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tssN 0356-5440

28. vuosikerta
Lehii ilmestyy neljästi vuodessa ja
jaelaan SRS:n jäsenlehlenä

PÄÄToIMITIAJA

TAITTAJA
Eero Laaksonen

TOIMITUKSEN OSOITE
Juhana Nordlund
Orapihlajatie 12 A 14
00320 Helsinki
j.nordlund@koiumbus.f i

KUSTANTAJA
Suomen Raitioiieseura ry

PAINOPAIKKA
Edila Prima Oy 2005

@ Suomen Raitiotieseura ry

Tekijänoikeusmåäråysten perusleella
mitåän osaa lehdestå ei saa kålttåå
ilman toimiluksen lupaa.

www.raitio.org

SUOMEN RAITIOTIESEURA RY

JOHTOKUNTAVUONNA2OO5

PUHEENJOHTAJA

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

SIHTEERI
Juhana Nordiund
puh. koti (0S)458 7794
j.nordlund@kolumbus.fi

VAMPUHEENJOHTAJA
Daniel Fede ey
puh. koti (09) 458 4033
daniel@federley.com

MHASTONHOITAJA
Kimmo Säiei
puh. 050 522 9588
b1218@futis.nel

ARKISTONHOITAJA
Pertti Leinomåki
puh. 050 538 4495

JÄSEN
Teemu Collin
puh. 04O 82O 2337
tcollin@cc.hut.fi

VARAJÄSEN
Timo Kantola
puh. koti 0400 733 382
puh.1yö (09) 472 3355
timo.kantola@helb.fi

PL 234

00531 Helsinki

Sampo 800 014-54 483
IB,AN: F16280001400054483

Sampo Bank plc
BICISII/IFT PSPBFIHH

Jåsenmaksu 20 euroa

Perustettu 16.1.1972

Jäsenillä ilmainen

sisäänpääsy Helsingin

Raitioliikennemuseoon

sekä pohjoismaisten

railiotieseurojen yllå"
pitämille museorailio-

teille ja museoihin.

Tiedusiele lipun,

myynnistä.

Helsingin Raitioliikennemusoo
Töölön vaunuhalleillaonavoinna sunnuntaista torstaihin klo 11- 16.

Keså-ja heinåkuussa suljeltu. 2.9. - 2.'l 0. erikoisaukioloajatja -påäsymaksut.
Vanhoja raitiovåunujå sekä johdinauio, vålokuvia Helsinsin julkisen liikenleen

hisioriastå. i,4yynnisså poslikorcja, vaununrakennussaioja opaskiiasia ja videoitå.
TööLöNKATU s1 A, ooz5o HELS|NK|

RAITIOITA

1/2002rSRS n äjelul jå tutusrumisvleEi ut

sRs 30 vlotta Kolm kympp set

ratikal Helslngn railiotiet lälå
vuos kymmenellå osa 2

2/2002: Hesinsin metro 20 vuota.
42002: Käk6ijådesteimåraitioea!nut,

Jy!åskylån Liikenne Oyrn bussejä,

Vaniaan s säinen inja-äuroliikenne

l/2003: OsLon Eitoie den akkautus

suhnrelmat. Taulur siniset
bussit vuodesla 1936, osä 1

2/2003rVaunut 1 - 30 eråkkeette. Kabus

kåupunkiautoja Rctock, Sin set

3/2003r Joukko i keiteen rcihisuunniftelu,

Pofloon ikenne, Siniset bussit,

oså 3. Taulut. Barcelona

4/2003: D akonissalatoksen rå liotie

Basel, Siniset bussil, os. 4
1/2004: Tufis Lyypekk. Oy LiikenneAb n

busseja, Sinisel bussll, osa 5

d 6 euroo

3/2004r Kilpai ulusla 10 v Raitiotet

slomessa osa 1 S€ndiån hryosBi-

liolaunul, Rennes, Siii:s€t bu$il, osa 7
4/2004: HKL 339, Krpailutlsla 10 vuotta osa 2,

S ni:s€l bussit ca I

TilauksetSRS:n maksuliikelil n
Sampo 800 01454 483 kautta, merkilse
liedonånlokohtaän lilaåmåsi lriö1leel

Kannen kuva:HKL 150 eli Ludde liikkui
alkuperåissuunnile mista poikeien myös
ta ven lumlpyryissä ja jopa pakkas lla.
Tässå Ludd6 on Kauppatorila. Kuva
Juhana Nodlund 14.2.2005, Helsinki.
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Tcksti ja kndt Daniel FeIe er

HEISINGIN RAITIOTIET TALIÄ

VU0SI KYIII|MEN EL|A osA 3

Jo kolme vuolla on kulunut siitä, hn Railiossa edellisen kenan koolliin yhloen laikki R"itti

llelsingin railioliikenleen lehitlämissen ja laajeltemhoon Iiitlyvät s'lunnit0lmåt. Näiden L LnF n qJeitti kulkee Kirursilta nvkvistå m-

kohnsn vuoden aikaoe Arabianrannan raitLtis on vihdoin etditty ofira käy$öön; sä'{!- ;1ål};1,:iiläi"ffi:1,:';J'"ä,#Xil:
linen liilenne Arabiantanlaao ,lloi su0lunlgina 29.8.2004 syyrliikenteeseen siirry]fä- [d]inr)@inuudetlefleminsi,kadun.adarle.ia

OSSä. sieliä edelleen Aleksis Kiven kadulle.

Uusi råta otettiin kuitenkin kåyttöön jo edel
Iisena påivånä, kun KoskijLihlien tilausajo-

linjaå åjetiin kahden våriotramin voimin val-
lilan hallistaArabianmntaan tunnuksella 6X.

Aråbiassa odolellaan vie lä vanhan päätepy-

såkin korvavan pysåkkiparin valmistunlista

Kokkosaårenkadun kohdålle Hämeentielle.

Pysåkki on osa alkuperåistä suunnitelmaå.

mutra ilmeisesti sitåei ainakaan toislaiseksi

Linio 2 hislorioon
Raitioliikennettå kehitetään Helsingissä jo
länäke!ålinå lal(l(auttamålla raitiolinja2. Se

koNatåan jo 4.4.2005 aloitta!aua linjalla 4T,

Katajanokka (teminali) - Munkkiniemi. Lin-
j@ liikennöidäiin ainoastaan lai!ojen tulo- ja

låhtöaikoina sit€n, ettåjoka loinen linjan 4

vaunu aiaa Kataianokalla Merisolilaanlorille
ja.Joka toinen tunnuksella 4T Kalåjanokan

terminåaliin. Vuorovåli molemmillahaåroilla

Linja 2 o! ollut koko kakikynrmenvuo-

tisen historiansa aikanå kdnattamalon låyte-

linja, joka lopulta onnistuttiin näivettåmåån

niin tehokkaåsti, elti poliitiinen päåtös lin_

jan lopettamiseksi saåtiin vietyå låpi. Suuin
osa raitiolinjoistahan järjestelliin uudelleen

kesällä 1985, ja siUoin kaupunginvaltuusro

edelly$i, etlå kaikkia silloisiå ratåosia oli
liikennöitlvä. Niinpä paiidytliin perotamen
Kauppatorin.ja Linjojen vålille raitiolinja 2.
jota sihen jatkettiin Katajånokmterminaåliin
jajolle lisältiin keslostan kiertiivä lenkki laiva-

matkuslaiien palvelemiseksi.

Linje lopun alkuå oli reitin typktäminen

siten. että laivamatkuslaiat kieirätettiin Ka-

lajanokalta keskustaan Kruununhaan kåuttå.

ja matkushjamåårien ymn:irrettivästi vähen-

nlttyä tultiir silten tilanteeseen, jossa koko

linjan lakkauttaminen oli perusteltavissa.

Linio 9 Kirurgilto llö-
Posiloon

Toki raitioliikennettä kehiletää! Hehingissä

myösihanoikeasti. Kaupunginvåhuuslo päät

ti vihdoin tammikuusa,että uusi niliolinja9
perustetaan.la että liikenne alkaa syksyllä

2007.

Linjån 9 reitti kulkee ensi !äiheessa Ki-
rurgilta Itå-Pasilan, ja myöhemmin linjaa on

tarkoitus jatka edelleen LånsiPasilan kauttå

llmalåntori11e. Pidennlkselle ei ole vielä ole-

Ratojen ta*la suunnitteluja sijoittelu on

vielä kesken. nuttå esimerkiksi Aleksis Ki-
ven kadulla rådån sijoituksestå on o!emassa

useita vaihtoehtoja. Todennäköislå on. eltå

kadun keskellå olevat puurivit såilytetäiin,
jolloin keskustd suunnan råta siioitetaan ajo-

radalle ja Pasilm suunnan råla puiden väliin.

Stuenkadun rist€yksen iälkeen.ala kul-

kee ioka tapauksessa Aleksis Kiven kadun

keskellå. Simtionkadunrisleyksestä käänny-

$ån oikealle konepåja-alueelle,ja Eta kulkee

suoraan alueen halki Teollisuuskadulle. josla

edelleen Jamsänkadun ja Kmpulantien kaul'

TeoUisuuskadun radan sijoittelu on mie-

lenkiintoinenr Påsilån suunnan rålå kulkee

aubkaistalla, ja liikennevaloiärjestelyin py-

ritään estlmåån raitiovaunun jååminen aulo_

ruuhkiin. Keskuslan suunlaan mta kulke kev
kellå kaba viherkahtalla. Råirnestarinkadulla

.atayhtyy linjanT.ataan siten. ettäItä-Pasi-

$runof r/2005 3



Raitiolinia I rKirurgi -llmala
Tavoitteellinen reitti

l$sa ajctaan suuri )r ksisuunlainen lenkkiRau-

lalicläisenkadun, Ratapihantien ja Asema-
påällikönkadun kautta lakaisin Ra6mesta.in-
kadulle. Päätcpysäkki siioittuu linlan 78 nl-
kyisen påätcpysäkin yhleyteen Pasilan åse-

man lunlumaan. Aluc järjestellään uudelleen

siten. enä sinne voidaån sijoittaa kahden raitio-
linjan p:iålepysäkki sekä busipysäkki.

1tä-Pasilan lenkki ontilapäinen,sillä lin-
jaa on tarkoilusiatkåa myöhemmin Asema-
pääUikönkatua pilkin Påsilansillan yli ja Es-

terinportin ali Pasilanniliollc. nr istä edelleen

Radiokatua pitkin Pasilaan. Kustannusyis
tä lirja kuirenkin päåletiin loteutlåa vaiheit-

Liikenne ja linjasiojårj.steIt
Linjaå 9 liikennöidään kaikkina viikonpäivinå
klo2i asti, kuten useimpia nitiolinjoja. Vuo,
rovålitovål ruuhka-aikana 6, päivällä 8ja il'
lalla I0'14 minuu(ia. Linja korvaa bussilin-
jan lT,joka lakkåuletaån. Samalla bussilinja
I 6 siirtyy elelåsse Merikadulle ja linjan I 4B
liikennettä lisätään taeeen mukaan.

Linjan 9 kåyttöönolon yhleydessä tul-
laan raitiolinjastosså tekemåän myös muira
lirjamuutoksia. MuLrtonen suunnittelu on

parhaillaån käynnissä Raitioliikcnleen kehir
länissuunnitelman muodosså. Linjån 9 käyt

Raitiolinia I : Kirurgi - ltä-Pasila
Ens mmäisen lolFlrrLrcvårhcpn ehriorptfi r reitl
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L nlan I ete a nenpåatepysakk srjotllu
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loskin nlåå on nrahdo L sta nryohemm n
jatkaa eteaan Klvassa vaunL 80 ysr e
k viretryna umrsena ysta!anpäivånå 2005

{
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Annankadun ra Urlnr Kekkosen kadun kautt.

Iredrikinkadulle ja cdclleen Ärkadiankadulle.

Rataonkuitenkinhankålaliikennöidämonesla

Radan liikcnnöilålyylrä on selviletly
sekä yksityisten kon$rltliyhliöiden cttä uu-

sien nratalalåttiåvaunujen !ahnistaiaD toimc!
ta. Simonkalu on raitioliikenteelle hyvin jyrk-

kå, tosir Helsingistä löylyy jyrkcmpiakjn

osuuksia mn. Porthdinkadulta. Simonkadullä

kuitenkin )dinkeskustaD .ialarkulkiioiden
näärä yhdistettlDä kadun lehlipuihin lekee

reitistä erittäir haasleellisen kuljellajalle
lehtikclicn aikaan. Kalu LAnnn iryksellå ongel'

nraa roidaaD iossain måärin pienenlää.

Toiiei oigelmakohta on Simonkadon ja
U d1o Kekkosen kadun väliin jäävä Annanka

dunahdasosuus.johon tulee riukka s kirjai
men rmotoinen kaarre. Nivelvaunut pysqr

vär tässä vielä kulkenaan. mutta matalalat

lia!aunuille mulka oD eriltäin !aativ!,ia se

lulcc kulutlanrlan sekä vaunun pyöriä että

A lunpcrin olj tarkoitus, ctlä Sinonkaduha

o lisi mtalhte) s suoraan Kåivokadulle. nutta
nyt on påådy(y siihen. et(i SimonkadrLta
käännyti?tn Mannerheimintielle etelåån. Ryh-

mitlsmileitaei le Mannerheimintielle lisiiå.

van kääntlminen vdemmalle Simonkad!lle

tapahtutr keskimmäiseltä, suoraan mene!ähä

Kampin rataan liittyi myös suunn ilelma

Keskuskadun radasta. Tällöin Kanpir linja
olisi kulkenutAleksanterinkatu.. Keskuska-

tua. Kaivokalua.ia Sinronkatua pitkin. Kc$
kuskadusta ollaån kuitcDkin suunnittclemas-

sa kåvellkätua,ia raitiorata haluniin siksi s 
j jF

Mikonkådun rålå olisi olluL Kcskuska-

dun .ålaa hånkalanpi; .ålå kulkisi kuitenkin
kävelykadullala tållä kefiaa kadun ahtaudei
vuoksi rksiralteisena Aleksanterinkadun ja
Yliopislonkadrn välillä. Tämä olisi hidasia'
nutAleksanlerinkadun rairloliikenneträ, sillä
Mikonkadulle käänlymisrä odotlava vaunu

olisi joutunut seisomaan Aleksilla.
Kaupunkisuunnitlelulaulakunta päiilti-

kin. että Mikonkadun rataa eitoreutera. vaan

Kampin linja kulkeeAleksilta Mannerheimin

tielleja Sinronkadulle. Linja on myös nar
kustajapalvelun kannalta parempi, sillä reitti
on suorempij a selkeämpi ja marka aika pie

ne$pi. Tosin yhlcys rautaticascnralle nrene-

Joukkoliikennelautakunta suhlautuu

Kampin rataan hyvin penseäsli: "Kanpin
nirioliikenneyhreyden toteutranrinen Simon-

kadun. AnnaDkadunja Urho Kckkoscn k!-
dun rcilillä cj olc liikcntcen sujunriscn ja 

I 
ji-

kcrncturvallisuuden kånnaha onnistunutal-
kåisu. LåuBkunlå k uilenkln toleaå. etE yh-

teys Kanppiin oi sinänsä tärkeäja esilelry

ratå on teknisesri niahdollinen rakenlaala lii-
kennöidå. Påätös radan rakeixamisesta sln-
tynee 1ämän vuoden aikana. sillä rakentam i'
nen kannanaisi aloinm m.ndollisimman pian.

Kampin rata saatraisi olla valmis sykslllai
200? samaan aikaan kun linja 9 aloiltaa lii

Aikaisem'nin mai'ritu$a Raitioliikenreen

kehitlämissuunnitelnassa tutkitaan myös

Kampin linjastojärjenelyitä. Todennäköisim-

mältä näynåä tä11ä hctkcllä !aihtoehto. josa
linjojen ijaT rcitit vaihlavat paikkaa Töölö$
sä,cli liDja 7 kulklsiAleksilta ManDerheinjF
ticn kauttå Kanrtp jin.iå RuDctrcrginkadullc.

Myöhcrnmirr Iiriaå 7 voidaanialkaa Töijlön-
torihå Topeliukserkåtua pitkin Nordcnskiöi-

Tåniän smnnilelman hroiona puolena on

se. e1tå mrtka-alel Pasilasla keskrslaan ve-

n!!iil kohtru omiksi!arsinkin kun linjaa9

ei vielä täsävaiheessaiohdeta LänsiPasi-
laan. eikä näir pystytä luop[naan edes lin-

.iar 7 Klliikinponin Ienkistä.

Lisäksi kaupunkisuunninelu!irastosa on

pohdjttu muun muasa ns. s.tamamrikkaa eli
Kåtaiårokan tcnniraaliD ja Lånsilenninaalin
yhdlslåvåä raitioliniaa, joka kulkisi nutatie

ia linia-åutoåsemicr kaulta cli Katajanokan

tenninaalisla Ä leksi - M ikonk!tu - Kaivoka-
1ll ' Kanppi - Fredrikinkatu - Bulcvardi -
reift iä edelleen Lånsiteminaåliin.

Linjan toleutlLminen ei kuirenkaan ole to-
dennäköislä. sillä !arsinaisla yhleyslårvetta

kahden sataman vålillä el lietenkåän ole iå
Mikonkadon radan tåädesså loleutunralu iäå
yhteys ratrtaljeasenallekin prtrttrmaan. Sen

sijaan Länsilerminaalille johdettaneen alka-
naan linjat6ja 8ja Katajanokalle vasre!asti

ioko 4T tai sen korvaava linja. esimerkiksi

linja l0 taiosa sen vuoroista.

Eräänla;cn! visiona on hahmoleltu m]ös
linjan l4 osinain koNaalaa rartiolinjaa.joka
kulk jsi Pcråmichenkadulta TehtaaDkatu. ja
Frcdrikinkatua pitkin Runeberginkadulle ja
cdellcu Topcliukscnkatua jaNodenskiöldin

katuå Månnerheimirticllc. missä kääntö
paikkåolisi Kuusiticn kohdalla.

1t2005 ftnrrrof



Linio 5 Arobionronnoslo
Meilohleen: Posilon loson

poikilloislinio
Jo I 990-lu! ulLa sumnitehiiD pik.nitiolinjaa.
jokå !hdlslålsi Pasilan iläiseen ia liintisccn

kantakaupmkiin. Pokeriksi ninctty lirla kul-
ki hurjinpien $Mnrtelmierr Drukaan Lato-

kådanosra Tapiolaan.ia alitti kcskuspujslon

lunnelissa. Myöhenrmin pokcrir rcal jstisei!
paa vesiot. kaav.iltiir korvaanraan bussilin'
ja 58(Bl vdlille Sonrpasaai - Pasilå- Meilahli,
ja nyr nrunnirtelussa olldan pååsly Iilanlee

seen, joss. liDj! !cdeltäisiin idAssåArabian

Tule!asa Raitioliikenteen kehitlämis

suunnitelmasa linj an roleultan iskelpoisrus
ja kustannukser ar!ioidaai tarkenmin,.ioten
palaanrmc ni jhin mlijhemmin. mft a liikenne-

lailoksella oi jo teereny konsultlityö. ionka

nn'kan llnian malk!$laiamäårå tuls niin suu

reksi. e1tä hankeen.jarkosuunnittelu on pe

Erilaisia linla!aihtoehlotå lutkitaan vielä.
rnulta lodennäkö isesti linl a k u lk isi A rltbiar-
rannan nyklisestä silmukasta l{adan-
nkentajantielle silen. enä VallilanlMkson van-

haD mutatien penkkaa voidiaD hyödlntäå.
Pasilasa reifti kulkisi Mesukeskuks€n kaor
l! Pasilan asenralle ja edelleen Pasilansillan

)li.ia EstcriDporlin kautra cteliiän Norders
kiöldirrkådulle. Re jjolankadullc j! Töölöntul-
!isla Meilahreei. Käåntöpåikkåolisi puislossa

llrkholmankadun ja Haannaninkad!ri ris-

Liniol 6 io 8 Jötkösooreen
Oheisesta karttakuvasra näkyy Jälkäsaaren

osayleiskaa!an nnrkainen katNerkko. Kad-
taan on nrerkitry punaisella miliolicv!Euksct.
Kaupunginvaltuuston oD nraårii vahvisGa alu-

een osayleiskaava tänräf vuoden aikam,ja
rakentaminen alkaa laa jamitlåiscsli vuonna

?008. Tä11öir rulcc ajåfkohbiseksi liniojei 6

ja 8iohtanriren Jåtkåsaårcen.

Molenrnal Liniåton larkoilrN iohtaa Ldn

sitcnniraalin sivultse. Lopolliset reitil jalo
lcuruvar kåänlöpaikar ei!ä1 !ield ole vaanis

runeet. iolen aivan kaikkia ka'-ra!la esitett!jä

Kampin rala. Pvsåkk en sijoltlel! on vie a
ös ttäin a ostava: [4ikonkad!nradasta
luopum nen merkitseeslå eiiå pysåkkivå
Ylioppilasta olta Scand c-hotellin eleenjaå
me ko pitkäksi Simonkadun pvsåkk
saaietaannäin ollen srjolttaå låhem mås

i_""
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rata!arauksia ei lodennäkölsesIi lulla loleul

CnselliNillan rakentanhen vii!äsl)Di
nen on nr!öhästltränlt nryös lioan 8jarka
nrista Saukonpaaden!luccllc. Silhn -t! mrtio

linjar -olimååråolla valnis jo !iiDc !uonna,

rnutla kaupurgin tiukaf laloudclliscr tilaD-
Leen !uoksi silta o. edeLlccn fukenufratla.
l.!oirteena kuilenkin on oura Liniai 8 lila-
piiinen pidennls kiillliiitr sernrlla. kui silra

Ljnio 6 Kolosolomoon
Sonaislcr-.ia I lcnnanniD anloren kansaiDvä

lincr$uriLlcI ilp!iLuonpr ]aillaankä)r
rissli ja nrjltl] kcsäkuussa. Kaupunkisuun
ritlelrl.uldkunta k!sittclcc alueen osa

\'leiskaavaluoinosu loptuvuodcsta, nriDkä

.iiilkeen alkaa rarkeiipl !uriltclu siirä, ni
tcn alue liitetään raitioverkkoon.

Rditiossa l/0: on kernnt! iniorcr6jaT
crihisistarci ivaihroehdolsla.Kalasatanrar
hetroascma avataan luoden 1006 aikana.
Valtuuno hy!äksyree Kalasalånån osa-
yleiskaavan vronna 2007. ja laajempi laken-
uminen alueclh käynnistyy vuonna 2008.

Railioliikenne alkaa todcnnäköisesri vasra

?010 luvun pro Livålin ticnoilh.

Roilioliikenteen
kehiltömissuunnitelmo

Tassiklr irtikkclisa usea.n oueeseen nrai-

nlttu Ri itio liikenleen keh ilriinl*uunnirlnra
laadilaaf liikcnnel.iloksella aika ejoli. Vii-
meksi vasraa!a suunrrrc|na tehriir !uorne
1990 kun !leLtiif ru,nnirerl. sp,,r,iviå
nltio!auiuhankint!a. Tälllikin ketralla u!1ta

$Mnitelfrda Lihdctäiin hatinraansarnoisra

Ensinfr iliei nlvclvdurus!rja on jo ll
!uolias.jolen sen koNaani,rcn uusilla vau

ruilla tulee ajankohraiseksi crsi vuosikynl
nrerell?i. ja nlr laadilta!ai Rairiollikcntcen
kehinäm is$mnilelman larkoilukscna on scl

vifi ää setm!an vamuha.kiif an koko. Suun

nitelman onlarkoitus !alnisLua tinai !uofn.
iolloln näcnrme, nrillairer rairiolilkcf rrcr
tavoitclintasto on vuonra:015.

Tiivislelmö
Vuorna 1005 lakkaurelaan.aitiolinja: ia pe

.uncu!n lin a.1l Kalajarokla(tcnninaali)

Vuonn! ?007 peruslelean uusi llDi! s,
Kifu rgi - llå-Pasila. Linja T.iohdelrai KaDp-
piinjaaiiakin linjoilla i.lia 10lehdäänlei(i-

l0l0-lu!ulh Iintat6.ia 8 johdeiaan.lålka-

s.fueen. Linia 6 nr!ös Kahsatamaen. Uusi
Pasilan lason poiki(alslirja peNtelaan.

{.s

EEEI
|-rtEilEl

'(!.

$I
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Kaupunkisuunnitteluvirasto
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D E LTAT

lässä kuve-årtikkelissa esitellään eri Iiikennijihijöillä0lleita Delte

City- eli "Kasvihuone-koreja". Kasvihuone on eräiden hanasta

jien käyttöön oltårna lempinimi Della 100 City k0rimållille.

Kulsumånimen juuret juontaval sutullisen kuuluisaan l|K[:n aulo

sarFan t04 - 533 vuodelia 1975... Sitlenmin Deha Cityrä iun-

relun ko mallin ensimmäiset pt0lotyypit valmisiettiir vuDnnå 1973

saksalaisten esiluvien mulaan. Nämä vsrhåi3el "(åsvihuoneet"

turneltiinkin me innällä Aut0kori St0LB. lvlyöhemmin korimållin

merliniäksi iuli vuoden 1978 keväälle åsti D€lle 200, joke kor

va+tiin Deliå City nimellä. MVöhemmin esiteltiin uusi malli Deha

200, jolla eisiis 0le mitääi tekemistä tässä käsileliäliän kaulunki

mallin kanssa. Delta Citvn valmist0stå jatkui vuoleen 1983 asii,

jolloin sen korvasi unsi nuodikes Delta City S, mutla se on j0 ihan

eri ju+tu... (aikkia Suomen Kasvihuofle-Dellojå ei ole voilu otlaa

mulaan tähän ariikkeliin jo kunnollisten kuvien puutteen vuolsi,

mutta eiköhän näilläkin kuvilla saa hyvät lunnelmat aikeiseksi.

Por n L njatoy 23 TOM 623 ol Scan a
BFll159A5/5890 a ustaiå Va hle slo ol
mekaa. nen keppivahde Tåman äutonkorin
o pokkelkse rsesl tehnytErikoskor Oy

salmesla stavåstonkunmultPoLnScana/
De tar o ivai saaneel kor nsa L edon lehtaa la
KlvaJlhånå Nordl!nd 29I r992 Por

ftnrrrof 1t2005 9



Deita korisia ovat vasemmalla o kea le TKIM 41 9. TKM-41 8 ja TNV
560 Kaks ensnmåinttlaovårkevärtavetå 1977jäålto60
syksytal979 Vä. hemmat on merk tly De ta 200 ks uldemp Della
(100)Cilyksl Ka kissaol Scania austa Kuva!uhåråNordund
30 7 1991 Pori

Jyväskylan Likenre oy 26. XBJ-926. scån å 8R14s/Dellå På.
vuode tå'1975 Kuva J!hana Nordlund helmikuu ta 1988. Jyväsky ä

PornLinjåtOy22ja48juua uovLtett!nayhtönUldenn tyn
toimil lojen piha la tamm hemikuunvaihleessal9TT Delattovåt
uuden a kakalden Porin paikå isbussl kenleeseen Kuva Porin
Li.jat Oy/Laur Stenroos. Por

ToilahantokiTLO sann srö äoikäytossaan Deta
Ctyjä TänaTNH-277o1 heik! ScanaBFlll ausiala
ja saanut pilää vuost!hannen vaihteeseen astivanhåi
lO ,å i lFrL'.<.å-ioid-r .dl.-Or.er,col lcd

korå nydsVo vojen 857. B58la B10M päal.: Kuvatiu
maaliskuussa 2000 Helsinqissä t la!sa ossa

KlvanTOV 531 on leråsku!ppåpenkk .en tavsvernen
kat!riSca.å BF1ll hetkua ustala vuodelta 1980
V ere nen De ta 100 korinenScania BFlll onTJVj8l
vlode ta 1976 Detal00 koriakäyiertinTLrln
käupunk ikenteessa myos va kkaseeikov n urbaani
o Ltkaan KLva maålsklr tå 2000

"..-:
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T!KL rharkk ens.rnaselKas!hlone De tansa !Lonfa I976
n!nrerol89 100 iasta sarlasta k!!af ålto 1ll l. ian.n s s.r 91j

o !åt alosså nr! la sarlaf a!tola F de.rpaån Kwa .kåkr ! ia 1996

Tos aaf rlrk!L rtlr ve-vlorrrl!8CS.aiaBRllll,4 artola
(onkno ede eensanro aF rslhs åi€hl!k- naennråtsålål
l.lernassåalloss:o i,/.s so:a(a {krna nrk:. lovånrana
kåsta1!o on KrvåssåTIKLr25 s..k! h!! tuaaDrsllrnsa
kanssä!i esaa (olaa..lossa na. skllssal!9!

VarnhelkeaLnonFar vLolla)ef.ei .lå ke.te!.3arr\'ylta
Våi. o e [4atka A!1ol ex osla. T!KL ta kayttoonsa ]a {!nncs:aa
nlllam å De tå kor s a S.?n a BRlll l"rl arlo a L4a1k. /\!1. a rama
årto: s: vai plaa sr!rcks osars ranhat irKL n lärlestys.! e'ol
KLr!.r.Ln. 103 vLr.c.a r: l:.7a kt !åtlr na maa skL !:sa lE!l!

TIKLalo osa äScårnBRllil,'l å!tcl.!?rs.plkåan e wotee.
l999asti T;nrå naa sk!-s:a!!c.nal!9!k!!atl!a!1o ll0ku!!l
vlcden l978 hank nl.e'a.n Tar.eES.ka{.nral!r30 r ur
vrme ne. BRllll/ sårlao v.tl. la.r ahi5 denits.!!odefr!76

Sca r o denla keen Tr (L re t! i! e. v den De i. kor s.n vo !o
Bl0l,4 n s.rla wonfa 196r Nan:aLtoteirtvat!eap.re a

r!.ienkinvrost!håinenploe a S srsfu ksena e. e eer pL na set
rs HKL ma n s rmellaplln!årsels3asen.t årslal
!. rre q,.nå. Ä s.. Kr !a naa skl!ta2lil:r

srl
79

wiw

;ixr:|i
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Likenne Oyllå olinejå Deita cityavo vo B10M alusla la, nlmerot
s5,93 94ja'137 Lsäksioiyks Volvo B58la viislSca'ria BR86S -
aluslaa saanut myös iåmån korn. Kuvassa aulo 93 turyapuskurei
neen vuonna 1995 Ainoaslaaf tassä altosså oliko i!tuåpuskur

Jyväskylän L ikenleellå oliScania 8R145--alustaisen aulon lsäksi
pår hetku-Scan a 8F111 / Delta Cilyä Auloissa oliWlson vaihleisto
jå loiseen on myohemm n vaihdeli! leräsku!ppien lilalLe Wiiman
pehmeätpenkit Nämä hetkul o ival vuodella 1981 Klva kesåkuulla
1995

Koskilinjojen Della City Scania 8R112-€lusialla kuvattuna keså-
kuussa 1995 Tiettåvästiiuu.i tämä auto ol tarkoiletlu alun perin

TuKLlle, motta päålyi kuitenk n Kosk linjojen kalusioon.

PoirLinjaiOyTNV-552jaTKIM-422 VuosmalitnäilåScania
8F111:illå olvat 1979ja 1977 Vuoden 1979 allolhankittin aikanaan
lMe Porii iijojaajatellei Kuva Juhana Nordlund 30.7.199l, Porl.

12 112005 $nnof



Por i Li.jat Oy 55 TKM 455 o i Vo vo 858 60 Sl/Della 200 Alto
stoilelti n u utenå Mer -Pon n Kesåla 1977 auro I kklitäh nnä
si oselå Reposaa.en nlala (42) siiteh m n Fihtavan kao ä
Månty Loloon kulkenee a i.ja la 3l Loppua koinä 55 n roo o
vanhan ka !stoniåpaan to mia va.a auto.a KuvaJuhafa Nord und

Por n L njatOy 18 TKM-418 e Scan a BFl1159A/De ta 2OO vm
1977 Alton 18 ensimmåref n mikkolinjåot kalppaiar tut!så
Por n Dellal syrläyiyivät (Scan oiden la Vovoten osåtra) t99O tuvun
a klvlosrna Klva Jlhåna Nord und4 61986

Ponn LrnlatOy 26 T0lr,4-826 edusti Suosisuomaiaslå ajaltelua
Jopamooltor ol kotrmainefVå merdeset AlusråSs! Bk,BTE|T
Ss!/Detai(kori Erikoskori.tuotanloa) menivatvahtoonJovuonnå
'1983 KuvaJlhanåNödLndB 71931 P.r

Tampereenkaupu.g nlikennelailas4S6vuodela 1975 TKLsa
käytioonsa syksyla 1975 10 kplScania BR111M/De tå Piän
kålpunkiautota Kuva JuhaniPoussa244 1987.Tampere

TKL483 Scå.aBR11lM59/DeiåPånKesklslorta KlvaJ!hå.r
Polssa 25 41988 Tampere

TampereenkaupLnsin ikennelaitos4S0(HEO 480)Keskusrön a
Liken.eatosolt käyiioonsyksy al9T5kymmenenvlokrallla
ScanaBRlllM/DelaPlan-kalpunkautoå KlvaJuhaf Poussa
vlode ta 1976 Tampere

lnnrro{ 112005 13
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Hesnginkålplngn ikennelåtos989
AMN 989o1 Sisu BT TIBVT/De ia 100
cty Keväållå 1980 vålmistunur auto
ed!sl oman aikakaulensa päättymislå
Tämä o i yksi ens mmä s stä
teråsku!pilavarustetusta njä-
autosla. Ereåssä va heessa autossa
kokeliin mliiak n silinmaleta Kuva
J!hän Poussa syysta veltä 1990

He s nsin kauplnsin ikennelailos5l2jaSlT Ss!BT-69CR/
5850/De u P ån Lesåseisokissa 1988 JLr lam. ver,io sdi
mLUräde.ålånhanåstajienkeskuudessål kånimen
kå..,nLon€ 

^r.d 
JLhån" Nörd rnd hernåiu-llå I988

d\
tl

De ta 100 C tyä lehtiin va n aivan
muulama kappale n vela!iona. Alkljaan
esilte ya!toksi va m srui k!van scania
BRll2AVtoka alkuaikoinaol mm
HKL å koeåjossa Autoon myosollui
lesbnavana sekå Låhdessä että
Jyväsky ässä.Auio myyt in mydhemm n
llestend n LinjaOy:le S na vålissa sta
olrkoke lluvielä He s nki'Vanlaan
erioås-cmå lakin Kuva Pe.lii Le nomäk

?-=--t
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Kosk .låiOy!7o erkose a2+r+r ov,äjestyksela KlvaJuhå.i
Polssa 6 -o 199,1 O! !

S ro an Lr kenneOy enenvlode.l9T4oprtanelaDetaaS.a.å
8F110 allslå a K!!analtol2orlossa rvaiheessåsaanrt!.rsn
e.ko slå vara nask nsa KlvaJLhanrPolssål]9821

VLod.f 197,1 opLr -Slonr.nT!rslralioOysa (ayloonsa! s
De laaVo von å lsla a Klvissasaråne.smmånenaLto
.!nerohaan 269 KLvaJrhan P.Lrss: ra r r.136

Helsr.g nkarprng. ke.nealosl as'vlonna 1979 k!!s Scana
BRll2ss/Dela 100Ctya lolkasaåt naloof se!råavånlloden
lanm k!ussä Kwassaalto964 Etea Haaqån R slavloressa
Kuvå J!hana Nod !nd 27 5 l!36

Slonen Tlr strarlo-yht or e 1!r vlofna i97.1karkkiåan lO Derlan
kadpukarloaVo!c458.60-a!stålå Ploeraurorslasa ark!å..'-..- - -r .t-" - .-.,-o, .

SLonren TlrståltoOy269 srs. ta K!!åJrhån pclsså tO t r9E6

. 2005 r
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HKLz2l Vovr B655lHe koerlc sine
o!rareslr(s.een4,1 I956 Kwå HKL

HKL 212 Koske a. !rde5str i: ssa nranas
kLlssa -!53 (r!a RoosiHKL . nlsco



Taulrlitn on tiu xtdKnl DoNtlt It\nrartnji otnPc tiLrit,itiiLijtJtnunxNoftllu l

stNtSET

l lelsiilgin ltiltidiel a O'nnib!$\rkct htiii
ltl6+.1
Helsin.eif kr!pun.!:in liikcnf clailos

I IKL-llussi iikenne lt95

BUSSIT VU0DESTA 1936, osr 9

Raition edellhissä numeroissa on alett{julkaista italustoluetleloa kaikist HK[:lI bussehla.

liste elenee seuraavissa numeroissa. Luetielo or laadittu sillä periaatleella, eltä aluksi

0n lustoltu psräkkäin kaikki nurnerolla yksi olleei eutot. Sitton sikrytään kekkoseen jne.

[opulta saavulelaan 9933 - llKLn kaikkien aikojen korkein bussin nuneto. Helsingir

Bussiliikenne 0y -fuusion yhteydessä je sen jälkeen t{lleita autoja ei käsitellä,

Ro= rtrlon HKL.urleo. Sana bussivoi
esiin!_li lislaLh uranmd kemr ei
kohdissa. jos scn nuDeM on våihdenu.

B = bulldog (elum@trori).
E = herku (elrNoonori).
K = mahuri (kcskimoonori).

m = a[6l.nluosiiii]li
/Or = r.flEleluqlppija ovikoodi

L = liihiliikcrnc-/csikaupunkibussi

s = surrtliihiliikelnebGilpuoli-
ruisli. kulen l- nnfta korkeal

Etuovi on yleeie ermlelin erupuolella.

k$k iov i .kseh idei vå issiijalakaovilaka-
akseli" rakapuoleLla. Nokk!- ja bulldog-
Dallis se autoissa kuit.nkin ctuovi ja
kcskiovi olat nrolennrd.lrleiden viiLirllii

B = nonneli2-al*li.cn

I = etuovilla keskiolillc irålal4
lalaovclla 2 Ekelnraa

| = kuten edellii. nkaolella I askehn.
0 = rliyin.nlä. eiaskelmia

P = puoliaulonråani ( Wil$n ).
AA= automaniAllison.
AM =dutona.ui Mercedes.

AS= ndo.DrniS.mi,

A = auronrari. muu deftkikuin
edellä lai nrrkki ei riedos.
NuNer! lil(aa viihteiden

Daierriäf . jos li.dosa.
K.OTTO jr POISTO = kä)ttöönotlo ir

Numoor o! jiifeslksc$ai: rLosi, k!&^si,
päivii vlkkpp. oo=kuukaude tai piiilaisrii

ei tietoa. 00 vuosilLNun kohd.lla sen siid.
lrrkoitla. luolla 2000.

Päivit därillå on pyrin_v kenonraar se kcka
luto on lodellisuudcse orcnu liikcnteseen
lai poisrctru läyösrii. Vdhoistl] busistl] ei

ku irenkan yleei sii ole tiedose luin HKLj
vimllinen pvm. Kaytrödono or silloin
laFohhrnuljokin aika Daiivämäärän jälkfrn ja
kii!östji pohto on kältännössä sanmut
tapaituajo usira kuukåusia .ikåise in.

HUoM. = duila tieroia.ja hrcmautuksia
< = aikaiemmin / edelLircr
> = ntöhennnin / {umva
jhdpa = ajojohtimic. puhdisnNauro

pft nnnin uRstell( puolituristi.

ion esitny pelkisleost! kolnella
(nivelbuseis nel.jälli) numenlla etuovi'

Koluslolueitelon merkkien selilyksiö

HKL-Bussll ikenne 21 5 Postikadulla
Klva Juhanä Nord urd 8I2004.
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NRO ALUSTA MAIIi TP. \4N KORI VAIOV KOK LK VAIHI IST. REK. K.OTTO POISTO HUOM

2r2 Dodge N 31 L A 4 I\r 20 A-3223 37oooo? 39ooo0
212 Volvo 8617 B 53 Valmel 2-52 K1t2 B 4 I\4 19 Ba-159 53oloo 640000
212 Vanaja VLK-4 K 66 Winrå K2-66 t<222 B 4 t4 30 BGN-53 661200 760000
212 volvo B10B LE-CNG-6X2 T 02 Volvo (Såffle) 85oo K221 r 2 AZS 51 'FFJ,809 020500

2'13 Oldsmobile N 36 Aulok.iehd. L I 4 M 24 A-33i8 370000? 44OOOO <?
2t3 Volvo 8617 B 53 Valmet 2-52 K112 B 4 M 19 BB-2O7 530200 640000
213 Vanaja VtK-4 K 66 Wim K2-66 K222 B 4 P4 30 BGN,54 601200 760000
213 Vorvo B10B LE cNG'6x2 T 02 Volvo (såtrle) 85OO K221 r 2 Azs 51 FFJ-800 020500

214 MB N 35 Turun autok L B 4 M 27 A-2233 370000? 420000 <?
214 Volvo 8617 B 53 Valmet 2-52 K112 B 4 M 19 BB-208 530200 640000
214 vanaja VLK-4 K 66 Wima K2-66 t<222 B 4 P4 30 BGN-55 661200 760000
214 votvo B10B LE-cNG6x2 T 02 Volvo (Såff|€) 85OO t<221 r 2 Azs 51 FFJ-783 020500

215 Opel Blilz N 36 Autokoiråk L B 4 M 26 A-3211 370000? 45OOOO <?
215 Volvo 8617 B 53 Valm€t 2-52 K112 B 4 M 19 BA-227 530200 640000
215 Vanajå VLK-4 K 66 Wimå K2-66 t<222 I 4 Pl 30 BGN-56 661200 77oooo
2ls Volvo BloBLE-cNG€x2 T 02 Volvo (Såffle) 85OO t<22t I 2 Azs 51 FFJ-810 020500

216 l/l.A.N. u)524 N 36 Autokorirak L B 4 M 27 A-7aa2 370000? 440000 <?
216 Volvo 8617 B 53 Vahoi 2-52 K112 B 4 M 19 88,263 530200 640000
216 Vans,å VLK-4 K 66 Wima K2-66 Ya22 B ' 4 P4 30 BGN-57 661200 770000
216 Vorvo B10B[E-CNG-6X2 T 02 Volvo {såfile) 8500 K221 r 2 AZS 51 FFJ-778 020500

2l7M'A'N'Do524N30Auioko.iEkLB4M26A.7920370000?4a0000
217 Volvo 8617 B 53 Valmel 2-52 K112 B 4 M 19 88-265 530200 640000
217 Vanaja VLK-4 K 66 liMima K2-66 K222 B 4 P4 30 BGN-58 661200 77OOOO
217 Volvo B10B LE-CNG-6X2 T 02 volvo (såfile) 85oo t<221 J 2 AZ5 51 FFJ-801 o2o5oo

218oldsmobileU58N36KaipiotB4M25A-385o37oooo?45oooo
218 Volvo 8617 B 53 Valm€l 2-52 K112 B 4 M 19 BB-33i 53O2OO 630000
21a Vanaja VLK-4 K 66 Wima K2-06 K222 B 4 14 30 8GN-59 661200 760000
21a Votuo B10B LE-CNG-6X2 T 02 Volvo (Såffle) 8500 K221 r 2 AZs 51 FFJ-811 o2o5oo

219 M.A.N. N ? Auloko åk L B 4 M 26 A-1142 37OOOO? 48OOOO <?
2r9 Vorvo 8617 B 53 Valmet 2-52 K112 B 4 M 19 BB-332 530200 630000
2r9 Vanaja VLK-4 K 66 Wirna K2-66 l<222 B 4 P4 30 BGN-60 601200 760000
2r9 Vorvo B10B LE€NG-6X2 T 02 Volvo (Såffle) 85OO Y221 r 2 AZ5 51 FFJ-812 020500

220 M.A.N. DO524 N ? AutokoiEk L B 4 M 26 A-8a77 370000? 440000 <?
220 Vorvo 8655 X 56 Helko K1o2'56 K1420 B 4 A> P4 35 BH-599 560200 640000
22o vanaja VLKs K 66 Wiima K2-66 K222 B 4 t4 30 BGN-61 661200 770000
220 Vorvo B1oBLE-CNG€I2.T 02 Votvo (Såme) 8500 K221 r 2 AZ5 51 FFJ-a$ 020500
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NRO ALUSTA Tp. vm KORI Va/Ov KOK

LB
K11120 B
K222 B
K221 r
LB
K1t120 B
K222 B
K221 1

LB
K1t120 B
K222 B
K221 r
LB
K1t120 B
K222 B
K221 r
LB
K11120 B
K222 B
K221 I
LS
K1t120 B
K222 B
K221 r
LB
KlO1 B
K1t12A B
K222 B
K221 r
LB
K1O1 B
K1^20 B
K222 B
K221 \
LB
K1O1 B
K1t120 B
K222 B
K221 B

Malli LK VAIHT. REK. K.OTTO POISTO

l\,1

az5

M24

AZ5 51

M26

AZ5 51

M

AZ5

M

AZ5

M

AZ5

M

az5

HUOM,lst

221 vol'to

222 Vol\a

222 vot\o

223 Sisu
223 Volvo

223 Volvo

225 tM.A.N.
225 Volvo
225 vanaja
225 Volvo

226 Biissing
226 Volvo
226 vanaja
226 Volvo

227 Bijssing
227 Biissing

228 Sisu
228 B0ssing
228 Volvo
224 vanaia
228 Volvo

229 Sisu
229 Biissing
229 Volvo
229 vanaja

N

s655 K
VLK.4 K
B10B LE-CNG-6x2 T

N
8655 K
VLK 4 K
810BLE-CNG-6X2 T

Helko K102 56

Volvo (Säffle) 8500

Helko K102-56

Volvo {Såfile) 8500

A-7600 370000? 440000
4G,22 560200 640000
BGN-62 661200 760000
FFJ-834 020500

A-7573 370000? 450000
BG-825 560400 640000
BGN-63 661200 760000
FFJ-855 020500

a-7566 370000? 440000
BG-936 560400 650000
BGR,80 661200 770000
FFJ,859 020500

A-7583 370000? 380000
BH 719 560400 630000
BGR 81 661200 760000
FFJ-860 020500

A-6641 370000? 440000
BH-779 560500 640000
BGR,82 661200 760000
FFJ 871 020500

A-A201 380500 490000
8r-64 560500 630000
BGR-83 661200 760000
FFJ-858 020500

A,8131 380500 490000
aG-215 371000 520000
Bt-356 560600 650000
BGR-84 661200 770000
FFJ-853 020500

A-A077 380000 440000
aH-a35 371000 520000
Bt-749 560600 650000
BHO-66 670100 770000
FFJ-873 020500

A-8149 380000 440000
4H,871 371100 520000
BJ-446 560700 650000
BHD-65 670100 770000

8655
N

K
K

22
35
30
51

34
56
66
02

34
56
66
02

35
56
66
02

36
56
66

38
56
66
02

38
37
56
66
02

38
37
56
66
02

N
B
K
K
T

56 Helko K102 56
66 Wima K2 66
02 Volvo (Såirle) 8s00

K102,56

B10B LE-CNG-6X2 T

N
8655 K
VLK-4 K
Bl0BLE-CNG-6X2 T

N

8655 K
VLK.4 K
B10B LE CNG-6X2 T

LD5 N
8655 K

B10B LE-CNG 6x2 T

Volvo (Såfle) 8500

Helko K102 56

Volvo (säirle) 8500

K102-56

18
35
30
51

26

30
51

30

30
51

30
21

35
30
51

M27
M21

az5 51

M2T
M21

AZ5 42

Volvo (såfile) 8500

LDs N 38 Helko
LD6 ry375 B 37 Kaipio
8655 K 56 Helko K102 56
VLK-4 K 66 Wimå K2-66
BloB LE cNG 6x2 T 02 Volvo (säifle) 8500

SH.8 N
LO6 ry375 B
8655 K
VLK-4 K
Bl0BLE-CNG 6x2 T

sH-8
LD6 TV375

8655

BlOBLE.CNG

Helko K102-56

Volvo (såfile) 8500

Helko K102-56

Volvo (Säffle) 8500

2

2

2
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PAATE PYSAKKI

Ti.iliirrrirralrr oi .)lo trlirrkiiiirr rrva)isttr, i()lloi *irii liorrot:r

Jos ha uat saada nopeasliåjankohtaisiatieto-
ja SRSrr taimuuten aLaa låhelläolcvistata
pahtrmislå, sc käy pdinså sähkopostitse.
Jollet vielå ole mukana. Sinu on ensiksi il-
nroitetrava riikiir liittynrisestäsl yhdislyk-
sen sihleerllle såhköpostnse osoirteesccn

i.nord hnd@lkoluD bus.ti. M uihln o$ireislir
lihetettyiä viesreiä ei olda huonioon. Stunalh

ta rirgistä,siiräkin iLnoirus sanraatr osoillce-

'fånrä palyelu tolnii lätdcntä!änä våli-
treeii RAITIorja sRsi vcrkkostraien rli-
nalla.SAlrköponi nkleiko.vaascnenenrpäå
jäsenlehlcåkuin i enrersl!uiakaan.

SRS-IN FORMAATIOTA SÄHKÖPOSTITSE
suotut sjihen. että sähkiiposrilhtcystietosi
vä!itty! kaik jllc mukana ole!ilie. Tåhän inkiir
voivat tLrlla !aiD SRS:n jäserer. eiviit scur.n
ulkoptrolisel. Mu;takaar kuka.n ei olc rässä

slsteemissii aulornalttisesti mukana. laan
ainoaslaan ne.iotka sähköpostltse ilnroitrau
nr!at yllämrlnilruun sähköpostiosolLLecsccn.

Yksi ilnroiftatrtLm inen riiniiä. Jos h.Luarcro-

KEVÄTAJELU 2OO5
Suomen Råilioticscura ryxr kevålaielu 1005
järjestetdän sunnurtain! 14.4.?005 rlkaen klo
12.00 Koskelar vlrikolta. Ajelokalusro tulcc
olemaar mielenklhkrinen. nruna se palåsluu
rasta hiema nr öhc nir.

KUVAILIA, KEVÄT 2OO5
Suomen RaitiotlcscuEryrkevään2005 kuya-
illalä'lest€tåän sunnunraina l:.5.2005 R!itio
liikennemuseolla alkaen klo I 1.00. Tecnrlna
TalirnDan karpL kiioukkoliikenne.

T!r!ssa Liikkuneen he sink äisvaununpie-
noismal i rakenlajansa HannuI Pu kkisen
kådessa saksalaisva misteisessa helsinki
äisvaunussa (150) Klva lvl kko A ameri
5.7.20A4
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LINJAT
Joukkollikcnnel.ruLakrnt. on kokouksesr.f
l. I L paärlånr-l lakkelnaa niliohnrm li! Lrrs-

silinjan 7iR.
Llnjan: koNaa o$ttan linia,+l KlL.rr!-

iokke (leaninaalL) N'l!nkkiniernl

Muuloksel lstuvat !oinra.rn kesii

aikat.uluien rulle$a \oimaan 5 6100i.
Hehirgin l rirt 7ij. 7iNcnitkeskivii

kosra 15. l:..lkacn qi!f cctc,li:i L.nlpprrier
piiäteplsiikille Suutar ilaan, va.ri Kehii llllr
pohloispuolcllcAh-Tikku,ilIi. Uusi pääte

pvsiikkion Ala-IikkriLa Srutaril.nl'ellli
P)säkkip!rl Sa..reusLle SrulariLanriellii

.i. Kehli IIlr p)sikklfari "Ala Tikkrrila .iäi
vät pois lintan kAlrijnii. Kehi lll:n nnrpeillc
tulimolcnrpilf surntiiiiursip)sdkki Suum-

il.ntic . Tikkurirlenmnrpille keskustansuun-

taan t!,1i uusi p!sikki ja n) k) inen Tikkur itic-

ninlnen plsiikki Nrutrui Afitolarricirinrl-

M uotoksia Heh ingn i oukkoliikenlees\i
ruodeivalhleesa :00.1/ 1005:

Ruuhkalinla l9A liikernöi nra!f antaisla

:.1.:005 alk.en nryös Siiliticlu LaLokarte-

Ratapoikk pohjoise la ra ieella.
Meirossa vasemmanpuoleista likennetä
Sii tie ta Kulosaareen Na ur ssaaren meho-
sil an korjauslöiden åikana KuvaMikko

Linia0 liikcDnoidiiin arklsin klo 11.16

I 7.,1? Siiliticf nrctrolscnull.l viikimietr iaTi
larhoirajorkaarenka!lta l'jlhlaixnäenlie'
f inriscllc plsakille Lalokananoon.

Bussillnioiei I 7. j0. 53. 588 ja 59 liiken

roilsiii !alhr!i l l :005. Li'r at sirt)irät
llKL ' llussiliiketrteellii O) Pohiolaf K!u-

I IKL - BosiLiikerneia Suonrcn Turisti-

aulo O) )hdistyivät Helsingin Busiliikcnrc
(l!:ksi. joka,r.hl) i liikenf öif rlili'r I IKL - Ru$
slllikerleelle.. STA:llc k!uluncita lintoia.

Osa nirioliikenrccn ronna!lcista vuotuis-

Ia iäihelDikuun loprlh aj!nrall! v|un !fulan

PuLa. ohlLtrr uusisla Vlr iouaft !runrista.

ioideD lakrukoiauksct oli!at kalnenL reet.

Esinre*iksiclliån !iikon alLmrlkam \ii,r !ii
sivrunuaoliliikcnlces\iiri5selsolodo a

nmssa toimcnplrcirå. f.delti!inlii !iikonlop
pu! nratalalallia!.!nrIei!äl liikkuneel lrin

Ruuhk!-aikam liikenleessä on kä\retl\'
Dlös ruoden 1959 rarnulanhuksia ja luof
n! 100.1 tcstausL! !.nen harkiftua saksal.rs

ta 1960-LNun ni!el!arnua (Ludde).

Vuorotei peftrulukser oval raihdcllccl
pii!iUiin. nnLlta triilii or esrintyflt p!lion
lekii aan !- enii iLtapiii!ätruhkicn aikaan. Es!
merkiksi keskl!iikkona 16.1. pcnNtcttui!
vuorola oli ihapiii!ällä kynrnrcncn.

METRO
Tii)skorirllLrir clr!!aunuiaonsa.iutalven
nrillarr lusaiseef (ulrrifi iikcDteeseen

UUTTA KALUSTOA
O) Pohlol.tr K.lpunkiliikenre Ab. Vol!o
BIlBLE l Volvo E700LE reLiåuroja rL,ilut

Hehinkiin 6 kpl. S.nranrcrnnlu!i v.slaaval

la korilla ? akselisia.n rnrB7RLE aL$ralla.

Sc.nia 194 UB l Scaloja tuli6 rclL.!to.i.6
kaksirkselista autoa. Uusla tcLiauli,ia klittc
lliän elenkif llclsingin linidlla 6.1 u,hkF!i-
ko.ten ulkopuolclh. Tcliautoia nlikee nrrin
Llclsjneir poikitt!islintoilla.

Conrcr Fir lndOy:Scåiia L9.1UBI Ik.
$ 89.1[ autoi!on tullut re]eiiai l8 ktlia
kaksiakselisiia l2 kpl !!oden!alhleen kurr

IleLsinginBusiliikerneOI: Uuder nol

i01 501 smliinaioonlannnikuuf alkupii!i-
nä.Nes.i!.r\ieläperinteiserllKL-BL rii-
rir!kser tunNksiDeen. A utor o!at saN!nlai-
sla Sc.nialScalojakunr aicnrmil (ullcet,rl9

ia1l0.
Tannne lLnrd in Liikcnrccl!c on 1!,llul M'B

O5l0 Crtaro (n{akaa$) nrolLe 17.

Åbcrgin Liridlle t!,li kerkiralvella uusi

aulo nro.1. Scafia l-94UIl "1!l / L.hriScala.

Tunnus BX[-76].
Wcstcfdir Lini.r oi hrnkklnut erliser

esitrcllautonScaiia Lt,1UB,1\l/ Kiirokori

$nrrof 1t2005 23



aihSkr Arto sai nrDrcor 8.4!lolt. or
rekisteriluniusTrC 9?6.

HAVAINTOJA
LIIKENTEESTÄ

Vinorranr: lt tiijan 4 luorossa u7 kor,n,i
Ierkilijartor karss! Atcksijr i. t-!bi.f jnh-
dln rislclksesä perjant.jrD t0.J:.:00.1 n
klo 18.15. Aulo tuit rrspdf s!unnanr.ir jrUk_
ka kcskustana kotrlj K.l:ri.rokk.a.

'rapahlunran.joJrdoea tinirl tts..t ia 7B
aioivar hetkcn.ikr. porkkci6rcitriä ia airi,
kin kaksitj0r!n t \runu, kie,siKarai;Doka e
K n, ur hhrxn Ii.!(! Lisiiksi\'k\ikunkir lirljr,, ,u,rr r! , d \[t!]rkot.r\crnr,ir(
,.,ri ir.trrr .rr\ n nr|]r r nulr ts A eklnr I

rdjjl,cnne kesklnen $runan s!l ui koko aj!n

Ylrreenlörhii)s oli kailjnlan\l henkrlöru-
fth ke!hn rurrkar nrenosrunraan.ia r.jlio.au-
nun nDrk. pålht jarkrma.r va\!N H0jj:r nrjc-
hien rosrelLua.uton irli!aurrn k\ iiesu. Oi-
frrlul 

'r 
6i'rrl( .t {serj.itL(erKclsirtrF

,-ni..!rrr l'dt rh.r rd \1!n, r,,ite. r|n,,
le f(nrj 

^- 
uo/ hrrJ|.r rt\ trp. rci.r u

nrall . Alra (rp.,r$\ rlltrjjaJfrr.[t.L.rrs]

Ylsi lillan I B Dt .hr.lDuisla id,ri,l
pula!n iarrdtiyiittli trrarnarraira:r. t:. Vu
nunllj,i nr \JUr,{r irl,r.rt I rJseiou
U rr n J.l,en r rl.N Tin, E\J u po.rtri

ri'rkadull. ser I tak!rienren rorjn puoteiscs.

Tckiisen vian\uoksiljrirtj B ia I (poh-
lo re!n fr fl \ rclriir por$eu\F |e Jr.r
ni.d lJ.'l. cn({.i HJnreorrrn rrllei,,n
ginltid!n kaltuorjaUe rcrriIc Urh;]luraknt.
Srnrä.r aikaNr hrionnul nrato k\detrjtn 0S5r
n'ichisrijn avu a !rrnuur Nrt.t.l. F,päkurtoor
.to!rtrDUt vauru L\önretljin Koskelatr 1[ jin
Ja pojkkeusrcrtir peiutti jjr.

Nilcleer Ndt r05 or asefneuu luden-
laisetkihet,sanranlatscl kuine\inre,kiksi ya!-
nulssa 9.t ym. Vaunu t05 oli Daararhina
:7.ll liriatta tltA. Linirn tA aion.ikara kil-
\.issi luki kotoaian Eim/!im JA. Kun ljni.-
!Lrrius ruuteui ji !kkijseksi tAI siiaar. kit_\is\l luli\ tiil.,cn I Ertu Eir.. \in\tii.i
KlLnt.r!ri.r q rn.iircnti ct !crt , s-unrr
irilläliD. \aikka neotEi\arolleer k\seisei tin-
ian I nriiärnrpliir.

7.1. ketlo 7.j5 tähdötU tA-tiniaIa oti
klassjkkospiirr 8 (K.ri. / Strinnb;.! vD
1959).

Kaihoisaa nalkantekoa. sisiiilä viuuss.
IosiD oli liriakitpi nunrerotJat.

Kr.ir ! m H hlyaiuu t0.r. ketb l:.50
koulutusaioss. I jtk.\sam.rk.|. l,ikku-Huo-

Variotr.nr jen kii) llö a sr ollr cr.!irto_
linioilla vuorna t00j ci parin crsinriirser
v rjkon s.rmfaisen ha!! irnloirnjn peMrce a
valkuttarur poikkcavan mcrkj iiviisri !iinrc
rrodcn lopun rjt.rreestr.

Drn!r trrar.tatalria\runLLj! or e.tc ecnllr tp lrrcr laits tiri^ .rjBrc jT tr rrl
/.' 6,{r f,i[\ n\ | fir urJ]jiå !u\r \. rDU. tlki
lirli/ ,r .t. loltd VJ ro len nrir.rr.i.r rl t frlti
\rsri,'lI r: ] te, .r|!J,

M 
' 
ni 1L, un tu tcntrn ci.,felon,nr.rljJ

nnull'rrr Jt.rt.,t1n J\-,rDU \d
Lirto kolincD.rön, tadrnrikUrssat00j, kuh
\ !onr! 100.1 !astaa!a. hpatrlui !aii rruua_
nraf kenar lseaniDai krukauden aikana.
Neloser )öruorojssaon kä) rn) valrruat0l.
vilLo, illupii\r dse,,h),rLoro,\si.l r.
lQ, L l :00i se o| \ !'\ !uro(\., 1.+ V. orrJnr
havairtiin !ttkoita: in\ iis reloser !lorossa
.rl. nrissa Dalalatarri!va!nUa et j!uriräkr

lidelllsecf urlrsecr \ iiraren ercnkin het-
nrikuussr våriolranricn kii\ rrö oD suorastaan
rcnDhr.nur.Viiorlithree5s. t:. ri.:.1005
kaikki +0 Varidi o i!!r stsälti. Seuraavira
arkipiiivDli nitdcn lukuf rliäri iiikcnrecssä tiik,
kuinun)illeer j.i! t0 \iitiriastos!. I,ah.r
ril. rk$l',hd,,.ri,r.eru .lro\ru u\ uL,rut.,
n dullrr t änri. rsr.Jlt. U rupcrsil! \.

ell, I rri ] rLrli\rtJt 6r,,pLi.,f r.,tr rJkt,L;

il.t. mitiotijri.th I \uoro$a J lawu t.

Råitovau.Lt!rnehå hurp!ssaan pohro ån
radula Luddela saks sanra nen HKL rl
I'ohraåval to sensa ,nlärå rA huvaJuh;nå
Nordihd 15 2 2005 Hetenr
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L inri r.r I :
\.1: L,Lfun' \ L\ t \Li rr rrr,,. r r, r \ l

,.,filii\ n [r n.i, l].rll .rL.Lr rrL

:t . ..r i ,.lr r.r !. L. rL ,, . r rr.r . f.
,t 1..\ r:1. L,lr) Li Li:l|irfri.r':n rrr:l
1i \,r.tn.rrLrli Lirililr\rilrr\.r\ \rirrll.
\ r. iLL.'r ..nlL .L t. ttrnL,,r..rlr l.rL,i rL'.

'rL r.L I r r '\ . \ ii r.r!rLL.r .1.1. \liL

ri,,'.fr L, r L. rrr.Lr,l

n.rL.rn r\.rL rLL,rLL Lrl\.1
1i rlLxrL( fii.rfr ii\r.i\Lr: frr rL n.
ir .i.lLr\ r.Frlliifr\'rlrr.rr rrLL.L. ll l

rr L .LL .ir.n:i\ijrlinii

I llljr.LLLj r. l\.rr,,,\..1 i)

\.frr: :. I l'r) .\.rr*i., r r. , r \' .r'

.rrL. 1:iril \L,,r r r.

L rL L \\iir r urff ,j

'L\.1 .\ ',n L,r !i \{ lli lr'-i',rlr).rrr.
. I )r lir:i.ir.rr' r. I rI

r,r!, : rLi r r.Lr.(Lr\:r. rr,r.l r.ir\.
lr ll lr r. L r]r. n:L

r ir.,!i\iirir r r.\rr.\\.in rlirr.l
1 l. r'rlL LF'. \.Li ,,1:. n I 1.1 rr. \. r \1n

:.1 ] ].]1. t) . l'l|]] ]

li.rr (,\rL r\ lr'r'.rr .rr'n,r
r:ji r., .L.\Lr:LiL\.iri r. ,1r ,,,x.. lr r.

i.r r.r r:, I lr rl
r'. L! I r.i.i ,r \\1.

I i rlrf I \ ilL,L 1., r,r$. lii.,! lL) l\.Lr

i Ll rLr Lr LL.r\rLl'rr n r Lrar rri
lji llLtr ir lr.r .r I \I..rri,r:r.rrlLrLn.iL
\lilil I 11 )i LrlLJ liL . t,n.r*.I\L L,

LL r.r.r'rL lr r lil!. \ r r r rl\
n,r.r'.r rLr frLl.l llrrlrri.rl Lr r..N'r

li.rril\.iLL.ll6 l:r)lr: r,r.r LLLI .LLrr r
r,r.r rL rLLlllr L. r..r r. rr.rrr rn rI Lt

r)i .r! t,lt: r.rr. r LrrLl.r\ rr l\.1 \\
rl .1, .Qirrr.L 'Lr r \.i\:L rr nLr. i \il

sLrr.rr,r'rxrr \ .rLi \I Ll.rtril\il

LLL r..r.r.LlNr.. rrLi:,..N' ,!rl I l,r
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Malalalatl avaunuten odoilaessa iakuu
korjalks a vuoden 1959vauruile oylyijä een
käyltdå. Kuvassa vaunu HKL I nlalLa 1A
KuvaJuhanå Nord !nd 14 2 2005. Helsink

TyliiD hliij I Iclsingin Palveluauton kalls
loa ci scL\,ästikäiin nunreroida nrilenkään u!
dcllern. Liikennealar amrnattioppihitoksen
lanollla laruneuuna löyrli Ruhana 10.11.

wcncrdii I-iniln 5 (H|M-Ei2). Scanrr
lllS/13ni.10(lvhl99l

KoilLi\,1 le slf gjsså nek\'i llikcDrccssä
msan.iuiia I I Ainakln ransk!hisrhtiö
Cotrne\in Linjoil!i 7i ir 77 oli tukena uuden

Helsiisln Rusiliikennr o\ :rr (l Iclb) autoia
sekii aarnutrrhkassa eltii ilr.paivålli. Aina-
kin vieLä kello 19.01 R.!ralienlorilta lähre'
feesqi ?i:n \ LLor.s\r oLivlcli S'l Ar !nr.irqå
ollur auto 9l I 0. M!ös ?7lli oll samoihin ai-
koihin sanraan sa'i.an kuulurut a!1o Rauta

rienroilh.Aanullaolin ha!iiniin nryös HKL
Bli:n väreissäolleilaauloia näillai !injoilla.

STA:lta HKL Bli:llaruoknllaolleet viisi
Volvoa on näköjliiin rureroitujo uudelleen.

Pc L l . kulki Mannedreirninriellii iltarurhkasa
I lelslrgirr Bussiliikcntccn 9105. cr llKL-Bli
91i7.cxST 109.Voh,oB10M,'WiinaK?0?
vnr 199?.

Vrn. i 990 Volloj!(cr I IKL-Dl]:n kaksi-

dksclisld) f äkl) osin lini.lh. osif kulkcnras
sa kohtl I irsisatanaa (suuntana Tallifnal).
lliieisen nonrLL!. sai.. Varlun nihalla niiti
sei$i5. L ei iruoljlla l.i kfL.lauhassa nikyi
lrin ieslekaanLkä\riiisiksi i1lLute[uia ia
Koskelasa ei o Llenk.an.

I Ir!aiiLoia HeLbrn kalNLosuiuanailai-
llLahr 10. 1.1005. Me.ka.sukii\uöiien Volvo

, Siifl e ll0 Hehingin linialla 5.+.vaslaalanlai-

ner L.liveaio seftulinlalla i:.1, Scatria / lkanF
hcelift ll1 (er STAI seuloliDjallal5l. jokii
95 nrallinen Volvo /CamEiex STA) Cornexi'r

Helsingin lirlalla 77ja Volvo,'Carios CiIy U

970? (ex HKL)Conne\iilin alla?5.

Saksa a sta ja suoma a sla ra tiova!nu-
muolo lua Kauppalorla Eihu lumplnäkymå
Helsirg n ka!purk kuvassa KuvaJuhånå
Nord und 14 2 2005

Lålanråina 12 2 2005 Vårotråmejå ei
likkunut ainkaan He sing n E tote lå
Liikennehoilimm kuvassa råkyvil å noin
30-vuotiåi lä Vålmet-nive ilLå KuvåJ!hana
Nordlund 12 2 2005

26 112005 ftnrrrof



l-lKL21'l lähdössä I njan 6 i tapa vårupeå
måle Kuvä Jlhånå Nordlund 15 2 2005

Helb O) f k.lu(o !lk.rå sekoillu. nlt
n1)ös \iikofloppulslr. l.\jn s!rnunlaila
11.:.100i oliscul!Llin Lrll5e\STA n Sca

Di., lkam.l) lrl ldinrlLir. ll:gin linjalla +l
98 nral rncn c\ llKl r Vollo/CarustelLaulo.

lif irllu ii6 100(!,nelliDer er STArr Sc.nla /

lkaft -rcllauto tr llnjalla 6l enrDen LIKLi
McN 17. !uoslile!Lia:000.

Koske ri bussilarikon pihln lNislo-
iyissi (rurlinurkassa) on n) L HKL 896lrr
llsålsi n]in Neoplanit 8l.ra 8+. cli niiri ci
iihLinre erää palvelulir joilh. Koskel.'si oi
ollnp.ikoilla.r rnruhnan !likon nrl ii\ {)10I ,

ioka kä6i konevauriost!. Or krnou!, elrä

10.1. Hehir-qin hriall. ljA oli( olcodh
Il',cln ,r rol 197 rVo ro Bl0lll-ll ( N(i l

Catrus Cit\l tcli). l9l (\{)[o BIoBLE 1

lkaftE E9+lcli).ia l6i {voho rlr0rlLl,lkafls
F9.ll Viinreisrii fjiisrå o i lLileisesri l!uhu
Scanr./ lk!rulsck\i. Voho,r lka Lslen lisäät

tlminen Concodia Ilusii KLo!i'l varikoha

.ietravill.linioilla ([stooi {mra ir LäDsi

Hchingln Iintat).tohLrL siirii. erlä Vantaalla

t)ötrönriiksi jaefeilli duloia or silnetl)
Kloviln. Slmalla.inakiii i6 VoL!o B l0M 

"Vr'lina Kl0l '.uro. or pislett odotrirnalf
p!rcnpaa rule\.i$trlrr Klovin rarikon taka-

10.1. oli roki nrielenkiintoiscstl )ksi
(i rcoidixn Liasubrsseisra rauro I99) Ilcl-

I L1 : Uusisr. busscrsr. Ilclsingif seu-

drLLr melnlttakoor TaksikuLictukscr Merce'
desBetrz,rKiilokori Cr$ Slar. jokd hu.llleli
rielriiväsri ensinrrnäisrå piiviansa linia
liikenreesä Vanraan liqalh E8.

rtj

]il-
ft,hti

lliiir
l . r!
!r:1 llrlr

l-lelsinsin Bussili kenne Oy 503 ijalas5
Auiot501 503luivaivleä HKL-Buss-
likenteenvåreissalåtonnuksilå. Kuvå

connex FinLånd oy loutol tekemåan
suurhank n.an Väntåan !udelleen-
valoii!ksenanslosla Scania/lkaruksa
yht öle t0 30kpl KuvaJarkkoNyman

A

]J

l!
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Ylin kuva. Siniset nivel-

Eottaja!levuodei 2005
alkaessa kun Helsing n
Bussiliikenne Oy L'Lrdel

KuvaJuhana Nordl!nd
7 2.2005, Helsinki

Keskusta injojen siidyml
nen vieraammalleyhiiöLle
on a na 'Pieri kulltluri-
shokkl'. He sjnqin !inia 17
siir.yl oy Pohjolan Kaup!n-
kiliikenne Ablle, joka llniåa
hoilaa päåosin OmniCiiyillå.
Kur€ Jadd(o Nyman, HeLsink!.

Linjan 64 sopimus uusluiul
samoin aulokalusto ruuhka-
ajan !lkopuolella. Kuvassa

Vo vo 87001E (te/i). Kuva
Juhana Nordllnd2 1 2005,

Tammelwdin Lilkenne Oy:n
toimintakenltå sai uusia
ulotluvuuksia alihankinnan
alkaessa He s ngin linjalla
86 (ja sen mahdo lisilla ei
versioila). Kuva Juhana
Nord und9.1.2005. Helsink

28 112005

HAMEENLINNA
vekka Liikenteen kåupunkiautojcn uusin tu-
lokas on aulo 9. Scaniå Nl I3CLB / wiima
K202 (malalå). Autoolilåtå ernen Tånskay
sa Arrilan aulona nrc 7027. I 5.2.2005 Vekka

9 liikkui Hämeenlinnd linjalla l2.Aikaisem-
min linjalla 12 oli vakioaftona Scaniä MaxCi

vuodelta 1996. Ennen matalia atrtoja l2:n
nimikko oli Uppsalasta tuotu RGK-425, Sca-

niaCN ll2.

TAMPERE
Uusia Scaloia on alkuvuodesta tullut TKLlle
useita. Kaksiaksclisrcn numeroinri jatkui joh

donmukäisena alkacn 656:sta ja teliautojen

259:stå.Flänkintakåsittääkaikkiaan I I uutta

Scalaa, joista viisi on rclciä. Tictoja autoista:

656,^/SG,376. 657/r-rx K-4i7. 65 8/VSC-163,

659,1/SC45 I . 660/VSC-159. 661 /t IUZ-578.
259/EXK-45 1 , 260/H UZ-588. 26I /K EF-836,

262/HUZ-564, I 21 tpCX-383 ja 122|FGX-

385.Aulor l2l ia 122 o!altesLiauloja, joissa

on rakana koroiellu kalto. Tesriaulol eiväl
ole llikennelaitoksen omistuksessa. Rekisteri-

tietojen mukmn koeaulojen malli on Scänia

K95UB B 6x2.

TURKU
Turun kaupunginhallitus: museoraitiotien to
teutus ja Ehoitusmallir selviletlävä 6/2006

Turun kaupungiDhallitus päätti 24. L scu-

raavaå kåupunginhällnuksen vaHpufi eenjoh-

laja På!liina de Annån (!ihr) esityksestå:
''kauplrnginhallitrs päärliiä nerkilå ryöryh-
mån selvilyksen liedokseen.

Samallå kauplnsinhallilus päå11åå, ellii
mL'seoraitiotien toteulus' ja rahoit!smallit
selviretään kesäkunn 2006 lopprun mennes-

sä, yksityismhoitus huomioo. onaen kaavoi-

tuksessa otetaan huomioon mahdoUisuus lo-
teuttaa Duseoraitiotie sel!ityksessä säilylet
täväksi esitenyä kalustoaloidaan tohra;ek
si säilyttiä suojelta!iksi määrätyissä Anira
lisronkadun linia-autohalleissa työryhmän
esittämällä lavallaja siren, että kulttuuriloim i

ia tilalaitos ncuvottclevat koliluullisen vuok-

ran ia et1å vaunujen kunnostuksecn lanitta-
vå råhoitus kåsilelläån vuoden 2006 talo6är

Linkki asian pöytåkirjåan:

http://w{$.turkLr.lilah/kh/2005/
01240021/1084979.hlm

Påätös muutui siis kåylånnössä Turun

museoraitiovarnujen säilytystä ja käytiöä

kåsileUeen työryhmän esiilksen mrkäisek-
si. Trrun kaI'puki siis selvitlää ensi vuoden

kesän mennessai museomitiotien loteut6- ja

$nrrrol
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Hanreef n.an kal!k!!aa p rslä.Tai3kåsla
perå s I oela Vekka L ken.e Oy ! S.anra
Nrr3Ct-B i!1/ må K202 (natalal Autoo
a kulaan U. brsAlS nro27 KlvaJlhana
Nord ind l7 2 2C0-c Hameen rnna

M.tsalan L fla O! r kåks ens mnra sta
,naiåa alta ålroå kklvål rykyaanSä ossa
lsaonL ke.nelnn ilo lar la3 Klva
J!han. Nord u.d7 3 200! Sao

\.ri\ifir\ \r (fnrf irl
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LLfrrtrl.rlrni r h!.ni(, Ll. r rirn' .lirrl.rn.L

lLtrlLL lirfrfrrc 1ii rnJtlri ii.rrLr.l

Tampereen ka!p! ng I ikenneatcksen
S.. a hånk.nåljalk! vål myos å kwL.nna
2005 ll!sa kaksraksel s aar lol. saal n

I kenlees.cf aik.en n!rnerosta 656
YlemmåssakwåssåT(L n koeaui. r22
nta a 18 (r!alKar Paavoa Tanpe e
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- Mus@koeliikenneTurku-Uusikaupunki
jaTurku-Namtali -mdoilla.

Suunnilelman ovat latineetAntercAlklr
jaMikko Laaksonen/Alkutieto oY

Selvitys on ladattavissa PDF:nä osoil-

bena http://ww.va.sinais{uomi.fi /keskus_

akseli,ryS.aiderapo.tii2004.Pdf
Turusså oli e.ikoisesti keltainen busi

TuKL 157 seutulinjalla l0 Kauppåtori'Myl_

ly, jota normelisti ajetaan Auto Ande6so'in

.luha Jalolle on lnlltt uusi Volvo 8700LE

-rliauto. Rekisteri on JcB-779.

AndeEson on sanutyhden Scalm lisiiä.

EntkiäAndessonin Volvo / Ikduksia on

PORI
Porin Linjat Oy:lle luovutettiin tammikuun

lopuua kaksi ScaDia L94UB4X2 / Låhti Sca-

laa"jotkåsaivat.rot 7 ja8. Seuaava Scalaon

tårkoitus luovuttaa tåmän vuoden syksyllä

LÄHIJUNA
Sm4:iäsaatiin talven åikana tasa;een iahliin
lisåäajoon. Tätå kirjoitettaessa liki koko loi
nen rilause.å oli toimiteltu Daahamme. Kai-
kista uusimma!yksiköteivät olleet vielä reitti-

SmZ 6077 + Eioc 6277 on saatu saneerat-

ULKOMAAT
Bochum-Gelrenknchen'iin aiotaån hankkia

Sladlerilta30variotrm-våunua. Råideleveys

on tuttu. Toimitettaneen 2007 20IL

MUUTA
Spå.akoff on kuljetettu tammikuun puolivä-

lissåTållinnad peruskorjåukseen-

Vaunun pitåisi valmistua remodtista vie_

låennen kesåsesonkia. Vaunut l2 jaentinen

l5 eli nykyinen 175 ovat siis tåtå tehtaiessä

Hakaniemen torilta linioiua l,lA ia 3B

lähdettåessä on liikennevalotolpasa S_valon

tilallapunainen valo. muut valot ovat oikein
(!iivaianuoli)

2.2. jo kuilenkin havåiniin, että Iiikenne-

valo oli korjattu "slandardin" mukaiseksi.

hnp://\^^w.måtka.fi /haku/fi / -osoittees-

sa on avattu koko Suomer ktttåvå reitti-

Se sisiiltåå VR:njå kaukob$sien sekå elåi-

den kaupunkien sisåisen liikenteen aikalåulu-

tiedol. KäyttÖperiate on sama kuin muissa

kin reittioppåissa ja tiedor reiteislå löyty!åt
melko hyvin muna mm. karttaosio on yhlä

viimeistelemätön kuin päåkaupunkiseudun

reitlioppaasså, eli reitit näkyvät linnunlielä

pilkin pyrähdyspaikkojen våliUä. Reitti-
haussa on paljon protomaisia puutleila ja se

on aikåajoin pois toiminnasta.

Strassenbann-Forurn -keskunelupahtaltå

löytyi 5.2. "bolush"in kirjoittama vastaus

saksalaiseen kysymykseen Hehingin vårioi-

"40 vaunusta 36 olijo yhtaikaa liiken-
teesså tai liikennevålmiudessa. Tällä h€tkellå
joitåkin vaunuja seisoo johtuen onselmista

KONI-vaimentimien kiinnitykissä/!ahvis-

Myöhäiskesäsli 2005 lukien seLrmå myös

lisåmuutoksiå, ennen kaikkea kåyttölaitteis-

Såmaan aikam HKL suorittaa nyl entisti

voimallisemnin kiskolxstöitå,iotta verkosto

saataisiin matalålatriakelpoiseksi.

Yksityiskohtia en voi esittå1i julkisella

Hehingin Smomissa oli vanol,ffien on-

gelnista20.2- ilmestyneessånumercssa. så-

maå aihena kiisitehiin Huiirdstådsbladetissa

lålrantai.a l9.2.2005..Joissakin yhteykshsä

jopa esitettiin ajatus, ettå "Luddeja" tulisi

hankkiå lisää, koskaniitå saa edullisesli ja ne

toimival erinomaisesti. Vario-åihettakäsitel-

tiin edeukten lehtien lisåksimyös rudionja

TV:n uulis- jå ajankohtåisthelyksissä.
Kaakkois-Suomen vihreäl ry:n hallitus

piiätti kokoukessaan I 6-2.2005 selvitråä duo-

vaunujen kåytlömaldollisuuksia Saimaan jå

Kymenlaakson kaupuhkialueilla tavoitteena

kaupunkiseutujen yhdistäminen yhtenåisiksi

talousalueiksi jå kannattavan liikenteen jår
kumisentuflaaminenKlmenlaåksonrådalla.

Tarkoitus on häksi selviltåå Saimaan

kaupunkiseudulla paikallisraideliikenteen

käyttöönotlo uudelleen ja näin iuodå yliopk-

ton ja Ientokentin vaikulus tiiviimmin koko

nauhåkåupmgin hyödyksi.

Duo-vauulla håetaån keryempaii jä.jes-

telmåli sekä katukiskojen ia edullisempien

pysåkkien lisiikäydömahdollisuutla tavoitet-

tawudenpdantamiseksi. Saima kaupunki-

seudulla asuu nyt noin 100 000 ihmistä rai-

delinjojen 1äheisyydesså 40 kilometrin mat-

kauå. Kymenlaaksossatåås suurin osa måa-

kunnan 186 000 asukkaasla asuu nykyisten

henkilöliikenneraiteiden välittömässä låhei
syydesså. Alueet vastaavatkin monia Saksån

ja Pohjoismaiden nåuhakaupunkis€utuja jos'

sa vastaavajärjestelmä on jo käytösså.

VIRHEITÄ
Joskus Råitioonkin pujahtaå virheitti, siksiPä

oikåislåån nyt muulma: Numerossa 4 / 2004

sivulla l0 oleva oikea yläkuva on Daniel

Federleyn ottm4 ei Jarkko Nymdin. Saman

lehdm siwlla24 olevasså taulukossa lukee. ettå

HKLrn autosa 204 vuodelta 1952 olisiollul
ovijårjestys I I -2. Oikea ovijärjestys on l-2-
2, miki näqy myös sivullå 2l julkaistusså

valokuvasa. STA:n entisel autot 106 120

saivatHelb-numerot9202 9216(uutissiwn

tåulukossa asia oli eriletty virhellisesli).

SEURMVA NUMERO
Lehti 2 / 2005 ilmestynee kesäkuusså 2005.

Maleriaali toimitukseen tulee jättåå 12.5.2005

mennesså, uulisia Päålepysäkille voi toimit-

HKL l50eli Ludde linjalla laEielåannassa.
Luddea nåki kohtalaisen yleisesti l Alla
kevåltalvella 2005. Kuva Juhana Nordlund
112.2005, Helsiiki.

Takakannen kuva: Luddsn telijå taaempi
nivel vaunun vasemmalta puoLelia. Kuva
I'IikkoAlamei 5.7.2004.
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KIITOKSET
Tällä kcrta! avustuksct tuLirdl sc!ruavilu. iolllc kiiloksct:

Mikko^lanrc,i, Mikko^tlila..bhanrc\ Iim. linn I leino. F-rkki I lei-

nofcn, Kallc llen.ikslri. Mikko l-d.k\Dei, lruno-.ruhani Lanpi.

N4 ikko axkari Korki. .l$si i\4rk ifcr. .ruhana Nord lund, Jarkko \\ -
!ran. Jaakko Penilä. Joana li.lhala, Jeni laisLolaincn. Lauri Rät!.
\'lh. sjdhlo,n. K r, ros:.pr.K.' W..\'d l. r\LJr rcr.

Roitiovounuoiheisio postikoriteio

Seuramme jäsen Danel Federey on jälleen lulkaissut uusa ratiovaunualhesia postikorileja. Kodteja voi
tilata sähköposlitse osoitteesta da nie @feder ey.com lai puhe mitse (09) 458 4033.Kortlien hinla on 1elkpl
Posltusku ut: 1-9 kpl 75 c, 10 > kpl ei postluskuluja

11.Helsinki: Rattikaria 320 vuodelta l955 Pohjolanaukiolla Käpylässä kiviteaynä linjalle l kuvatiu 9/04
l2.Helsnki:VTs-vaunu339vuodelta1955[/annerheiminteläkilvitettynälnja]le10S'10/04
l3.Helsnki: N,4atålalattiavaunu 219 vuodelta 2004 Arabia nkad u n uudella €dalla lnjaila 6 9/04

Lisäks edelleen saalavana myös seuraavla kortleja:
2. Neliakselinen vaunu 9 vuodelta 1959 Senaatintoila Va lioneuvoston innan edessä linjalla 2 '11l92

3. Keta vihreä nivelva!nu 107 vuodelta 1987 Hämeeniiellä Kumtähden kentän kohdalla linjalla 6,7/98
s. Raltikaia 320 vuodelta 1955 Kaupunginla on edessä SRS:n tiausajolla (kilviietly linjalle 4S), 5/00
6. He sinki: Matalalaitiava un u 201 vuodeta 1999 Eroltala la linjalla 10,9/00
7. TuRu: Karian ja Strömberuin kaksiaksellnen vaunu 38 vuodelta 1951 linjalla 3 Kauppatoilla, 5/72
8. Tulku: Karianja Strömberg n kaksiakselinen vaunu 40 vuodelta 1951 lnjalla3Madinkadula,kevät1S72
9. Helsinki: Neliakselinen vaunu 25 vuodelia 1959 Snellmanlnkadu a Suomen pankin ja T!omiokilkon

edessä linjalla 1, 5/00.
l0.Helsifki Nelakselinen vaunu 2l vuodelta T 959 [/]anrerheimint elå Linla la 2, 7/01
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Raulati€n a*ea-The Everyday Finnish R.ilway

kuvateosTapo (cråscn å nutkefråssta kuva

aarte sta lmeslyy naalsldusså Kirjåån ön

koottu y 5ooennen nakedätönta Kensenvuo-

sinar9i54 2oö.1otåmåavaoluvåaympåriSuo

meå: veturtt,ppej.y 40, höyryvetureilay 5o

yksildä rl så.jå{a våunui}ypperä råhes roo. ri

kennepaikkola no n 70 altteiraia ralennelh a

no n 70 ratamå semia kymmeniäym.

Måartja Eero Låakon.n
Ou lnky än tor 2A3, oo54o Hes nl
lo9)728 6747, a4a 7)a 27\6

eero ååkonen@nikkemeda.li

H/v nlåånkåtu 9, o58oo Hyy nkäå

puh o3o72524r lo r2 r5{e fra)

Akai€eninen kirakauppa

k€låilijåt huomlK rjona 5atåon numeroitujå

haluttåessaTapo Kerä.en myös signeeraa ne.
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