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tssN 0356-5440

28, vuosikefta
Lehti ilmest,ry neljästi vuodessa ja
jaetaan SRS:n jäsenlehtenä

PÄÄToIM| TAJA
Juhana Nordlund

TAIfiAJA
Eero Laaksonen

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

KUSTANTAJA
Suomen Raiiiolieseura ry

PAINOPAIKKA
Edita P ma Oy 2005

O Suomen Railioiieseu€ ry

Tekijånoikeusmäädysten perusteella
mitään osaa lehdestä ei saa kåyttää
ilman toimituksen lupåa.

www.raitio.org

SUOMEN RAITIOTESEURA RY

JOHTOKUNTAVUONNA2005

PUHEENJOHTAJA

puh. koii (09) 673 5836
puh. työ 030 720 957
tai 040 862 0957
jomå.€uhalå@vr.fi

SIHTEERI
Juhana Nordlund
puh. koli (09) 458 7794
j.nordlund@kolumbus.fi

VAMPUHEENJOHTAJA

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

MHASTONHOITAJA
Kimmo Säteri
puh. 050 522 9588
b1218@futis.net

ARKISTONHOITAJA
Pertti Leinomäki
puh- 050 538 4495

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

VARAJÄSEN

puh. koti 0400 733 382
puh. työ (09)472 3355
timo.kantola@helb.fi

PL 234

00531 Helsinki

Sampo 800 014-54 483

IBANr F16280001400054483
Sampo Bank plc

BIC,SWF[ PSPBFIHH

Jäsenmaksu 20 euroa

Perustetiu 16.1.1972

Jåsenillä ilmainen

sisåänpääsy Helsingin

Raitioliikennemuseoon

sekä pohjoismaisten

raitiotieseurojen yllå-

pitämille museoraitio-

leille ja museoihin.

Tiedustele lipun-

myynnistå,

Helsingin Raitioliikennemuseo
Töölön vaunuhålleillå on åvoinna sunnlnlåista toEiaihin klo 11 - 16.

Kesä-ja heinäkuussa suljeltu- 2.9. - 2.10. edko'sa'rkioloajåtja -pååsymål,s'n.
Vanhojå råitiovaunlja sekåjohdinaulo, valokuvia Helsingin julkisen liikenteen

hisloriasia. [,4yynnisså postikofteja, vaununlakennussarjoja, opaskirjasia ja videoiia.
TööLöNKATU 5i A, oozso HELS|NK|

RAITIOITA ö 6 euroo

i/2002:SRS:n ajelul jå tutustumisvierailui, 3/2004r Kilpailutusta l0 !, Raitiotiel

2/2002: Hesingin mei@ 20 vuolta. 4/2004: HKL 339, Kllpaiulusla 10 vuolta,

sRs 30 vuorta, Kolmikymppi6ei

rårikat, Nelsingin €iriotiet rällå

vuosikymmene lä, osä 2.

suomessa osä 1. S€ndiån hevGdi
liovaunul, Rennes, Siniset bussit,

Tilaoksel SRS:n maksuliikelilln
Sampo 800 01,1 54 ,lt!3 kåutta, meftllse
liedonantokohlaan laamsi tuotteel.

4/2002: Kaksijåtestelmåraltiovaunul, osa 2, Sini*t bussil, osa I
Jyvåskyån Lilkerne Oy:n busseja, 1/2005r Helsingin railiotiåt t:tllå vuosi-

vantaan sisänon linjå-åutoliikenne. kymmerellå, osa 3. Deltat, Siniset

1/2003: os on rait oreiden lakkaulus-

suunntelmal, Taul!t, Sinsel bussil

vLodestå 1936, oså 1

2/2003: VåLnut 1 - 30 eläkkeåll€. Kabus-

kaupunk aulola, Rostock, Sln set

3/2003: Joukkoiilkenleen re ttisu!nnitlel!.
Poryoon likenne, Sinset busslt, oså

3, Tåulul, Barcelona

4/2003: Diakonissaläiloksen €ilioiie, Basel,

Siniset bussit, os 4

l/2004rTunis, Lyypekk, Oy Liikenn€ ab:n
blsseta, Sinset bussit, osa 5

Kannen kuva

Mannheimilainen Gl6-nivelvaunu i,,lw
453€lituleva HKL 151 vielä alkuperäises-
sä vårilyksessään: muslal koristevilval
valkealla pohjalla. KuvaArio He lman.
Vallilån halli 20.4.2005.
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RAITIOTIET SUOMESSA
F{El-5lNKl osn 2

Täysin uuden nelialselisen mootlorivaunutyvpin käyttöönottoå ryhdyttiin suunnitielemaan

1940 luvun lopulh ja seuraavan vuosilyrnmeren alussa tilattiinkin €nsinnäinen iälhi-
nen vaunusarp, jonka valmisli Suomen Autoleollisuuden lytäryhtiö Karia. Vuoden 1952

kesällä 0lympialaisten aikaan kokeiliiin Helsingisä länsisåksaleiste DiiWAG:in vålrnisia-

maa vaunua, joka oli koeajoss h€deniläiseltä Veslirche Strassenbahnen 0mbHrlta, Iämä

vaunu liikennöi yhä edelleen ltävallan gmundenissa.

[ ]t.t Lt in r :itr.riLnrnli:in Ltr^l!rr t or

r.i\i.t.li..r \rujiubrr.Li\rhniinr.r lnr

rirn nr\ in \iil.r.lilri r rnlr,olrr ji.,i r rrr-
\ r L,r \. \ r!dr tr rrl).\L,i
fcnff!lr\lll :sll.r.rtr.l ril.l,trrLLin,l|.
r!\iirxlrli\\i \' : lit rfrJlr\!f h,ftrtr.
.ll.L,.Lrrnrill.\rr'1i r\i, lihl!:ri[(rli
rr..Lki i\rrrrLLtx \.liair l\ l. t.ll\rursdir
\ llJ.\.i \ Ltr{|.\' L. rl in r irr ol. l.f irlLr
\Ftn trh.1.\1., {rLfh..L ..1. ni\olr.r
\ flrtr rfn.n r.i,..i1Linniirr r,t.r.li vi
irrr n:i hfr !,r ol.\ ir.r!,1r,ri\ !rnr r.li trl

irrLtrirf.rii\rLruixl0lixrtr.(1..Llihir .i

\rrii 1L ngo\rik.in.r trntrhrrrl I liit llilnrllliI tli

trlin lLsrl\L irr\(i\ \uh.nrf kr i\irlis.l :lr
hL\ror lirh nd rllrnl(r {(Ls.ir l l,.rn.
\.iLi.nor rLLirr,rnL,ii l.lt) iirjr(.lf,iill.
rr']i.. r rit!{i.liiLur(tn 1r r\rl\Ltrk[\1r

lr(rlr h\!lhrLr.r1\ ]i r n.hrrLnrr) i
I r\iD.rii irii k. I LioLo rrilirrirIiLrir\.r
h \(rir\\r. ifl(![L{.ji r r.siL\ nfn. [. r

\rnri r!1.1r! l.irLlxr rrllr \ruru\rLr\L.rl
l\)60 l!ir olli ].rlliirl.isrr '\rrfuri\ro\L
itfr.rcnlii ..fliT!trr:'rLliriIiil(!Lrrn o

['l-nnerh. n]intief ele apåalå Erotläla la
]o,10 !v!n lop! lå S i sel blss l oval
1S30 !vu. opun m.lal. rait olaunut
puo esl.anASEA:n lalm slåm a pkku-ja
sorlolsa a sia Kaalf keske å.n vc ä
tiaasaaslavå henkr aa!loler v nopaiko 1!s
a u--. srli alkakåVlalien reu.o åe pvsa
löinl ätuoloii sa l11! Ns Fren.keln kess!
m.a1e nLrnrkolre!n!slavalråtotieralola

d!L]l l. rrr oL ,.Lrl.]. .,!1rr |iiiirl\ill.liii
gi\\i llLLrrrlin.nrrll \.\r {)6 lu\ull.
f! h Lli\fti\1.11iirr rf{L.n {L(ll|]o \.f rr
r o\rrnrl' l,fIir1\x n.r lrl.ir rfsir rr.
.rd( r i) |dr (1ii,, { urr irr..lun f.

N ivelvcru r.rut 1u levol
I f,l.l' f.,f$r!frr\\l,iL,l \llllrlin l.nli
.i\rL iiincnloln r. intr r\.1\nrnr j.rlr
rrnliLL\ln rkr|0sil..rr o i \rrrrnt ,rlr
rL,ri\rrr.rilh\rfnu x vtuf rlrr rir i ! \itr:i:i
l\1r,li\hdl!rrl\ ri\.liird\ lli \ iL,rlhllL\
1i\lLlli loi\lln\r. oLcn riilii\ i! rut!\ t)illi:
r rl.llirrr \ lnl!.r !rhr\1r in siiii:lii \.1.rtlrrs
\. riLdnrrlJ trri\ I rf.L \.rrl\ lliin nunl(r L

\rlfrr ..\.LLi(rhri{(nnril1r flii .\rr nr rl

l. nr\i\ u!d.t fL nr !frn.fr ull,.\ iiril\ Ls.n.
\ \.1\ru rLtr\rlnr{ri,r kl.\\r. ii\\ii ,lll
.rx 9si) lurilh\lrr..r$:iSll\rf|r rrrr \iri
rl.\lr Itra.l] . rr l \rL rnl r,ilfr r.fi I
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Vuoden 1952 mållinen Scanla Vabis/Alokk
ja vuoden 1955-56 vTsra iiovaunu Ko men
sepän paisaa la vuosikymmenen jålkimmåi-

pernrteiscDrpinä rihcrkclruisnra ja jo liikcn-
lccssä ollcct puDahdnnaal rnadl!rriii sll!tren-
picn korj!amokaiynlicn yhreydcs\i tultuihii
riircihin. Muuros rdii !alhroon oli scuraus

ta lehcs kansalaisliikkccksi n1u!tuncista !aa
rimuksisrd. Akriivisuus räsii asiasr hctäsi

telkiDnriiiscn nivcl!auusarjan tonn jtusrcn

alcuua. I'unahannaira rairio!aunuja chri olla

sircn llckinsin kaduill. liikentecssä vuosina

l97l I995.lolloin \iimciIerkin niistii oli
kliynyl nralaa,non kaulta.

Motololottioisel vounul
1990 luvun lopulh ia 2000 lurun aluss!
hankift rUcr vaunLtjcn yhrcydcsså siiiryuii,r
jälleer uusiin tcknologioihir. Tälläkc.ha ko-

t11nar$a Rrutaurkki i Talgo Tranltcchii
lchl.ill. koottqicn nroninivciisrcn viisiosdi$

tcn saksalaisvaunujcn s at.os.nltincn
matalaldttiaisuus cdusrr rlan uNirlrå suun

tausta. Vaunuier teleissi.i halaluudcn woksi
voi cnliä olla lipnncic!iii aksclcit.. Marala

ldttiatckniikan ktytLöijnonoon liittyi kabdcn

tillaiscn vdunun kockryftii Hchngssii 1990

lululh Ensliniivronnå 199.1 kokcillnnsak

sålri(.AEGrn vaunua..loka on nykyäftr lii

ASEATn 1920 30 ukujen vaihleen mootlor -

våun! Sneilmåninkådu lå 1950-luvu la

r- iGtr
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kenleesä Fmnkturl an der Oderissaja vuon

na 1995 oli pmlestaan käylössä sveitsiläisten

toiminimien SIG .ja Schindler testivaunn
Ziirichistä.

Vuonna 2004 ostettiin Ludwigshatänhta
kahdeksamksclin kaksinivclincn mootlori-
våunu lårkoituksena tutkia sellåisen Uiken-

nöintioninåisuuksiåIlehing mtdverkolla.

Jos ja kun vaunu todeLaan kelvolliseksi, voi-

daan kåynnistäåoslohankinnat 1980 lLrvun

korkealåtliaisten nivelvaunujen vanNlanrisek-

si natalalla keskivaunulla. Vuonna2005 os-

tettiin Mannheimistaneljäkuusiakselislavan-

haa nivelvannua. joilla paikataan koonista

Lippuien hinnot
Raitiovaununratkan hinta on ollut yksitapa
Ditata kaDsalaislcn ostovoimaa siina kuin
Dykyajatr hamplrilaisnrdeksilkin. viimcaikoi-

nå on kuitenkin hinloja vedåtetly ylös edull;
sempien sarja- ja kalsilippujen lt]y)fl tiå vauh-

ditet|aessa, etleisilå enaå voi pitåä käy1tö-

kelpoisenå låhän tarkoilukseen. Ilevosråitio-
leiden åikaan ja sithkövåunujenkin ålklaikoi-
na kertalipun korkeasta hinnasra, 15 penniå,

valireitiin yleisesti. Säännöllinen raitiovau-
ndla matkustatninen olikin mahdouisla vain
vamkkaalle kansanosaUe hevosliikenteen ai-
kaan sekd sähköliikenteen alkuvtrosina. En-

simmfter maailmansodanloppuwosina. in-
flaatioD j o laukattua moneen kertaan, matka

maksoi cdcllccD scn samanloinjohevosvau
nuliikcntccnalussa. Tuon ajan hinratasoa on

(Nyöhemmidvcnattu sanaan 'ilmaincn . Jo

alkuluosislå låhtietr on ollut myynnisså va-

kiluisille nålk!slajille natkojå alcnDcttuun
hintaan. Konduktööril. eli nyöhennnallä kie-
lellå rahaståjåt. myivät useita polette.ja eli
nhakkeilå sisållåvån paperipussin alennetulla

hinnalla. "Sarjalippuina". vai pilåisikö peråli

nykyiiån sanoa "arvoa sisällävinä", poletil
palautuivat markustuksen yhteydessii mhas-

tajille. Uudelleen pussiteltuna ne olivatjäl-
leen käyttökelpobia. Vuonna I 914 siirryniin
pahvisiin alennuskorrteilin ja myöhemmin

myös paperisiin lippuvihkonileisiin. Ny
kyaän tictokoDcajan matkustuskulttuuriin
kluluu älykortitr mikrosiruuD talleDnettu

Rohostoiislo luopuminen
Rahastajatonta liikcDnctlä käynDistcttiin ke

sakuussa l978.kuD liDjalla l0aloitcttiinosit
tainen kutettajarahastus. Eräs rahastukscn
nerkkipåalu oli åsteittaiseen avoimccn
nhastukseen siirtytninen kesåkuun alussa

1980. Silloin nideliikennelLå harjoiltaneet
yritykset saival myös siirtyå tarkåstusmak-

sun perituiseen (50 mk) liputonillårnalkus-
tajilta (kenalipun hintå oli 3,20 mk). Jos lnåF
krsrajalla oli voimassaolela lippu. hån såi

nousta vauntrnn måä.älyistä ovista ilnan
matkalipm nåynövelvoitetta. Viimeinen ni-
tiovaununrahasta.ja oli työssaån roukokuun
lopulla 1987. Rahastajat olivat alkujaan mie-

hiä, sillätyön katsottiinolevan yhtä rankkaa

kuin vaikkapa nykyään vanioliikkeiden
järjcstysmicstcD. VuonDa l9l7 Hehingissä
astuivät råhastajan töihin Dryös cnsimmäiset

Daisct, vanttcusti pukcutuneina, niin ettei

kenellekäån tulisi mitäaD haft a-ajatuksia. Ai-

Pilkål åsi lälla VTS-vaunu ja Helsinkl Maa-
seuiu Liikenteen bussi rnlarinnan sskå
si iasaaren puolelle maikaava la tioliejuna,
jossåKaiponperävaunu. 1960 luvunalkua.

VTs-mooltorivaunu + Kar an peråvaunu
matka la pååpostin ja Sokoksen edustal e.
Loitompanå Ratii-Karia' alkuperäisellå
linjatunnuksen morkiniårava la: iso mailo asi
jasen påållå koukkukiinnilvkse lä muotoon
leikaltu peliinen injanumerc. Posiitalon
brssipysäkillä se soo linjanL'meronauhal a
vårusteltu Vo vo / Helko v l9s6,jonka
o€nssl lunnus€ila ilmo itaa kuljetiajanahas-

ftnrnof 2t2tJ05 5



nut syy na;Ehastajien palkkaamisccD oli
fiuonattavani alcnrpi pirlkkaus. jonk. scu-

rauks.n. ajonraksujaoi voilu pitäii niin la-

vaft o,nar alhaisira" Numen.liscsli kaikkein

halvilnmat kcnalippuhinn.t olivat hcvos.åi-

tioreidcnaikaan ja siirii luolccn l9l7 sdrkka.
jolloin nrak$, oli v.ivaisct l5 pcniit. VuonM

1962 såmdst. asiast.. eli nutkuslahiscsl.
liihimnrilllan yhdellä pysäkinvailillä. sai pn

littaa pcdLi 40 Mrkkaa I

Motkusto iomöö röl
Toiscn naail,nansodaniilkecn. kun Hchirki
(lsukkaita vuonna I 946oli 141.600) oli vav
taanouaort paljon uusia a$rkkait. j! linja-

auroliikenre toimi vieli !åännöstclyn ja ma-

kriaalipulan vuoksi hcikoni. saavulcttiin ui-
riorcillä milloinkdan ylillänältömät nratkus-

ralaemlilyksct: !uonna I 945 rtitiolaunumr
kuslajia oli tarkkdrn oft .en 1 50.0,16.620 hen'

keä. Nykyrietoyhteiskurn!ssa (v. 2001) rai

riovaunuissa nntk$ta. 56.8 milioonaa nnt
kustajaa. TuoL. nliljoon.lLrkua yhdellä desi

rnaalilla ci kaikeri pysty l.rkcntamen kukåan.

ellci sitlcn pidä mi,ritlua hku! io scllaiscna
(l). RaiLiovaunnt olivat viinc soticn ldlkeen
kaupunkiliikenteen chdoton v!hiasia liirkein
nrillepysäkeilleoli rcnnrarkNlaia1nääriin

rakia hdnkiltuliirjcstysnichcl eli ns. pyslikki

nyrkn. Hciddn ra*oirukscrsa eiollrr sui'r

kdan saada lannuj! ahdct!,ksi tupaten tiiy

teen. vaan katkaisla varonihii pyrkiioiden

ehrymärön villa Ja vaimista.. ettii vaunul
yleeNli päåsc!ät l:ihtemäih pysiikciltå. MyiJ-

hempicn aikojen kaupnnkilescnda on syniyr-

riinyt päin!astaisen mieliku!an ahtaljista".

Suunnilelmio
Ensi niäinenlnaan!lais$,uniitelnaHehii
gisså: llROr johlokunta csilti u'onna 1938

tutkiuavåksi paljonko tulisi rnaksamar ni
tiotietNnelh nkcntanriren !inj alle 8 Olynr

piastadionin j. Mcssufi allii kohdalle. P.riD

vuodcn kuluttua iåricsrcltäviiksi odolctut

Olynpial.isct oli!al trnrän suunritclDan ta-

kanå. SiUoir Sladiorilla kcskusl.an nykyisti
Månnerlrciminticti johlava.r pääliikcnne-

kiytäväiin niihden poikiltaifl en liikcnnc olisi

kdsinyl ylimcnosla ja sc ajateltiir saata!aksi

sujum!an vaii alillarnalla tämä ruuhkaiien

ristcys. llROr esilykscr mukaan n[an'
alaiscksin ultuva 8 linja keåDryisiTöölön

torilta Topehrksenkadu llc.ta $kc håisi siitii
tunncliir, kääntyisl ja j!lkaisi iykyisen
Sibcliukseikadtrn suunnassa silloistcn A
Mcssufi allinl. Hippodtonrirr viilisti SIadio

nirr editsc ja nousisi Mdntymten pohjoispuo

lclla i@npäiille. Stadionin cduslalla olisi Daan

alainen aseln..tohon olisi olllrt krlku pofiaila

piLkin nykyiseltä ManDcrheininlieltii sckii

Nyos Sradionilta. Koko rarat lnelin pitus
olisi o llul 600 mctriä. Mlanalaiscn Stad ionin

pysäkin ascnralaitunl r'il[rs olisiolht 80

nebiä. jolloin sillä olisi voi lollasalninai
kaisesli 7 v.!nua suunlaanså.

Hclsingissa or nyös yksi totcntumaton

nitioticlinia. Kcvealli I 925 HROrn johtokun-

ta i1[oiLri krupungin!ahNlollc fi dlukkuu'

dcst! rukeila. linjaosN HcmaDnin kaLr'

pungirporrilla Häneentietä pitkin Vanhaui-

kaupunkiin. Valtrsto lryönsi loiniluvan t?illc

radå1lc \iten. exä ensil nkcnDctadn irla Tou-

kolaar jd sinä jarkelaan V.nhaankaupuikii.
ninr pian kui,r Hiimccntictå on riitliiväsli
levcnncry. Liikcnnc l iankNdri kuloauk
scen käynnislyi vuonDa 1926. .laiko-o$tr

dcn vaI!isnrnisccn saaliii lykkäystä dsial
ktrun vuotecn l913 saakka. Sirrc'nDin lykkä

ystähacttii,ruscitakc oia.nutt.josahvai
hcessa asia vain hiljdiscsri haudatrilD. Hä'

meentic on kyllåio iykyiän lelcnnctty so-

pi!aksi I Voisipa loisdaha leikkiä aj.nrksclla.

cttä riiDc vuonnå valmistunut 6 linianjaLko-

o$rs Arabiai.antaan or nyt luon luoden

I 925 hakcmutsci lorcuntrna

Koluslomööröt
SuurinnliUa lnoollorivaunujcnl!Lk!'määld

oli !uonna 1955, jolloin niitåoli helkellisesti

te.iili 251. Pe*ivaunLf a oli eni,nmilläin vuo

siru I 949 50 yhtccnsi 252. Vuonna 2001 oli
virdllisesti kiioilla olc!icn moottori!aunujen

luk!rnäärä 122. TyypcittiiDrc iakåantulvat
silen, cftä vuodcn 1959 ncliukselisia vaurrja
oliviisi.korkc!lattiaisidni!cl!aunLUaoli82
sckä uusi. nratalalarti.isia nivelva!nLtJ! 35

kappalc !. viisi vinneisin,niin tyypin cd!$
raj.a odotti !astaanonohyväksyntäå. Ja näi-

den Iisäksi lulivaL vielä työ j. huollovaunur

sekli picni joukko lopullist. kohtaloaan

odoft avi! jo dicinnin liikertecstä poistcttuja

v!unuja sck, lilausliikentccsccn vardtut

vctcruari!a!rnul ja muscok!luslo.

Rotoverkko
Rala!erkoi kokomispitrus oli suu.inmill.ar
!uonna 195i, jouoin piluus !ksinitcisena
raiteena ilmaistLur. oli 108 kn. Nykydän vas

rad!d piruus or l0.l km.iosl.r linjaråneita on

81,5 kilomelriä. Loputoval !arayhteyksiiija

halliLaireila. K.ksirdilcisena linjana Helsnrgin

!airioreidcn linjapiluus on kiiyliinnössli noiD

4s km, jolh lLtrarlla sc sljoitruu maailnran-

rilastoissa kcskikasLiin. Suurista nitiolic-
k.upungcistd se on katrkana. silli niidcn

lirjapinMlct laskelaan sadoissa kiloDrctrcissa.

Tulcrina !uosina Hehirgir ntavctkko t! lce

hicman pircienään trusien kaavailluten nla'
ourksicn kentics v.lnisnrttua. Silloii on

nrahdollist., cträ Hehinein uitideidcn rai

dcpituus rulisi ylirtä!räiin aicnnnån 
'nak

Marnerhe minlietä 197Q- uvon alkupuolella. VTs loitloneelatoisia nykyaikaisia ie lvaun!tvvp_
pejä nåkyy myös kauempana.
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Pikoroilioleilö io
runkolinioio

Yhdyskunta- jä liikennesuunnirteli joiden jo

låhes vuosisädan ajan esittäbd ajatus pit
kdft atkaisista raitiolielinjoisla, jotka olisi
osaksi toteutettu pikaraitioteinä, on ollut csi-

kaupunkien liikenneolojen e!ås paEnnuskc;

no. Helsintiin sellaisia nahmottclivat jo dkki-
tehdit Juns ja Saarinen viimc wosisadan al-
kupuolella. Ne voisivat olla yhäkiD ratkaisu-

na moneen olcmassaolcvaan liikenteelliseen

ongclmakohtaan. Muustakatuliikenteestaeril-

Iisillåkaistoillaolevillå runkorålaosuuksillaja

tchokkdilla tiheåsli liikennöivillå raitiovau-

nuilla voidåan såavutba nopeå siirtyminen
kaupungin yti'nestä Iaidemmalle, josså voi-
daan jarkaaperinteisempåån tapåan nåtkaä
haaJoittåmalla linjald a$ttusahteiden tarpei-

den 
'nukäisiin 

sunntiin. Siis kätevästiilman
vaihtoja suoman periUe. mikä on tietysli
matkustajainl<in $rurin toive.

l950 luvupuolivälinjälkeisesäHekin
gissii kokeilliin legendaarisla runkolinjaa.
Liikemöinti alkoi elokuun lopulla 1955 Rus

keasuonja Erortajan välillä. HKL olijuuri
saanut uusia nykyaikaisia ja tchokkaita
telimoottorivauDuja käyttöönsa. Samaan ai-
kaan oli valmistunut Nyös uusi mtaosuus

Kuusitieltä Ruskcasuollc. Haagaan ja muual-

lekin Manncft ciminticn lakaisille liitosalueille

oli soticnjålkccn rakeDnettu suuriå aslnto-
alucna. HKI:n bussilinjojen måaråaja kapa-

sireeltia olisi pitlnyt kås!alLaa, multa uusien

linja-autojen hånkinlårnäåiå1 eiväl seurånneet

!åistäråttö$ån kehityksen nnkäna.

Ongelban råtkåisuna pidettiin pärhaim-

påna lyhentåå busrilinjoja. jolloin v?ihemnål-

lå automääiål1å pysgttiin jopa lisäämiiän lii-
kennöinririheyttä esikaupnngeissa. Atrtoista
järjestetliir sujuva vaihto tiheästi liikeDnöi
tävälle nDkolinjalle, joka vauhdilla to;i mar
kusrajat keskusraan. Harmi vain että se lii
kennöi Mamerheiminticlla kaikcn muun huo-

mattavasti hitaamman liikerrteen joukossa.

Ruskeasuolle valmistui liirynEliikcmcascma
länpininc odotushuoncireen sekå useine lin-

Runkolinjoja olivat l0 Erottajalle 6 7ni-
nuutin valein. ruuhkalinjå l0S Kauppatorille

6 7 mtuuuttu våletujaruuhkalinja l0A Kä-
pyl.iån l0minuutin vålein. Linjan l0ajoaika
oli aikåtaulun mukaån 20 minuuttia Manner-

heimintien pääslä pååhån ja vaihtoaikabussien

jamitiovaunujen våliUå järjesletriin 2 I mi-
ntrutiksi. Runkolinjan ajarelriin pysähtyviin

vain osaUa reitin pysäkeislä.

Mätkustajat eivät kuirenkaan katsoneet

hyvdllä omien ernen keskustaan saakka

kulkeneiden mäikustusväliien linioiensa

lakkåutusta iå vaihloa railiovaunuihin, jotka

olisilåpaitsikånsoitetlunyös1öölölåisillä.
Tåmån seuråuksena Suoften Turistiåuto -
yhtiö aloitli haagalaisten toivoman suoran

bussiliikenteen keskustaan woden 1956 a['!-
sa. Eipä muuten onnisnr enää nykyisenä
YTV aikanatällainenväliintulo. HKL:n saa

tua riittdv dsti uu sia busseja runkolinja nimi
tys romutettiin huhtikuu$a 1958. Silloin
HKr:kh palasi keskustaan saakka liikeDnöi

viin suoriin bussilinjoihir. Vasta myöhempi

nä nosil(ymmcninå mctro- ja kaupunkirata-

Iiikcntccn matkustajat ou opetettu syöftöbus-

Kulosooren roiliolie
Nykyisen Helsingin ålueellå oli aikoinaan
nliitakin mniotieyhiiöirå kuin HRO. Hehin-
gin pilåjäån kuulMeeseen Kulosadeen perus-

tettiin nonna 1907 nseiden eturivin arkki
tehlien ja insinöörien toimesra huvilakau
punkiyhtiö. Kulosaaren ja Helsingin välisen

liikenteen jdrjestämiseksi htrvilakaupunki
ybtiö Ab Brändö Villastad hakilupaa raitio
tien rakentamiseen ja liikemöimiseen kesällä

1909. Tontlikauppa ja ympärivuotiren asu

tus olisi luonnollisesti mahdotoDta,jos kulku
yhtcyksiä ci olisi. Huvilakaupunkiyhtiö ci
fiakcnut viclä tisä vaihcc$a yksity;rautatic-

toimilupaa valtiolta. Oli nimittäin csitctty
cpäilys, cltävoikoyksiryiDcDyhtiö rakcntaa

rataånsa noin vain kaupunginjå yksityisten
yhtiöiden kalu- ja tontialueille sekå valtioD
raulåriealueelle eli saisiko se haluårnaanså

rairiotietä tärä kautta, Kulosaåriyhtiö sopikin
asiasta suoraån Hehingin kaupungin. yksi-

ryisten tontino'nistajien sekä valtiotuautarei-

denkarsaja sai näin ratansa Ekennetuksi.

Huvilakaupunkiyhtiö teki HRO:n kans
sa Iiikennöimissopnnuksen siten, enä liiken
ne hoidettiin HRo:n vaunuilla tietyin vauD
kilometrikoNauksin. Sömaiisten ja Kdosaa-
rcn välillc suunniteltiiD ra kenn ettavaks i yh

distetty kiintcä-ja pontionisijta, mutta sel

laiselle ei myönnctty rakcnnuslupaa cpävar
nan rakenleensa seka Sömaisten satamaD

laivåliikenteen vuoksi. Huvilakaupunkiyhtiön
pilik siksi hankkiaraitiovauDulöyrylautla
Kone' ja Silrårakennus Oyrltå. Raitiode val-
misrui 24.9.1910 Hämeentiellå sömåisren
laultåranraån. Bråndö-lautan valnistutluå
saateniin ]iikennealoittaa Sönäislen salmen

yli Kulosaaren linjan päähän l9.l1.1910.
Kulosaaren linjan väunuista oli vaihdetråvå

aina Sömähten apteekin kohdallä HRO:n lin-
jan vaunun. Kulosden linjan vauuina kiy-
tettiin HRO:' Kummer noottorivam{a. lir
käDSillan valmistuttua prydettiin linjar vau

DujcD voivan ajaa suonan Kaupparorille, jor
la vaunun vaihdosla päästäisinr. HRO suos

lui suoraan liikeDteeseen alkaen 1.2.1913.

Sömäis;tä ItäisctrVicfioticnja Pääskylänka

MannerheimirtienjaAftådiankadun risleys sekåVTS-vaunuja Keppi-Karia 1960luvun
alk!puo iskolta. Tuohon aikaan busse hin myliin peEipään mainoksia. Kovale\ryt sijoitett in
kshikoihin I niakilp en iapaan.
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Hafreenlief K!fra 1960|!vur opu r.
VTS !a!n! måtkåå kolrtikesklstaa

\llalirrnirrir\fornx 9ll lLl! gijr L,ruj n-

!itr!\lrllur IlltO:n L\i i. rf.nfr\(ini.h\ I

ristri\:ir ri.r\or1. r rf!(lrlc.r.. \I titii\
1i r rrlfL,sjjji \iur. .rlai \l (i.Stcniu: \|(!i
rk.r rt(,\Sl.\ h \ Ltr, n lL) ll rrdrl srhai

onr r roinr. r:..irn \l.iIl]r!cr i., I lRO.11i

lr.irfuli'..r liilorr.rf :rto(il. n.t . lr r l)r
iLtrrrr!. h h\i.rrrl\rlr sr!flf[\.] o.lr
h\rrrl l.rf.rrii\rd.d. l\rilrlnnclur.trkrll
llclsrn 1r\rr\ ruiu IiialarrLLllnl.rT l(l(I
.llr1ontrs!Lil(rl(!rxilrinrn nnlrrfrrrrLh
,ranr ol \.rr \LsiLrirri\ir ir \r,rtrrllf tr l)r.l
li\ r\l\unrcif Liil(.mr l l.lsirgln:i lilliliiif
rli)lrllrlh la ll. qll.i.lhrc ntt |+
\lunlllnl.nrurliil,on).rlL!i:6 I,)li l D

VTS EIeläran.åsså ja laaempaf a Karå.

rrL! li\dlful. rS rl(.siusrMn \hohcn
nrr \1.(r Sl.irlr\.\ hliij ! rninui Dt\rrr:in
xir or.id.r k)iDllLLDxfsi.. li rr.i1 hi .e1

ilRO 1.. iLiL,r orLl liltinr..flhirr\rnrrn
I lL)lrxlii.r Strnir\.\l liil llhlin.iolLrr

.Llu r. ir(liiir h\.irl..fr.fr slx. r.trf illr,
\lrLLlL!! ii \l.i Lltultnm .l.ilr licnr.lhr
! LrlrlNilrrr l,)il. rirlrr rciIiii RLrn(.r
{rr r lrr i.nnijdliijji r(L.ll..r il r. lLis n h $ij j

lnn llrrc lr rinLLlllh,L ]l s u.nn] | RrJe
{r,Ir.r i.r1\cr1r r1.r l,iL,u-l]Lotrhhd.
ru{1. l..N riorlu..lh Nlfn,Lin cfr.cn Lii

L,riniildiiir nr\ iis.d.ll.rir

Loultosooren roiliotie
.lt lLr \ lrlib.r! llr oslrrr I \ r.irnJ l9ll llll
\ingii.drmLln \l rrltc\.n L.uur\M,.r hi
Ltoirrl,srdur i cfnur1r. ridjir hr\ ]r
uut)!rli ll.]\in! r )lliriiiiI kuuLuiNlLr\nn
c lx oLi\ uorrrn li)l.r rnrlik. r.:l l. l(r\i li
lL) IrL(Jir.un,iIiiL.f rehc\!s.irirni.lli(rxi-
dc c\.\\ ll)01)rfn) okr Iihlisr.rr jh]rltrr
L.f hurrtunh\tr I irrir,!lirlI$o\.dLo,l:i-
nlrdcn l(.!rr Krr:r nlrrrirrf.n.ii Lolrli
\Nnfsrdr. olL llRo: Lr.ncrtr.ir [.\o\-
rril(nr!rui..Liil.nitf:i:irltrriiliorL. \ri
h:il\cf lil!1ii| \.Lili 0rnilDtfr{ rf cl)li\I
Lri(l.f oll) cr\r.l\L rlr l0 l() 17.

Rautåleilorin ikenne! inäa 1950- uvLn
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Tekti Dariel Fe.letlet
lldidin"ot Doniel Fe(lerlet). Juokko Peiild, Niklas Siaihlont, Kit nto Söteti

Rairiolinjan 2 !inneircn liikcnnöirtipäivii oli
1.1.2005. ja ajossa olivatraunut6l. 8lir 90.

V.!nn 90 ajoi kakkoscn r inneisen \ uorcn cli
läbdör K.tajanok.n tcminaalilLr Kosk.lan

halliinklo l7 30.

Nyt lakkautctrur kakkoslnllan hislotia
uloftuu va6in!iscsti !ai,r keslltn 1985. Sil

lohlran $uir osa rairiolinjoist. järj esleltiin

uudcllccn. vair linjat 1. 6 la8 läiväl em.lleer.
Kaupungin alruu(o därti uolloin. eltä r.i
tioliikcDrccr oliiatkuta!a kaikilla mtaosill.
toisin kunr HKL esiri.l.ninrpä D'akonissa-

lailoksei tilylelirljaksi joudnttiin synnyuå-

måår Kaupp.torinja LinJojen välili kulkcra

Linjm liikemöitih kolDclla vakioluorolla

la yhdellii, viilillli jop. kahdclla ruuhklvuo.olla
kuurena piiiviinli viikossa ja ar kl-ilraisii jopa

ilrayhdeksäiin, n tta \uodcr I987.rludalil'
kcnnöi i.ikoja $pisrctliii jå huant.iliiken'
teestä luowrtiin. Kahlcna !iineisenä Kaup-

p.torin kcsänä l990ia l99l liijaaeiliiken'
nöiry hcinäkuussa lainkaai. Linjalla 2 oll vtro

dcn l9S9nralkuslajah\kentanmukaan4T00

Kun kakkonen ei tietenkiiär kedim)t jLtr'

rikaar nraLk$låliå. pääteft iin lirj.. jatkaa Ka

låjanokalle.LiikenneKataj.rrokantc niraa
lilta Kmuntrnhaankautta Li'rjoille rlkoi nro
den 1992 al$sa. jolloir rlrotsinkiclisct kata-

Nr 1nrc87 injal a 4TAleksanlerinkadul a 4T-
t!nnuson saatavilLa nåkyvinvain sähkös -
äk v låvarusleliuihir vaunuihin. KLVa
Jlhåna Nord und 3 6 2005 Heslnki.

PIKKUKAKKONEN HISIORIMN

Au nk0isesta ap llipäivästä 2005 tuli €hkä hienen yllättäen taiii0linjan 2 viineinsn

liikennöintipäivä. liiFn 2 hkkautlaminen oli osa llK[:n särislöohjelmaa, nu]ta linjN oli

nräärä lakkaullaa v.rla kesäaik,l ulukaule0n siirryttäessä, Toisi0 kuitenkin kävi;

rn.lalalattiavrunuisse ihnenneiden ongelmien vuolsi on taitioliikennottä vaivannut Pilldr
lalvoa ia kevå'ttä v.unupula, ia täiä pulae holFitaaksoon PIdtti ioukkoliikennela{talonta

10.t.2005 lakkauttaa linj.i 2 j0 hrhlikuussa, jolloin iltaruuhkassa sälisletään kolns

vuoroa. Vaunupulan vuoksi railiolinjoja on lakhuleitu nryös nn. solgvuo00a 1944, k{n

r.itioli0jalh ll lopetettiin liikenne vain Pa kuukaulia linjen Prustamisen jälleen.

iaDokk!laislapser pilNi!tr koulumsa KnD
nlnhakaan vaihdoua. Laiv.liikennertii piden-

netly kåkkonen ei sen sijaan pal!ellul huoli
nalta siitä. eträ kaupungin!alnrusto Kataja

nokan lcnninaalin'"dan nkennmisen hyviik

syessään edellylti, efiäosa teruiraalille kul
ke!ista nidovannuista liikeDnöisi keskusraan.

Nyt kakkosra alertiin reljiin vakio ja yhdcn

ruuhkavno'or voimin. mutta rcittipidcnnyk-
send huolinatt. malkustaj amliärä laski. sille
vuoder I 992 rnatkustaj.laskcnnassa linjalla
oli vain 4600 plii!itriiistä käytlåiäå.

vihdoin vuonna I 995 laivanratkustajillc

tarjottiir NoEyhtcys kcskustaan. kun kak-

koscnhyainvaatiDaronkulla-aikadlkoi Kai-

sanicnrcnmctroascDranavauruessa 1.1.1995

siircttiir lirja2 kulkehaan Kn'unuh.an si
jdsta uulatieasenun.ja Kai\anienlen kåulta.

Liseksi pcrusreuiii Lungo\linja 2V Meri'
solllaanroriha KrulLiunhaan k.ntta Linloille.

2v pdlleli lrhinnt kouh'laisi.. eikä silii
liikcnnijily kesåaik.l.ulukaudella Liikerne
2V:llii pdätryi29.5.1998 K.kkosella 01i nyt
liikenteesä !iisi vakiovuoroa j! 2Vl lä k!ksi
ruul*aluorca. la nrarknstijamiiäd $odcn
l995,natkustalalaskenn.saoli 5,100(2) ja

900 (2V). Vuonna 1999. kun 2Vrå ci cnåä

ollut. 01i lirjan 2 nratkustljanriidIi 5800. Mat-

kusta.janrääIä pysyi sanrana viclli vuoden 2002

Vnonna 2001 LlKL rr oli supistcuala lii-
kcnncltä mcnoicn k!.siniseksi. ta rairio'
liikcntccsså sååsrökohreiksi lourLrivat linial 1

ja2. Kakkoscn lakkauuånista !uoden 2004

alusla csiLeltiii, n Ialoukkoliikennelaura

kunra ci tite hyv:ik\ynyt. Sen sijaan li'rjan
,eiui nnurerliii siren. eträ se knljetri lai!a
n Lku\tajat Ktu'nnnhaan kautra nntatiease

nrlle. Railioliikefl ne Diakonissalailoksclle

lorptri kokonaan. ja enllsen viiden vuoron
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sijasta nyt pärjätriin kolmella. Pirkå'nårka-
äikaja kieniivä reilti sai aikaan sen. että noni
laivma(astäia ja va$inkin kålåianokkalainen

kiveli miehummin lyhyen ftalkan linjan 4
pysäkille, joten matkustajamäärän edelleen

aähemyttyä joukloliikemelaurakunta 01i lo'
pultå val,Tis lakkautbm@n li4jan. Linjalla oli
vuonna 2004 vain 3000 matkustajaa vuoro

Nelosello opulinio
kohdenkymmenen

vuoden louon iölkeen
Katajanokalle saapuvia laivamatkustajia
palvclellaan nyt linjalla 4T, Katajanokka
(tcnninaali) Munkkiniemi.Liikennealkoi
maaranlaina 4.4.2005 klo 9.25, jolloin ensin-
rnåinen vuoro lahd Munkkinicmcstä kohti
Kåtåjånokan tenninaalia. Vuorose 42 oli vau

nu98.
Pysäkkikilplin linja oli ll]erkiq jo edel-

lisenåpåivånå. Pysåkl<ikilvissä lukec Kataja-
nokka Ten in. / Skåtudden Teminalcnja pa-

luusuunnasa Munkkinieni / Munksnäs lo-
sin poikkeuksena Teminaalin jå Maslokadun
pysiikeillä leksli on matkåilijoila palveleva

Keskusra Munkkinimi / Centnb Mmksnib.
Lin jalla kiilteiään vain sellaisia vaunuia,

joissa or elektroninen linjanå)lrö, sillå kelta-

mustissa koneellishsa rullakilvissä ei o1e 4T'
tumusta. eikä sitä sime lisåtikäiin, rullakilvet
ku väistlaät hiljalleen elektronisten kilpien
tieitå. Kalåjånokansuunnassa vaunun linja
kilvessä lukee 4T Tcnninaali / Teminalen (to-

sin alkLrpaivinå ruotsiksi virhcclliscsti Temi
nalen). paluusuunnassa kilpi näyttiiä pclkkää

tunnusta 4 eikå siis 4T. vaikta sc pysäkeille

onkin merknqr. Sarelliiltipaikannuksecn pc-

rustnva auromåaltinen jårjestelnä vaihtaa
leksrit äxtomäartisesti.ja vaunu on ilrnån T-
kirjainta jo teminaalin päåtepysåkille saå-

Linioien 4 ja 4T liikenne on iärjestetty
siten, että joka toinen vaMtr ajaa Katajano-

kalla Merisotilaantorille ja joka toinen temi-
naaljin. Ensitmäiset lähdöt Munlkiniemesrä
tenninaaliiD ovat klo 9.25 ja l5.00ja viimei-
set klo 11.22 ja 16.26. Vastaavasti liihdöt
leminaalilla MunlkinicmecD oval klo 10.02
ja 15.37 sekåviimeiscr ll.5Eja l7.02.Vuoro

Teminaellsia [4unkkiniemeen ajetaan k lvillä
4 (ilmai T:tj). Kuva KariPaavola.

våliKalå.janokanhaarcillaon 8 l2min.,mikd
ei titlä kaupunginhallituksen mitioliikenreelle

aseleltujen suuDnitlcluohjeiden mukaisla
våhi'nmåisvuorovålia(ruuhka-aikoina 8 min.).

''Uusisst' åikåtauluissa lähtöajat Kataja
nokalra ovat iäsmålleen samat kuin enncn.
joten km Tenninaalin håan on lyhyenpi. jää

kuljettajalle pilempi taukoåikå päåtepysäkillä.

PaluumatkaUa Munkkiniemeen neloslenvuo-
roväli ei samasta srystä myöskäån ole lasai-
nen. sillä Teminalilla lähtevä 4(T) ajåå kåy-
lännösä lähemp:inä edellä olevaa linjan 4 vaLr-

nua kuin perässä tulevaa nelosta. Tosin ne-

loslcn noroväli on yhteisellä osuudellaniin
tiheå. ettci cpåtasaisuudella kåytännö$ä ole

Linjojcn 2ja 4T muutosren yhreydesså

uusiltiin lnyös AleksantcrinkaduD raitiovau
nupysåkkien elektroDiset Däyttötaulut. Län
lisen lijkennesuunnan kyhit ovat ennallaan.
mutla iläisen liikennesuunnan kylteistä on
poisrettu linja 2 ja siinetty Iinja 3B ylimmållc
nville. Linjal4ja4Tovatkukin saancctoman

rivinsäraululta linjojen 3Bjå78 välista. Lin
jan 4T ensimmåisenå liikennöintipåivänä
4.4.2005 uusitut kylrit olivat losir vicla pi-

Linja 4T ei vähämättdjaiä ralkaisuna ko-
vin pitkäaikaiseksi. Knnnitiolinia 9 alkaa li!
kcNöidä syksyllä 2007 ja mandollisesli Kab-
piD rata otelaan käyitöön samoihin aikoihin,
tapahtxu raitiolinjastosa koko.joukko reilti-
l11uutoksia.ja parhaillaan työn alla oleva$a
Railioliikerteen kchittärnissuunnitelmasa
lulkitåan erilaisia vaihtoehtoja Dyös Kataja'
nokån teminaålin liikenleen järjcstämiseksi.

Samallå kånnåttaå nuistaa, cttä kilpailutetun
bussilinjan I 3 sopinus lakkaa vuodcn 2006

lopnlsa. janåhtåväksijiiåkin, $oriudDraanko

Kalajanokån Iiikcntcestä pelkästiiin nitiovau-
nuilla vuoden 2007 alusra.

Vaikka tunn!ksella4T ci olckaan Helsin-

sissä koskaan liikennöity, on nclosella ouut
kautta aikain enemmån åpulinjoja kuin Dil
låän muulla raitiolinjä1Ia. I 5.5. I 950 otcfliin
käytlöön järjestelmä,.jossa pitSreitista poik-
kcavat tuDgos ja yövuorot saavåt pedånsa

kirjaintunnuksen. Munkkinienessa on näfi ry
vuosiM 1950 I 985 4A (Eronajalle). 4E (Erot-

tajalle). 4L (Salmisaareen. L tulee silloisesta
Lau(åsaarc*adusta), 4N (yölinja Karåjano-
kalle). 45 (Kauppatorille), 4V(VaUilaan jå
ft yöhennntu 1980iuvulla Katajanokalle) jå
erikoinen 4S/5 (Katajanokalle). Lisäksi oli ole'
masså48 tlietalahdcslaKallioon. Viimeiser
apulinjal 4N ja 4V jåiväl tarpccttomiksi. hn
pädlinjan uusi reilti kulki Katajanokalle
2.6.1985 alkaen. Olihyvin låhcllå, eträ linjal
la4 olisitullut 20 vuotiå tåyteen ilman apu

linjoja (4T:n oli märå aloitlaå na 6.6.). mutta
nyljäätiin hitusen alle tuon rajapyykin.

Tunnus T (reminaali) on erikoincn va
linla, sillä yleensähän nirioliikenteeså on
totuttu yhdisrämiiän T Töölöön. 3Trn lisåksi
T-tunDus on ollut käytössä vain linjoillå 2T
(vallilan hallista Töö1ön ja keskustan kaunå

Vållilan halliin)ja l2T (Kinusilta Töölön lul-
liin). Tunnukset 2T ja l2T on nerkilty
15.5.1950 påivätrryn linjakantaan. multa ei
enäå 1 5.2. 195 1 päivättlyn. Tuon ajd tungos-

linjat olivåt usein vain siirtr,mäajoja hallista
linjalle, joten on rodennåköistä, enä linjoilla
2T.ja l2Ton ollut lain yksiläbtö päiväsä.
hitenkin4T (tenninaåli) on sclkcäja luon
nollinen ntnnus. joka keftoo määdnpäästä
paljon enemmain kuin persoonåton 4A tai 48.
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Vuoden 1997 lo?ulla k'Nytiin tarjouskilpaih lähos 250 aulon liitenteostä. YMilP.ilutti
uudelleen lähes kaikkisn niidsn linjojen liiltennöinnin, joiden sopimuslausi oli allonut

s*syllä lgg5laivuoden 1996 alussa. Tällä lorta. linjojaan kilPailufti mps ilKl' jol€

0li v.linnul e0silrnäiseon kilp.ilu0n noin 15 % kaikosta Helsingio sisäiseslli bussi-

liikenteestä. Myös yksi lusi EsPoon sisäiior linja kilPailulettiin. U{dsl solimuksel al-

koivat syylliikenleen allqessa 1998 ja niidon keslo oli pääsååntöisosli neljä vuotta.

llehingin kalNtovaatimukset poikkesival
hie,nnn YTV:i vaatimuksi\t!. Kaikki ntr'h

ka-ajd dkopuolincn liikenne LL'liajaa matala

låtriabu$ei1la. Myös ikåsåånnöl olival h1e

mån €.il' kci csimc.kitsi keski'ikää laskcl

raesa ei pairorcttu kunkin auton osuutta ajo

suoritteen mukaan. Keski-ikä sai myös olla

korkeampi kuir YTV-liikenteessä, saDoin

maksimi ikå. Seutuliikenleesähi.latasonousi

muutania prosentteja. ntrtt. oliedcllccn nel-
jlinDckscn fiahenpi kuin e.nen kilpailutusla.

Hclsingill sisäisessä liikertecsså kustannus-

taso laski låhes 20 %. laikka liikcnnöirtikor-
vauksia oli io hieman leikattu l990luvun puo-

li\,ålisti alkaen. YTV:n kilpailuun osallist!'i

lållä keralla 10 liikennöitsijää ja llKLtrl kil
pailuun 8 liikennöilstäå.

Monta karvasra rappiota cdellisissä kil'
pailuissa kokenul Linjcbuss olri tillå ke'ml1a

$Naoiton. Se kahni irselleen ki1p.i1L6sa ol

lcisra Hclsingin sisåisisrä linjoista nnNt pait-

si vuosaaren linjar ja linjan 62. joidcn liikcD-

nöilsijånå jatkoi H KL-Bnsiliikcnnc. YTv:n
kilpailussa Linlebus vonti lirjat 150. l5l.
156. 206. 212. 211. 472. 484. 504. 509. 5l 8.

515, 740. 741. 742 ja 746 sekii säilytli linjan

154.

Linjebn$in !oiton taustalla oli hienDn

aikaisemmin koetftr tappio Kööpcnhanhan
tadouskilpailusa. Niinpe naDrå K0ötenha-

minasta vapauturcct uudehkot nalalalatlia
bussit iarjottiin YTv-aluecn liikenleeseen.

Tanskasta tuotiii SuomecD kesållä 1998 yh

reensä86Volvo BI0ALE/Säflle Sysrem2000.

12 Vollo BIOBLE / Aabefiaa ja 5 Scania

CNI l3CLL Maxci-tyyppistii artoa. kaikcn

kaikkiaan siis l0i autoa. Suurin osa autorsla

olivuosimallia l994.nufiamukanaolitryös

jonkinvemn9l j! 95 mallisid. KesåDaikaia

atrtojalarusrellidYTv liikcntccseen eripuo'
lill. Suomca. Nuun muåssa Winnalla.Aulor

muu muasa saival uude! 4-na!haiset neon-

keltaisct linjakilvctja niihin lisätriinpenkti
pari ctuosaln. Tanskalaisia ohjet.rroja j!
töhryjii saalloi kuitcnkii nahdä !ielä pilkäiin.

Nänrä tanskandogit' saivat osakseen

chkä aihcettonrdnkin kovaa kririikkiii. kosk!

nc Izjnctrisina ov vasin viihäpaikkaisia ja

lisäksictuosåssa istuimel ovat sarnaua kor

keudella kuin kiiyrävä eivätkä podcslcricn

påillä kuten Slomesa yleensli Lisiiksi auto-
j a oli Köopenhaninassa pidetty vasir huo'
nosli. kun olitiedetty niidcn poistuvan siel-

ta. Toisaahaniiissäauloissa on vaNin muka-

v!t paksusli peh,nustetul istLtnnct ja nrukava

VolvoBl0BLE alusta. Kovin kririitki Laisi

rulla Kivenlahden suunnalta, jossd niillii au'
roilla konatriir Auto-^nelan aikoinaan
hankkimia volvo D l0R / Wiirna -plloliturisri'

Dogien lisäksi Connex hankki nyös ru'
siaautoja. Linjallc I50 hånkiuiin neljäVo1vo

BIOBLE 1 Cans Ciry L'lelibussia ja eri
puolillc scurua ll kaksiakselista Vollo
B IoBLE/ Carus City L:äd. Teliauloja meni

L nlebuss247, Scania CNll3cLLMaxc
He s ngin lnlalla 738. Omislalatekslinällkee
tanska a silta n 'Linjebls yhdelå
s:lä. Kuva Juhana Nordlund 3.7.2000.

12 2t2005 $nrnof



lll
t20,121,122
150,151
154

156

201,202,231
216
2t2
213
315,32r
324
345
472,484
502

503

504
509
535
518,740,743*
7tl
714,745,746*

Keskuslinja/Transbus
Nunnijätren Linja
Nurmijiiflen Linja

unsilinja

Linjebus

Linjebuss

Pääkåupunkil jnjåt / STA
Linjebuss

Linjebnss
Päåkaupunkilinjat / STA
Päåkaupnkilinjat / STA

Linjeblss
Linjebuss

* =l{akunilan linjastoamuuletljin tarjouskilpailunjälkeen. Linjat 743 T45konaniin
linioilla 741 ia 742.

Liikennöilsiiöt
vahha liikennöi6ia

LniebussEspoo

'17.8.1998 olkoen
myös viclä kilpailutlamåltomillc Vantaan

sisäisillc linjoille. Yhteensä uusia auroja tuli
25.

Linjan ll I Linjebuss kuitenkin mcneni
Stagecoåchillc (entket Espoon Auto ja
Transbus). joka sai lisäksi uurina linjoina
liikennöitåvåksecn Espoon sisäisen linjan 22
(westendinas€ma Härnevada)jaseutulinjan
345. KokonaisuutcDa "Cotrlsi" kå.si vå6in
suuret tappiot. silla Linjebusin ohella useita

sen aikaisemmin liikcnnöimiii linjojå siidyi
Suomen Turhtiauto -konsemille. Uusia au-

toja harkittiin kahdeksan, jotka kaikki olivåt
Volvo BI0BLE / Cams City L -peruskatLr-

rcita, tosin Stagecoachinkansainvälisenkäy-

t:nuön mulGd Voith-våihteistolla. Kalaj:iNen
LiDjoilla jatkoi myös Scania-talona tunnettu
Keskuslinja, joka hanl&i alihånkiu'3rjoihinsa
hiemån yllänäen Volvo B IoBLE / Lahti 402 ,

STA laajensi reviiriään nyl linjoillc 201,
202. 231, 315. 321, 502 ja 503. Vahaosa lin
jojen liikenteestä hoideftiin uusilla Volvo
BIoBLE/lkarus E94 mahlalatriabusseilla,
joita hankitliin I4. Liikenteesså näkyi myös
ensimhäisten tilå!scricn Cams City L:iå ja
Lahti 402:ia sekå lenlokcnttälinjoiltä vapåu-

Linjebuss 522, Volvo 810B LE / Såflle
system 2000 seuturrnjal a 741 . Tärå
aulomallia al€ttiin kulsua Tanskandoggtksi.
Krva Juhana Nordlund 21.10.1999, Helsinki.

Linjebuss 374 seutulintalla 1s0. Kuva
Juhana Nordlund 29.3.2000, Helsinki.
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Lnleb!ss225 satan ! des S.anå
N l'l3CLB LGi Cairus K204 CilyL Scan a

h.nk nta Vanlaan ka!pu.gr lä oiåin!tkerlå
nenla h eman y åttavakin T.s n m!ul
Fohlo sde set!a m stalat eivåt o leet
aotlaneel måla å alt a-åutojen va misllsta
na taåltolal attaessa K!!a Juhana
N.dlu.d'17 91998 Hes nki

HKL-Buss ke..e 9832. Scania
CN9,1UB4I2 Omn C Iy nla å 98V ALto
myytin Tlrku!n la ve la 2004 2005 Klva
lasla aLtosla TLru. våressä on taman
lehden sv! l. 30 Kuva Juha.a Nod u.d

rrnrirr|rfLirLLi\rl lii]lr LiL' r iol LL,l,.

rrr njid.ujjji hh.\ (i\\ir \uo\i lLlir lt()l
\i)l\ollll)llLE Lrhti-lirl LLh

SNruliir .ill!'lulir.N rn r rrN !nrn.Lniin
lrusi. Lui IlliL tsr\silLiL. n. \.irri lini.n
.rlL rlul\ili,' rll.lrLl,r iL.\liliLLii l')tr hd
L,irruir 1!.lL \i,l\ o.. f urr s\ \ n(!u\s.r,'.on
sriri r!!d.rl)rol frx1.lx1\iiL\!R 0lll-\ll:
(.rrs Cn\ \ll qs.ls 9s.11..i!110ol\xl

lr)\Lr sxfrrr r rrlirin\!o(l.f 1996i!ror
.lo rrljf lillrliiiii r.cl1i n rrta\ \\ irrr
li:01:iLli I l.l!rgif .i:il j:.11. IinirlLc6: \iioi
r.1r inlc\liiillii lr9l hxf(irlutr \(n\o Il Ll)l

CN(; (ri!s( lt L Dn,rLrrnrhlnrtr Il
nilnlin rn IJKJ J}\\il ikcnr.\ollLil r{!
h!\\icr \ii rif :i:ntiil\\tr1!r rrslo\Lr I [ \ ]rr
n n 1r, itnrk\.r 1.hn\ t S1r3.!,nrh no\1i r\i
n\rr oltrLL\irrrn. r(nitr \r ,uir.r,l,i,i hi\ sr
\ r.\M,d Iilr\rrrrLfrj.lLLr l)rdliu,ir Su Lnl

ru.ir Lr\!nrtrlir ( \t)lL B OnrnL( n\ kr
Lrrlrr (irrni0or !)ll: ()r'l I )..rrrlr riiNii r!
Lr{\rr LD,LrL\D \N1l \uod.r\.ihr.dsi S\l(
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L nleblss223 Scan a Nlr3CLB LGI
Caffls K20.1C ty Lvm 1992 uldelee l
maaLall!nå ALlo så vuos tr ha.ne.
va hleessa nk Vanlaan L kenne varl.
vå kka yrtys o tlossa !a heessa vaihta
massa n meaån Lnjebuss slä co..er ks
K v..lLrhan. Nord rnd 20 3 2000
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HKL-Blss iikenne 9830. Volvo B10B LMFI
Canus K204 Cily 1,1 vm. 1998 seut! inja ta
711 Kuva Juhana Nordlund 17.9.1998.

Liikennöitsiiöl
Litit(0 tduhntiikannöitsin
22 HKl,B!$iliikcnre

CiLy U. Rruhka\uoror hoidcrrih lihinnii
l98(rhr!un lopui 'ronri \blvoilla . Anan
kaikkca voitetrLra liikerncträ HKL Btr\si
liikerncci kurterk.an hoilanrroD!n voi,nii.
RcilN puolikka.n linjan 78 liikentecsrii dioi
rlihaikintan. Mersälän l-lDja. joka Kcskus-
linjan tavoin )'11ä i ha,hslaiat haIkknndlla
Vollqd Uudcr Nrtor olilar tyyppiä Vol\o
B1oBLE, IkanN E94. Rluhkaruoroj. \,lcr
säläajelikorclotruppaLi S.i,rioilhaLkorin.

17.8.1998 olkoen
Uusi Iiik.n öitsiiii

46.17 HKL-Btrssiliikcnne(.+6)iSTA(,16.47)
62 HKl,Bu\siliikcnne
63 STA

lrKL Busiliikcnnc

Kokonadn scuruliikenrcestä joutui väis-

rymään NunniiåBcn Liqa. joka nryi tirjoiue
3.+5. :172 jr.1ii,1 hanki t S.ller I-tinsilinjoille
Tampereell.. Poh jois Espoon kouluhislinJoj.
KosisaaLi!h riijillc !iclä jiii.

Linjebuss 223, scåi å N113CLB LG/
Carus K204CtyLvm 1992, o ialkujaan
mairosväreissä. Koko sårja 221 225 s nyi
a klsyksystä l998alkaen Helsing n linjoll e
71 71Vja 738. Kuva Juhana Nordlund
17.9.1998 Hesrnk

Llftebuss 221, Scania Nll3CLB-LG /Carus
K204CiyLHeis nsin linia a73B Auloon
ensimmä nen K204 perheenCarus. KLVa
Jlhana Nord und 17.9.1998 Helsinkl.

78. 90. 90A, 90B, 90N, 91. 9l\, 96, 96\'
LOY(78)lltKL Busiliikeinc(nnNr) HKr_-Busillikeinc

OlN -07\ llKL Blsiliikcnnc Ltijebuss

-tr5 I I

!IiT
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Ta l kan an koonnut Kiunno Nylandet; arustltjin.tan Pe ti Letuotnäkija J hana Natdhnd

SINISET BUSSIT VUODESTA I osA l0936,

R{ilion edslli!issä nunsroisse or ,lsttu jullaista lclustoluetteloa lailista [lK:n busssista.

[isla olenee !euraayi!!. n{meroi!s.. Lust}slo on l..ditt0 sillä pedaalteollq, etlä aluloi

0n lueleltu F.äkkåin hikki nurnorolla yksi olleel aulol. Sitten sihryäin k.l&olson jno.

Iopulta saavuletaan 9933 - Hl0:n kaiklden aikojen korhin bussin nunero,

Hchingin Railiotie ja OmnibLrsosakeyhtiö
t936-44
Hekingin kaupungin liikennelaitos
t945 94
HK]- Busiliikenne 1995 2004

= aubn HKL-nmeo. SM bNi voi
6iin1yä lishua uelnmm kem cd
kobdiss4 j6 en n@c@ on uibdettu

B = bulldog (ctmo on),
E = hedo Gtunoollori),
K = manuri (kcskimooltori)l

m = .lctanvuGnnali

Etuovi on ylensii etuatslin elupuolella,
keskiovi alsclcido väIsaja hklovi laka
al.relin hkrpuolella. Noklå- ja bulldog-
mllisis aulois kunenbn etuovija
keskiovi ovat nolemlar .tsleidm !åliselii

B = nomli 2-ok*lincn

2 = ctuovilh k*kioville nålalå
hk oveua 2 dkcLnm

1 = kulendlel[i.idkåorella I oskclma
0 = tåysmatal4 ei dkelnid

P = puoliauromstri ("wilsoni),
AA= åur.nraLli,Allisön
AM =aulomeni Me@d6.
AS= aulomdni Scania,

AV= autonaani Vonn
AZ= autonraafti-ZF.
A - autonuni. muu mokki kuin

edells tai de*}j ei tiedcfsa.
Numm vii(aa qihciden

'näiiriiiin, 
jos tiedN.

I1:-OTTO jå POISTO = kåyndönotto ia

Nmmt ovat jåljcstylc*ä: wosi, kuul<aui.
ptiivä wklpp. oFkuutaud*ra tai Fiiilii.stj
ei tieroa. 00 vuosilum kohdalla sn sijtu
rarkoitraa wona 2000.

Påi!*nä{dllä d p}riny kolom@ se kcka
auio on lodellisuudN oteitu liikcntcscn
låi poislesu kår1ösu. Va.loisid busista ci
kuitclkm yl@nsä ole liedo$a kuin HKL:n
vihllinen pm. &itlti'önolto on silloin
tapaltsut jokin åikn piiiliinii:tiin jälkm ja
kä!1öslå poislo on k,,1iimössä sMtrånul
råpaltua jo sila klulauia aitaisennin.

HUoM. = nuira tierojajå h@nautulsia
< = åiliisemin/cdcllincn,
> = myöhmnii / s€mava
jldr8 = ajojohtinien puhdistusuto

/ Ov = @lelulwppi ja olikoodi

L = liihiliikonc-/dikaupunkibssi

S - s u /lfiliikemebusi,luoli'
turisri kuien I- nuLla k.rkcår

? = pmnin wicltu p@lihtristi,

on esneny pelli$cttsd kolnella
(nivclbusi$aneljållä)nmmlla etuovi

Kolusloluellelon merkkien selilyksiö

HKL'Bussiliikenne 239 ja 37 Herdoniemen
pysåkö nl alueella.Aulossa 37 on LahtiS€la

koin edeliåjä Lahti 402. l',4olemm ssa on plenel
pyöråt'. Kuva Juhana Nodlund 9.1.2005, Helsinki

ftnmof 2koos 17
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230 M.A.N.
230 Bossing

231 Biissing
231 Biissing

232 Biissing
232 B0ssing

233 Bossing
233 Bossing

233 Scania

23/t Biissing
23/t Biissing

234 Scania

235 Bussing
235 Bussing
235 volvo
235 vanaja
235 Scania

236 Biisslng
236 Bilssing

236 Vanaja
236 Scania

237 Bossing
237 Bossing

237 Scania

L2,500
LD6 W375

8655

BlOBLE-CNG

LOs 350
LO6 TV375

8655

BlOBLE{NG

LD5 350
LD6 ry375
8655

BlOBLE.CNG

LDs 350
LD6 ry375

8655

L94UB

LDs 350
LD6 TV375

8655

L94UB

tDs 350
LD6 ry375
8655

L94UB

LD5 350
LD6 W400
8655

L94UB

LDs 350
LO6 TV400

8655

L94UB

AZ5

M

AZ5

M
l\,!

AZ5

M
tV

AZ

AZ

t\,1

AZ

AZ

HUOM

<18

<19

Malli LK

2

2

4

2

Tp. vm KORI Va/Ov KOK VAIHT IST. REK. K-OTTO POISTO

N?AulokorirakLB
B 37 Kaipio K101 B
K 56 Helko K102-56 K1l12O B
K 66 Wimå K2-66 K222 B
T 02 Volvo (Såffle) 85OO K22l B

N 38 Helko K101 B
B 37 Kaipio K101 B
K 56 Helko K102'56 K1/120 B
K 66 WiimaK246 lQ22 B
T 02 Volvo (Såff|€) 8500 K221 B

N 38 H€lko K101 B
B 37 Kåiplo K101 B
K 56 H€lko K102-56 K1l12O A
K 66 WiamaK2-66 K222 B
T 02 Volvo (Såftle) 85oo K221 A

N 38 Helko K101 B
B 37 Kaipio K101 B
K 56 Helko K102-56 K1l120 B
K 66 Wiima K2€6 la22 B
T 02 Lahti Scala K2-01 lQ21 B

N 38 Helko K101 B
B 37 Kaipio K101 B
K 56 Helko K102-56 Kt120 B
K 66 wiima K2-66 K222 B
T 02 Lahtiscala K2-01 K221 B

N 38 Helko K101 B
S 37 Kaipio K101 B
K 56 Hdko K102 56 Kll12O B
K 66 WinE K2-66 K222 B
T 02 Lahliscåla K2-01 t<221 B

N 38 Helko K101 B
B 37 Auioteoll. K101 B
K 56 H€lko K102-56 K1l12O B
K 66 Wima (2-66 K222 B
T 02 Lahii scala K2-01 K221 B

N 38 Holko K101 B_B 37 Autoteoll. KlOl B
K 56 Herko K1O2-56 Kll12O B
K 66 wiima K2-66 l<222 B
I 02 Låhti Scålå K2-01 l<221 I

A-8639 380000 480000
AH-973 371100 520000
BJ-976 560600 050000
BHD-64 670100 760000
FFJ-845 020500

26
21
35
30
42

32
21
35
30

32
21
35
30
42

32
21

30

32
21
35
30
47

32
21
35
30
47

21
35
30

32
21
35
30
47

a-9082 381000 480000
At-8 371200 550000
8J,355 560700 650000
BHD-62 670100 770000
FFJ-838 020500

a-9088 381000 s00000
at-25 371200 s30000
EJ447 560700 650000
BHD-59 670100 760000
EZl1s1 020400

A-9057
AH-980
BJ-198
BHD63

A-9105

BK-67
BHO-32
EZl760

A-9129
At62
BK-94
BHO,34
FFJ-769

A-9162
aH-899
BKI84
BHO-35

381000 500000
371100 530000
560700 640000
670100 770000
020s00

38t100 500000
371200 530000
560800 640000
670100 770000
020400

381100 480000
371200 530000
560800 640000
670100 770000
020429

341100 500000
371100 520000
560900 650000
670100 770000
fl2r)429

<20

<23

<21

<22

AZ

a-9174 381100 500000
4H,936 371100 520000
8K"273 560900 640000
BHO,36 670100 770000
FFJ-336 020429



il:k\

HKL'Bussili kenfe 235 (Scan ä
L94UB 4x2 / Lahl Scala) linjålla
94. KuvaJarkko Nymai, He sinkl.

-L

Hels ngin kaupungin I ikenre a tos
236, Vo vo 8655 / He ko vuode ta
1956 oråiss råita (hopeisen
sjaan) kenoi, etiä auiosså on
kuIeilajärahastus. Henki16kunla
kuls! kin nota aulojatuon aidan
johdosta rusete ks. Kovå Perrti
Leinomäen kokoelmastä

HKL-Bossil ikenne 232 Herlton emessä tinjän
16 pååtepysäkilä. Kuva J!hana NordtLnd
22 1.2005, Helsinki.

HKL230, Vänaja VLK4 6S^^/imavm 1966
Vilhonkadu la uLdel eenrnaa altuna. Kuva
Hannu I Pu kkinen 1976

HKL-Buss lilkenre 235, Scania
L94UB4x2/ Lahll Sca a vuodelta
2002 Helrlon emessä. 1.1.2005
alkaen HKL B0ssil ikenleen aulol
siidylväl He sing I Buss liikenne
Oylle. KuvaJuhana Nord und
1.1.2005, Helsinki.

ftnrrrof 2t2005 19
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238 B0ssing
23E B0ssing
238 Sisu
238 Sisu
238 Scaniä

239 Biissing
239 Biissing
239 Sisu
239 Sisu
239 Scania

240 Biissing
2/t0 Biissing
2,rc Sisu
240 Sisu
240 Scania

241 Bnssing
241 B0ssing
241 Sisu
241 Sisu
241 Scania

242 Biissins
242 Sisu
242 Sisu
242 Scania

243 Eiissing
24:l Sisu
243 Sisu
2/l3 Scania

24rt Biissins
24 Sisu
24rt Sisu

245 Biissing
245 Sisu
245 Sisu
245 Scania

246 BUssing
246 Sisu
246 Sisu

Malli

LDs 350
LO6 TV400
B-74SP
BT.53SP
L94UB

LDs 350
LD6 TV400
B-74SP
BT-53SP
L94UB

LD5 350
LD6 TV4OO
B-74SP

BT-53SP
L94UB

LOs 350
LO6 ry400
B-74SP
BT.53SP
T94UB

823
LD6 TV4OO
B-74SP
BT-53SP
L94UB

LD65OOT
B-74SP
BT-53SP
LgIUB

LD6 5OOT
B,74SP
BT,53SP
L94UB

LDO 5OOT
B-74SP
BT-53SP
L94UB

LD65OOT
B-74SP
BT-53SP
LS4UB

Tp. Vm KORI Valov KOK VAIHT, IST. REK. K.OTTO POISTOLK HT]OM

N
B
B
T
T

N
B
B
T
T

N
B
B
T
T

N
B
B
T
T

a
B
B
T
T

B
B
T
T

2

4
4
2

38
37
58
72

38
37
58
72
02

38
37
58
72
02

38

58
72
02

39
3T
58
72
02

!1/iin€ 1KA,58
\Mima K2B-66
LahtiScala K2-01

Wima l KA-58
Wim K2B-66
LahtiScalå K2-01

Wiima 1KA-58
wiima K2B-66
LahtiScala K2-01

Wim lKA-58
wiima K2B-66
LahliScala K2-01

Helko PKl-36

Wiima 1XA,58
Wlim K2B-66
LahiiScala K2-01

39/49 Helko
58 lMima IKA-58
72 Wiima K2B-66
02 Lantiscala K2-01

39/49 H€lko
58 lMmå lKA-58
72 Wit a K2B-66
02 LahliScåta K2,01

58 Wiima 1KA,58
72 wiima K2B-66
02 Lahtiscalå K2-01

72 WiimaK2BS6
02 Lahtiscala (2-01

A-9186 381100 490000
aH-948 371100 520000
8S,357 580200 700000
arK-38 720400 850300
FFJ-837 020429

A-9246 381100 500000
An-972 371100 520000
BS-404 580200 700000
AIK-39 720400 850300
FFJ-922 020503

A-9245 3811000 4a0000
4H,979 370000 520000
85-460 580200 720000
AIK-40 720400 a40000
FFJ,921 020500

A-4417 390200 4aO000
AI-19 371200 520000
8S-461 580300 700000
AIY-41 720400 840000
FFJ-919 020500

A-4062 390000 490000
Al52 371200 530000
BS-831 580300 700000
AtK-42 720400 850300
FFJ-920 020500

K1O1 B
K1O1 B
K122 B
K22O B
K22t B

K1OI B
K1O1 B
K122 I
K22O B
K221 B

K101
K101
K122
t<220
K221

K101
K101
K122
K220
t<221

K1OI B
K1Ol B
K122 B
K22O B
K221 B

KlO1? B
Kt22 B
t<220 B
K221 B

Kl01? B
K122 B
K22O B
K221 B

K101? B
K122 B
K22O B
K221 B

K101? B
N122 B
K22O B
K221 B

lv 32
M21
t'!E 22
AVz 37
AZ 47

M32
M21
w22
AV2 37
AZ 47

t1 32
N4 21
v5 22

AZ 47

|, 5
M21
It6 22
AV2 37
AZ 47

tvb

AZ

M
M5

AZ

t\,t5

AZ

<25

<26

<24

B4
B4
B4
B4
B2
B4
B4
B4
B4
B2

>91

B
B
T
T

4
4
2

2

2

?
21

22
37
4-l

20
22
37
46

M5

AZ

20
22
37
46

20

37
46

20
22
37

<?, <29

M
i/15

AZ

2

2

B
B

,T
T

B

T
T

410218 490500 570000Koi q4g,>Volvo m.
BS-832 580300 700000
AtL-43 720400 850300
AZN-831 020700

A-295 490600 560000Ko v4g,>Volvo m.
BS-833 580000 720000
atK-44 720400 850300
NEY-542 020700

A-6114 490600 570000Koi v4g,>Votvo m,>Ac-ij
BS-a34 580300 720000 >92
AtH,45 720428 A5llsDO
NEY-595 020800

A-1001 490600 570000 Koriv4g,>Votvo m.>AB-i
Br-248 580400 710000
AHO-46 720427 850300
NEY-594 020700



He sinsin kaupunsln I ikenne a tos 242
Sisu BT 53SP/5850/W ma Varhassa
Kuva Pertti Leinomåkl 24.5,1976, Helsinki

HKL-BLrss liikenne242. Scån a L94UB
4x2 / LahtiScala vuodelta 2002.
Altoissa 233 - 242 o iv elå mataia-
profi lirenkaal toisin kuin seuraatissaan.
Kuva Juhanå Nordlund 9.1.2005,

Helsifg n kaLrpufg n I ikenneLa tos 243, Sisu
BT 53SP/5850 /Wiima vm. 1972. Kuva Pent
Leinomäki27.9.1982. He s nk.

Helsing n kaupung n likenne atos238, Sisu
BT 53SP/5850/Wiima kevätialvella 1972
injålla 64. Kuva Pertti Leinornak 13.10.1982

ftnrrrof 28005 21



PAATEPYSAKKI

Tiotiirnirrorr .!i ()Io rrirrkiiiirr rr'.)iJl:1. i.)Iloi $ifii korr0t:r

Jos hah,dt saada nopcasti ajankohtaisia licLo-

ja SRSi lainnrrcn alaa liihellä olcrist! Lr_

pahtlnista. sc käy piinsä siihköposlilse.

JollcL \ ielä ole mukarå. Sinun on cnsiksi il
moiletlav. nrkiir liiulmisestäsi yhdistyk

scn sihteerillc sAhkiitostltsc osoitte.seer
j.no.dlmd(t kohnnbds.l'i. Muihin o$irleisiii
lahceuyjd \ icslcji ci oteta huonrioon. Sa'na1l.

ra Iingistli. siirikii ihnoinN san!an osoitrcc

Trmäprllcluronnii taldcilä!änli viili
nccnä RAlTlOrj.SRSj !c,tkosiluj cn ri'L
nalla. Sehkaposra inki ci koNdr sen encmpäa

jäscnlchlei ktrnr intcmclsi!ujakaar.

SRS-IN FORMAATIOTA SAH KOPOSTITSE

$rostut siihen. että såhkoposliyhteystictosi

väliltl-a kaikille mukdra olc!ille. Tiihän nkiir
voi!ar lulla vain SRS:rj.iseoet. civlil seuran

ulkopuoliset. Mn istdkdx: knkaar ci olc liissi
systcenissä.utonraattisesli'nnkana. rarn
aituaslaan nc. jorka siihköposlitsc ilnoirrau-
l!tr rt !lliimaiDirtuun sähköposliosoittceseen.

Yksi ilmoillautrmiDen riinää. Joshaluat ero-

\J
)\
...1

l.-t\

'ö$ail
lizit',

h-
TI I

I

l1

tt

l!

I
H
lI

!r

tl
tl

Elillllu

SRS:n kevälaje u la 24.4.2005ai€tliin
våunuila 14+505jå 339. Linjån 15 vaunul

ajaval nin Merikasarm nkat!å kuin
innånkårLrakin Kuva Jorma Rauhala

22 212005 lEArTloI



I4

KESAAJELU 2OO5
SRS n kcsiirrclu alkulcdisci\'äiscllä nrann-

hcinriliiscllo lNn\ rlkoisella DiiNa-q ni\ ch iu-
Dulh jäf cstcriain hciiilkuu$. jonain rrktsil-

trpii iriinij. A icl!Lllc \ oi\ ar os.llistm valf .iä-

snnrok$msx i ksrnectSRSr iäscrcl.Ajc-
lsl. ticdorerdrn r*emmir SRSI siihkijlio$

tirin!ir yilir!ks.llä. johor liin-anrisohiecL li'y'
rr\ i,r Piiiuepysäk!r alust.. Nc.iliscrcL, joilla

cioikcrsriolesähköpostia(taiciriit\oikäyl

SRS:n kevätåjelrvaunul HKL 339 s-.ka 14 +

505kaupufg nlaLon edustalla Kuva Da. e
Federley 24 4.2005, He s nki.

taili srta Liihiii larkoilnksccf). \onal ihnoil
(rutun hcnkilökoht.ist..icluricdoLusla \.ncn
lihctLiiinällii m.tk.puhclinit\e teksli!icstin
puhc.ijohraj.llc Jos ci olc nl.lkrpuhclinta
ka.n. nih silloin sor soirhr niatkapuhclinccn

Puhecrtohtaian yhtcy(iedol on snulla 2.

KUVAILTA, SYKSY

2005
Suonrcn Rairioricseum q. n kc\ii.n:005 kuv0

1lt..iil icslcrli.n $nrurlarn0 9. I 0.:005 R.itio
liikcnrcNNcoll. ilkocn kb I 1.00. Tccnranr

onliauDunkitorkkoliiko e.

Va ohåm HKL 231 linja n 4 poikkeu sreit !ä Arkad a.-
kadu la Kuva Järkko Nyman 24.4.2005. Helslnk.

ftnrrnf 2t2005 23



Ta Iinnassa remonto tL spårakoff175
Vålllåssä Kuvå Arto Hellmån

LINJAT
Katajanokn tenninaaliin kulkcnur railiovau-
nulinja2 lopetettiinjohuhtikuussa. Kakko'
sen vinneiner liikennöintipäivå oli I .4.2005.

Helsinein joukkoliikcnnclautakunta påålti

1 0.3. lopettaa Eiliolinjan 2 liikenleenja aloir-

taa linjan,l T liikcnteen4.4.2005 alkaen. Rai-

tioli[a 4T palvclee lai!arenninaalin matkus

tajia.Aihccsta cnemDlån siv!'i1la 10...1 1.

Helsingir joukkoliikennela!'taknnla esit

ti, että Eitiovaunulinja 2 voilaisiin lopettaa
jo huhtikuussa raitioliikennetlä vaivaavan

vaunupulan vuoksi. Siten koltnevaunua va

pautui kåyteltävåksi fttri11å linjoilla. Vaunu

pulaiohtuu måtaläla iarairiovauujentakuu

korjåusten viivåstymisistii.

ToBiaina 2.6.2005 nåhllin lintojen 'l / 1A
illapäivåruuhkassa låihiala sei'HKL 8ja 14.
KuvatJuhana Nord L'nd 2.6.2005.

Linia 4T kulkee naanantaista perj antai

hin ja Reilrioppaan m*aan ser aa'nupäivän

ensinmåinen lähtö Katajanokan tenniraalilta

on klo l0.02ja vinneinen klo 11.58.Iltapäi
vållå ensimnfinen lähtö on klo 15.37 j a vii
meinen klo lT.02.Nopeasdkalsoen lähtöajat

lenninalillaovat minuutilleen samat kuir lin-
jan 4 nykyiset (jok. tohet) lähdöt Mcr;o-
rilaäntorilla. lukuun ottamattaviiNc;tä läh-

töä, joka nykyisin on klo I 7.03 Mcdsotilaan-

MunkkiniemeD pääslä ensimna;ct läh-

döl ovat klo 9.25 ja klo 15.00. kun laas vii-
meisetovatklo ll.22jaklo 16.26.Låhtöajal

nä)4täisivät olevan t?ismålleen sanåt k!in lin-
jan 4 nykyisct Coka toiset) lähdöl Munkki-

IhapäiväD osalta tutkin. ajaåko tietty wo-
rc mahdolliscsti usedmnan peråkkåisen kieF

rokscn linjatunuksella,lT.Oletuksenaoli enä

worcmäåIå pysyy ennaUåan, eli liikenteessd

hlalla 4(T) oUsi I 6 vaunua. Jos worcnmerct

pysyvåt nykyisellään. ensnn'näisen lähdön

tenninaalilta klo I 5.37 ajaisi \roro 4 I , 
jonka

i!lkeen 43. 145. 146. 147.48,49 ia40. Sinen

vuoro 4l lählisi undestaan k1o l6-45.jonka
jälkeen vinneisinä vielii4l ja 145 (klo 1 7.02).

Siten kolme vDoroa (4 I , 43 ja 145) ajaisi kak

sikierrosta linjalla 4T, kuD muutviisihrjan
4T vDoroista olhivar Tlinjalla vain yhdcn

kieroksen ajan. LoputkatdcksaD woroaci-
vätajaisi 4T linjaa ollenkaan.Aihcesta myös

sivuilla 10...11.

VauDu Nrll9E vuorossa 42 sai kunnian

ajaa liDjan 4Tkauna aikoietr ensimmåisen lah-

dön 44 2005 ku. se låhti Munkkinienesd
kofiti Katajanokkaa klo 9.25.

Katajanokan tenuiraåliin liikennöirien
vaunujcn kyltcisså luki liikentee ensilnn]åi-

scnä aamupäilatrå '4T TERMINAALI
TERMINALEN". Aiosså nåyt1i olleen pää-

osh uusi linjakil!in !arustetn'ja vaunnja.

aiiaki 78.98. 101,103,105.Vähänjdiilnne

tyttånäån se. niksi lenninaalille saapuesa

Iitrjakyltleihin oli vaihluntrl pelkkä '4
MUNKKINIEMI MUNKSNÄS... eIiJo sii

a vaiheesra aletriin il'nan T-kirjainia.
KaikiUe Kalajanok.n leminaalin ja

Munkkiniemen vdlisille pysäkeille on 1isäny

linjan 4T kyltti, mntra ryt näyttä isikin siltä.
että 4T liikennöi vaiD Murkkinicmcslå Kata-
janokaue. mutta ei lainkalrr vastakkaiscctr

suuntaan. Siten Katajanokaha lähtcnccn vau-

nun linjakyltistä ei pysty näkcmäån onko sc

n,l h,t rennifral iha vai Mcrisotilaantoriha.

1
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Nr lHKL95 saiensimmäisenå Valmet-
n velvaununa u!denlåisen ipan olsaansa.
Ratkaisulla pyritåän parantamaan ku jehajien
työskenlelyo oja. Kuva Juhana Nordlund
29.5.2005, Hetsinki.

Raitioliikcnnc SM kisojer.ja Mararonin

Mannerhiminlic suljcttiin Fi'nadiahlolta
Rmebergi'lkadullc asti. Hclsirrgirkadun alku'
piiä oli suleltu vaufi titicllc asti.

Vaikntri myds Eirassa. Hictahhdenran
nasa, Hielanienesså ja Pasila$a.

Tapahtunat vaikLrLLi!at nitiolinjoihiD 3B,

314.6.74.78.8 ja 10. Lnrjoicn 38ja 3T
piiätepysäkki oli noin klo9alkdcn Paavalir
kirkolla ja linjan roisessa pidssåiii pois Töö
1ön rcittiosuus eli nlikat käånlyivåt Manncr
hciminticlriKaivokaddle.Noin klo l0- I l.l0
!åliscnä aikana jiii pois Kauppalorilla Eiraan

vic!å rcittiosuns. eli kol'noser ajoivåt Paa!a-
iin kirkolta Karajlnokaue tai Pelämiehen-

H uonr ! Kolnoscn ,"tikoilla jäi pois ele-
läisen I lclsirgir rcittiosuns.ja pysäkn. Linjo-
jen TAja 7B peätcpysäkki oli troin klo 9.10
alkaen Kåpylåssä lirjan I päätepysäkilli.
Koko reiltiosuus Manncrhcinintieltä NoF
deDskiöldinkadun kåutta Pasilaan jäi pois.

Linjat 4ja 10 kiersivåt noin klo 7 l,1MaD
ncrheiminlien suljenrn osu!den 

^rkadiankadnnja Runebersinkadun kautta. Linjan 6

piiätepysäkki oli Yrjönkadulla noiD klo 9.30

14.30. Linja8ajoinoinkloT-9.30Rutrcbcrsin
kadun ja Nordenskiöldinkadun kaultaia oli
kokonaan pois liikenteesti noin klo 9.30 -
14.10.

vappuaaton keUo I 7.00 ja !appupaivån
kello 18.00 väliseksi ajaksi osa Helsinsu
mitiovaunulirjoista siirtyi poikkeusreiteillc.
Rairiolinjojcn 3Bja 3Tosuus Einn sainald -
ElelåranLa konaxiin jäUeen kenan bussi-
linlalla3X. Sekå 3A dtä 3Tajoivatkesktrs
tasta Einan ainoastaatr Bulcv.rdnr k.utta ja
kiiviväl kääntynlisså lA:n Pcdmielenkadun
kääntösilmtrkassa. I IKL 215 oli cnsimmäinen

v.unn.joka kävi kiåntynrässä lAi pääte,

pysäkilläaikararkdlleenkcllo 17.00.

Hehingin joukkoliikennc siirtyi kcsäai

kaan sunnnntaina 5.6.2005.

aussiliikenteesai tapäbLui sanrassa vii
konvaihtce$a myös seuraa!ia nuutoksia:

-Linjat 73B, 79A ja seurulinia 548 lopc
tetliin 5.6.

-Liniat 52A.94V ja 96V eivåt aia 6.6.

14.8.

-Linjoicn E5 ja 95 koululahlåhdöl eivåt

Mnnkkiniemen palvelulinja P5 on kcsä-

aikataulNsa 6.6. '26.8. Myös reitli nuullui
kcsäksi. Palvelubussi käy kesain ajan myös

Busilirjoilla lapahtuu / on lapahrmul
muuloksia myös myöhe'nDin kesiiUä:

-Lirja46Teiaja24.6. 31.?.

-Linja 7 1 v ci aj! 27.6. 3 1 .7.

-Linjat6Txja 85V civät!ja 27.6. 14.8.

Useål bussilinial a.javal 27.6 31.7.
ha^'ennetuin aikarauluin. Monclla liDjalla oD

tämän vuoksi HKLrn kcsåaikataulukirjassa
kahdet aikatanht. roisel alku- ia loppukcsån
ja toisel keskikesän iiikenleesecn. Busit pa

laavat sD,saikaan linjåsta riippucn joko I 4.8.

rai28.E.

Metro ajaa harvenneLuir vuorovälcin
t8.6. 31.7.

Mctro.jaaperjanraihin 17.6. asli kulen

talvclla. 18.6. I1.7. metro ajaaloka påila
aamusta iltaan kahdeksan minulltin luoro-
välcin siltakorjausren vuoksi. Mellunnåen
haarallc matkustavan on vaihdetlava It:!

- RaulalicntoriDja Itäkeskuksen väliii a.ja'

villa busseillaon 20.6. llkacn kesäkuun lop
puun asli lisaliikcmcttä aftisiD ruuhk. aikoi

Seuruli iat 102 166 käyflivät l.nanrai
na4.6.2005 !iincisen kcrun Hclsingir pääs

sä vanhoja kadunvarsipaatcpysäkkcjä. Jädcs

tely oli väliaikainen j a sejofitui Kampin kcs

kuksen työftaasla. Kyseiset Etelä-Espoon
lirjat siirtyivät sunnunraiaarrruna 5.6. uutccn.

'naan.laiseen 
lenninaåliin. Aånuyön linjat

lähtevät iatkosakin kalLrjen va$iha. koska
maanalainen leminaali on suljeLlunå yön ajan.

Uscutulidat. jorka kä)nivät 5.6. saakkä vån-

fi aa linja-autoasemaa. siirtyivät maanantaista

6.6. alkacn KaDrpin keskuksen undelle linja'

autoascnrllle. Tämä on kercsta ale,npana hin
Espoon bussicn lcnnina.li. MoleDrnilla ler

iraaleiltaon hissi-ja koncporrasyhteydet
Kanpin nctroasemallc. Tållc s@tiin kä)ttöön

uudeL iEisct koncponaat. Kampin kcskuk

sen tenninaålcissa on pyritty mahdollisin
nan tehokkaasecn nralkustajairfonnaatioon.
Myin rulallisuuLeen on panostcttu !oiDak-
kaasli. Maanalahiin tenninaaleihin ei olc lupa

ajaa m,n. kaasubusseilla.

Muita tnuutoksia seutuliikenteesså

5.6.2005alkaen:

Linjan 150 K vuorot muuttuivatA'vuo'
rciksi. Li'iojen 145 ja162 sunnunhinensim-

mäiset aaDulähdöl ajeta.n hil.jascn ajan N'
Eitcillä.

Linja 503 kiertäii Toukolasa Iniian'
kddulta Kustaa Vaasantien ja Hä'neentiet
kautta vanhaankaupunkiin. Linjat 505 ja 509

kulkcvat ltä-Pasilasa suonaD Asemapää11i

könkatua Pasilansillallc. Linjat käyttäviit Pa

silansillalla olcvia Pasihn !se'nan pysäkkejä.

Linja 5l 8 liikcnnöi myös kcskikcsällä.
Linja 548 lakkaurctaan kokonaan. koska

nDlk$rajan åråtolalolleeterinåirväfiäisct.
Linja 615 ei ajå lenloåsenalta Telctictr

pysäkinkautra.U!'sireiuionUlkomaantcF

'ninaali- 
Kotimaan tef,ninaali - Tietolie.

Linja620knlkee Keh:tlln iaVeromiehcn
kautta rekniseUe alucelle.

Linjan 732 K-vnorcja vähennelliin

U lirjan 731 liikenne lakkasi.

METRO
Mctro ajoi pelantaihin 17.6. asti knten ral-

vclla. 18.6. % 31.7. metroajaajokapäildaa'
musla iltaan kahdcksan minuutin worovälein
siltakorjausrctr v!oksi. Mcllunnläcn haarallc
halku(a!an on vaihdctlava Itåkcskuksc$a
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UUTTA KALUSTOA
SEUDULLA

HKL on osunu ncljå nilclråitiovaunur
Nannheimistå, Saksrsl! Vruruism kcno_

tran tarkennio tois.rlln lllssä l.hdcssii.

14.5 rlkoi VVV.156r kulrctL's N4rin-

hciDisLlkohriHclsiDkii

HAVAINTOJA
LIIKENTEESTÄ

Pakka$rinr. r. 1: rniituna, ci fclorhnrt
HKI- 8:a. ja Luddc! jorkaaloi\.t pcltkkii]siii
vuoroir linj.lla 1^ daNrruuhkissa Pcfrnlri
ra lr.l

laririo\.unrI lj. l.lja 150 aicliur l1.l
iltatii\':llliilin alh l^

llKL 8.ia l.+ ajoivat linjrll0 I A ilraNrh

Nl1n.IIKI l.1ji 150oln it keskiviikkon0

I6.1lilkcnlccssiiihapiii\linn,hkrnaik. rlin

''Luddc cliruiLio r! oro li0 oliliikcn
tccssai lirj.lh l,^ tlyin .prllliPliiYinii
r..12005

Eiiiisii uihcc\sa Luddc jiii jälkeen rik.-
lJul n.rr nNhkai\cn iiik.ntccn t!kiujr La-

krm nrllut scui rrv. !aun! srlkin I uddcr kii'l
ni. N iinpii yksi Ldddcn lähdöisli hi,asr.kohti

K:lplliiä aicrtiiDkin V.llilan hrllillc. ioslr !alru
liihti mkoisiD kohti EiLaa r. aataikala!11!r

R.itoliniri IA reillllc nrdhrui piiisiiscn

.tlilkciscnii cisinlniiiscnii !r kiFiirinrii.li tiis

taiM 29 L2005 t.r.nonruisL.n iivcl! Nrtcf
lisiiksinryas laihmrni!clcl ntu8ja I4 sckaj

?.4 lliv.nruVallihrtih.llavaunu l0il.
näytraili ullccn riiyskorjauk\cda j. saarccn

Vrlru:01oli ii ,1 2005 p.i.nroi-ilrana
hicmnn corcn scitscnlii\ii11.lly rckan laral-

lc sMmrr Soksa (8.!r2.r)

Viikolh l.1,ri(io\runLrtrkuli.rcrriii r

sa.sri autokuljeruksilla. V.trN lll lLl(niii
Talgolta Otrnnaitslii. !.un! 9 \ icrrin kunnos

ruksccf Trlliinda TTTK:llc i! si.lri rtDliill

Daut/cniin BoDbddicr ir rchrnillc rukinarak

si Spi koffsaon uusirru kynnn.rc$ii vro
dcssrkuhncil.pinlo r sckli vr(,\ruksia. ! 

'
nu on m.lalln r r saanul Nn. uudcrlaisct cxr

ja lakd\ rlor. Viinrcisrc lyrr"iiL iilk!!aI !iclli
vallihssal. liikcnrc rlka! I 0.5. rl(!lla PUt)

,.iLillii. Si$NrLrslr on uu\irur jr elus.iniillii
olhr k!!.mulu on sii,rcuy r.ilioliikcntc.n
Loiiiaror p!olcllc. TilnLh.n'r!( riclokonccn

lirrii näyttö.. okonNri|ndislra larnuf kaitt-

liiii i_!hnrätilouvnrlkoilld.
K.ppi Kario n,o t oli k.skivLil(kona

1,1.4 2005 klo 2l l0 koulutuslrossr SL! cn-

I 8..+. mn keppikaria 1:l koutulu$ rut lnd
liikcnlccs\ii hcri auuurhkor jailkecn.

lil..1. klo l.:0. Sr.lhnanlnkrrlL: !..b:l1
linrrlla l^ n,rrk.Lh Kiipyliilin

ljt..l. kkJ I5.20 \'lanfc (llKl- l5l) h.
!ai(uIl:nnc.nliclliiLrularrrhnnkrdu pysii

killli kcslusrdr piiin. Lirrjrfune,onr L
l8 4 ihdpliivällliklo I6n i*. llKL I5I

kocriolli SalDisr0 cssr.

18..1 kLo 1E 32 Nilikcllinkndrili SIN.n
kldun.isrc!kscsiiliri r7^ni!.1!aurukiiiiir
(ynrissii Srr!dkrdullc Pnaulin kiLkollc Pliin.

18 4 klo 1u.1.+ llKL-Rli.1:| Kusmalra
\rn ri.llä kcskust!rn f.i,r linjak'lvcssi ll

Luddc (llKL 1 50).n rdrkokuun.ikara
siir.rly Koskch\\asnrnrmllc.cikai siI nl1-

k}tyt N,yöhcnnn i,1 |[ ljorkran liikcntcessii.

Vrm!r va:htccrkiiairrlijjiii.sl.Lnli on \ irlli-
rcn. L!ddcD pois\aoloo kuitcnkin ko,\rsi!ir
laihirlaiscr Iir l.1.loil. cdcllccn niihriin lill
jalla 1A liilrcs.iokr [1i!ii 2 6. sorkka(\iin.i
sorli irh iaikrruluj.r aLkoiscnr nrkipäi\iinä

.l.6. hlIilaisia cirlikynyrliikcnt.csii)
Luddc oli kocal$si pcrjdnlaii 1i.5. \'a!

nuolirulosrkb 1l .ikron Kli|yliii $Nnms

ro Maikcliiikidulla jr kiinLyi Srucnkrdullc.
v.ununn tk. liorccjalkunur Kosk.l.nhallillc.

Nk. Lrihi.nnncltcn (.1-rksclisct v.unul
rnr 1959)kiiyrtö pituyi r..s yhdcn kcrrn
2.6.1005, jolloin vxunu llKL E aioi ilta-

ruuhk. linjrn I, 1A yuous. 105 jr\dutu
l.l linji lA ruorossr l0:. P.fantainr 1.6

nirilii v.nnuia ci cniii h.!ailtLr liikcntc.\si.
Suinuntaino 5.6. llclsiig!r liikcnDc sii.ryl
kcsii. ik.i n. .tol lonr t.irio\ atmn uo, oici k ii
niiiirii alcni nerkirtii!äsl1 (rinrli tosin nakly
v,lnrrki.ikrta luissiJ

Mrananrai-illara l:l L llclslfg Busi
lllkcnnc Oyrr (l l.lB) lirj.lla l0N ouro busi
f n.l{ms kii!LLi'iic voh,o I saililc-t.liaulo.

Hes ngin Bussiiikenne Oy
2l0oiyks ensmmäissiä
uuden likemerki. .aane s

eslleLtin j!lkiselesanale
19.5.2005. Kuvå Juhana
Nord und 29.5.2005,

Hels ngin B!ssi iikenteen
kevaällä 2005vastaan-
otlamal lMercedes Benz

saivatHKL Blssll kenne
ryypp sen värliyks€n.
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Kampin keskuksen uls brssiteminaa i

otett in käy,ltdön 5. - 6.6.2005. Tässä
Narnkka-aokion pLo e nen pääsisåänkåvnl.
K!vaJuhanaNordund4.6.2005,Helslnki.

Y äkrva o k: Näkymä Kampin kesk!ksen
uudelta Espoonterminaa illa. K!vå J!hana
Nnr.llLrn.l6 6 2005 Helsinkl

A akuva vas:Elelä Espoon seutubussit
alaval Kampin keskL ksen lemlnaa ista ulos
kaluverkkoon Lapinrif netlä pilkin. Kuva
.lrrh.nåNordlrnd5 6 2005 Helsink

Aakuva olk:Seutu lnlat 102 - 166 s inyivät
måån.le 5 6 2005z.mu 12 iikenteen
käynnistyesså. Kuvassa lnjar 109Tallo
HelB 5 (Scan a L94UB 6x2l lkairs E94).
KuvåJ!hånåNordLund5.6.2005 Helsink.

Ja tals Volvo r Såfl e iMakaa$rleliauto
oudolla linialla keskiviikkona I 6.3.2005. Anto

zl3scululinjallå5124.
FICIB on ouånrt trudelleen ajoon lscila

kuukausia seisseirä ScaniaNlllCLL / Lahti
,102 -auroja. jotka aiemmin kuuluivat STA rn

sar.Jaan 201 - 2 I 0. Kolme yksilöäfiån nyylinl
jo nruulama vuosi silten Wcslcndir Lirja
Oyrlle. joten Helbillä on jäljcllå autor 9302 -

9308. Tiistaina29.3.2005 liikcnDchd!ainnor

sa:rrili ainakin autoisra 930lja 9308.9l0l
oli .lossa myös mm. pcriarLaiadnnna 3.6.

Helsingnr linjalla69.
Viikorvaihlccssa I 6./ I ?. 4.2005 HelB i

linjoilla joilh aikaisennin liikkui lähinnä en

tisid STA:n busscja .alkoi hLromatralassa

nfdrin näkyä cntisiå llKLtrr b!rsseja.

Esin. sunDunt!ina 98-mallisia Volvo/

Carrs tcliailoia o1i lliAin linioilla 39 ia 42

sekä scutulirjoilla 218 ja 522K, 98 ma llincn

McBu puolcstaar H rgin linjalla 69.

1.4.2005 jiilleen ei'matalaa busikalustoa

Coicordia Bus Fi'nandin H:giD linjirllr 7l
Scanid/CarN puohnatah. sanran yhLiiin liF
jålla40 Volvc'/Siifilc puolimatlh ja Låhilinjojen

setrrulinjaur 61 I korkcalauianen volvo/
CarN.ertnren Liikcntccn bussi.

Maanantaira 4.,1.2005. Helbin Scania

M.xCi (cx H KL) tcki alihankinlaa Conncxin

H:gin linJalla 52,^ ja päalinjalla 52 pnolestaaD

liikkui iltasclla Connerin S.ania/lk!rus

Niihty I 5.,1.2005 aåmupäiväUii Concor
dian autonunrero 197 ma.kaasulcli linjoilld
ll2ja 128.

TaNnclundin Liikenne oyi autossa nro

12 lirialla ?0T keskustan suunldan syltyi
mooxorililan palo 15.4.2005 rr. klo E.30 Kos'

kclan fi !llin kohdaUa. M.rkuslajat siiltyi!iir

Vrppupäivdnä llikkui haNinrisu!rs Ee
poor linjaUall Concordiannraakaå$rreli
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K E RAVA
Kfavrr j ouk koliikcnlccn rnnrloksct kesi-

Linia 5 , ciui nnrltui kulkcnuan Kurk.-
l.nkcltrair sc kulkec i*isin 5 - ll t( it
!iilcirir lroanraisirE 2l nunrinv.ilciL LiI
jalh 8 on kcsälauko Juhannukscda hciräkunn

lotpuun. niiirii lirroj. liikcnnijl Sop.ti Oy
t-iihillnjojcr / Ponoon l-iikcntccn r u

tokscr: Lnrja6iSci liikcnnoi larant.isi'rkc
sillii. LirIa 7.13 K!lcvd-Kurkch-KcL.lan asc

ha-A hjo Sosakol?iJ lclsiiki l.kk.ulclt iin.

Li,ljar Ii8 rcilli rnuurcttiin kulkcn..n^hion
ja So$.koNcD kaulla ntuottoiriellc. ia kcski-

piiiräliikcnnc loppuu Liija STl.jctaon lrir
B'!crsiona je haryc,n,n.lla !uotovä1i11.i. Li-
siiksi Vanl.an puolclh os. l!r.ian 710 

'uo-
roist. totkcniir l,ohjois NikinnrlikccD.

IAMPERE

^rnn,lelrdcsii 
oli I 8..1. sckii paiikiiollt'kscs

s. cttii uutisiss. Timpcrccn pikarolrioLichank

kccst!. Ticlojcn nNkr.n VR s!atrai\in^ir.
lisailairllni hcnkilöliikcntccllccr Tanrp$c.n

lscnrllc. jolloh pik iitioticllcci Nniill.olisi
rilu Tistä syysrii suurnirelinrl plkar.iljo
rni r.r.f llifrisck si roi!rl r onntua.

Taorperccn krupungin liikcrn.lailokscn
(-lKL) crsiDmiiincn nutrhhlti. auto l0E

(N.opl.r Scinia Nl 1iCLB / Winna Klol
vii. 1990) Nyytiir Kulpunkiliikernchislo-
rl.lliscllc scurollc i.6 2005. TKL laittoisci-
sonman!inckii kcs.iksi $urilnman osan kuu-

dcsti jiiliclli olc!asra !astaavrsta durosta

Kcsiikrussd kuircnkin liikentccssli nikyi yhä

.!ro 601 . F.Lcnkin.utoja 601. 60.r. 605 ja

609 nliki koko kc!äiin säiirnölliscnl ntr,h ka'

linjoilla l1 ja l!. Auo a'07 oli Dk Nldnts

Ntona.tu scnkin käyrtö oli aktiirisla Arlt)
60li oli \an-a0ton roolissa.

\'1u\.oilu yksilö 10ll piiiitli lyi r.rsa
kiyti rijssijo !ra.liskuur alkuprolclla. TKL
I 08:.a nidcriili| nrcrkittävinr cdclläkiivijäM

Pohiohnliissa. Scn aulon rnyiirii molcnnnat

, uorsalaiscl.lustavalDristahL \ckä !sc.t poh

j oi$aiscl koritchtaor !lloir ar parosta. voi
irkk.asti malihhttiu-d!Loihin. kun puhn

taatrkaupunkiliikcntccsd. Jocnncn 1990 [!
vun puolt.riilii Suohc\s. korke.latti.istcn
kaupuDkiauto.jcn nryynli romahli. Scutt!
ynN liikcnrccssii kchnys kulki sanra! tictii

TURKU
Turur joukkoliikconcolriclnra 1005 - 200E

hyvliksyrLinl Tunrn k.upunginrdllunsro$.
:.5.200 j yksilnlellscsti.

Ohjcllna anlra h)rviit låhrökohd.l Tutur
joukkoliik.nlccn kchittänriscllc.

28 212DO5
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Lährökohtana on. cltii pal!eluili ci olcf -

raiscsri kcrsira eikil lip!rhintojr korclcl!t.
jotta viltcrein.joukkoliikerleen ncgatiivlncn

kchirvskrerc. Vasl.avasli kiupunki panot
l!o toukko liikcnlco nrkccn vuonna 1005 I .j
nrilioonlr crrca ja 2006 1.2 rniljooma cdoa
aikaiscnl).a budjcttikchystä cnehniin.

Ohj chnass. on !.hvasti huoinioilt'l ouk

koliikcnncllä tukevr ka!voilus cli Liiydcnnys

r!kcnnmincn nykyistcn alucidci tLhlmraar
ja scud!llislm loukkoliikcnnckiyti!icn suun

niuch. ELiryhcsii ylciskdr!oir!ks.ssi ja osa

ylciskaaloissi tulcc cril!is.\li lchdä kunnol

hlcn jorkkoliikcnf cNDnirclma. loukkolii

Kå!kobuss li kenne käytti vanhan Liija-auto-
asema. s såpihaå lählöpa kkanaan 5.6.2005
saakka. Kuvassa mrn u-seut!linjojen 4904 ia
485kållsioa. KuvaJuhana Nordllnd4 6 2005,

Etelä-Espoon (Länsiväy än) b!ss t kåyll vät
Kamplf katuverkkoa päätepysäkkial!eenaan
vlimeisenkeran auanlainå4.6.2005.K!va
JuhänäNordLund4.6.2005 HeLsinki.

Tampereen kaupunqin I ikennelaitoksen ensim
må sen sukupolven mälalålatta autolen (Scan a
N113cLB/W ima K202)åktiviura näy'ltä s
oevan oh kesäslä 2005 alkae. Klvassa TKL
609r!uhkalnja a 39. Kuva Juhana Nordlund
18.3.2005 Tampere
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kennelailos 12lnlalla3.
Alion on enlinen HKL
Bussili kenns 9832.

leeslå selkeåsli suurin
osa hoilL'u matalalatt a-

Ruosniemen Linja-auto

ulkomaita. Kuva J!hana
Nodlund6.5.2005, Pori.

kcntcen väyliaiapysakkeja kehilelåån joukko-

liikenneuå rukevåsli. Turkuun toteuletaan

rnyös rcaaliaikainen busiliikenleen infomaä-

liojårjestellnå ja larkempien selvitysten poh-
jahanahdollisesli myös joukkoliikenne-etun-

Seudullisra joukkoliikennettä kehiterään

edelleen maaknnnan kaltavaksi.ja mahdol

listetaan myös linjojer kilpailutus ybdesä
naapnrihntien kansa. Turkuun perustetaan

palveluliikennettä varten kuljetspalvelukes
kns. Turun liikennelailoksen asema säilyte
tään uroteen 2008 rqti enn,llaan

Ohjelmasa or pikaraitiolic lodeltu seu-

raavasti: "huo'nioidaankaavoituksesså lah-
doUisuus seudulliscn pikarailiotien toteut|a-

'niseksi 
trlevaisuudcssa. Selvitetåån pika-

raitiotien nkentamiscn cdcllltykset jå kaikki
rahoitrsnahdollisuudct"

KåytänDösså ohjelma on siis nyös Tu-

run kaupunginvaltuuston pååtÖs pikaraitio-

ticn sclvittänisen jåtkåmisesia.

Turun raitioteiden perå!åunu 108 on
''lö)t}nl1" Piikkiön Makarlasla. Vaum kob

talosta ciolc ollut tietoa vuonna 1953 iapah-

tunccn poistonjålkeen. hulta nyt tiedetäiin

cfta siitä lehtii kesåtökki. Väunu kori tnuo

dostaa kesämökin pcruvungon. Våunun toi-

selle sivulle on tchty lisähuotre jå |oisellå puo-

lella oD eleishuonc. Vaunun påäty ja päddyn

iklana ovat fi)ain nahlåvissä ralon hadakalon

VauDu I0E on rakennenu TKRrn eli Tu-

run Kaupungi Railiotielaitoksen omassa ke
ncpaja$avuonna l936jasepoistettiin liiken

rcesta 1953.

PORI
Låuåntaina 23.4. vietiin Porin Linjoilta vuok-

n1lrjjäkahläNeoplan'nidibussiaHakanraen-
rierä pitkin kohtia kotia. Bussit kulelefiin
kahden lavetin päällä, ciajaen. Ne olalseis-
seetviime aikoiDa Koskclan varikonns. ro-

LÄHIJUNA
Sm2 605 I on rcmontoitu maaliskL'usa 2005.

UudeD maalipinnan tuoreullå korosti se, enä

Sm2 6051 oli 22.04.2005 Helsingislii klo
l l.l2 lähtevässå R-junassa yhdessä S'n2

6078r kanssa. mikå lienee liiUä hetkellä

nuhjuisin Sm2 -yksikkö. Jopa vuorna I 98E

viimcksi läyskorjåltu Sm2 6053 - eteisten por

nsitilöineen - lailaä oUa paremmassa ulko-

asusså kuin 6078 / 6278.

ULKOMAAT
Tauinnan raitiolinjat2ja4 on koNaLlu mta-

röiden lakia väliaikaisclla liDjalla 6 Kopli
Tondi,lk.en l6 5 2005

Connex on 11.04.2005 lehnyL kaDpan

Noian Trondheimissa tonnivan mitiovaunu-
yhriön,AS Crågallbanen. osåke-enenmislön

Tuoreen licdon mukaan Göteborgs

Spåryägar olisi hankknnassa neljii kaksois

nivelbussia (pituus 24 rehiä) uMeue n'nko

linjalle 17.

Mulhousen raiLiolien råkent.minen edis

try. Hclmikuun lopussa tilanne oli se, eltä

kiskot oli såatu naahan paikalleen, multa

muuten hommä vaalii vielä viimcistclyä.

BussiliniaL olivät näiden auki revittyjcn katu-
jcn takia poikkeusreileillii k.npungin keskus

15-vuotias poika "haki iltasclla erååltå

Melbournen raitiovaunuvarikolla citadis-
matalalattiaraitiovaunun ja ajoi sillå noin 30

km kuljeitaen myös matkustdjiå. Lopulta

poliisil piiritliväl vaunun ja lckivål nåyltä-

Eniinen suomen Tuistiauto Oy 196 (Volvo

810[4A-55 /Wiima N202) palve ee nykyisin
vaasan seudullå. Kuva Jarkko Nyman,
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Paikallinen poliisi toteaa pojassa olevån

selväå kuljettaja-ainesta kunhan jatkosa py-

s)f, kaidaua tiellä- Nykyaikaisen raitiovau-

nun pelkkii liikkeelle saminen or vaåtiva teh-

Poika jofulr våsran@n paikallisesså läs-

ten tuomioistuimessa uscisiin syytteisiin.

KuiteDkaan kukaån tai mikään ei vahingoit

MUUTA
Laihiannivel HKI I I kaivettiin pois lmihd_
gesla jå on nyt sisållå Koskelan hailissa.

(13.3.200s)

Koskelan hallin pihan ulkoniteille olivat

28,4. ilmestyneet pressutetut museovaunut

139 + 684 sekä pressutiamattomat 33 I +521 .

LukunääIå kasvoi 29.4-, kun samaan paik-

kaan tulivat pressuietul perävauDlt 719 ja
761, pressutetlu 181 sekä prcssultanaton

313- Koskelaan ilmesrymäfiäolivåtVallilas-

sa säil)4cnävistå museovaunuista enäå H 4jå
Kulosaaren Jumbon alusta. Samoissa rivis-
töissä ovat myös vaunut 337, 13 + 505, 3.

10,25ja 30.

MoA 2005 eli Maste6 ofAns 2005

festivaåleja nainoståvaksi railiovaunulsi oli
tcipåttu nivelvamu 109. Vaunu liikemöi sii?in_

nöllisesti9. - 27.5. klo 9 - 2l linjåUa 6.

Taidentikkaharkkcen loteutti Taideteol-

lisen korkeakoulun työryhmä. Päävastuun

ideoinnisla kantoi kolmen gnafisen suunnit-

ielun maisreriohjelman opiskelijaa - Adå
Karhumaa, Anne-Mari Ahoien ja Daniel
Bembibrc Hc oval sumitelleet raitiovaunun
ja so varella olevien testivaalipysäkkien vi-
suaalisen ilmeen. Koko festivaalia yhdislåä

vaaleanpunainen väri. Gmafikoidennukaan
pinkkiin päädyttiin siksi, että se on kevåi-

nen, iloinenjå poritiivinen vänja fisäksi säa-

fi sesa suumittelusså suhteellisen viihiin kåy-

teqr. Farikan påållystetyt istuimet ja teip-
paukset kcrlovat tarinona uusista taileen

mahtercislå. Råitiovauxssakokcillaanuut-
ta Helsinki Virtuål Village Tv tokniikkaå.

Langattoniå, itsensä !äivittåviå nåyttöjä on

taidemtikan lis:iksi suurina plasmanliltlöinai

Aleksdtennkådun raitiovåunupysiil&ien

elektronisetnä)4tötaulut on osittain uusittu.

Länlisen liikennesuunnan kyltit ovat en

nallåån (ei välitöntii tarvetta muutoksiin),

rnutta itåisen liikennesuunnån kylteistä on

poistenx linja 2 jå siirretty linja 38 ylimålle
riville. Linjat 4ja 4T oval kr*in sameet oman

rivinså raululta linjojen 38 jå 78 välisui- Lin-
jan 4T ensimmäisend liikennöintipäivänå
4.4.2005 uusitulkyltit olivat yhä pimeinå -

ilmeisesti ohjelmoinripiiivityksen taka.
Koska Aleksin toisella puolella olevia

nä)ttötaulujå ei ole uusittu, linjalle 4T kilvi-
tedyjä vaunuja tuUam ilmeisesti jalkossakin

näkemiiånainoåstamKatajanok suuniaan

kulkevasså Iiikenleesä.
Helsinki. Raitiolinjojen matkustajanåtid

worokalsi woden 2002 matkuståjalaskem

l/lA 10'900.2 5'800.38 21'700,3T
24'900, 4 35'400, 6 20' 100, 7A l4'500. 78
l5't00. 8 l?'200, l0 34'600, Yht. Yht.
200'200-(1 5'300, rA5'600)

Vuonna 2004 suorile{iin laskenta aino

åstam linjalla 2 (3'000 ftåtkusrajaa/vrk).

VIRHEITÄ
Raition I /2005 sivun 12 ylimmiiksikuvå-
lekstiksi on pujahianul kokonaan toisen ku-

van selostus. Kuvassa näk)aä Oy Liikenne

Ab:r DcltaCilyon auto nro 137,jossåeiole

alhpelåistekstisså selostettua twapuskuria.

SEURAAVA NUMERO
Lehti 3 / 2005 ilmestynee sryslokakuusså

2005. Materiäali toimitukseen tulee jåtlåä

I4.8.2005 mennesså, uutisia Påätepysåkille

voi toimittaa 23.8. s@kka.

KIITOKSET
Tällai kertaa avustukset tulivat seuraaviltå,
joillekiiroksct:

Ralph Dissinger

Terc Hagbcrg

E. Heinonen

Kimmo Korhonen
Arttu Kuukankor?i
Larry KårkLiiinen
Mikko Laaksonen

Mikko Lahd€nnåki
TaunoJuhåni Lappi

MagnusNikula

Tdja Palmulaakso

Evita Salo

Hemam Sandberg

Esa Selvinen

NiklasSjöblom

Ra tioliikenneTalljnnan Ulemisieen keskeylyi
kesåksi 2005 rata- ja katuiöiden tåkia. l\,luilla

suunnilla lakkautetlujen linjojen 2 jå4ii alle
perusieftiin väliaikainen linja 6 Oondi-
Kopli). Kuvassa oikealla nåkyvä Tatra T4-
vaunumalli on nopeasii ålkanul vähetå
TTTKlta. [4yös kuvassa oikeal]a nåkyvå
6likkajuna 262 + 263 on toukokuun 2005
aikana ehditty poistaa. Kuva Juhana
Nordlund 21.4.2005, Tallinna.

Variotlam HKL219 linjan 10 poikkeus€itillä
Töölön torin kohdalla Runebeqinkädun ja
Topeliuksenkadun risieyl.sessä- Kuva
Jarkko Nyman 24.4.2005, Helsinkl.
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"MANNE"
HKL våslaanoxi ersnnmåiscn ncljästä Sak-

san Mannhcinrista [Mannhcrncr Versor-
gung$ und Vcrkehs'Aktiengcselhchah.
VerkehrAG (MVV V)l käyreLtynii ostetusra

Dii$aginnlvelvaunnna 18.4.2005. Ensnnmäi
ncn Manncksi hanastajapiireissä ninre y
raunu 01iMW453 ja sc saåpui ånmuleu-
tålla Sompasarrcen ja sittcn pcrillcValli-
lan halliinjo aanukahdcksan aikoihin. Nonr
kcllo l0 vaunu olijo s;ällä hallissåja siihen
ryhdlttiin heti asenråmaan HKI:n vircitinta.
\råunu lastattiin kuljetusliikc Rissåscn
rekkåån [Iannh.imhså 14.,1.2005. Han-
kirtujå vaunuja trllaan la^itscmaan yleisur
heil!'n MM kisojen lisäliikcntcessä elokuu$
sa, koska huomartala osa HKL:n trL,sista

Variot.åmcista on.jatkuvicn tcknisren oigel-

'nien 
!uoksi poissa käyrosre.

Ensimnåincn koeajo H KLI numeron I 5 I

s!aneella vaunulla tehtiinjo I 9.4. rciti1lä vat-
lila Koskel.-Valli1a. Seuraavana piivänä se

kävi Arabianr annassa ja n1yöhcmpirä päi!i-
nä nyös muuallak iI uuden kolikaupunkinsa

'ltaverkolla. 
ToukohNr alklpuolcll! vaunnn

koria 
'l,hdyllinr 

mu{lamisla kohdin paikka-
ko aaDr.anVallilan oik.isuraneella. jotta se

k unnoltaan vas taisi s uonn la ista n ykystandar

dia. Sanrorn tietlyjå tckDisiä mulrtostöitä on
lehly. jona esimerkiksi v.ihreenkåånrö ja
prhelirvicstintä loimivat moitteetlomasri.
Loput kolne MVV-raunua 455,:157 saavat
HKLrrunrcroikseen I 52- I 54 saapumisiärjcs

tyksessåän riippnmaxå alkuperäisisrä nunrc
roista. VauDut toi'ritelaan noin kuukaudcn
väleinja lehdcn ilme$yesså on toukokuun
n'lokas HKL l5zjo vasraanotcttuja kenties
kesäkuinenkin vaunu on jo matka11a.

Manne{,aunun kulku on nratkuslajan
tunte'nana e.ityiscn pehnleåå. vak!ata seka

fiiljaista. KL,lkics. ei knulu kilinöirä cikå
koliroita. Ei arlaisikaan. että vaunulla.n ikää

Hankilut vaunut val'nisterLiir vuonna
1970 Diiwagilla Dijscldorfissa. Alun perin
tehdas rakensi kaksikynnnentä cT6-vaunua
tyyppinimeUä Marnhcim. eli MVv-vauDut
451-470.joissa oli uusi mnotoiluja isomDr.t
ikhmåt kuiD a iemmissa vaunuissa. Så|kölait
teet loiinitti paikallinen BBC Ma.nheimista.
Myöhenmin täiii ryyppiii valmisle iiD
BEunschwcisiiD, AnssburyiiI. Duisbu.giin ja
Frciburgiir. Vaunun korin mrEtoih on hy!in
samanlainen myös Diisseldorlin !arnuissa

GT8 sekå lukuis;sa Itävallassa lisenssillåu
kernen'issa wicniläisisså !aunuissa.

Helsinkiin toiuiteLråvat vaunut olivat
Mannhennissa käytösii 15.6.2003 asti, jon-
ka jiilkeen ne jaivät seisoniåan OEGrn Ednr-

scnin varikollc. .loitakin va!u da olijo aien-
nrin nryyty G0rlizinr jaZasrebiin ja joitaknl
roNutcft u. Vain viisi vaunua jäi MaDnhei'niin
(45 l. 453 ja455-.157. Vaufl ! 45 1 on entinen
koulunrsvaunu eika ole endä !arustcltu 

'n.1,kustajaliikcnnekiyltöä varren. Sitä käy iin
kouluvaununa naaliskuuhnn 2005 saakka.
Vaunu 453 Iinalliirr 23.3.2005 ensinnräisenä
tilål!ista neljäslä vaunusta OEG In vaunuv.-
rikolla MWr varikollc. Sicllä sitlc tehtiin Hel
sinkiiD lahtöä valinlstclcvi, röft å

I lelsingin joukkoliikcnnelatrtakunta pääni

2 l.:1.2005 lirjaliikeilecsccn rulc!ien vaDha

ra oslettuicn vaun{en ylitcippaa,nisesla mai
noksiila. Vaunujen kiytöa.jaksi on kaa!ailnr
I 2 vuolLa. Pcrusteluna leipp.uksille on to
dettu. euä vaunut poikkeavat ulkoniötlåän

'!tkaisevasri 
muista Hehing nitiovaunrisr!.

Kaupunki edelllrtää. enä nainoksi.. jotka on
tulkitta!a niaiDonnar eetllsetr ncuvoston lai
tuotevalvonbkcskuksen ratkaisujen linjaa-
Nicn periaalLeidcn vastaisiksi. ei saa käytlåå.

Manre rekan päällä 18.4.2005. Kuvaaja on

Lisåksi k!ikissa nainosten laatua ja sisältöä
koskcft sa tulkinianlamnissa rapluksissa on
saalava I IKLr hwäksynrinen. Sanoin HKI
edellyuäå, cträ koko ulkopinnan kesirtavissii
mainoksissa nratknsLajai civät saå otta osa

Drainoksen idcaa. Mainostuloilta ajatcllaan
korvarla!aksi vaunLrjen haDkinrakutuja.
Manneja tultaneen lodcnnäköisesli kayttä
nräär linjoilla6j.8.

MW 453, 455 457
NKL 151-154
lyyppi GTC 'Mannhein'
Dijwag / BBC valmistusvlosi 1970

piluus 19 m, Iyhtäpano 21 I
istunapa kkoja 52, sesomapakkota 93
imaslo.li råken.elti. vuonnä 1975
multa ei ole lällä hetkelä tomnnassa

v6ufu. MW 453 käyllöön olto p ä vå
Männheim ssa 23.4 1970
Vålnun HKL 151 (uopävå Helsrnkitn
18.4.2005

l',,lanneArabiassa koeåjoila 20.4.2005.
KlvaajaonAno Flelnran.
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