. liia l'1 ehkä-

päsisålli- sckä lalll.nasa l2). Pihalla myös

nilel45kocajokillinuusissa-mu apcrintei-

sissämeleissa cli poissaon kcluinen helmd-

Vaunu i odollancc ronLrlusta. koska se

on )ksirdiin siireny vanhalle romurdneclle

aidan vicreen. Sehän piätti uransa njussa

koldissajonka scurauksena etuoviia osa oven

.jälkcislä si!useinäai tuhoutunul.

vaiotram 221 oli linialia 8 $rnnunlaina

17.10.2004. K) llcisså luki 8Vallilavallgår-
dcn-. ruoisinkiclinen n im i määliiscssä.1uo'

dosa. mikä ei kuilcnkaan ole kaupunginosan

rimllinennimi. !aikka en-piiätc nronen muun

ninlen petäaD kuuluukin. Lisåksi lö)l)I
nr)ös )ksi uusituilla kilpilailtcilla ole!a Nr
ll f. ionka vallila-suunnan ruolsinkielincn

osuusloislaaensin piencllli linlan um ercn 8.

Suomen Tuisiiauto Oy 9708 (eii 152) Vovo
810B LE WA3301€x2/ Carrus K204 Ciiy L

vuodelta 1 997 sTA n autojen numero ta a el_

ilin syksyslå 2004 alkaen nurneroida samaån
sadaanHKL Bussilikenteenkänssa koska
namä iikenteenhadoiliajai yhd sleiåän
He sing n Bussiiikenne Oy -i miseks yhtöksi
Kuvå Juhana Nordlund 27.11.2004 Heslnkl

ia sen perässä vallilana on ruotsiksi tupLa-

\i reellinen nuolo: *valLgärden '

l iish;na 19.10. kcllo kymmenen aikoi_

hiD oli peruskorjaltu vaLrnu Nrll+ l0i koe_

aiossa Arabiassa. Vaunussa on samanlaisel

kilrer kuin launuissa9i.95. ) m.

vaunu 99 on s-vks) llä lalm hlunul plus-

ko aLrksesta. Plussauksesla !alnistunratla
ovdt cnåå Nrll-vaunut 75. 96. 105 ja 107.

K€skiviikkona 20. I 0. illdruhkassa r.riliG

linjalla lA liikcnnöi pairsi launu 150 m!ijs
vaiol.an it 229ja?14.

Variotranr 2i6 olila 6.11.200+ haionnur

ilmeisesti linialle 6la seisoi D. klo 16.30 pi'

mciinå Lautatarhanlien n) saikillii kcskustaan

päin rakana olelan linian 8 !aurun lalnis-
latrtuessa t!önåniijän. HicnraD n], öhemmin

Nrl 59 q önsi saksaiseisoid Hclsifginkadul-

le jossamj-ös Hi55 oli avusraiiassa. Linia6
olihctkentoikkeuscitilläSlurenkatu Lån-

tincnLlrahenkatu Flelsinginkaru.

Maanantaina L ll. an ioltakello l5 suis
1ui nuderoltaan tuntemalon Vatio-\aunu

kiskoilta Manncrhcim intien ja Tukholman'

ladunrisre) kse$i Vaunuoli liniallu4iVunk'
kiniemcn suuntaan menossa.ia tapahruneen

!uoksi bussiliikenie Mannclhcimintierii ctc

laiän oli poikkerseilcillä (kaikki aioncu!o_

liikcnnc poikki). Linjat 4ja l0 kääntlivät

Töölön halleilla. Kc1lo l6 aikoihin lilannc oli

schirnll. ia Nlunkkinienlen radalla hrYuiL_

Iiin muun muassa radanfohdistu$aunu
2t 18.

'loirnina ll.ll. kello ll l2aikoihinoli
liikenleesä ainakin r iisi NFlaunuu koululus

aiossa. vaunut 17. 39. 62. 74 ja l0l.
l iisraina aamulla 16. l l.2004 linialla lA

halai iin Laihialainennro 14. M}öhenmin
aam upäi!äl1a (k1o I L07) Klivokadu lla näh-

liin HKL Ii linialla2. Näin ollen l.aihialaket

o! tullcct ukaisin ajoon liki puolen !uod.n

Nrl HKL.l5 nähliin liistaina l6.l 1.200.1

linjaUa 4 tli) skoriattuna ilnar kellalsla helmd

alaosaa. Näin )ksi erikoisuus nniolauru_

iemme värimaailni asr on jäånl t historien.

Vaunu 96 on halaitru 22.ll. kello 14.05

koeaiolld- kiiånl) mässä Kairokadulta Ldsi-

Vaunu on !almislunul plussauksestd. ja

sjinai on sdnanlaisel nestckidekil!er kuin mnr.

STA:n auloja on manåskuusta a lkaen johdon m ukåisesii alettu numeroida

H KL-sarjaan seuraavan kaavan nrukaan:

1-5 > 9523-9521

6,9 > 9711 9714

10 15 > 136 141

2A n-> 126 129

24 25.> 273 214

26 27.> 275 276

28 - 34 -> 317-323

106.120.> 9n2-9217
121-125-> 9319-9323

126-140-> 9631-9645

150-> 316

151-154 > 9707-9710

155- 158 > 9934 - 9937

159- 166 > 55-62
167.174 > 41-54

175-183 > 63-70

190.191 > 124-125

192.193 > 211-272

201 - 210 (pl. WLI e nryydyl)->

9302,9308

211 229->

na-244->
245 -246->

241-248->

251-260 >

261-265 >

266-267 >

268-282 >

283-287 >

288.291 >

292 297 >

301 >

302 >

303 >

3M>
305 >

306 >

307 >

308 >

309 >

9856 9874

9938-9952

71 12

73'14
9309-9318

9412 - 9416

s417- 94t8

95n-9542
9626,9630

9715-9718

130 - 135

m01

s02
5C03

5m7

5C09

310->

311->

312->

340->

360 ->

450->

451->

320,325 >

328,>

329 >

401 >

402 >

404 >

421 >

450 >

451 >

50ll l

5010

n12
5013

5014

m15

m16

5417 -5022

fi24
5025

142

m
n8
9n4
5015

5016

ldcanaon. elli tlelsingin Bussiliikenie o):11eon I

) hleniiinen nunerosaria.

$nrrrof



Oy Pohjolan KaupunkiliikenneAb 802,
Scania 194 UB 6x2'4 /LåhliScalå linjålla
64. Kuvå.iuhana Nodlund 13.11.2004.

Keskiviikkona 24.1 l .2004 linjalla 2 lii-
kenteessä Karia-vaunul 8 ja 14.

Nivelmiliovaunu 78 palasi lakaisin Talgo

OylråOtanmåeltå Koskelan hallille keskiviik'

koillana24.l 1.2004 klo 2l-30.
HKL I50olipudonnul kkkoiha Paava-

lin kirkon kohdalla 25. I L2004 hiemm ennen

kello kolmea iltapäiväIlä. Vaunu olitulossa
Koskeld hall;n suunnasta. kil!;teny l;njalle
I ja kiiantynyljo osinain Sturenkadun suun-

tan; keskileliänostettiintakaisin paikallccn

n. klo 15. Vaunun takanaolin- 20 dtiolau-
nun jono odonånrassa. jolen ihapåivåruuhkan

vuo.or taisilat olla hiemän nyöhåssä aikå-

Linia 6 ajoi keskustasB lullesså poikkeus-

reilliå Paalalin ki.kolta Stu.enkadullej a siel-

1ä Kallion kautta Halaniemeen l;njan l/lA
reittiä.

ToBtaina25.ll. lählivätlaunut l4ja8
Koskelan hallisra linialle 2 noin kcllo 9.25 ja
9.40.

Perjantåina 26. I 1.2004 linjalla 2 vaunut

Sja4sekå lAllaaåmullalaunu li. Siis kol-
me l-aihialaista samana päi!änä.

Tiistaina 14.9. sytt]; HKL-BIi:n bussi

seutulinjalla 109 palaamaan Lansiväylällä.
Lapinlahden sillalla.

Palon _uhri oli ilmckesti nro 8 / ZIX-
286 koska Iehtikuvien nukaan klseessäoli
Ikårus / Scania vm. 2000. eliauto sarjasrå 4 -
8 iamaananraina20.9. havaiuiin seutulinialla

109 aulol4.5.6ja7. Auton 8 palo saialkunsa

turbosra. Nro 8 oli 4 vuotla seutllinjaua I 32
Weslendin Linjan woklffiÄ kunes Connex

sailrinänlinjan l4-8.

HKI--Bussiliikenne on antanut STAlla
vuoklaluille Iaatikko-Wijmoille (STA I 06
I l0) omal HKL-järjesllsnumerot. Vuosi-
mallin 1992 aulol nuneroitiin 9l-sdjaanja
sailat surovat numeror HKL9139(ex. STA

109).9138 (ex. 107).9137 (ex. 108),9140
(e\. I l0),9l4l (eN 106). Kyljissäja perässä

auloisa on mm. l990luvun loppupuolenau-
toi\lå lutut kullanumcrol muta kculassa

numero on toisenlaisella !alkohella kiiasin-
lylpillå. Sitlemrnin autol on numeroitu lo-
dellisen vuosimallinsa mukaisesti 92-såriaan.

Esijokeri 55011ä oulo auto 4.!0.2004:
HKL-Bussiliikenne 22 ( Volvo 7000).

Perjantaina I 5. 10.2004 esijokeri 550:lld
iltapäivällä korkealaltiainen bussi: STAlla
vuokrcltu 9138.

Manaskuun iålkipuoliskolla on havaittu

Pohjolan Liikenleen hoilarnalla I lelsingin lin-
jalla 64 useaan otteeseen aulo 802. Scania
L94UB 6x2* 4 / Lahti Scala vn. 2004. Pohio-

1d OmdCityjä(taijoku niistli) on ndnry slk-
syn mittaan useaankin otteeseen koulutus-
ajoss4 nuna tienäväsri myös seululinjm 160

HÄMEENLINNA
vekka Liikcnne Oy:n varikolla näytli loka-

kuun puolese väliss?i *hovd entinen Aftivan
rnatalaScaniåNl I3CLB-LG/ Wiima K202
(7027).joka on valnisrunut kcvaiällä 1992.

Auro lullee myöhemnin Hänccnlinnan
kaupunkiliikenteeseen. Auton ensimmäinen

om islaja Tanskasså oli Unibus.

PORI
Porin Linjat Oylle luo!uretliin lokakuun lo,
pullakaksiSc ia L94UB4\2 / Lant Scala4
jotkå saival nrct 44ja 45. Seuravat kaksi on

larkoitus luovuft@ vuoden 2005 alussaja !ie-
lä )ksi seuraåvånå syksynä.

TURKU
Kalustoasiaa Turusta: LS-t.iikennelinio jen

yhtiöl ovat saaneet Tanskasta nk. Tanskan-

dogeia å.joon. Liikenteessä tähän nennessä

havailul: YFR-695 Rakion Linja 84. YFR-
696 Cirybus 232. YFR-697 Citlbus, Muu-
rinen numeroL Y F R-700 105 YFR-701 ll8
YFR-702 I 20 ia YF R-70i I 28. YFR-704 46

iaYFR-70547Jalobus. YFR-879514 iaYFR-
779 515 LasseJulin. Kaikki oval Aabenraå /
Volvoia vuodella l995.Autoissa 232 ia 105

htuimel ovat korkeaselkäistd mallia. muissa

Muutamat firmat oval saaneet myös

8700-leliauloja: N) holm EXE-3527 7 . APF -
410 129 Muurinen.

Liniallal 27.9.2004scur@vanlaisiaau'
tojar Oy Andersson Ab:n Ikaruksisra JcX-
997 17. 'l lN-866 19. KGv-252 l6ja Scala

TPG-808 ja ål;hankHja Mikko Rindellillä
myös uusi aulo. Scala TPC-78,1 . Viimeksi
mainiluissa on ledikilvet ja ilmastointilaile.

Porn LinjåtOy44, S€nia 194 UB 4x2 /
LahliScala vm 2004. Kuva Juhana
Nord und27.10.2004 Poi.
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matkustamo erittåin hieno: varusiettu paik-

kakohtaisella mitisilnasuuttinilla, katon m_

jasehattuhyllyt, p€nki1 käsinoja-mallia. 10'

linjalla ex HKr BFM-914, Mima/Volvo.
Tunmkaupung;nhallituspalauni nuso-

railiovaunuasianuuleen valoisleluun Turun

kaupunginhallitus palautti kokouksessaån

27.9 museonitiovaunuåsian uuteen vidramie$

valnisteluun. Linkki pöytäkirj aan: http://

wrvrv.turku.f i/ah/kh/200 4 1 0927 02a
1025083.htm

Kaupunginhållitus edellytti, et1å uudel-

leen valm isrelussa museoraitiovaunuihin ja
museomjtioliehen suhtaudutaan myönteisem_

min ja mm. vaunuien säilytyspåikat vuok-

rauskysymys mtkaistaan.

Kaupunginhalliluksen jäsniin yhteyttä

otianeiden mitiolieharrdstaj ien kannanolot il-
meisesli myös vaikutlivat joidenkin kaupun-

ginhallituksen edustajien kdioihin.

LAHIJUNA
Toisen tilauserån Sm4-junia on näkynyt var-

sinkinA-jaM-junissa24.8 2004alkaen Ha-

vaintoja on jopa viikonlopuilta
Tikkudlan-Kemvd kaupunkiEta 1i;ken-

leelle sunnunlaina 15.8. Kaupunkimdan val-

m jsimistajuhliltiin maanartajna 16. elokuula

Tikturilassåja Kemvalla sekåniiden vålisillå

asmilla. Kaikilla6emillalaijoiltiin kahviaja

mehua klo 7-18. Lisåksi Vallinojan tulev

deman kohdalla LeppåkoNen puolella oli
tarjoilua klo l6-18.

VR:n kaupLrnkijund vo; tutustua Kem-

van a5emalla klo 9.30-!4.30. Puhallinyhtye

Sinenheirsikko soini 6emdla klo 7'9ja l6-
I 8. Tikkunlassa sanba.yhmä A1e8.ia esiin-

tyi amullaj a iitapåiviillå. Yleisri oli lervetul-

lut myös kaupunkimdan vimllisiin avajaisiin

Tikkur;laånklo ! 1.45-l2.00jaKemvalleklo
12.15-13.00. Tikku.ilassa lilaisuuden avasi

vetaan kaupunsinjohtaja Juhani Paajanen ja

Kemvålla kaupunginvalluuston puheenjobla"

ja Markku Liimaninen. Musiikista vasrasi

Sinetliseitsikko.

Helsinsin ja Keravan välislen K-junien

vuorovåli lyheni 20 minuutistå l0 minuutdin

dkisin ruuhka-aikoinanoinklo6-9 ja l5-18.

Muina aikoinajunat kulkwat kuten aikaisem-

min, päivisin 20 minuutin väleinja iltaisin

sekä sunnunlaisin puolen lunnin vålein K-
junat alkoivar pysåhlyä oulunkylässä, jol-

loin vaihtoyhteydel Jokeri-bussilinjalle pa-

.anevat Helsing;n jaHiekkahadun vålilläkul-

ke!at P-juat kon'attiin Helsinginja Tikkuri-

lan våli1lä kulkevilla I-junilla I 5.8. alken. l-
j unat alkoivat liikenhöidä maananlaista per-

jantaihin ruuhka-aikoina l0 minuulin välein

ja muina aikoi'a kuten P-junat nykyisin

Myös Keravan N-ju en aikalaulu;h;n tuli
minuuttit$kistuksia 15. elokuuta.

ULKOMAAT
Arkangelin mitiotiet on lakkautettu 8.9.2004

eråän venäl$sen intemet-sivuston
(www.pdo!oz.com/eleclro) mukad. Sikäli

kuintielo lakkautuksesk on oikea, Helsinki

on nyt maailman toiseksi pohjoisin Eiriode-

kaupunki Norjån Trondheimin jälkeen

Miinchenislä kåytetyinä Tukholmaan

tuotuja X420- eli entisiå Deutsche Bahnin

8R420 -junia nåkee nykyäin ajossa myös

viikonloppu;sin. Aikaisemmin nämå 1970-

luvun alunjunat olivat ajosså läiinnä va;n

ruulka-aikoina, mutta nlttemmin niiui nåkee

myös viikonloppuisin liikenleesrå X I -ja Xl0
-junien seassa. Vaikka X420 -junia onkin

nuutetlu ulkohesti melkoisesli tukholmalai-

seen 6uun. niin sisädloillaan iuarovat edel-

leenkin låhes samanla;iakuin ollessaån lii-
kenteessä Monchenisså- Saksånkielisiä lårroja

näkeekin varsin runsaåsti junm sisätiloissa

vaikka junat ovatkin Tuknolmd låhiliikeme-
jun;stavaslavan Citypendelnin ajossa niin

näiden x420 -junien omistajaon kuitenkin

Deutsche Baln AG:n rytiryhtiö DB Regio

SvedgeAB.

Oslon asukkaiden kahden vuoden lob-

bauskMpania on luottanut tulosta. Kjelsåsin

vuoma 2002 suljettu mitiolinja avataån uu-

delleen maananiaina 22. t 1.2004.

L;njan huonokuntoiset raideosuudet on

kuno$enu. Sunnuntaina2l.l l. jädestetliiin

kansaniuhla ia ilftaisia koeajoja avajaisten

kunniaksi.

Råiliovaunul;nian lakkauttaminen osuu-

dellajohti matkirstajamå:nienia lipputulojen

rcmaldukseen sekå Oslo SpoNeierin kulujen

nousuun. Korvaavabussilinjåtuli kalliimmalsi

kuin Eitiovaunujen ajm;nen. Oslon 6ukkai-

den sekli paikallislen Eideliikennehmlåj ien

ja mideliikenteen kmattaj ien onnistuneesta

kahpanjasta kannattaa myös Suomessa ot-

Liihde: wlw.b}4mfikk.olg
oslossa melrolinjaa 4 alettiin 22 1I al-

kaenja een liikemö;dåKolsåsiinasd
AS Oslo Sponeier jaAkershusin kunta

ovatsopineel liikemöinnislä ilmeisesli aina-

kin vuoden 2005 loppuun. Våliå Bekkestua -
Kolsås on liikennöiiy syöltöbusseilla

MUUTA
HKL-Bussiliikenieeh ja Suomen Turistiauto

Oyrn yhdhgmisen tuloksena syntyvån uu_

den yhtiön nimeksi tulee Helsingin Bussi-

IiikenneOy. Uusi yhtiöaloitta4loimint sa

L1.2005.

HKL:n kuljetlaj ien työnseisauksen !uok-

si Helsinsin joukkoliikenne pysähtyi sulrek'
si osaksi m@anlaina 13.9. aanuyÖstä klo

3.00 alkaen yöliikmteen loppuu. Lakko koski

metro4 mitiovåunuja.ja HKI-Buss;liikenleen

Iiikennöim iå bussilinlqia- Muut kuin HKL:n
liikennöimät bussilinjal toimivalnormaalisli

Myös Suomen Turisliauto oy:n linjal Iiiken'
nöivå|.

Tekstiviestilipulla voi maanantaisla l.
ma.naskuuta alkaen matkushå myös metrot

ilåisillå liitynlålinioilla (ei N-yölinjoiUa), sa"

tanienbussilinioilla !3, l5ia l5A sekä liihi-

iuniss Helsingin sisåisillä markoilla. Lajen-
nuskokeilulla kedtään tieloa kånnykkälipun

soveltumisesla koko piiäkaupunkiseudun lii-
kente*en. Jalkoloinistå päåleiään noin neljå

kuukrutra kestlvän koke;lun perusteella En_

nen ruota lippu on kiiynyt vain metrossa. råi
dovaunuissaja Suomenlinnan lautalla.

Samalla kiinnlkkälippu tuli yötaksån pii-

riin eli sen voi oslaa myös klo 2.00-4.30 YG
taksalla on käyttöå låhinnå VR:n låhi.junien

yöliikedeessa ja kokeilulla halulaån selvit-

$4 väientiiäkö tekstiviestilippurulhkia 1ähi'

iunaliikenEen pornirai6tuksessa.

Tunin voimassa oleva kännykkailippu

makaa I ,90 euroa, yölakan voindsaoloai
kda 3 eurca. Viestinvålitysnaksut sisålty-

vål lipun hintad. osletut liput veloitetaån

puhelinlaskun yhleydessä.

L;ppu tilatd lähetiämä11ä tekstiviesli A

641 (ruotsinkielinen lippu AS 641) numeroon

16353. Lipputuleepaluuviestinå Se on han_

Htiavaennen junaån, mitiovaunuun, bussiin,

netmn laiturialueelle iai laurhan astumhta

RAITIOLINJAN ARÄBIANRANTA. PA-

SITÅ - METL\HTI IDf,ÄSUUNNITELMA
Keväållä 2004 joukkoliikennelautakuntahy-

väksyi Helsingin joukkol;ikenteen liikenne-

vision wodelle 2012. Siinä todelaån mm, etul

"Raideliikenteen merkitys kantakaupungissa

on k6vanut: linja9 on ollut loim innassåjo

vuosia. Jätkäsaari on s@tetlurailioliikenteen

pi;riin ja Arabianmasta on raitioliikenne-

Ajatus Arabidmnnan raitioyhteydeslä

Pasilaan liittyy tarpe€seen pamntaa Pasilan

yhteyksiå ed puolilleja valsinkin sn lähialu-

eille. Pasilaon hyvin keskeinenja kåytetty

vaihtopa;kla liikufl aesså esikaupunkialueilta

30 4/2004 fnnrnof



krnhkiupurkriIrd ry.: krnlrkNBlrgi,I ci
lluruneino!o) ri]ill, \'rih10nr.l](ntlNUUdcr
luL.\rl Iichn(!nriiair !i.cillii ol$ i.r sunri-
tehn icf muk.ar .rrisri nxnr ipuolis.rhll \l
I'r\ih on nryös L.ijr ir kr$.!q rliifrikll-

A,abidnrnDtui lasrr\r k!uprngtu\r hF
\ iLs.c kch i11\'aikscdi jr roinlekscor nuripuo-
ll\cr idrkloliikdnicyhlcydcr. Lirlr 6 (a.tou
hl\ ihnn sc lhL.ydcr k$k
Arrbiur.nr.n. ljxsiLn k!1 1. Nlcihhrccn
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krnrk!upungn pohjoi$sN I pollirLri\\ h

L.\l\ii /\luna!icr r kasrcluicr t.rusrceli!
Lnrjrn nr!rkun.rrDrr,i o isi niiD s,u, i. c(1!

hankk.cnt.rkosuudiiiLrclu on pcrsLtLru
(r ilrlccnli ot.\as\r) l.t koD$hri.n lndl

Drs rfo,rrssr or LurrrLu uu(l.n linjr LirL

jru$ hh{loLlluksiarr in n)iLu rlunN isLi scn

1r1\ iNcruf ,ad0 rorerLrnrislusrannuksia
rlililii Prsiln ' Ai!Lrirnm1r Ii\\aqrh..ssr
! i.lli id.rlJ$is$ sun) ireli i rn jrrlokchi((clt
rul.. mprhlLn.rrn osor. \rlniisr! lI!n. ol.
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\ loidr scrmr\d.rirlol ikcnrccd \runuhln

(ÄllPl\ LIKti:\)lEst u\\t t tr.L]l.\o:l
\AL}TISI'I]\IASS.\
K.ut! kcslulscnuudcrli,,jr-ruror.nni ra-
lrt \rlnisLuu( kcylililli l00jlr lcskus koko-
nr isuud.sun \ uod.n :006 rikrno.

Bussi.,i sii.Lrcssii kcs:ikuu\r 1005 uu-

sii'r lcnri l.lhir lirl.m. \oidror.iärt.s(rii
u!d.llce li\oi c.n.orLr!icft.0kii!cl!-
k.skusran i! llslilil K.upin lilkcnDcru r Li-

suuur sek:r p!r0n(.. ialrrkulk!!hr.ylsli
Krnirriii ir \llnk.skusru rc,nrir.dl.ihir.
huoholiikcnrecn oLos,l,{.llJ sckii bu$i- j

ft i!ol1ik.nrc.n pal\.1llr{)r SuunniIcilL on

ml.rlM lldur liihrn i f aikrllisla liili..r.rlj
\tu1c . Linli:i Krnrptl krILnkJup!n!in rairnr
\.rkkoor SiDonkldun. Uilro Kckkos. kr-
dun j. Fi.d,lkiirkrdun uusi$,!rNscr r\ulh
sckiip.r r[ ]ryij.iilynr.hdollisuuks r. Suui F

oircilh or rnuur nnrrsr Duur(x! Irr.dikid-
l!lLr.ioukkohikcrnc(idulsi rn,rlin KrDpin
kc\kuksc! kohdr lr .ir kiksi\!uf1 s1r.
l\nrcb.' gidk.dur !rclliosr.

Ji)ulupukll nan!] I lclsinkii,r S.trrrrnrtorillc
ll il klo ll50ru\co\lurulhll,)

AicDDrna \ uosnnf ul\r sr.tn,i Jnuo.i,rs.
lirNsajLn!11.. Hir eicn.ti s.dnrr uu\i ur
sof itriu\Lur höu\!clltr]iur
\.llion kanss.. orcd fulkl on nyr urblo
ninpi kr!Durkrl.ir.r IiuLkuncll.ssfu n Ir(l

Prknr \runurscumr tunxi,rcf pubnru-

5i: URAAVA l\l L-ji\iiLjRO

L.l'ri L l005 ihrcslyncc nr.liskuurs! t005
N1aL., ir!li ro u!rrk\e$ utcc.ihrii,i I L I 1005
!l. nesrii. uulisix I,iircpysliklll. \ol roinlr

liiiTor<sE
Tiillt lei0r r\uslLrkscl luli!al \curnNihi.

Miklo Lr.ksonol
I l. Lnttr

otii rfurira

'I uo,nas KaTriln.n
NikIs sjiihlon

H..,n n, Srndbdg

llcnnM. Snrdbde
JLih. Mrrli Kn hroro
\likkoLahdcnmilr
AnrLr Knukdkoni

Iakakannen kuva:HKL 150 elr Ludde
Erassa r5 10.2004 Klva J!hana Nord !nd

Läh j!nål kefnellä ompyrysså20.11 2004
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