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28. vuosikerta
Lehli ilmeslyy neljåsli vuodessa ja
iaetaan SRSrn jåsenlehtenä

PÄÄTorMrrraJA
Juhana Nordlund

TAITTAJA
Eero Laaksonen

TOIMITUKSEN OSOITE
Juhana Nordlund
Orapihlajaiie 12 A 14
00320 Helsinki
j.nodlund@kolumbus.fi

KUSTANTAJA
Suomen Raitiolieseura ry

PAINOPAIKKA
Edita Prima Oy 2005

O Suomen Raitiotieseura ry

Tekijänoikeusmääräysten perusteella
mitåån osaa lehdeslå ei saa käyltäå
ilman toimituksen lupäa.

Helsingin Raitioliikennemuseo
Töölönvåunuhalleillaon åvoinnåsunnunlåistatolshihin klo 11, 16.

Vanhoja railiovaunuja sekå johdinauto, vålokuviå Helsingin julkisen liikenGen
histoiasta. l',,lyynnissä poslikodleja, vaununrakennussarjojå, opåskiiåsia jå videoita.

TCöLöNKq-rU 51 A, oo25o HELS|NK|

wwwraitio.org
Tietoja Suomen råitioteistå,johdinauloista, melroslajå sähköjunaliikenleeslä.
Railiolinjojenja-vaunujen lietoja sekå uusimaluulisei. Maailmanlaajuinen linkkikokoelma.
Sivuil å olevån jåsenhakemuskaavakkeen låytetlyåsi Railielehli lulee aina luoreena kotiisi

RAITIOITA

,/2002: SRS:n ajelut ja tutuslunisvlerailul
SRS 30 vuottä Kolmikympplsel

råtikar Helsngn rairiotiet rälå
vlosikymmene lå osa 2

2/2002: HeLsingin metrc 20 vuottå

4/2002r Kaksijådesle måEir ovau.!t,
Jyvåsky ån Likenne oy:n busseja,

Vanraån slsånen linta-auroliikenne.

l/2003: OBlon Eilioleiden lakkauius-

suhnite mal Tauul Si.iset bussit

vlodesta 1936, osa 1

2/2003: Våunut 1 - 30 eläkkeelle. Käbus-

kaupunkiautoja. Rostock. Siniset

3/2003: Joukkoliikenteen re tlis!unnilte u,

PoRoon liikeMe. SiniBet bussii. @a

3, Taulul, Barelona
1/20O4rTunis, Lyypekki, Oy Likenne Ab:n

busseja, Siniset bussit, osa 5

d 6 euroo

3/2004: Kllpailulusla 10 v, Raiiiotel
Suomessä osä 1 S€ndan hevos€i-
liovaunul Rennes, Siniset bussit,

1/2005: Helsingin räiiiotiet &illå vuo6i-

kymme.ellå, osa 3. Deliat, Siniset

2/2005: Ra lioliel Suomessa osa 2, P ktu-
kakkone. histor aan Kipalutusta
osa 3, S nisel bussil osa 10

3/2005: Raiuotiet Slomesså osä 3

Saksan S-Bahn o5a 1 Klpalu&sla
osa 4 Sinbet bu$i. osa ll

Ti auksel SRS:i maksuli keli in
Sampo 800 014-54 483 kaufla meftitse
liedonaniokoh€aniilaamasiluo(ei

Kannen kuva

Kannen k!vateksli: Käpylän Eitiotie
tåytii80 vuofla 18.11.2005. HKL 339ja
12 oval saapuneel Pohjolanaukiolle
jlh islamaan päivåä. Kuva Juhana

SUOMEN RAITIOTIESEURA RY

JOHTOKUNTAVUONNA2OO5

PUHEENJOHTAJA

puh. koti (09) 873 5836
puh. työ 030 720 957
iai 040 862 0957
jorma.räuhala@vr.fi

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

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

RAI-I,CSTON HOITAJA
Kimmo Såteri
puh. 050 522 9588
kimmo.salen@kolumbus.fi

PL 234

00531 Helsinki

Sampo 800 014-54 483

IBAN: F16280001400054483
Sampo Bank plc

BIC'SWFI PSPBFIHH

Jäsenmaksu 20 euroa

Perusleitu 16-1.1972

Jäsenillä ilmainen

sisåänpääsy Helsingin

Raitioliikennemuseoon

sekå pohjoismaisten

taitiolieseurojen yllä-

pitämille museoraitio-

ieille ja museoihin.

Tiedustele lipun-

myynnislå.

ARKISTONHOITAJA
Pertti Leinomäki
puh. 050 538 4495

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

VARAJÄSEN
Timo Kantola
puh. koti 0400 733 382
puh. työ (09)472 3355
timo.kantola@helb.n

2 a12005 $rund-



KAPYIÄN MITIOTIE 80 I/UOTTA

lErH

Siilä onkin jo ailaa: marrask{qssa 1925 avettiin liikodsslls }lolsingin viinoisin loloulu-

nut litk esik,upunkiraitiolinie. RNlsosrulta llennannistrVallilosta lGrylii?in juhlittiin

nliytläväsli narmsloun 18. läivänä ap{l,isl(a{prrgirjohteja bkh Saurin sskä H(Lr
r.ilioliilonnoyhikön ia Kipyl?i-Seuran johdolla. Pilkin nsrashisla pedsntaipäivää oli

Norddeutsche Waggonhbrikin mooltori-
vaunu HKL 109 (v. 1924)jaASEA:n
perävaunu HKL687 (v 1929) lMåkelånka-
dul a Koskelanilen risteyksen kohdalla.
KuväJomä Råuhålå huhuklu 1973

Målkusrajiå ilahduiettiin musisoinnilla sekå

låuluilla ioisla ohlelmista vaslasivat käpylä-

läiser taireili.jat. SRS toimitti tilaisuuksia vaF
ren r.nqr,,åineislor lehdisrö sekä riedorus-

materiaaleihin. Kahdeksankymmenvuotis-

ratajulrla lalmistui liiydellisestäkunnostus-

työstämyös46 vuoden ikåinen Ka.ian lirja-
liikennevaunu nro I 2 ja se tuleekin olemåan

tulevan vuoden aikana tuttu näky Käpylän
lirjalla. Juhla!äki matkusti myösperinnevau-

nulla nro i39.jokå sekin låytli syyskuussa

pyöreitä eli 50 lLrottå.

H erm q n n i-Vo llilo
roilioliesolmukohtono

Helsiryin Raitiotiejå Ornnibus Oy oli avån-

nul råitiotieyhteyden Sömåisisrå Heman-
niin vallilaånjo l8.9.l9l4.jolloin l89l kåyl-

töönotetlua kaupungisra Vilhonvuoreen joh-

lanulla raitiolinjaa jåtkertiin Hemannin
kaupunginpo.lille såakka. Aikaisemman jar

oh.jelrnaa niin hhjolanaultion pliiitollsäkillä klin myös lähos lsikisså linjan I Eilio{aunuissa.

k,micen esreenä oli olIf Sörnäisren s,lam,-
mdan ylittånyt ltäisen viertotien heikkora-
kenteinen siha. Tuolloin valmhtui uusi kivi-
nen katusilta satama.adan ratakuilun yli.
Satamaradan linjauskulki I960-luvun puoli-

väliin saakka vallilaD tåva.a-asernan sivuilse

Sömäistensalam@n. 1960-luvullasatåmamta

siinetliin uuleen kohtaånja reitti menija me-

nee edelleeDkin Pasilastå Kunpulån råutatie-

tunnelin ja Håmeenlien naåsillan ali låntaan.

K!n Illiiselle vierlotielle eli nykyiselle

Håmeentielle oli såatu vedettyä railiotierata
Vallilaan saakka, ryhdyltiin rakentanaan
myös uulta vaunuhallia tänne rataverkoston

siUoiseenäåripäähän. Sopivåtonni lö)tyi lä

hellä pMtekohtaa ja sMal1a paikallaon Val1i

1e balli edelleenkin ki),lössä. Vdikkoalueen
rakennuksia on toki vuosikymmenien ku lu-
essa laajenneltu aina tarpeen mukaan. Ny-
kyään varikollaon HKLrr ajanmukainenrai-

tiovaunukorjaamo sekä.aitioliikenneyksiköD

hallintotilat.

Yhteys Köpylöön
Käpllän puutarhakanpunkia ryhdyttiin ra-

kentammn 1920 luvunalkuvuosina. Påikal-

liset asukkaat olivatjo alusta liihtien liikkeel
1ä alueensa liikenneolojen pdantmisasidsa-

He valilsivat pitämässään kokouksesa loi-
mikunnan,jonka tuli vaikuttaa uuden miliotie-
yhleyden toteuftamiseen. HRO haki vuonna

I 925 toimilupaa esikaupunkiEitiotien raken-

tamiselle samanaikaisesti Käpylään seka

Toukolåan vanhåankäupunkiin. Yhtiö piti
Kåpylån linjaå kuilenkin nåistå toissi jaisena.

sillå kåpylåläisiå palvelijo enneståån vRrn
paikallisjunaliikenne jå jonkinarteinen Iinia-

autoliikenne. Kåpylån linjan lodettiin myös

kulkevan suurimmalta osin asutlamaltomien
alueiden hålkija se saisi matkustajia vain lin'
jan pohjoispäästå ja kannattavuus jäisi siten

huonommaksi kuin lyhyenmän Toukolan

vanhankaupunsin 1inja. Käpylän linjaUe o1i

myös HRO:n .johtokunnan mielestä vaikea

1ö),1ää sopivaa päätekohtaa kaupungiha. Elåä
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nii chl(nra irlcrncLr\ilL. Kilp) Lanr Lirirll.
csircrlilf Dtri\. cLlii SLUrcrkrdulle pnlii r.
kcnlla Sinnii\Lrn \iL.Dftid.n )lillii\li r.
rlorirLilknteelle $pi\. k.tL6ill.. Nl. nuu
sben\iLLr rulisl) lnrinrliin s.urr!rid!f VrL

llLrd ri\ iLx .senr.r. i Prsil.n koncp.irf \li-

l{ah.loLnr li.rr.rir nrr.lcslli Kiipt liif
nMn olL LiuLl.nLtrf .tlri..ll.cf rcn Torko ri
ji \hDh..k!upunki.. Pc iiuilr crlli vltrr iu-
nLen nr.{l(ust!.Driiiirrssli l.f . n!nrl suf lsLF

nrisuunt.us srNlr.lsl .iohr.r iuf lno(,jdi
h.r1cnl.nl\c.n lrii:iirdrLLr. SriD]t \rair rL

kcclLinen lin -iu(,llllcf nr oli.f:1\ innril.
crcnklf lunlsen Lr \ er' rlkanr l[rkiLr] LlipL

aili.!inhrnlrufr gid li,!.r eisilii paits' \oi
ru rthrli.ak.nLr ur. Loshr llaiisellii \r.r
rr)1i.1 ii.Li \ir!i. Dcrliicssii odol.ll.\ issa l.r

K.uf ungin\ illurno piiilli lieilllu!ss.
l9:j N)ijrrliii HRO LlcloiD lu\rrKiiPtLiir
mnnxielle. Tnihin fhd)triin ixrpc.ssr 1.hdl$
sr ia\ ksirLrei|cD ruLilir llcNlffinl. v.l
lllar n anr.ih. ltisclili \ ic:loricLlii Iroh olrn-
kadur piiihiin \.hNstu liikcnDijirlnlilirr }i!D-
roon 13.1 I 1915. TorDrlu\xss. oll \N.!ud!r-
ltr s.urr.r.llc ruodclLc sr.kkr lc\llif ec\ecr

mlicfnrsaikNor. NLtl. rrkcfnu\lt at SLLtrer-

k.du, Prkouk.duf c intLrisen i\laikclii,!
k.dunia Poh johnkadu hc tossi fi!r\1,i\\r

Linirnkiiii ijsllnnLkkr\ inl(ui KrigN
xLrntien. litrantief . lLliis. \ ic,loLlcn ii S[,
.enlrduf k.iLlclirl 0lii'i lt.lros!us \.lnr is

ruirk\i.!ir.l\!nr r \r\Lmrrul.\i.r \ iuru
j.n lo 

'li$risr. 
\iaerolistr rr.n.n.. Yhdcf

Lif \ruf uf .llc$r N)ijhiissii. l.rtui\ r1 nruut

\rurr.dorr r.m L:1ll.ist. \.uDL.j. \ linlili
.iiiir.n * i\oD h.n hrn LIi n].rles1. jir Siksi

f (n1 oldk.d!llc Nkcrn.uLr lelsoisnidcio
I919 ir nr\ ijs \hlLihs. rclrr in \.slxNl tF
hnruksir. Lrlin \!oro\iililisLs! liif srlcf

ASEA n museovaunu HKL 19 (v 1911)
harastaja ate u akeväsellå Pöhjoå.-
kadu la Kuva Jorma Rauhala 24 51972

VTS va!nu 332]a pikkurlolsala nen 19
Pohjo anådk on päåtepysäkk a lee a HKL:n
ma.kkino nl sihleer eåvot1åäklvåa Klva
Jorma Rauhala 24 5 1972

PohjoanaukollaVTS va!n!363jaharas-
lata-ate u la ol ul mlseoluna Ka p on
saneeraama NWF-mootlonvaunu 91 (v
1923) sekäASEA n peråvaun! 6r5 (v
1916) Klva Jormå Rauhaa22 4 1973

Keväi.en Pohlo ankalu aniaa miel yliåvän
lauslanvanha ekålLslole Ta a ståluna
kokoonpanoa on lusk n koskaan nahly
I ikenteesså Kuvä Jormå Rauha a 22 4 1973
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10 minuuttia. Jotta railiotielEnke oli saatu

kannatlavåksi. perihiin malkustajilta lisämak

sua kåntakåupungin ylittävältä osuudelta.
Tarifllraja tuli Vaililan rakennetun alueen

pohjoisreunalle. Kåpyläläisel vastustivåt lisä-

naksua alusta alkaen ja velosi!al siihen, enå
Käpylän puutarhakaupunki oli ninenomaan

rakennetlu asuntopoliittisisla syislå våhåva-

nhemmaUe hehinkiläisvåestö11e. Tarifflmja
poislettiinkin jo 1927.

Uutto kolusloo
Käpylån.ailiolinjalla kä),leitiin alusla alkaen

aikakaulensa uusimpih kuuluneita amerik

kålaisiåJ. G. Brillin mooflorivaunuja. Neli-
kymmenluvun kuvien mukaan niitä kä)let
tiin K linjållå liclä hieman nukkavieruina

Kaikillaråiliotielinjoillaoli linjalunnukser
lisäksi myös linja!å.i. Kantakaupllnkilinjåt oli
numeroitu ja sen aikaisiin esikaupunkeihin
johtdeet linjat merkitiin måådnpäålä ku!aa-
villakiriaimilla. Vuoden 1925 K linjanreitti
oli vain Hernannista Vallilasta Kåpylåån.

Linjan väritunnus oli vihreåpunainen jå se

näkyi linjan reittikilpien pohjavärinåja pi-

meän aikana vaunun päädyisii olleissa va-

laistuissa tunnuslyhdyissä. Linjaväreislä 1uo-

Käpylän K linjaa pidennettiin 1928 VåI,
lilasb Kauppato.ille, jonka pysäkkialuetta se

mahtui nyt käytlämään. HRo alkoi saada

samåan aikaaD käyttöönsä myös uutta
ASEATn våunukålustoa. jonka avulla kyet-

tiin liikennöimåän entistä laåjemp@ linjastoa.

K linjan reitti kulki edelleen SturenkaduD-
Hämeentien risteyksen kaulta Håmeentielle.
sillå Sturensilla oli lielå rakentarnatta. Kun
Sturenkatu oli ajetlavissa syyskuusså 1930

uutta satamamdanyliitiiväåsiltåa pitkin. K
linjan reitti oikaistiinsille jajohdeniin Bralen-
kadun ja Karhupuiston kautta Hakaniemeen

Käpylån raiUolieiå juhliftiin edellisen kerEn
näyitivåsli 30 vuotta siiten. so-vuotisjuh a-
lunassaol Billin museovaunu 165 (v 1920)

ta pedvaununaASEA69S (v 1930). Klva
Jorma Ralhala 16.11.1975.

ws-vaunu 335 ja so-vuotisjuhlavuoro Pohjo-
lanaukiol a. Kuva Jonna Rauhala 16 1 1 1975.

AsEA n kokojuna:arkku HKL186 (v 1941)ja
pedvaunu HKL686 (v 1929) SRS:n omalla
kiei@aje u injalla 1s Klva Jorrira Rauhåla
9 3 1975.

Linjan 1 vakiovuoroissa kåytett ln jo 1950-
uvulia låhtien VTS-våu'ruja. Ruuhkavuo
roissa oll sitlen miiå mil oinkin. Tässå ASEA:n
årkku 1 83 (v 1941 ) ja Kaiplon peråvåunu 764
(v 1948)Velodromn mutkåssa. Kuva Jorma
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ja edeueen Kauppatorille. Silloin käyffiön'
otettu linjaus or tåsmälleen sama kuin nlikä

on tiinäkir päi!änå kåytössä lirjalla l. Rulrh'

ka aikoira åjelliin lisävuoroja Eiraan saakka

ja ne saivatsitemmin lirjatunnuksen KP

KJunnus historioon
Loppukesällä l95l luovutliin kiriaimeUisisla

esikäupunkilinjoista ja nc m ukautettiin kan-

takaupungin ntrmerciäicstelmiliin. Viimeinen

K linianliikennöintipäivåolii0.8.1951.Seu-
raålana päiviinä EiEn Sömäislen perinleincn

raitiolinja I alkoi liikennöidii Vallilan kaulta

edelleen Käpylåän. Kåpylän linjan reitli Kål-

liosaja Vallilassa nuuttui siis samalla takai-

sin 1920-1u!u loppupuolen muotoorl. pait-

siettä eteläircn päåtepaikka olinyt siis Ei-

nssa. Lyhyernpåä vain Kauppatorille liiken-

nöiryttä ruuhkalinjaa ryhdyltiir aiamaan

.loulukuussa 1953val islui Mäke1änka_

dullc Slurenkadun ja Hänlcenlien välille uusi

ratayhteys. Ykköslinja alkoi nyl kulkea tätä

entistå suorempaa reitda. Seuraavan kesän

Iopusså ereläinen pää1cpysåkki si.joileltiin

perinteiselle Käpylän linjan päätepaikallc

Kauppatorille ja tunsosaian linja johdettiin

nyt puoleslan Ei.aanjå se sai tunnuksen lA.
Tällä ta!alla harjoitcttiin liikennetlä joulu-

kuuhun 1976 saakka.iolloin n'uhkalinja I 
lakkaureniin ja Pe.ämiehenkadu silmuklaan

åianeeksi ruuhkaliniaksi perusteniin linja 2A

Itä Pasilasla. Sanassa yhteydessä Kåpylån

linja I siirettiin takaisin !anhallc 1930 lu-

vun reilille..joka kulki Brahenkaduniä KarhlF

pu;lon sivuilse. Viineinen Kåpy lån ratikka

linjoja koskenur muutos tapahtui kesällä

1985. kun linjarunnus lA palasi kåytröön.

Suurcn liniastoremonlin yhteydessä Eiran

ruuhkalinia niminäin iohdctliin jålleen Kä

pyläån.

Vuorot vöhenevöl
Yöliikenne Käpy1än railiovaunuilla loppui

kcsän 1964 lopussa,sunnuntailiikenne vuo_

dcn 1977 lopnssa, maanäntain perjdtainilta-

sekå lauanlailiikennc vuoden 200S lopussa.

Nyky;iän ykköslin jaa liikennöidään maanan-

YkkösLlntan perinteinen VIs (HKL 363)
lL4åkelånkad!llå Val!iLassa. Kuva Joma

Rauhala 22 4 1973

1970 luvun normipysåkkitolppa, jossa on
"oikea €iliovaunukuvaja kaupunsin

vaakuna, pysäk n n ml musla la I uskal a,

kokopåivå injatvalkealla iuskalla ta ruuhka-
taiyöl njatkeliaisel a liuskalla KäPylänaukjon
pysikilä on virheeli*st Pohjo anaukion nimi-

liuska iosta svyståiämäk n ontullul ikuis-
teltua. Kuva Joma Rauhala hlhuku! 1973

6 4/2005

Kaian mootloivaunu 209 (v 1950)ja
ASEA:n peråvaunu VeLodrom n muikassa,
jossa kohtaa on nykyåån Pasilan raitiotien
iitymäiållepåäradalle Kariaon Liki

alkuporåisesså kunnossa vain saruilyhdyt
on ummetlu. KuvaJorma Rauha a 6.5.1974

Kehitys kehit9y. Kaupunkiin oi hiliattain
saap!nut Suomen ensimmåinen nivelvau.u
HKL 31ja kou uiusatola o lutväunu on
låssä kuvateemamme muka sesti Pohtolån-
kadulla Lak sa lituolloin ainoasiaan vaunun
kesk vivälla olevan eieenpä n våritönlåja
taaksepåin punaista näyttåvån ampun
K!vå Joma Rauhala 31.8.1973.

ftnrn{



Ralt -Kar a 308 l',,1äkelånkadulla laskeutu
massa rinneiiå alas Velodromir mutkaan.
Kaupun9in paraskulkuinen mooltorivaunu-
sada onto parinkymmenen vuoden iåssä
jouiunul ruuhkavuorcihin injalle kuln I nja le
Vaunun parha nrmat omi'raisuudel lulevat
hyvin es lle l\,1åkelänkadun piikåilä suoralla.
Kuva Jorma Ralhala syyskuussa 1976.

rl
ilril t

ASEA:n perävaunu 687 (tr 1929) rMäke ån'
kadulla Koskelantier risteyksessä Veutjana
on HKL 109 Sarvilyhdyl muistlttavat vie ä
vanhasla liniavär en aikakaudesta iolloii
tunnusvalolyhtyihin veivattiin injavär n
muka set vårivalol NämåAsEA:n20 uv!n
lopun perävaunui olivat vahvåa tekoa
KuvaJorma Rålhala huhlikuLt 1973

taisra perjantaihin aamrvarhalsesrå ilta-
ruuhka ajar loppurn ukka. Påi!åljikenrre oD

vauir hanaa eli vuoroväli on 20ninuuttia.

Muuto historioo
Kåpylåålojse apåälepaikkanaanovatpitä-
neel vuosiklmmcnlen aikana monet muutkin
ruuhkalinjal kuin nlkyincrr lA. Tällaisia ovat
olleel linjat KLiå 8K Salmisaaresta, KM Rau-

lalienroriha. KP EiEsta. MK Munk-
kiniemeslii. lS Kåupparodlta, I V Erotrajalta,

6K Mariastaja l0A Ruskcäsuolta.

Käpylän raitiotien kanssa råkennustöiden

aloittamisesta kilpaillut llhyernpi Toukolan
linja !almistui 16.9.1926, nulta si1ä ei koy
kaan jatkettu Vanhäankaupuikiin såakka.

vaikka loimilupaehdoissa niin edellytettiirkir.
Vasla vuonna 2004 Inriankadm risteyksee
päättynyttå Toukolan raitiotielinjaa jalkelli jn

uudcn^rabianEnnan asuntoalrcen yhteyleen.

VjiDciscnä Hehirgir esikaupunknairio'

lienå !ålrnjslui !iclå 1928 lyhlehkö linja
Elåintarhasta Pasilaan. Sen jälkeen rairiotie'
verkoslo olivarsin laaj! ykäen Munkkinie-
meen. Haagåan. Kiipylåän ja Kulosaareen.
Tule!åt l930 luvun lamavuodet sekä sam '
aikainen linla-autoliikentccl voimakas ke

bitryminen valkutl!åt siiherr, cttä rairiorie-
verkoston rakentanrinen nruihin csikaupun
kistrunliin pysähryi. Kantakaupungisa oD

kuitenkin rehry ja tullaan lulevinakin vuosina
tekemä?in ukilamitiolielifjaston laajennuksia.

Muito Hermonnin-
Vollilon linioio

Hernannin kaupungiDportille påättyneen

!ihreån tunnusvärin ykköslinjan eteläinen
pääIekohta oli Eiråssa. Kauppatorika syk
sysä I 926 lähtien Iiikennö jnecn Toukolan lin-
jaD tunnus oli w (eli Vanhakåupunki) kcsään

191I saakka. Rinnakkalsliniånå kaupunki-
alueella liikennöilii. valko!ihreäå linJaå 2

Kauppatorilta Hermannin kaupunginportille
vuosira 1926 ?8. Vuonna l93l liniaW\h-
disrcttiinlinjaan I jasenreiniolisilenEinsl.a

Lapi ahdenkadune1i punaisen linjåvArin

linia 6 pidenncft iiD aiemmasta päätepaikstzån

!llII
Kaip on peråvaunu HKL764 (v.1948)on
tampere a stehtaån vi meisin He s nk in
valm stama pedvåunu Turkuu'r vastaavan
tilaussadån toimitus vle ä talkui. Vuodesra
1 944 toimitetun sarlan alkupäan vaunuissa
o I inlanherolaatikko kohdåsså, jossa
sarviyhtyjen välssä on p storasioitå
Jålk päån vauruissa linjalaalkko on poissa,
klten tåssä Vetotehtåv sså on HKL 183
Klva Jomå RaLhålå 6 5 T974

ftrurrof 4t2005 7



Hakd'emestä Hcnnannin kaupun8inportillc

1.6.1928 jajatkettiin vuonna l945Anbiaan.
Samdaikaisesti linja I lyhennetliinAmbiasta

Hemannin kaupunginponille-

Sömäistcn såtamamdan y1ifi ävän Sturen-

sillan valmistuttua 20.9.1910 jatkettiin sini'
!alkoisen Ruoholåhden linjaD 8 reittiå Töö'
lösrä Vallilaan Kangnsalanlien-Euranlien sil'
mukkaan. 1940 hvunalkupuolellåkahdek-

sikon reittiå jalkettiin toisesa pååssä Sålmi

sarccn. nuua erinäisten lirjajäneslelienioh
dosla tåmä linja lakkautetliin tiläpäisesli

I 940 lLrvlh lopulla. Kun 3 L8. I 953 oli vahnis-

tunul uusi raidesilnukka Sanmatintieiome-

Käpy ån raltiolen merkkj-
påivän juh ava!nut HKL
339jå 12. Niiden välissa

klljelianul i kennemesiai

14.11.2005

Lilkennelätos, Kåpylå
seuraja sradin Ratikai
pit väl h!olen siliå, ettå

K:ipylär råii oten 80-
vuolispäivå onnislui

iåydellisesti. vaunui HKL
12 ja 339 ovat saapuneei

Kåpy åån. Kuva Juhanå
Nordlund 18 11 2005.

Hienosti kunnostetlu ia ositain entisöity HKL
12 Kauppalor lla Llnjan 1 KaLrppaiorin
pååtepysäkil å. Kuva Juhana Nord und
1a 11 2045

8 4/2005 $mnof
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fnli..rl) rr I xSLtr (lr r.rLii,rrrairrr\.r
xr\h1\!(.i\Lr.irni.irl'r.r\rLir,il.f , rrrL,

i,rLt:iirrr.ri[\.]mrr \.r.rrrrl!.r.rnL i\ll
(lt1ri rillL.ni fr.iiffrt(i\ rrt.[(]l)[\r r

.i n, rr(r rfrL (rlirllrfr(rLLLr litttrl
\ \rrrnLL[ r]i r lr\i. ri.ri\x loi\ j ir \1.r

lrn[.rir. \r LL]rn ir ltr,t rLLr fi:tr. \rf
L$ :ilillli rr llLr\ii li I !)ll I 

ji..rnriii r\ t i r
I L (nllJtrr(rLri lL. .ru r I h! \$! rtr({

lilr L rrlff.r.ll rL\lr\..r r\\\nll fl
!jtr L'jrf \rrfr|uh. \li.rn Lurn rrrii'
rr l.ii I r.' 1(i ,jLi.,,L.rl..,nrLliurfi

\.i \ll\ r (.1 \ \r j 1.r lfll
rli'ii llrl. f! f r,L r . . rL '

J!h åtunne nraa VTS-lar n!ssa FKL 33!r
Kapy ar rait ot en 80 vuor stapahium e.
a kana Klva Jr hanå Nord und '18 lr 2005

Upeaks aneltu Kar å våunr HKL l2
Pohlo ånålk of kaanlos mlkassa Va!n!
sar (otauksen yhleydes3a !anhå.
såks sankav ftoritmen mela nvarser
ny kr statsekaera la m! ta p kk! asota
mu stuttamåan me..e slåålösta Klva
.lL,h.n: N.r.l nd lA rr 2ani

Poirloana!kon paatepysak easenfetl .
€ I ol ef a0 vr.rsllhan klnn aks erl nen
k p osotlamaanl!håvuolrå Kwa Jlhånå

Sl.d n Ral k.rderlarlestana a laaleu a
lrn.e må c hu pussaa. HKL 339 poseeraa

ån p neydessak r sr!rcntah.lef lalo n

K,vaJr han. N.r.l I rd l8 i1 2005
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Raitiossa 2 / 2001 lthilslliin NorrköPirgin tailiovauiqtil.nnolt, ksväin 2001 osalla,

Kyseinen seloslus oli ikään kuin jatkoa R,ilio$r 4 / 1998 jullcistuqn hlsauksesn

v.slaavasla tiled0ssla syyskesällä 1998. llyt perchdymn0 syklyi 2005 veunulilanleeseen.

Ratiolntan 3 rcoli Norrköpingissä on halliiseva.
Kalustoon kokonalsuudessaan mala a altiaista
våhi'rtåån yhden moduul n osalta. Vasemmalla
iåysmalala l',,198 nrc 23, oikoalla matalalla vällpalalla
varusielt! rM97 nro 69 (a kujaan Duisbursln 1074).

Uusi honkinlo
Norköpingin raitioleille onlilattu viisi uuttå

natalalattialaunua. Nc ovat Bornbardierin

nallia Flexity Classic. Litteraksi lullee M05

tilausvuoden nrukaiscsti. Vaunujen käyttöön'

otto tapahtunee !uonnå 2006.

Poistuvo koluslo
Uusien M05-våunuien liikenleeseen tulon jål
kcen M67K-vaunujen tåNe vähenee ratkai-

sevasti. Nåillå nåkymin ainakin puolet

M67K-sariasiajoutuu poisloon. Käylännössä

vaunu 8l on io nrt pois aktiiviajosta eikä

påluula ole nåköpiirissä. Norrköpingin kalus
loon kuullru myös 1990 luvun lopulla kc-

lyesli saneerattuja M67B vaunuja eli kay-

tinnösii vaunut 92ja9,1. Vaunu 92 on vaml'

lu säilytettåväksi 0nuseo!aunu), niuttå vau-

nun 94tilanneonepälamempi. Vaunu9,1 oli
ennen kunnoslamistaån pienen aikaan Cöte'
borsksa RinglinicD-scurån kåylössä, silloin

Köylössö olevo koluslo
Norköpingin aktiivikäytössä olevåt vaunu'

sarjat syksyllä 2005 ovat M67K. M97 ja
M98. Neliakselisia niveleltöniå M67K'vau-

.uja käytetään käytånnössä vain linjan 2 ei

matalhsa vuo.oissa. ioita 1ålviarkena on neljå
(viides vuo.o on måtala). Saria M67K koos

tuu yhä kymnlenestå launrsta eli .ro ista 8 I

90, joista ensinmåinen on käytännössä lo-
pulliscsti pois kåyiösrä. M67K vaunut oli-
vat alku.jaan vålmisluneet 1966 67 (kåyt-

töönotlo 1967). vaunuihin tehtiin miltava

saneemus vuosina I 995 96. Ennen sanee.a-

usta sårj alunnus oliM67. NumerointimuuF

tui myös peruskorjauksen yhteydessä.

Sarja M97 on kasvanul nuutanralla våu-

nulla sitten edellhen esittclyn. Ny!kaikissa
akliiviajoon tarkoitetuissa Nonköpingin
Diiwag-vamuissa on matala"välipala" ja näi-

den vaunujen numerotovåt 6l 70.Viimei
senä välipalan saanut vaunu on nro66. Väli-

1A 4t2005

palo.jen asentaminen koko sarjaan lapahtui

vuosina 1999 2001. Ennen vålipalan asen

lamista !aunuilla oli sarjax'nnus M94 (tämä

ei koske nykyislä vaunua 64, joka ei

Nonköpingissä ikinä liikkunut M94:nä).

Mg4-lunnLrksisena (a siis välipalattomana eli

siis 6-akselisena) onjäljellä vain vaunu 71,

ioka eiole vuoden 2001 jälkeen enäa ollut
linjaliikenieesä. Sen rooli on toimia kahvilå-

ratikkana. Sdjan M97 välipalallisia (E-äks.)

vaunuja käyretään etenkin linjallå 3. multa
myös linjan 2 natalassa vuorossa.

Sdja M98 (äysmatala) käsittää neljå vau-

nu,trot2l 24.Toistaiseksi linjåliikenteessä

voidaan käytlää vain kolmeå ensimmåistä.

Vaunulle 24 pitää tehdå vielå kokojoukko
erilaisia muutoksiaj a såälöjå. ennen kuin se

voidåan o(åaaktiiviajoon. Sarjaa M98 näkee

pääasiassa linjålla 3. mutla linjan 2 malalassa

vuorossa.jopa M98 on täysin mahdollinen

ftnrnof



M9765 Duwag cI8 rå krlaaf D!sburg n
10651 VaL nu r me m!rtl! kLr..,hen
tehl n 2001 ohtaamon m!rtoslyo sekå

Karkk ån kke rn ku!åton oltanutJ!håna
Nord lnd Nonkop ngrssa 5 10 200slriill

M98 nrc22 Matlakesklkser pysak a
Tassa of hyvåt va hloyhteldeter I kenne

M982r efsinrma nen sårlan M98 vålf!
Va!.! 2l po kkeaa m! sta Mg8-vaLn! sta
mm ptdlrensalaovie. asen mlotolen
puolesla V.u.!.21 v iro i n on slo tetl!
pokkelkse rseslav.nva!.!nlakaos.ån

\ rlliir Lj lxiI1.r Lrir.rrrrlfrn rn,I li l

It flli' rrr L!,rl.l.i I i
!)1 r .\i.r,(i n.n..ii\rLr. r ir!)1.r.rLL.ri

l. r{t r fu rLLlL li. 1l
\rr.rijr i ..,r or \lri \l\ lit\: r ,r r-

rNr nrlo r \1rr.r I \ilfr.ll)1,r \r fuf t.1l|.
.1r rf \ii\1.11\ .t.r liirnlir \LLilrlrh.urrjr
frL,]lili]rlilinrrr\r! I nr.!.irtr rrf. rlj\I
tii.j\,nr!.f tro tr,iLrL.\ ljuL\jri\11rj \ir rrLtr
\ril.rrlrrllirlolfui\111,trr sliii( rrt.LlL rrl
,rLu\LLiLir.rli(]tirrr.i.rf]\nf.rjru.[r \\L
tri\1i .riL.(tr\r !i\ l\,rL\rL!r r:LrrnriLl.r f.l
lrr \r.rni..f \oil.\L.iL(Lr\ rrr rliiin \si.
r(\irk,f .rir.rLrf i i.rLrn rr..Nr\.\Lt](]in
o liili \uo\inrl{n.Ltur lillij r rr\i .rr\to
n.fi\iLir iil..f[.r i\i.irl\nri\'rrr. o\ \.
rr lrliii.lt\. ih.n,litiir lii.i l.rlsrnr \rncn
\rflrrLr L nof l).i\1ui \c\\i rit) 1i \lli
|..11. irrni h,,t \ri r

Museo io erikoiskoiusto
\1, jiiir rg r\.rLtrrllr.tljLrLLlr ! n\ij\toj-
lrr.Lr., l,! srLnL j,r. \!r!rj( LrLNlr l.rrr jr
1\o\rLtrrrL.r. L)iitr.r! \irfr \lt).lfrfll \rr
rL ,r,\ r\ rr lL rix,iihii. ilrLL r,r!r. \t! rr
r l]s nrL rr r o\iLr Dnr. \Iar I .r ltl

M98 nro 23 Vå!n! o tlotu hå lslara e
Dysäk e!åunrnva htoa varten Herke.
k! !tl!å peraan saåpu Inian3!a!.uM!7
70 lonka nrarkustajai s rt!rvå1 lahan
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\xuu Lll or t.xu. \i!f!.r s.f sisustr\
on nr!!rcrLu.ri ris.Lsi \. riu! .lL\L f.rlii
sc.1 \lu1r Lll o1 |!.l.srr.f cnr \ij (\
M6l 5.rnuDcrlrolill\uls|r !9i :00 .

!1611191 1..nnr I Ni67 1 )nurlellri r\ror
r.l(r0l ltinr!frL[\ 9l)l S]l ii\!(lcriiif nnn

!!hli\rr\h 1crr,, lehLit clicf r I f r jr Iii\rrl
ri rr \. r\rurLLrk:i\rllaiirlrnll r rn1\rnr
riiDi\..f lirlu\1ori. luu]lr fr\ii\ rrr tr
ciiloin nLLtr. . \rr l(i\t\\ i\:iLlck,jrDrr

Ratioinla2 hodett n syys okakuussa
2005 kokönä s!udessäån ahi.naVovo
B10L / Såffle-taysmalaia all abusse lla

N467Knro84 å kllåan M67 137 Kuvanotto
hetkelå 1ähån salan vaun!toL!al päå
asassa va!n!ha issa sesomassa koskå
vaunulen oma n m kko njåhoidelt n

busse la Vaun! 84 ol k! tenkf päässyt
normaainkäyiloymparistoonsåko!l!t!s-

il
uL

LL

l

I

Tyovåunr 901 (a ennn n rvl67B93 alkljaan
U67 l4l)Drotin nltqataniå

Tyovaunu 90r velaä syksys n Borsl Er k
p!hdrstlsatetlatorluakseen ehtikei.

r.tf,
lil
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Syksyn 2005
erikoisuuksio

Stlskuu f!o!csl. \li islli b}irkuu lop
purn 1005 llrri. : lKlrrgsbcrg frid!rlL.)
lo,!rLLiin kokonri{udrssa liniN-ruloilk.
N\ grlrflLh rehLiln rniur\ r.nirciden uudel-
Ient:i.]esrcL) tr kaikli liikenne.Li krlk!l!l|-
\. t)inn.in k.hdrLli. K$lrrrri\]i\Li lrk-
koscr r.Likk. ko^ rli| b!$eilli loko llr rn
pir!!della sen sllrar. eLLil r.rlkLr oil\l oll.i\'
$rr Drcftnnggaoria fnkin i. kotrer!a bussl

oLis hoil.nur \rn Lel(ir niiosm Liikemeen.

K ockarelorpetin ra I o njalsta Fo kels

lr,I98 nro 24 korjaamo amuutoslaissa
Klvassa näkw vaunun lakapaä

lMuseovaunu [,,167 144 vaunuhå ]ssa
Vau.u sa tåkåis n numeronsa r44 (44 |
slaan)ia se entisöriiin

tu1678 92 (aiemm nN,16752 akujåån
11167 152)vaunuhal ssa Tarpeeltomaks
äänyivaunu on iarkoilus säiViläa m!seo
vaununå Våh! så eluosaånsä pahöja

M67nro 131 el lealtervaunu U koisesii l3l
vasraa ålkupe.åista M67:äa los notsakipeåon
evennetly (!van okeassa laldassa näkyy
vaunun 92 Scan a CR112 iv a

vauriolta 1990 uvun a ussa lörmätlyåän
suomalaisen turisiibuss n kanssa Va!nu
kutenkinvielakorjatl n(uLdetellovet
sihen oien in Scånia CR112 inja autosiå)
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Vielin kolme kuukautta parasta kesää Ham-

purissa suoritlamessa lyöharjoiitelua. Pä-

sin luluslunaan pe npohjaisesti kaupun-

gin mslrol€lusloon ja va kon loiminlaan.

Ensivaikutelms 0rganisaalion leajuudeslr

osoitlrului kssäi edelessä oilteaksi ja kol-

nen kuukauden aikana ehdin juud ja juuri

lut stuå kåikkiin osa-alueisiin huollosla

valvonoloiminle.n asli.

Näkymä Barmbek n päåvariko le. Ralap ha la
seisöo kåhden junålyypin kål!sloa
Kuvassa näkyy vain pen osa varikon
ka kisia halesiaja muista rakennukssta
Oikea a ölevå hålio. korjaushåli

H.mbueer Hochbahr ACi rrlkliiär pelkki
Hochbahr, on \uoDn. 191I peftsrexu yri
t)s..iok. hoima piiIsL nretroliikerne ii nr)ös

I I.nrpurln lar j.! bussiliikcnncrtii. Merro
lrnroj. of tlillli hcrkcllii kolnre.ii nLiden

I lrlei\pi1!u\ on 100 krn. Ascnri.of 89. Lifir
kiknncr,iLul.!rlDit.ne aiinrcliai rcn.ric-
L:i suufnilrelu!srec h olc\rrr Liniaf nr) ötii
Liiir t,.1of Lirkoillaollil! k.rttiiitr \uonfr
l0l l. !dnl.ni \ r.nnr.luf llamru.ir nrclio
rillläii I00 !rolla. M.lior lulirllr'\'rl \uo-
dessr roir lSi miltoona. n kuslitdr kol-
nrella llni.lL.la Hodrbahrin 8:l busla doin

191nrilioor.a Ditkustai.a I 1: buslLiiiielh.

Metrokolusto
Liriikäytössii or n)k)iseLläinr ::i iuna-

)ksikköii Niisrii 7E on \.nhenrpa.l)ppiii
DTija loput lll uusi aluD.l!ppiiiDT-l.
S)ks)|1005rLkmaron (cttiink.ikkiDTl
t!pin junal..iotk. ci\.iit olc !uosiir ollecl
cf iiii.ktiirlkaiytijssii. \ rif brnnrcncn toirnin

l.krDtoist!.iura. pliiilcltiur slilistiili rcscr!i

DT3-sarjanjuna lelen va hdossa Barmbekin
var kola Te envahtoiapahluu noslamala
kokojunå.!nko kerälla nostue def vaEan

Arl kkeln kaikk kovaton
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Ko Dr\NDurscl t-)Tl iun.tor rlt.nrcl
1! l9611 1971. vuodcf 1995.liLliccf fc of
hllkl tc(is(or rllLL..iolloin rr ih I or !usrllL

!fien tiiirdtr t rrlunrt.rlhl. Vruulcf
\:ill\ciniin ir oh fl, cn lxt ii\.lriin o r li\rir'
r\ ilLufrl jr L ldrr o,i r\.r
lrD.ful Vu.irnr lrNl n)urtetliiD nruL(rnr
I) ll rrr(rnfulLirirnok\i olLr kot.lLLl n lli
Leruer$i i!rr r-rllii\l\Lr" l,u rni Nirl'
Itusr. .r e L\ i1r l!ltdrlunr .lL.nceL NLr!n.i11i
nre1r.. i\os)l!r \isLrin tr ll.Dturh rn.(
ross. fii cruirl siLl) niili oLl..ll.trL.

Vuosirr l9SS l00i r.kcrn.tuissr DT+
junLs. on \in..\ini nel i \r!nu lrrpir
junL. or t\r!sL cr s.L iN. .toini \ Lrnicrner

DT1.6 s.r .n jrnr \.hr6luL k.rlililLii:005.
.run.t of rxlicftrnut Bofrb.r!i.r let.n ll.l
srrg n \ll(r0 !xrxr nrclftrl\if. lhnpuriD
!racl nrclrol cd!sl.\.( rclinis!su \ i ncisrni
k.lrlltsriin ir lrr\r llsruaerr. huo lclrr\!o
dlr. n lL!\1u\nrukr\u(lcr kuin cferg rf
kuLulrLk\crklf lrfnNili Nlii$ti l) l 1 tL r ss.
or mn \e\ijiilrd\rlciscr \lih1,,\ lr rinu)r
LrniL V!Lkusturos\ron \ln nller ir\ckii\r

Vasemmal a DT4 luna nost!nen varasså
korjäushal sså lmanieeja okearpuoe
sessa kuvassa on mäåraa kaishuolossa
luf aiyyp n DT4 kåhden er sarla.lunål:
DT4 3 jå DT4 5

\o nrknrc.rr r lL(.n rru\kor ulur$.DTl
iuf l$rLi r. \rrrutcr \ri 6crf irsli o r i ikrn.r.
iol.ii .rr\lDnraiir!\1:i \ rLo \LI fliLcc lo o.ju
frf jfi\ iinr.l\c.n \I r!ff

I lrtrtrr ir tl-llr nr rr{lrLri\ iLo\rr |.rlli
sit 1t)Ll) lr\rl1r tr rrL:i\uot\i lunclci5!x
.nkifeirio{irl! r j.'lr,:,joir1,trx1 i!flc l
l.\.lnii. Dll lNl ofkir frr.1olLLu., iLr i-
s.ni ll.nrtr.in nd.ilc n,Pi\iL\i Nc o\.r
.lhiNln t\.inrflli lu d l) ll'iLD11. nlki niih

dolLisli. roleMr I fuolh l:LlLi\:iii[.r rl..
rsluk\.1ferkliri\lr \rrr rLlr|tne\ lll-
(cfkDllijst)liD l'eLln on lo\ L! o 

'jfudr,\-
s. nnrL1orcLLl...j{nkr fti) LLi\ lilised'r]r 1r.i.
rL ldrxillircsri .iIUri.lue.lle ruL1..ss.. Nru
pug n |cskrnlssi tudar Llrlk.rrr liiinnin
lrlLLtcn r Lr. or n silLo ll. k.r!jer FiiilL:1ki..
Drrrr Lcsliunor uLlrc[d.]1. md.r o\.r foiL
k.ulie11r N.ntrfn.llx.

DT4llf a Barmbefrn ralaprhala

L.jälå U3 petuskorlatl! DI3 satamarala
osu!de la menossa Lånd!ngsbrucken n

asemåtaBaunwå in Orkea a nakyy

.F

ftnrrrof



Vorikot
Hochbabn hoitm vårikoillaan kaikki htrolto'
ja korjaustyöt pääosin itse. Päävarikko on

Barmbekissa, j ossa tehdään I 20 ja 160 päi

vän välein isot huollot ja määräaikaktarkas

tukset. MiiäIäkilometrein tehtaiviä pienempiä

huoltoja tehdään Fannsenin !arikolla..jolla
tehdään 2l päivän välein tehlävär huollot.
Siellä korjataan myös lirialla lrajonneita junia

tavoitteena smda ne mahdollisimman nopeasti

takaisin Iinjallc. Mikäli junaa ci FannscDilla

saadå kuntoon. låheletåån.iuna ereenpåjn

BämbekiD päävarikollc. Famsenilh on myös

Uusimman junasarjan avaEn malkuslamon
kaiossa nåkyvåi sprinklerit sekå valvonta-
kame€ Valvontakamerota on kaksi vaunua
kohdei. lnfo screen ssä kerotåan valhto
yhteyksistä sekå anneiaår asemakohtais a

Hampurn mehoiun ssa on ikkurat myös
ohjaamoon Kuvassa nåkyma DT4-jlnan
ohjaamoon matkuslamosla kalsotluna

L njakartia Hampurin €ideliikenrejårjesiel-
mistå. l,,letrolnjar oval U1, U2ja U3. U-Bahn
elmetrotaS Bahn huolehiival k itetlävästi
mi ioonakåupunsin joukkoliikenteesut

junien pesuka6ina. minkä läpijunat ajelaan

aina cnnen nrääräaikaishuoltoa.

Uusia junia kchitcttäesä etsitään jar-

kuvastinryös uusia keinoja torjua ilkivaltaa

ia sen aiheutlårnia vahinkojå. Valvoniakanrellll

ovat auhaneetosåhaania lisåksi on kehiteny

erilaisia menelelmiä korjatå vauriot nopeås1i

ia nåir saåda iunat pian takaisin liikenteeseen.

lkkunoiden kal!otus ruåputuslå våslåan 10i-

mii kL'ten Hehineissäkin. Myös uusien iuni-
en ulkoseinår on larroileltu maalaanisen si-

I aan. Tarrasta solkul lählevät helpommin pe-

su$a pois ja tarviitaessa ne vaihdelaan.

;:i?r{Hi$i[$mi$i."' u o o o
ffim

t*"

/,,tx*;"*{

Fl- - ^F
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Hämpurissa meiro
ku kee n n maan paa la

maan åla k! n siloiläk I
Klvål Baumwal sla

Barmbekstasekå
Hallerslråsse1a

Nl.lkust.nbr Lrulrlle. scinllrr ir o!iin or ke

hrtelt\ orralLii Iur\ rr nr rdl.. or h \oifeil
lliii luhol)in Llrsien lriler pltlshLpcrkit
o\al nr\ ös l(oy.t,.iolloli rjlden \ cdroilur.i
\oi rcpiii rlk}ii. kut.n DTI sr.irr imi\sa. iotr
\r of nula\11. nrutra helposll Luho(r\.r.

Suiuvosli roiteillo
ll.Dpurissaon heL,.r,lnD! hS Bihr- iilef-
ncllli. Nänrii r.ideliikcnrc.. aif cstelnril lrk -

\!11lrdcssii ) lliixii!ir $iiu\.n.ia helpon liik-
kurniscn nrlioorakiununglf os.sta roise.n.
.ri.icsrclnrär nruisrLLro\rr riif p.lion roislidf .

drei!lil cdcs k.Lkki hanrturrhlsct itse eRni.
kuDm. lN o\at Dirkusl|fccl. Lirj.kanrn
a\ !l r on hclppo$mnircLh rcllli.tunr hrp
p!un i! nrorill.. la ilh\!l \rihdot Ll

ts.hnln! S-Brhniin lii Lolsir pailr.

Lisilrletor:\s\.hochbrhi de ir $s$ u

l<!lcn llanrprrin tl llahf nrt iji !rriklo
or \rfha. l-a1ti.r ov.r osin furra i. kirkol
I.tLi.n li\o\s!. nrikii teiee hroLLohenkiliisliin
I\ijslii ergofoniscsli r.nkk.i. \rrjlkor on

leirenkln hrjenrclru.j. uudemtli, i\k\ !i-
li.Ri.halle rrakerfcttLr.

U Bahn ja S-Båhnrikenne ovat to siåan
taydentav å. rnnakka s å räide ikennetär
jesle m ä Kuva Barmbekin asema ta. lo ta
nämä kaksi I ikennejårjesielmaa åläva1

ftnrrnf 4t2005 17



Ftl

HeLs nC n kaup!.9 n kennelailos2S0
Leyland Roya Tg€r/Hekovm 1953 Kuvå
Röös/ HKM 31 101953

lle s ng n kaLp!ngin i kennelaitös 296
scå.la Vab s 87158 / lle ko vm 1956

Råliatentoi akLvileltynä nja e92S Klva
Peln Lernomåki tolkoku! ta 1969

18 4t2005 ftnrrnf



nll kon on koonntt Kinlno Nykn.te. av staiinaan peftti Leinonaili ja Juhana Nodhtnd

SINISET BUSSIT DESTA I 6, osl 1293VUO

R.ilion edellisissä rumeroissa oo elellujllkaisla kalwlolusfleloa kailisla llKLn busssista.
lisl. elerso seurEEvissa nurnsroissa. lusttelo on hadi u sillä prhetteella, että elulsi
00 lulloltu peräkläin kEikli n{nlroll, yksi ollsot auiot Sitten siirrytidn k lloseen jie.
lopuli. saay{telaEr 9933 - HKL;n kailrkien aikojen korkein b{ssin numem,

Hehinein Raitiotie ia Omnibusosakevhtiö
r 93G44
Hekingin kaupungin liikcnnetailos
t945 94
HKl-Bussiliikenne I995 2004

= auton HKL-nmqo. Sma busi voi
diintrii listalla L[t4mm kem ei
kohdiss4jos M numeoa on vaihdenu.

B = bulldoe {etumoottod),
E = herku (etunootroli),
K = måhuri (keskihooltori),

m = aluslan vuosimålli

Etuovi on ylenså etuaketin etupuolela
k€skiovi al*leiden !älisslj ja takovi taka
akelintalapuol€lla. Nokkå-jabultdog-
mallhissaautoisakuitentdn etuovija
kskiovi ovat molehnal aksleiden vålGe ä

B = nomaali 2-akselinen

2 = etuoliha keskiovitte matala.
lak@vella 2 askelna'

1 = k €n edellä. EJ@vella I Aketna
0 = lå)smatala ei dkelmia

P = puoliautomeni ("wil$n'),
AA- åuiomefti,Allison,
AM -automutti-Mdedeq
AS = auton@lti-Stuiå.

AV= autonåani-Voiti.
AZ= autonMfti-ZF,
A = åutometti. nuu merkti kuin

edellä tai merkki ei tiedssa
Nmerc viiite vaihteidfr
ruååijn,jos tiedos

KOITo ja POISTO - kÄ,11r'önono.ja

NmeDt ovar jiideslykssai: wci, kuukasi.
paiivä - wkkpp,00 loukaudsra tai

/ Ov = !årustelulyppi ja ovikoodi

L = låhiliik€nnelesilåupuntdbGsi

S = sutu ,4ähiliikoneb6si/puoli-
hiisri. kut€. L muna korkqt

P = poremdin vesteltu puoliturjsri,

on 6iteny pelkisletysti kotnetta

ei tietoa. 00 vuoilunn kohdallå sn sij@
taikoinaa nona 2000.

Piiiv?imåäillä on py.irry kerion@ s kcka
auro on todellisuudssa oleltu tiikqttun
tai poislertu kä,r&å vanlDisla buseisra €i
kunenk@n yleenså ole iiedoss kuin HKL:n
vi€llin€n pvm. Käytidönoro on silloin
lapoltunut jokin aika Ftivåniiitiin jälkd ja
kållitst poisto on kät1ännössä settanul
iapåhnu jo useita kuukauia aikaienmin.

HUOM. = muita tietojaja huomuh*sia
< = aikaismin / edellinen,
> - nyöhemin / seu@G
jhdpa = ajojohlimim puldistusaub

(nivelbusei$aneljållä) numercllå etuovi

Kolustoluellelon merkkien selityksiö

Helsingin kaupungin liikennetai-
tos 278ja 269 kesäseisokissa
1988. Kuva Juhana Nodlund
keså heinåkuulia 1988
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NRO ALUSTA Malli Tp. Vm Va/Ov KOK LK VAIHT.

Sisu

K112 B
t<220 B
K2O1 D

IST.

27
35>37
25

35>37
17

27
35>37
1T

2T
3A>37

RoyslTiger K 53
BT-6SCR r 72

KOzu

Helko K101-53
wlima K2XC-66

Hslko K101-53
Wima K2XC46

Helko K101-53
Wiro K2XC-66

Holko K101-53
Wima K2xC-66

P100

Helko K101-53
Wiro K2XC-66

Helko K101-53
Wimå K2Xr6

Helko K101-53
Wima K2XC-66

Helko K101-53
Wim K2XC-66

Helko K101-53
Wima K2XC66

Helko K101-53
Wiima K2XC-66

Helko K101-53
Wimå K2xc€6

Helko K101-53
Wima K2xc-66

Helko K101-53
Wima K2xc-66

Helko K101-53
liMima K2XC{6

Helko K101-53
lMima K2XC-66

4AEC AH76O AV2
44,849 530800
AAi,t,267 720900
NEY,577 020000

AC-70 530800
AAlJl-268 720900
NEY484 020000

AC,509 530900
aaM,269 720900
NEY-524 020800

AD-649 530900
MM-270 720900
021100

AF-a03 530900
AAM,271 720900

AG-86 530900
AAM-272 720900

Ar-569 530900
aaM-273 720900

aJ-533 530900
AAM-274 720900

aJ,539 531000
AAM-275 720900

AL-486 531000
aaM-276 720900

At-826 531000
aaM-277 720900

AN-324 531000
Mt\4-278 720900

AN-482 531000
AAM-279 720900

AO-7a 531000
AAM-280 720900

AO-875 531100
aaM,281 720900

650000
870000 Alunp.Eh.paikkaed.

630000
a70000 Alunp.Eh.påikkaed.

'kolmiakselinen

650000
880000 Alunp.iah.paikkaed.

'kolmiaks€linen

650000
880000 Alunp.rsh.paikkåed.

650000
880000 Alunp.rah.paikkaed.

650000
880000 Alunp,rah.paikkaed.

650000
870000 Alunp.rah.paikkaed.

640000
870000 Alunp.Eh.paikkaed.

650000
a70000 alunp.Eh.påikkaed.

640000
870000 Alunp.rah.paikkaed.

630000
880000 alunp.rah.paikkaed.

030000
880000 Alunp.Eh.psikkåed.

630000
830000 Alunp.rah.Paikkaed.

640000
870000 Alunp.rah.paikkaed.

630000
860000 Alunp.råh.paikkaed.

REK. K.OTTO POISTO HTJOM

267
267
267

2AA
264
268

269
269
269

270
270
270

271
271

272
272

273
273

274
274

275
275

2f6
275

277
277

274
274

279
279

280
280

241
281

l,lercedes-B Vaio O815D (N) 02

Leylånd RoyalTiger K 53
Sisu BT6SCR 1 72
Volkswasen Caravelle {N) 02

84M
B 4AECAH76O AV2
!r0Ä-4
94M
B 4AEC AH76O AV2
!r044

4AECAH76O AV2

94M
B 4AECAH76O AV2

84lu
B 4AEC AH76O AV2

Leyland RoyålTiger
Sisu BT69CR
Volkswagen Caravelle

Leyland RoyalTiger
Sisu BT4gCR
cilben Jumper

Leyland RoyalTiger
Sisu BT-69CR

Leyland RoyalTiger
Sisu BT€gCR

Leyland RoyalTig€r
sisu BT69CR

Leyland Royal Tiger
Sisu BT-69CR

Leyland RoyalTiger
sisu BT69CR

Leyland RoyalTiger
sisu BT{gCR

Leyland RoyalTiger
Sisu BT€gCR

Leylånd RoyålTiger
sisu BT$gCR

Leyland RoyalTag€r
sisu BT-69CR

Leyländ RoyalTiqor
Sisu BT69CR

Leyland RoyalTiger
sisu BT$gCR

4AECAH76O AV2

4AECAH76O AV2

4AECAH76O AV2

4AECAH76O AV2

4AECAH76O AV2

4AECAH76O AV2

4AECAH76O AV2

K53
r72
(N) 02

K53't 72
(N) 02

K53't 72

x53
r72
K53
r72
K53
r72
K53
172

K53
r72
K53
172

K53
r72
K53
r12
K53
172
K53
r72

K1t2 B
t220 B
lll 0

K112 B
K22O B

K112
(220
K201

Kl12
t<220
K201

Kl12
t220

Kl12
r220

AZP-347

27

2T
35>37

35>37

27
35>37

2T
35>37

27
35>37

27
35>37

27
35>37

35>37

27
35>37

27
35>37

K112 B
K22O B

K112 B
K22O B

K112 B
K22O B

Kl12 B
K22O B

K112 B
t<220 B

K112 B
K22O B

K112 B
K22O B

K112 B
K220 A



Hels ngin kaup!ngin li kennelaltos 277.
Sisu BT 69cR/5850/Wiima vm 1972.

Kuva lommy l\,lanner 7.10 1 972 Helsinki.

Elummaisena He s fgl'r kaupunain I ikonnelai
ios276. Sisu BT-69CR/5850 / Wi ma vm.

1972 Kuva Juhana Nordlund kevååhä 1987

Helsingin kaupungln likenfe atos269, Sisu
BT-69C R/5850 / Wi rna vm.1972 Klva
Juhana Nordlund elokuuhä 1988

He s nqin ka!punq n likennelailos2TT
Leyland Royar T ger / Helko vm 1953.
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H

R

NRO AI,USTA
HUOM,Malli Tp. \4n Va/Ov KOK LK VAIHT IST REK. K,OTTO POISTOKORI

282 Leyland
282 Sisu

283 Leyland
283 Sisu

2E4 Sisu

285 Leyland
285 sisu

286 Leylånd
280 sisu

287 sisu

288 Leyland
288 Sisu

289 Leyland
289 Sisu

290 Sisu

291 Sisu

292 Sisu

293 Scania-V
293 Sisu

294 Sisu

295 Sisu

296 Scania-v
296 Sisu

297 sisu

RoyålTiger K 53
BT$gCR r 72

RoyalTig€r K 53
BT€gCR -f 72

RoyatTiger K 53

BT€gCR 1 72

RoyalTiger K 53
BT69CR -l 72

RoyalTiser K 53
BT€gCR 1 72

Royalliser K 53
BT€SCR T 72

RoyålTiser K 53
BT{gCR r 72

RoyalTiser K 53
BT4gCR 1 72

RoyalTiger K 53
BT€gCR "I 72

871 V-130 B 56
BT-69CR 'l 72

871 V-130 B 56
BT69CR 1 72

871 V-130 B 56
BT6SCR -f 72

B71 V-130 B 56
BT.69CR T T2

871 V-130 B 56
BT69CR 1 72

871 V-130 B 56
BT€SCR 1 72

871 Vt30 B 56
BT-60CR r 72

Helko K101-53
Wima K2xC-66

Helko K101-53
Wima K2XC-66

Helko Kl01-53
Wim K2XC-66

Helko K101-53
Wima K2XC-66

Helko K101-53
Wima K2XC-66

Helko K101-53
Wimå K2xC-66

Helko K101-53
Wimå K2xC$6

Helko K101-53
Wima K2XC-66

H€lko K101-53
Wiima K2XC-66

H€llo K1-52
Wima K2XC{6

Helko K1-52
Wima K2XC-66

Helko K1-52
Wima K2XC{6

Helko K1-52
winla K2xc-06

Helko K1-52
Wima K2XC-66

Helko K1-52
Wima K2xc66

Helko K1-52
wiitu K2Xc-66

K11284M27
Y220 A 4AECAH760 AV2 3$37

K11281M27
R220 B 4AECAH760 AV2 35>37

K11284M27
t<220 B 4AECAH760 AV2 35>37

K11284M27
K220 B 4AECAH760 AV2 35>37

K11284M27
K220 B 4AECAH760 AV2 35>37

K112 B 4. M 27
R22o B 4AECAH760 AV2 35>37

R11284M27
t<220 B 4AECAH760 AV2 3$37

K11284M27
K220 B 4AECAH760 AV2 35>37

K112B4M2T
K22o B 4AECAH760 AV2 35>37

K12284M21
K22O B 4AECAH760 AV2 35>37

K12284M21
t<220 B 4AECAH760 AV2 35>37

K12284M21
K22O B 4AECAH760 AV2 35>37

Kt22B4M21
t<220 B 4AECAH760 AV2 35>37

K12ZB4M21ye2, B 4AECAH760 AV2 35>37

K12284M21
K22O B 4AECAH760 AV2 35>37

K12284M21
K220 B 4AECAH760 AV2 3+37

AP-471 531100 650000
aAM,282 720900 810000

AP,769 531100 640000
Mt'rt-283 720900 860000

AR-524 531100 640000
MM-284 720900 860000

aR-637 531100 630000
AAM-285 720900 820000

as,422 531100 640000
aAM-286 720900 820000

AS-568 531200 650000
AAM,287 721200 870000

AN,492 531200 650000
AAM,288 721200 870000

AN-46a 531200 650000
aaM-239 72!200 870000

aN-513 531200 650000
aAM-290 721200 870000

8L432 561100 700000
aAM-291 721200 860000

Bt-662 561200 700000
AAM-292 721200 860000

BL-663 561200 700000
AAM-293 721200 a60000

8L,886 570100 670000
AAM,294 730100 870000

BL-949 570100 700000
AAI\'I-295 721200 a60000

BM-242 570100 700000
MM-2S6 721200 860000

Btvt-248 570200 700000
MM-297 721200 870000



Helsingin kaupLtngin iikenne a tos 282 S su BT-69CR/5a50 /
Wlimå vm. 1972 Altossa olipoikkeukse nen koemaataus.
Kuvå Pertl Leinomåk 25 5 1976 Hetsinki

He singin kaupung n likennetaitos2S4
Ley and Royar Tiger / Helko vm 1953. Kuva
Roos/HK[4märaskuuha 1953 ll
Helslrgin kaupungin iikennelaiios 297, Sisu

BT€9CR/5850/Wirnavm 1972 Kuva Petd
Leinomåki 27.5.1987. Hels nki

Jorlensä påän saavutlaneet NKL294 276,
281ja 307 odottamassa kohtaloaan Variio-
kylån vårikola. KuvåJuhana Nord und
29 10.1987. Helsirki

295ja281(sekåmuita
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PAATEPYSAK

TaotlirllhGrr oi olo rrlarlkliairr .rrvoirt , iolloi lilii korroltr

Jos hålut saada nopesii ajarkohtaisia tieto_

ja SRS:n taimuuten alaå lfiellä olevistata-

pahlumista, se kåy päinså såhköPostitse'

Jouetvielå ole nukana. Sinun on ensiksiil-

moitettava rinkiin liittymkestäsi vhdistvk-

sen sihleerille såbköpostitse osoitteeseen

j.nordlund@lolurnbus.fi . Muihin osoitteisiin

lfietetty.jä viestejå ei olelå huomioon. Sanallå

SRS-INFORMAATIOTA 5ÄHKöPOSTITSE
suostul siihen. että såhköpostivhtevstielosi

vålittyy kaikillemukanaoleville Hålutessasi

voit saåda viestit PiilokoPiona, jolloin osoir-

teesi ei tulejakelussa mukana olevien tietoon

Tähän rinkiin voivat tulla vain SRs:nj;isoet'

eivät seuran ulkopuolisd Muistakaa: kukaan

ei ole tisså systeemissä automaåttisesti Inu-

kau" van ainoastaån ne,io*a siihköpostilse

ilnoitiautuvat yllämainittuu. sähköposti-

osoitteeseen. Yksi ilmoittåutuminen riittiu
Jos haluat erota ringistä, siiuikin ilmoiius sa-

Tämä palvelu toimii tåydentävänä väli
neenä MITIonja SRS:n verkkosiwjen rin-

nalla- Sfiköpostirinki ei koda sen enempäå

jäsenl€hteä kuin intemetsiwjakaan.

KEVÄTKOKOUS
2006

suomen Raitiotieseum ry:n kevålkoko$ 2006

jårjestetii:in Raitioliikennem

taina26.2.2006 alkaenklo 13 00

VAUNUN 339 OMAT
VERKKOSIVUT

Vau.un HKL 339 intemeLsivut ovål osoit-

ieessa ww.stadinratikåi fi
Sivustolla on tieloa vaunu. entisöimistå

sekå tlausajomandollisuuksista ja runsaasii

kuvia vaunusra emen ja jålkeen entisöinnin

Siwston kautta on mvös måhdollisla ostaa

postikortteja ja raitiovaunuaiheisia pinssejå.

www.nikkemedia.f i/laaksonen kriållisuutta rardelirkenneharråstajjlle

JOUKKOLIIKENNEFOORUMI
Bussi-. juna-, mitiolaunu- ja metrcharnstajille

suunnatlu suomalåinen keskustelufoorumi

"Joukkoliihennefoo.lni" aukesi 28 6

osoitteessa http://jltcc (myös helpommin

muistetta!a http:/4oukkolilkenne.net).

Foorumi belpottåå hanastajien keskinäisli

tiedonvaihtoa ja mahdollista niin uutisten

kuin mielipiteidenkin våihdon.eaåliajassa.

a ikåisemmin ei ole ollut suomenkielislå

keskustelupålstaa, jossa olisi ollut mahdol-

lista keskust€llaraitiovaunui$a ja metroisla.

Keskustelua on käyty mm ruotsinkielisillä

foormeilla. Joui&oliikeNefooMilla keskuv

telu on pal.jon helpompaja se lavoiftaa enem-

Joitåkin bussiaiheisia foolm€ftaon ollut

ennestiän. Joutkoliikennefoorumi eloa niislå

pirämållå liukempa linjaa viesiien tasossa

Moderaanorit pitiivät huolen siitå, etta foo-

nmi pysry asiallisenaliedonvaihtopalstana

Tämån vuoksi käftlijien on myös ilmoiiet

lavaomanimensåkåytiåiäiiedoissa.
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LINJAT
Muutamat mitioliniat ajoivat lokakuun alloun
asii tavallisla hadenrmilla vloroväleillå tila-
päisen kuljettajavajeen vuoksi.

Linjojen4ja l0arkipäivien vuorovåli klo
7.15 - l8 oliperjantaista 16.9. alkaen yhdestå

kahteen minuuttia normaaliå harvempi.
Vå.haisaamun ja myöhäisillm liikenteesen ei

Linjojen I Aja 8 worcvålit pitenivät ma-
nantaista 19.9. ålkaen noin kymmeneen mi-

Linjan I liikennöinliin ei tullut nuutoksia.
Kuljettåjavajeeseen vaikutlivat sekåyleis-

urheilun MM-kisojen vuoksi siidyneet !uo-
silomat enii kuljetia.jien ennakoitua suurenpi
poistuma kesån aikana. Uusien k'rljeltajien
koulutus alkoi, joten tilanne parani lokakuun

Kiskolöiden woksi rairiolinjalla 10 liiken,
nettä koNatliin busseilla Daanantaina I 9.9.

kello 22 alkaen liikenteen loppumiseenasti.

Linja l0 ajoi keskastasta vain Kuusitien kään-

töpåikalle. Kuusitieltibusilirja l0X ajoi lin-

Raitiolinj a 3T aioi "Aurottomana päivä-

nä" 22.9. klo 22.00 alkaen poik-keuksellisesti

reiniä: Helsinginkatu. Kufli. I Iåmeentic, Ha-
kåniemi liikenleen påältymiseen asti. KaaF
lenkatu ja Ponhaninkalu jåivät rilapäisesti

Tavallista harvemmilla vuorovåleillå lii-
kennöineel raitiovaunut lA,4,8jå l0 palasl-

vat nomaaliin talviaikarauhunså 26.9. maa-

nantaira. Nonnaalilahtheen liikenteeseen
päåstiin palaamaan viikkoa odotettna aiem-

Råitiolinjat ajoivat hanennetuiua vuo-
roilla 1 4.9. alkacn raitioliikenleen tilapäisen
knljetlajåvajeen !uoksi.

26.9.2005 22.00. Linja 7B Pasilaan päin
poikkeusreilti. Ajeltiin Hänleentie - HelsiF

ginkåtu - Läntinen Brahenkatu PoNoonkatu
- Viipurinkatu - Eläintarha. Pasilajäi ajamal'
ta.syy:kiskolyöt-Häiriöalkoi:22.00.

Runebc.ginkadulla tehtiin maanantaina

I 0. I 0. kiskotöitä, jonka vuoksi linja 3 B ei aja-
nut Töölön .eidiä eDää kello 23.30jälkeen
vaan ajoi Ooppemlta kcskustaanMannerhei
miniietä pilkin liikcnteen loppumkeen

Linjan 3T liikennöintiin kiskotyöt ei!ät

Kiskotyöt Runeberginkadullå jatkuivat.

Töilåtehtiin jålleen tiislåinå 1 8. 10. kello 23.10

alkaen, jolloin mitiolinja 3T åjoi yöliikenteen
päättymheen saakkå Mannerheiminlielå pit-
kir kie.tånättä Töölön lenkkiä.

3B:n liikennöintiin kiskotyöt eivåt vai

Ratatyöl Runeberginkadulla ainavain jå1-

kuival. Töitätehliin jälleen tiistaina l. 1 L kello
23.15 alkaen, jolloin .aitiolinja lT ajoi
yöliikenteen påältyniseen saakka Manner
heim intietå pilkin kiedåmättä Töölön lenk

l',4ånnheim-vaunut HKL 1 51 ja 152 kohtååvat
toisensa Varsapuisiikon pysåkillå Syksyllå
vaunuja 151 - 154 on nåkynyl vaBin
säännöl lsesl linjan 6 ru!hkavuoroissa.
KuvaJuhanå Nord und 22 9 2005.

kiä. 3B:n liikennöintiin kiskot]öteivättaås-

Jonkkoliikennelåulakunta p:iätri kokouk-
sessan I 7. I I .2005. etlå linjan lT yöliikenne
lald<a4.6.2006 alkaen. Jål.jelle jää siis ren.as
linjantoinen puoiiskoeli jB.

Linjan 4 ja 4T jårjeslelyä koskeva esilys
palautettiin uudelleen valmislellåvaksi. Tats

koituson tutkia busilinjan l3 korvaavajår-

iestcly Diir, ertä 4T kulkisi vain laiyoien

Kåpylän råitiolinja (alkujaan K) täyiti 80

vuotlå l8.ll.2005.Aiheestaon ona kirjoi-
luksensa rnuualla tässä lehdesii.

KALUSTOASIAA
HKLin lekcmien tutkimusten pohjaltå on
päädylly rutkåisuun. jossa Valmelin nivel!au-
nusarjaan Nrll lisatääD yksi aktiivisilla me-
kanisillaianuilla ja hiekoituksella varustettu

reli sekå noin 6.5 m pilkä maralalattiåinen
ma&unamo-osa. Kasvava paino kompensoi
daan noslamållå vaunun moofiorireh., noin

2A%.

Välipala vå.ustelaan vipuliukuovella,
ilmanvaihtoyksiköllå ja lattialåmmirykse11ä.

Markustajapaikkoj a on välipalassa lljatilaa
on kabdeUe lastenvamulle tai pyöråtuolille.

Prolotyyppi pyrilään saånråan matkus
tåialiikenteeseen vuoden 2006 loppupuolclla.

Piinos uudesta Valmetin nivelvaunusarjåan
suunnilel usta vå ipalasta.
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METRO
Sah!aiåikadun katu akennuslvönraalla työv
kennellyl pyödkuonnaaja peruuLli keskiviik-

kona l:.10. iltlpriliinruhkan alk.essa kelk)

15.10 juuri korjarun Sahaaiankadun Dctro-

slLlan tLrkipilaiin vaurioitlaei siIä.

Melroliikenleen siirtlimistä kulkcDraan

!ain toista råideltaelichiåä slltaa pilkir haF

k iltiiD, nr utla asiantutiioiden arv ioidcn nnF

kiif viuri{n oli!ar kuilenkin niin vähei5et.

etlä liikefiertä voniin iarkar i5 kn/h

Vamuostomcnpileenäpila tuettiin!ii
littönränl leräsvahvikkein. Lisäksi silta tuet

riin tuke!iil puupaaluin. Väliaikaisel korjauv

$ öt kcsliväI torstaiaånum I 3. I 0. asti. nul
r. ne $atiin vahniiksi enren rnctrolilkenteet

rloirtam isla. NopelLrrajo irus Poistetaan pcL

Siltapil!ri koialaan alkuperiiiseen nruo_

roonsa loppu\uodesta

HAVAINTOJA
LIIKENTEESTÄ

Helsinki: Ainakin I 9.9. pysiikkinljllöissä
pyöri tcksri: Linjat4..1Tia l0entustcel epii

tarkkoia Lii!enu4..1T och l0 prognoseaia

onoggnDDå. kuljenaiapulan takia pga brist på

?6.9.2005. Paljof liikenneltä aurlanul

vaunu halaittiin 8. koulutNajossa, Mäkelän'

kadullaklo 11.?5.

llKL 151 oli I 10. ihapäi!a1lå koulutLrv

Keski!iikkonal8.9. kello I 5 l0 hivarttu
yaun!169 hrialla iB poikkctbreirlLli Hclsirr
ginkadulla.

Vaunu 8 iålleen 17.10 a.mul'ikcntee*ii
linjelh lA.sanoln:6.10.

Tilausliikenneped!åunu HKL 505 oD

havaittu torslaina 20. 10.2005 illalla Vallilar
hallii ahpiha!1. la!elin påållä. Vaunuslaoli

relit inoletl!r krljetuksen ajaksi. Vaun! vie

riin Talhnraan peruskorjarkseen.

HKL l2 odottr nratkaa Hehirkiin lallnr

D.n satanasa2 L10.1005 klo 15.10 Krljetus
liike K. liissasen ( Siiliniärvi) kyldissä Vau-

nu tuotiin 505:en pållLuktro D!na.

F nausvauiule H-1 (ex H KL 344) riiltaå
iö iå. Nyl ol aan iyönlåfiässå nivelvaun!a
HKL 74 korjaamohallin r s!tlavåksi1åys-
korjäuslå varten. No n viikkoa myÖhemmin
74 ivaunun kori) låhii avel n päällä Otan_

mäkeer kortaltavaksi. Kuva Juhana

HKL-Ra iioliikenne järjesu Koskelaf
ra tiovauruvarlkolla sånpåivålapahluman
sunnunta na 1311 2005. säliaperheel
kujeretin pa kan paä le lMikonkadun
pysåklllå vaunu la HKL227 KuvaJuhana
N.rd Lnd 1311 2005.

E okuussajärjesletyiyleisufie l!n MM-k sat
nåkyivåi myÖs bussil kenteessa Tåssä
Helsingin BussiL ikenteen 425 ja408 MM

ki viteiiyinå pårkk paikkaku!et!ksissa K sa_

ha inllona8.8 2005 Kuva KariPäavola

-1i
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Manne HKL li4 näkyi koeajolla
27.10.2005.

2.ll. klo 9.00 aik.an linjalla 6Arabiaan
päir. Kurvin vaihteessa Manne 15,1 pois

kiskoilta.
Nrll LIKL l02lihti lalclin pääUä kohti

pohjoisla (Talgo Oy, Otånnräki) korjaft avak
si tiislaina 8.1 1.2005. Vaunu sai takaosaansa

kolhlja peräänajossa åienmin syksyllä.
Vaunun 74 malka Tålgollc Otanmåkeen

peruskorjattavaksialkoi l7.l 1.2005.

HKL 8 on halaillu illapåivällå21.1 L liF
jalla lA. ai!an kuten 21. ja 2i. 1 l. aairupäi-

2l.li. havaittu Karia vauntrt HKL 8 iå
I I KL I 4 MaDnerheimnrtiellä kouluusalossa

lhden.iälkccn iltapäivällä.
Ilt& uuhka$a 22. I L Variolram vaunqa

liikkul yhdesså lirjan I^ ja ainakin yhde$ä

23.11. HKL l2 oli peivallä koulutue.jo$4
iltapäi!ällälaas llriallå l^.

ToBralna r5.9.2005 haNinainen näky:
HelBrn maakaasukäylLoiren Volvo / Säme nrc
2l2Hehingin linjalla69.

Edellisenä pdivänå Jokeri 550:llA liikkui
jokin Scan ia MaxCi.

Havanrtoja haanantainå : l.l 1.2005.

HelB:nauto 9. Scania/ Lahti402 rä!snatala
H:gin hnjalla 61, Volvo / Säflermåkäasuauto
scutulirjalla 61 I i. vaun! 8 railiolinjaLla I A.
aiMkir illaruuhkasa.

ConcordiaBus Finland oli l.itlanul Vol-
!o / Cårrus rcliautoia oudoille linjoilie vii-
korvåihtcc$a 12. l3.l 1.2005.

Lauanlaira I Iamccntietä kulkivar peräka-

naa ko. bussir linjoilla 74ja 71. sunnuntaina
puolestaan linialla 7? jolla hannraisuus koe
keej uui sunnunlaita. arkcnahan näky on noF

HÄMEENLINNA
Häneen Linjalla on ny1 käytössä entinen
koultrlusarlo LFR-527. 

^uto 
on Scania

Ll IlCLB / Carus City M.
Vekka Liikenne Oyrllå on toinenkin

tanskalaispedinenScaiiaNl IICLB/Wiima
K:02 (narala), tämä nrmero lla 7. Samanlai-
ncn tuli ajoon myös woden:004 aivan lo-
pulla(VL9).

TAMPERE
Våinö Paunu Oy:Ue on jiilleen rullut jokunen

uusi Scala låhiliikcnteeseen.

Låisilinjaioy:n linjalLeT9lul kaks Carus Friy
/Volvo B1oti -lähi iikenneauioa Rootsisla.
Numerolovai45 (TNl'145) ja 49 (TNl-149

kuvassa) altoklertoon kuuluu myös Kyrös,
kosken vak ovuoro. Kuva KariPaavola

Scania L113CLB/Carrus

maen kurss keskuksel a.

15 10 2005, Håmeenlnna

rahl tilalla. Auto 77 saapui

18 8.2005 Kuva Kåri

Paun!n scalat50,77ia

Llnjanumerc löWy nyl

ftnrrr{



Länsiinjoje. uudlshankinio hin k!! !i
Loppuvuodesta 2005 tamä lr sblsAxer. jo å
ajetaån r in ähe eLnnåvuoreenkuin
kalemmas Parkaanoonk n Numerc on 38 ja
r-akrst-orinä YG E-738 11 ll 2005

Kuval y åoikeålåja vasemma la Connex
F nlandin s sä setåutosiLroilatkuNat
Haltamåenå t! i7(NFU 859) jokaor
auiomaaltiva htelnen Ajokk Express -
lah ikenneåuto Hisloråå. k!u uu Lavianla
Por n isåks åjoå Rlolsissa Da alrafik-
å ueella Linjeblssi la .umerol a 033.
Våståalasl Hauiamåe le s nrett r t Ialle
kauko i ke.ieå!toja Päåkaupunkise!du ta
puoleståan si reltii. 293 (YAIM 213)W ma

K202lVolvo A10M palaneen Låhi400:n

Kaikk 1äman sivun kovalKar Paavola

TKL:n kesan 2005 kå usiopo slojenjä keen
a oon la va n kaksiAlokk Cily n ve autoa
355]a 356 jotka molemmat ovat våra
aulaina MyösyksiWiLma nve poslellin.
jaje !a on kuilenkin vielä 357.358 35914
361.

TalviaikataU!jer vaihtuessä vo maan
15 8 2005. multlu nlasiopajon M!!n
muassa Pohiolaan ajånut ll katkaisi n

Pyy.ik ntorleja koryaavaks lul nlå 27

laka käåntyy!ude a Ryydynpohjaan
lehdy lä käänlöpaikal å

28 412005 ftnrrrof



Tamperee alarlesleryi. Pa kalrs kenfe
påiv äesleli .lr4er.edes Be.z. nåtålå
atl a allsta . Gkennetl! Lahl ScaLa
15 9 2005

TU RKU
lLtrLu..iLLtlfU rr.Ll1Ltr r.iirrr l.r llrlLxri
l.n 'LLr\'r.r, 'rirrl l.r ! ,r rL. i Lrfr.r,
1n1., 1L.,n,l!,,.r1tr . l rI LLrr \ir'i,iri' srn
n.\\.i.lLrifllrirrir]Ll.,rl\rrrn.ilr i, J
tr.r lurrir.rr|rr! ri .r\rr,iir \ Sr.rurL
(, r\ trrr\trlnilL r rt'r LrinL,ir rr I ! tll, rrr
rirt iltri\ o..l\.u L I i..llil\r t\ 11[rr.r\f
.[] \i.ir!f{,r ]lif

VAASA
\IN.l'r Li \ :.i rl..ll f r r$ r\1k,flu
\\Ls\ ii\rol.r l()t)l\.rflr\ ll( Lll L('
(.rr!5 il1r1(ir\ l. \!r(' o r.' lLL.r.$ fllll

lllollrf I fi. r *i .r \.rn,rr ri rlirl.r rirl

i!1r)\ri.f L.iL.Lrrfef Lloir .ijtl.iL\fi\Ltri

LÄHI.JUNA
\ nl \ i\il. iii tilr:r al:l I r \r n .tL n L

\\t \[L !!\,]llrlri \rn.cirr i\.ni llt \ inl..iiil
lorff.r rlLx Snrlaoir l)lrlf l.aitnt1.{lfl

\cn ifrri r liit\rntxrl\\f\\r \r.rfr !lstx
l.\\.r rdr\ si.,ii.ll,l.\rfnrlnrf\ | -Sfrl
jr r.r.jL\..rLil f. tLi r.rnLLliir.l.r\isii Sr-

fff r \\.rr r\tii.iLLr, \lf trLi L\r.^rtliL\l+
Lrl,L., \,lrLr i, {n,ir.r,

ULKOMAAT
\l LmrnirLlirrtii rlul.ilrrrl'r.r.r irrrl
LlLn rrfr .Lruifrs\rrrrLln.illir .r \f rt r

r\rrrrrrr la () rlL \lrLtrr r r(
,rljii r. {ijrrlr ] rl(frrr rL\rLLrnrL
l\ati !ri\!\rrri \(lt\(, L.L rr {rrri ,r r

1!or. \ rL 1.' ]llfuf, rLrrLLLr loi' f\]LLill\
\liliir o\.[ r. L- LLrn ].1rli Il*!If llirriiir iil
.orr: I rliLh..r r\ .lli\r.\iL\niNr\it
trr Li,i oli.Li ,ur t \''1,\D Mrii.

TLo kenno tslåt hankk var syksy !a 200s
.!e h nså l4 ent sra concord an vo!o
BroBLErCatrlsC ty L aa Myos Rrols sså
önkayryosroks la haav ntarttu nm

Y dpanaJu n5l8(ent Concoda225l
Pwton a6 9 2005 Klva Kar Pååloå

Keske åTurun C tybus4 (enl Concordia
253)Lnla altoasema. pysåk la 27I2005

A mpana Nyholm 57 (ent Näckrosb!ss
sl03lA. rkarslefs Iala610 2005

Kwa Rislo Le no

':l r t,

I
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( I I ':f Lj|.rj,ui.l t,! I lr I r liff 1

f Lr .rlri ril ,rr r .r \Mi \ \ urlLuf r

r . L r r r1i r,ii r\ rlii li I nr. l'Lnl. if ii
r,.rLLll.r1.rrrfi.i.rl,,Lrrl[i]'Lr.'

\: ,.rLl ,i\ l1.lr.lrrfrt 'rrrlN!\Lrri.
rlr! LLrl.,r r )lllirrri..r lrl r rL.s.flr.'r'

1.1!, llugrrff .f\f,r,iiirrrIl)oritinn,LnLt,l
riLtrLrr\ !\r rr ir LLu.rLu l(rl l.rrr.r L\al

I i.trr( \ rliitifii\!n r

MUUTA
llc.rf.i l[.. ]r!.111.trl(, t,I ir.ri rLr'L!'
rilrlirr.L ui,r rfL..rr I rrrtjiiiL ff (r(lr nr.
\tNrf rrrrtrtr L.r r\jl.liiiir !| lli\:il\j
i,rLr,. ,L! i \l.rrL r \r rrr sr. i !lrdrL rlr.n l
l.(lL Lr rliLl lll \lrriu r i.r i.r rr folrlor\rtr
{trrr rrr|\.ii(l.i.ii Lflliii\ rl'Lrr LrFlir Lttr!

1I.\r r r:L l .tfri!!f r\I|rr raL f.l{ril I
\.r!f!1\.r i\.rLLr rrrl rnjiri\L.rL \1]rLrr \r
rfu.rn l\. rar Lr l)f r . \rff i\lrLt(^lliir f r

tiLlo Lf. Lr rli r rof I llr r(,

Itr n.h.r:r!r.r I rrl,rLLitrL. L\ r(r\ri$.i
Liiii inn1,lf.ri:irrlin frr \Lr L, rfiittr I fltr
1!uli l'.1r LtrriLi!.: frfl\.trLiL ll!f.hr I f\r
rrlL rf .jLrLlj. nL11.r rr.r\u llrl..r.r ij.'LjjL\
r\r fr.L.L.ir di r.ffLtrrLLr \.rn. rnlrrrfrrir
ir | .lnL(\Li ilfrl. I f\r I L lii, r.liLL

Itr lllrr .i,L\.rn1r ( ]L\L\Ll) i i,.rr llrl
'in:if ir \ r!in flrr.r .rL"Ll')rLu.f L'Li')
\,irnLL \rL:!rf!rirL rrr ll) l\.Lirrfrl\rr
rl Ll] iits.f.]11i11.r L. \..!irj.L L 'rld

l\rfr. i r NLbi \rlirrf \lrL,"rl!l
|\.ril f.ij.rlr.riNiL\rt. I I illl\ ir.fffLr
rri .r ri I frr]n i\Jfril fLrn rrt\'iililL.Lrh
Ldr.rrl.r'.rllr (r!iL rf rrflrlr r:IIt l..f

rii.i.L.i rf r, LilILfll.r fr

\l.l'.rfLr ril r. r! (lr r\\ n:irir .r \i rLr r

,l

/r

::FE

SEURAAVA NUMERO
l.hl I lt)Lr(i rlni.nt f.. ri irL r'.ut:'.r llrlrh
\|i1|.r.rLiL.irrrl...i1rLrrrLLl. l; irlrr.l
n.nr..'li.Lri ' r l'j.iiirt\'li. L. \,,i I rrr I

L.L,rlll \r.rLlr

KIITOKSET
li li l.r1r.r r\!!L '\!1 1!Li\I n1!rL.r\ LLr,

itrr,i L.l|, i l, ,fj

Vastlrafk I Golebc€s Spa,a.!a r,423 701

nla å 1,1 N'128 la u29 salolen k.yttoi! ee
vahenemaå. !!sen 5tro varnltei
kåltloonoiof nyota To sla seks M23 ra
f,I29 !a!.lja on o !l rkenteessa lseta
kynNen a 1y l00t KuvaJ!hanaNord!nd

Jlfakolrla.sLd lgoi ra.ia a Kaks
A30B r B3aB+/\30ts{a: kkål!.a. (otlaavat
to sersa Brev k. ase naLa (tvåJtha.å
Nordllfd 6 10 2005 Ldin!o

Ko m var nr nei r.likalun.
1A308+B3DS+A30al odcria. Torsv k n

r kennepa ka a v.sta.nl! e!åår!naa
Srurrosa Ld iOoi rall.testa on
yks r.le sia nlaa Ratåå on mc.lem soii!
er a ko na nrllta peru. rl..n s I lars n

pernte kas (r!a J!hanå Nc d !fd
6l0 2005 Ldngo

I 'ri'r ' li
30 412045



Iallinnassa ja Vallilasså
tävskoiatiu Karia-vaunu HKL
12 iuorelne maalp nioireenja
k iltåvine koristel stoineen. Yhlå
såkeröivänävaunuonollut
edellsen keran i meisesti noin
46 vuoita sitlen elivuoden 1959
opulla. Kuva Juhana Nordl!nd
17 11 2005.

Talvitu.ielmaa Pohjo ankadulla.
Ykkösl njålla WS-vaunu 355.
Kula Jotma Rauhal a 24 1 1 97 4

Tnnrnof 4/2005 31
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