
lTro
rssN 0356-5440

1978
KIITIMAII{EI{ JIIIIDI

TUTEE
sivull3

TttlA

II

Lr' '



OSOITTEENMUUTOS

guonlen Raitiotis.guE .Y:n otoito on muulilnut 1978'11-01 :

Uusi oloittErnmo

Suomsn Rlitioti6oun rY

PL 2U
00531 HELSINKI 53

Vlnh.n pGtioaoatt on kåytttminon kiolldån .anohrsta päivältå fafru'

?L2?4
sF.tnd3i ttElslltKt 53

@ :llo-s
> KO? Hrl.Ar.tl loSl€Gl@t-t

guol.En ialTtoltEsEuFA ry

RAt'lo tssN o3a&6440

tifinunnt

Suodr F lalioti.r.lrå .Y

p.rui.nu 1972{ln0: nmryt i.lrtti vuod.....

F.illo on pliLrlltllikmndLn h..r.n.il.n.nout!tutd rl.tolll...

Julk Lwn knioitr.vhn h.nkilötohr.in n .åk.'wtr.n d t ruir.. oll.
vålttanattå yht dvll loimitukrn r'i jullciriirn k.Fn.n k6i!..

llmolru$lnrd pyyÖttL.l tolmhuk.h.,

L.htl l..t .n iLnlll. dtrrtlofin. iårnLhr.na.

O qOrYFlGHlS{ot'.n Bdtloddon 1978
THn lult hllnt l n dn ill.nilmh.., rionl.l nln n i. l.'rltdmi

r llrlxnlsrl, olokuv..m.ll..rlokoDlolir.lh t.l {hlöl.nl {mtr
roknhukrn.l. tldoitrd.n/ks\.ri.n lsF. ki.ll.tåi l'kulmikribins
.n tun ldn p..rr.t-||.. Guor n Ad!*oko.ln n:o {X/19€1J
All rlcli. r.ry.d snÖ' lnnir.ndd C.pyrldn Co.lnldm. No p.n
ot rhL p{bllc.don mry b. r.toö..d ln .'v aom or bY .nY il.n.,

å.nLd or .lcfonic, lncb.nie itFrocoFylnt wttltdt 3 witr.n
Fmk ld trch th. .dior .nd rh. .ulhd.

\l.J
112



Mikko Alameri: UUSI JllHllII{AUIll

Hslsingin kaupungin liiksnnolaito6tilasiioulukuurla 1977 kotimaitslts teollituudelta koeiohdinauton. S€n

rakentavat yht€istyö.så Oy Suonen Autot€olliruur Ab eli Sisu (aluita), ov Wiima Ab (kori) ia Oy Ström-

berg Ab (.ähkölaittsst). Ky36e!6å on erittäin m.rkittåvå suomalaisen teollisuuden oluev.ltau3: tyrbtoriioh-
dinluto, iossa käytetåän oikosulkumoottoria.

Ky.oinen iohdinauto (HKL n.o 1) ilmestyy alkuvuodeita 1979 linjallle 14 testi' ia koeaioihin. S€ursav86la

kåsittelen lyhy6ti puuttumatt! låhemmin Holsingin suunnitelmiin iohdinautoliikenteen uudellosn käyn-

nktåmis€rtä ia laaisntåmisotL kosk6tan bui.ilinioillo. M.initut suunnitglmat sekä toi3ralta Hslsingin loh-
dinautohi$o an 6n3immåinsn kausi (5.2.19i9 - 14.6.1974) ovat io omisn artikkelikokonaLuukrionsr
eruoisgt.
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Puh€€na ol€va (koe)iohdinauto vattå6 olk@sultaan ja si'lln
tukseltaanva*inpitkällenykyisiä normibusseiå llm€istä on,

ettei ns. nåvållinen matkuståiå) iu uri huomaå bussi. iohdin'
autoksi ellei havaitso katolle siioitettuiå virroittimiå {t{årvia
|' taisittdn oudoksu bussin äänetöntå kulkua - di.s.lin jyri_

nähån puuttuu iistä ympärirtölleån mi€llytdivånä joukko-

kulkuneuvortå tävsin normaaliaiosta.

Johdin.utosså on pieni dieselmoottori, jok. toimilt.a apu'

kono.n vkkaa.Täton mahdollinen virt.kåtko! ei 6fi iohdin_
.utoå iatkåmasta matkaan!å. lvluttå vaBinkin varikoillå åpu_

moottorista on hyötyä, kun åutoa voiliikut3lla aioiohdotto-
millakin alueillå.

Kyssinen apumoonorion 40 kw: n diessimoottorikåyttöinon
400 V:n kolmivåih€gon6rr.ttori. ionka iännito tå!$uunnå_
taan n.500 V:n tåsavirraksi.

Johdinåuton .lustå, påin6ilmajårrujårisstslmå, ioulitut i.
ohiåuslsitt€€t va3taavat pääosiltåan diosålbu$.i$a kåyt6tty-
jå våkioråtkaisuia.
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Johdinauton iähkökäyttö p€rustuu Oy Strömberg Ab:n k..
hittän*iän oikosulkumoottorikäyttöön. Tåkå-åks€lin ia åu-
ton tåkapåås!å sijåitsevan apufioottorin välissä on ajomoot-
tori auton pituussuunn$sa. Tämä moottori on €ysin sulj€t'
tu 100 kW:n 3-våiheinon oikosulkumoottori. Aiomoottori-
kåyttö p€runuu tyristorisiiåröön. Hebingin nivokaitiovau-
nui*sa slkä sveitsiläisan Winlerthurin kaupungin koojohdin-
åuto3så vuo&ltå l973on sovellsttu ns. kåtkolakåytöå. Tås-

tå .d6ll€!n k€hitstty ns. inverttsrikäyttö on osoitburunut
vi€låkin sdullis€mmaksi sokå Hokingin m€tron nokk.lunån
moottorivaunupår€isså (nrot M'l0l-M106; Valmet/Ström-
berg 19771 että kuluvan vuod€n maaliskuussa koeåjons.
åloittånoes.å wint rthurilåiriohdinsurossa. Se on siis lärjos-
ryk$3ii toin.n suom.låis€n råhkötekniikan saavutuksiin
poruituv. nykyåikåincn niv.ljohdlnauto.

Mainittu invlrtterikäy ö, iokå pyrtyy hyödyntämän jånu-
tuks$så vapåutuvan en6.gian, on Oy Strömb€rg Ab:n.uun-
nit6bm.. Kork. lvånhån polvon, johdinauloon verråttunå
tåmå uusi n nåt.lmå t€k€s nykyiohdinauton sähkön koko.
n.iskulutuks.ltaan hyvin såi:tneliäåksi, voidaån ky3.iioll.
suormlai3k.ksinnöllå ennusta. lherkittävää tulåvåisuutta-
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Ajojohdon 600 V :n t6rvirt! muuttuu inv.rnåriyksiköss.ii 3-
vrih.ir.kti v.ihtovirr.kil, jon kå tååjuutrå i! jänni$nå muur-
t.nr!ll! rååd.tåån .Jomoottorln pyörimknopounå, Kun ioh-
dln.llto hrrutt å,.Jomoonori lJokr siis nyt tojmligorur t-
lorlnll r&utt r lllk.3n.rgisn €hkö.norgiåksi, iok6 frålåutuu
inv.rtt rln k uttå tåklisin !,oiohroverko.toon hyöryiårru-
tuksan irgraukranå.

Apukäyttöjå, kutln kompr.$ori!, ohiaurtohoitinr., tuut.r.
timi! lo!, v.n.n Johdin.utosss on ståsttinon åpukåytöin-
v.nt ri, jokr t k.rmåhdollis.k3i oikdulkumoottorikäytön.

Mrrt!.-joulukuun v.iht ..rå lohdin.uto nro 1 iihroitiin Oy
Wiim! Ab:n tshtåiltt V.nt..lbOyStrömborg Ab:n tehtåilt.
PhiJånmå.ll€. Si€llå åulo viitrl.itt.llåån j! $ståtsån kooaioi!.
så- Nåmå åiot lj€tltn rpkki.n piiåltär, t'. iohdinauro pysyy
påikoillåan hiuk.n mr.n pinnr.t' kohot trunå. Mutta pyö-
råt pyörivåi sitåkin viuh.mmin. ..

K€vånrlv.lb nro I3itt n ilrpstyy katukuvsån,Toivonavåsti
viimåirtåån 5. h.lmikuurå; rilloinhån tul.o kulunoeksi 30
vuottå H€kingin iohdinåutoliik6n6sn aloittami!6!ta.

å!i*-
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BKL nro 1

pituus

akseliväli

korkeus ilman virroittimia
virroittimien työskentelykorkeuden

åärirajat
leveys 2 500
ajomoottoriteho (jatkuva) rco
varakäyttö: - dieselmoottori 51

- generaattori 40
keskikiihtyvyys 0-35 km/h (tyhjänä) 2,1
keskikiihtwyys (nimelliskuorma) 1,3
hidastuvuus, sähköjarrutus {ryhjänä} SO-1 km/h 2,1
hidastuvuus, sähköjarr. (nimelttskuorma) 50-1 km/h 1,4
ajonopeus {normaalikäyttö) 60
ajonopeus. varakäyttö (tyhiänå) 45
istumapaikkoia 37
seisomapaikkoja 30

11975
5 900

3 140

3500-6000

mm

mm

mm (måan pinnasta)

mm (maan pinnastal

mm

kw

kW (400 V, 3-vaihe)
mls2

mls2
m/s2
m/s2
km/h
km/h

{+ lain sallima tilapäisylitys)
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I

Alustan kutst oEtnr SISU? tehtaa a 78'0747
Cååss/i v,rws t"ken åt S/SU plant on 7 July 1978.

Kuva/photo M i k ko A I ameti

Alusts & koti kuvattu WIMA:n EhEa a 78'1004
Body & chasf;is photognphed aa Wl IMA plant on 4

Ocaobet 1978.

Kuva/photo M i k ko a I ane ti

Kuva/photo M. Alanei,30.11.1978, Wiinan tehtaalla, at

Autosta puuftuivat tikkaat sekä kaikki kato e siioittavat

Ladde$ and all the equipnent to be placed on the rcof werc

micsing frcm the bus
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TAtul{1{A

Ithrl hi

Trommid liiguvod jälle,

rekonstrueerimine iätkub
Nagu teåda, krtkeltåtl ööl nevrt llbllut.völrnet. Rdö- öhtuk! tuldl lll$end6ga tol-

våltu lsupåevd koSu llnnår b.thede ttlhutml!.ga rnöne me. Melster Ir.h Alåd jål
t!åtnrnlltltlw. Alåte! tånr b..t!l v6Er .Vlru, hotelll tulemulteså lgatl rahulc. Jr
borntn!(Bt a8å !ötdåvdd tmtn- Poole !ååv!d eutod Påmu jå miks ka mitte, kul 6!l oU nll-
tt d ,ålle. S€ålluur$ kehitb Nuva mrantcc .lgus€s kaks suguste hakkÅjat€ meesle tå€!
rrutlclt ilhesuunåll$ il!a- r6llurtd,r. Påmu måartee nagu bltgadlr ElrnåI Od!|lr!l
lutru!€ pöhtmöte, mlda .Öh- .E8t ntå' t€rtrl pool!€s k0l lreevltala Etno Tulp ,t.
tut€hd €elrnts€8 nurnbdr lå- l€! vuak!. könr le€ puude- Mehi rö6mustås .e€gt, eth€rnalt 3€lgltåU. rcc thå.ralrirr siii öi tårvrs trarn- '-r.aircfl:vane riir.ro*aor ,"1"..11*9-^",*fl9.^T:'*"--d-
''{d nadaFah.tu;ks'kårsu"t or nii-d'k !€leka er SL!: Hå'J1:*",:iiiillSjå; 'i,'ilt:årå låna nrrs ml3 nende dads vårsn malaDåndud rq9- iili,ä orii*tiåi ii',iilii a'å.r,.krie påer,aaa kordå saadell? pad vanad.as

va*ost ellere knsrbuer. tu*rrr'rne r..å:1" +:!:1ä: pÄevå lmkeur. 0hteld håårlll
urunl "oui"-as 

vi.u "el- viii t!åt d#ä"i:#;L*H: hrues rukremtstlnslmu't' P{'
:er<un,'rus reronrtrueeirmhe k;Gk; nil* "å;;;ö" I:.*,.-.:.S'il:l'l:!"1--.:!"-t'
['Sg,#ij:,i,'r-,#;ril*i**"n":"**$t:ålS"'"*irT",lTÅHt1"å:
a'F,'.""1i:tui.j5;,ffi^äö *i:?s-lli l;g i 

f [i fii-ft :ii[l". m"a" s;
nlng mcld.r BEIN ÄL./UllOA. s6lta.

ffiAåIl#;:'-1åF*;;* iiL:v*:l"m*"åxå: ff::"Ji*"#"i"":!T*'1H:t€.b kodköh;latult te..le- std laupåcvsl ,r p{hapåevål :i::-*"-'-:'-1.-ll8:T-,i! *
ehrtalatesa, thgis våJådu5 ttiöl€ ttrlttrti pt'trts.' rööi ter'ti påra$ åsJarurr ooE$o
luuFnd.da sla.uubuvrt€ tå- kåh.s våb€tu!€. lå Jube elle & XUUS

I.lt - lö! lllr.
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PRllllSAA Emil Hohn; 
'Såhkökipinå, 

iok. våltoitri m..itmån',
wsoY 1944
AlkuFråimn b.kkiläinon roo3 rJiskrå, kurå dobyts 5v.tar.

Siihor lopprd opintaeetEi Lr[poDgir råhlölåit }s€co: js molenmrt lthtivåt kotis
tohti. E_e hdLivat iuuri aiuri! pdbbn. podlrti, kua Seppo pyröhtyi ja aoitti u!u-
vrjaa', josse oU muutr.mia tåst'il5åo maåtsttuis raitiotievaunuja, rlnoinö6ei, ettclö
trttoisi jotakir nitiotiegtä&in?r

. rVa,rsia midelliini, mutta hatkallL I\dehlti Sinö tidåt, ettå rsitiotieydmut kul:
Leyat såhtöroottorien avdlE ir €slyat virtausa toiaaalte ilmejohdoots, toilsolts kisj
Loiste. Se on €rittåiD lriyttniöIi!€tr ratJraicr5 johon on t6ir p65dytty yssts muistå
ra,keDnurtryoista sastujcli huotiojco &o&elnustelt iålhe€o. Såhtö[8dso ke&si Wem€r
v. Siemen& dynsmoperissttr€o kdnijå. Eånen eosi|lrnöiselli sökövaunullra,n oli
kolme kiskq- ra.r,den p6åIlö re kulki i8 niitå LÄytettiin eanalla yhteoå kohtiou,
Kolmas - oikeastaåtr vcir li€ta[iura - toimi johtimina ja re oli huolelliseoti eris-
tetty va,reinaisista kisLoistå. ldetsIiuror yast€q h8r*asi kupsrijousi, joka oli yhidis"
t€tty lroottorin tois€er hårj8ån, toisco hårjsn oll€sss pyörien jc samalla tirkojen
kanssa yhteyd€sså.

rTiimii Lolmitiskojfieatetnii hy!ättiin
pian, sillii i€ oli saoge! vsåra.llinen. Jos

ecim. joku kompastui kiskoihin, kaatui ja
LcLetti renalla kirkoja jo metallikaietalet-
t8, ei oDrettomuur ollut Yåltettåvis8ö. 50o
yolti! jiiuitteiDen tasaYirta voi tepPsa

ihmisen tri ainakin Biheuttaa pa'hoja t€rvey-
delliriå vahinkoje. Sitii paitsi ei kolmannen
kirkon hyviistå erfutyksestå voinut olLa pu-

hettakså,n vsEiDks8n vesi- t8i luEisateello.
Sa,mat vaikeudet €siintyivåt kun Siemers

itfti tolmanneo Lickon poir j8 köytti 8jo-
brkojo pcitiivireoa ja negatiiviseoe tohtiona. Ny-

Ly{tu yleisesti kåytånn&8ö oleva ilmejohdin on lre-
riisiD Äm€likrst& Selr muodctå8 raidevÄlin koh'
drlle 1.5-2 Dctriå unurkator ylq)uoleDe jÄnni'

ktty tuFrihbta- Vsuoun l(8tolls on Diin s€,Botu68a

tnlleyjerjcateheral jousccn kiillitetty t{oko' ionks
pöÄhi; "; sijoitcttu pyöri tai eanlolaahustin. Joirsi

+rinas jattuvosti taokoo ilaniohdinto va8ter' Diin

ctt6 varÅilirtakin eåilyy hyvå Locketru. Kiskot toi'
!!iv8t toiscDr iohtiD€DA Ilmajohdir on tiionitetty
atoiriilramettaialan}oibin'jot}aonprrole*aalkiinnitettytelojenjulkiaivuihin
td pylvåiriin, joe mar.ka kulkce avooaist€n peitkojen yt' Temn vinanjohtomiaeo oa
*iircnpiin rioibin verrattuDr' paljon kåytinnölliseoPi ic ebdottomssti Yaaraton'

r4LilÄi;t€o ;nujeo YiranvelittimerÄ kåytet'änn yleireati Siemanein kekrimiiå san-

L.l-{hultintt .
TillÄ vålin he olivat ilttåne€t karas trakseen 8åb}ölsitoks€n ja inrinöri. Sarla

trisaåti lellooua. rUinrlle tulcc&ia tiireq Mo ronoi. tlbytyy menli reitiotievau'

!ulL, muuteD myöh&tyn'r El tulldvot yli Ladun ja jöivtt seiromaau kilven koh'

lblla jwa oli kirjeitrttrinr rPysql*ir. EetLen kuluthra tuli raitiotievounu" he artuhrrt
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gisiille, mutta elvåt istuutuneet' vean iäivet seiso-

maaq etusillslle, voida,kse€n t{rkksilla vormun kul-

i€ttsjaå.' K,* loikfi olivat tulle€t 8i8Älle, vetåiai rahastaja

vautrun låpi kulkevastå nehkohihnestå ja etusilLallo

soi Lello urerkiksi, ettå kaikki oli vilmiina natksn

iatkami6ee[. Kuljettajs antoi sitten puolestå{'D

i<aleoitsoittomerkin, jotta ksdun yli kåvelevät jalen-

kulkiiat huomaisivst Yaunun lähtevän liikkeelle' Sit-

t* tteo pee"ti kileiierun vepeaksi ja käånsi toiste

kampe.a oikealle' Vaunu liihti liikkeelle'

,ioito, jot" kuljettaia iuuri ktuittelee, on nimel'

tiiön Fäåtökytkint, selitti insinööri Sarka' rSe ei ole

muute kuin Laite, jolla kii.ynnistysvastuLrot kytke'

tiiiin virtapiiriin: Reitiovarmul moottori, joki on

siioiteth.r kulkuneuvon alaosaah, sietiiii yhui vtitrlin

kirin rnuutkasn siihkömoottorit kÄynnistettåe8sö heti

e1*imieluiste,io6vaunutll"ö"tuåm'hff';åffi "tff 'H*"Y":Ytr'ffi
,r'u.rlu, U",r"iri tsssis€sti, poistae kutjettaja oiittlt"U* Yllki l*f<etft 

vastukset'

kunnes tiiysi nopeus on ssavutettu. Sgadaksien vauut pysåhtymiiiin kuljetteja köifn-

;t k"-Å toåeIe puolelle katkaisteD sit€n 8öhköv€rkon ja moottodn yhteyden'

iAtt.rl^ 
"i 

enäå car virtas Yerkostå, mutta kosks Ysunut kulkevat eilelleen' alkar

moottori toimia dynamone, synnyttåö siis virtaa ie toimii omano jamrnaan'
. ,nsitiotievaunuists huomeamme perbaiten, miten nopeasti surDkaupunkilainen

tothru mukåvuuksiin. RoitiotievsunJt kuuluvat jo eiinå miiårin yleiseen kaupunki-

kuvssn, ettå vaikuttås aivan oudoltq kun erikoisina juhla. $iiviIli! raitiotieliik€nne on

iJ"eUay*å t"t"""ioen eemupÅivön' Kulkeminen raitiotie[ii on euurkeupunkilai-
'-f,1";; its€stiiiin selvöå. Astutlsn siså1in, istuudutåsn' suoritetåan maksu !a lue'

il **a f"iä Keaenkiån mielcco ei juolahdo, ettii siihkövirtå-keiken aikas tekee

ö;**rhutatJ iy"er"i, "ttl 
ntri"tttit såiirmöBtelee vastuksiå i8 "tLl 

t"u":j:n
atta pyörii moottorin ankkuri, ilunidGiifi 'kokonaisen vuo6isadan k€staueen tyon
tuloe.r

Vaunut pysåhtyiyet js irsitrööti Sa.rkr ssnoi noueeYonsa pois. Hiin ojerui kätetuö
Sepolle: rNÄkcrniin tqste rin astilt

. InsinöOri astui ulo6, muåta Seppo irhrutui penkille, eillå håDellö oli kotiinse Yielå

melkoineo Dstks. Opctlaisn!. iclityklqr jålLe€ll hiitl tarlasteli raitiotie,rtunuja ai-
van toirellr Srmmårttmytsellå ja myAr ediikrlaiaells kuonioituktell& Risteyksisså

F.liio a - lgta



hö. tr*lsili toiEten rnujen uhtie
jr niidea Luljettrjien va,nnoja liikkei-
!{ kuljettojie.a jot}8 poniEt ne liik-
keelle, ontoivat va,rcituksia kellolla jo
pyniiyttiyåt vaunut liikennemerkkieo
mukasn. Seppo olisi helunnut tietiiå
yielÄ eDernhrnLin rsitiotei6u! mutts
v. aununkuljettaji€o Lnnesa puhuninen
oli kielletty. Hiinen oli siis trydyttiivö
siihen, mitii olj kuullut insinitöri Sa-
raltå. Pian hå'nen tjiytyi muuttae toi-
selle linjalle. Tåmån linjan vaunut
olivat uu6ia. js e.civat åskeisistå eikåli, ettå vaunun peräpä.iistö olev&sta ovesta as-
tuttiil sisåån ja poistumineu oli jårjestetty vaunun etupäliåån, Råitiotieliikenteen
johto pFkii jstkuvosti tisiiiitr*Uin liikeqnenopeutta js -vsrmuutta, jotte se voisi
tii!.ttiiå kasvsvan keupungia yhii liciiiintryät vaatimukset, Vanhemmissa vaunuissa
tiiytyy takimmaisen oven kautta astua 6ekö Bisälle ettii ulos, ja sisälle p)rkivien Uiy:
tyy odottåa, kurures ihrniset ovst päåsseet ulos. Uudessa, mukavasti sisustetussa
vounussa Seppo nåki raitiotieyhtiön julkaiseuran aikakauslehden numeron. Hän otti
sen kåsiinså ja luki sieltii mielenkiintoisie asioits, Iliin sai tietiiii, ettii hånen koti.{
karrpungissaan on 2I raitiotielinjaa, joiden yhteinen pituus on IfO km jo joiUa
vuo€ittain kulkee 240 0OO fi)O metlustajaa, R^sitioteiden palveluksessa on piiivittiiin
2 900 koulutettua vaununkuljettajee ja ra,bastajaa, jotka tyihkent€levåt 461:ssä moot-
torivormussa ja 516:ssa perÄvaunussa. Eriiiistå toisesto kirjoituksest& hän ssi tietää,
että siinä vaunussa, jolla hiin juuri kulki, oli kaksi 54 kilowatin tehoista sähkömootto-
ria, mikii antaa sille tasaisella maalla 40 km;n tuntinopeuden. Moottorit on raken-
uettu 500 voltin jiinnitettii varten ja ne pyoriviit 77O kertae minuutissa. Muutamia si-
vujs etiiiimpäå Seppo huomasi kuvauksen jossekin ulkomailla kÄytlintaiin otetusta
uuaimrnrata liikennevåIineestiin trolleyornnibuesieta, joka on suuri, linjå-suton kaltai-
nen vantnu, mutta ei kåy beruiinimoottorilla" vasn yhdellä tai kahdelLa sååkömoot.
toriua" YiEan johtaminen tspshtuu pitkin kaksijohtimista ilmejohtos kshden

vfitykrelii, kosks trolteybussi ei kulje pitkiq kiskoja, vaan kumiten-
kaillu kut€n autq. Siinå onkin sen suurin etu slihköraitioteihin venattuna, $illå se ei
ole sidottu kfukoihin ja koske se voi etiililtld melko kauas oikealle ja vasemmalle
ilmsjohdost4 vinanjohtotankojen kadottåmatte kosketustean, voi se myih väistäÄ
liikenteessä niinkuin sutobussi. Sen moottorit on rakennettu aivan kuten raitiotie-
vewtujenki4 ainosstaån siiätötltkintå ei kiisitellÄ'kammella, vaan polkimella, kuten
rutcss, kcka kuljettaj8lla tiiytry olls kådet vspaina ohjsamists varten.
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urlunT pftvlrlsrw l[Rltluu ...
Toit itrsi.htaia ti.d.itt6 lt94i.

V.unuston såiistäminen
Vrun$td såärcimie.ksi liuljettajii kchonetaar åjoq .i1,. ! trin, rdr

i6 fuin teintin iiido ijto söör!änrititu uutia jd nikLr, ,o,rirrod ick,
TARKOIN drudiudnan .nrclruja ijo-ohjcira crcnkin scutu.riss. srl!-
r.ire:

I. Kårtrtiiq,anra.r$ on yir1. yMitreuirö aslriurir Sål,kökojcisro:
d s radtlaa riktjtrålli konrroll.rin tamp.. k ksi t.i l!.spie arkctcitr
lgr.llrån. yaunu ci si's sla lii.lt ikkiå tetlaa sud. rårte€l t.!hrii,r.
2 Virt. on t.lkairtava, tun yasu on s.vurta.!! t.rl'ettlird no0cq-

rcnla j. .nB loiktiLluja hhcaryttå€3å.
3. Enr6 ttl@ pysik.illc o; airt| rjoisra tärtaiit.rr ii jerut hydsni

rjoin DdLE yarov.i*sli toimiDaD, jot.n 
'n nu rylihryy rii[itclcr jr

pchti.ästi .itå åLUå i. nyknykcllä.
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.ikojaan'). Jo3 v.mut on lirj.D påät Di3rccsri dtorcui! 

'åt,riirit 
,si

.noinåa loir ietFllirl., roidaan yt.tnsä våiuiiii. dli tinjatrr 6n nj.hu
lii.n roneasti.

5. Iiaarl.bla d ej.tt:lr I'itjaå, tun.3 n,yös j,cliilånnrr orxt Jdr tn.

6. Snhl'jatnq en kA! öö ninoanod, hij/öitr/t d'\.
Toiv@, .ttå r.iriov.sDrhtictrajär v.k usri tarkirsi3ivat 

'l;iirii 
esioirejr nodau.malla hryä rnhåuir'itoi3ta.jora!åa säästäisivåt m@(lorira{-

tuia mahdollilimn.n p.ljol!

Päioökötht N :o 9211945.

Matkustaiieo ohiaaminea vaunussc
Måtksstajicn pyrkituykscatå kesäkuuMlle ol.skell. leråa.uruj.n ava

n.is.lla tak.sillalh on ilhonyt sc haitti, cttä diiåt vannut noui.rrt nii,
pnljotr pystrla\.ltä vauNr tatansa k6[€1tåå nnalå ja joko rikkoo latu-
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Fist€tuk3i.
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rim$r).
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P[IIEPYSTIO(I

Km.nur ado H.llron.

Vuosikymmen s:ihköjunaliikennettä tulee täyt66n 1979{l-
26. Kymmenen vuotta sitten aloitettiin åikatåulunmu kain€n
siihköiunaliikenne Sml .iunilla Helsingin ja Kirkkonummon
vålillå (37,5 kml. Ensimmäimn iunarunko {Smt 6001 +
Eio 6201) puolert..n luovutettiin VR:lle jo 1968-11- 19.

Valmet Oy Lentokonetehdas on raksnrånur såhköjunåt
Tåmpereell. ja Oy Srröhb6rg Ab on toimir!ånut sähkötait-

Tållä hetkellå Sm -junillå liikennöidään edellåmainitt/n Hel.
singin - Kirkkonumm6n rataosuuden lisäksi myös linioia
Helsinki Måninlåakso (myöhsmmin sdelleen Sånomala),
Hakinki - Hiekkahåriu - Ksraw - Riihimåki - Tamp€r€.
Suunnitelmiin kuuluu myös välin Riihimåki - Lahti liittå-
minen sähkömoottorivaunujunillå liik€nnöitåvåån vorkos-
toon. Fataosalla Hyvinkäå - Tampore on paikallisjuniå
koottu myös Dm7 -våunukta eliDlåttåhatuista}, muttå mui-
d6n osuuksion paik6llhliikånne on täysin sähkökr€ttyä.

Sml + Eio -junia ovåt nunErot 6001-6040
Sml + Eiob 'iunia 6041-6050
Sm2 + Eioc.iunia 6051-6086; roimitukr6t jatkuvåt.

LtsÄYs

RAITIO 1-1978:3!å olle6!6en HKL:n vaunuluetteloon tul6s
lisätii:

Halliv.unut/Depot shunters
H -'18, sx t t 0, ex I 90, N DwF I AEG, 1924

Kaikki hallivsunutovat siioitenuna Vållilån hålliin;våunu
H.5 toimii raitssila 4, H6 raiteellå 5, H-16 ia H.tg raiteslla
2, ll-? r.it€cllå 6.

Espoon kåupunkion k6våällä 1978 ti€dustsliut VR:ltä mah-

dollisuuksia iatkaa sähköjunalinias E {Helsinki - Espoo)
Kauklahieen.
V R : n våståuksesta ilmene€, että nykyi3ten kääntymisaikojen
puitteirsa eiole m.hdollkta ulottåå E"liniåå Kåuklaht$n ås-

ti. Mlkåli åikatåulujä muutottåisiin, eräät pååradan yhteydet
k.tkeahivåt lå kalurtoa tarvittaisiin pidempbn kokonaiskul-
kuåikojen myötii lisää. Kauklahd€n lähivuosien kasvuennus-

teet huomioon ottaon åi myöskään edellyt€tä tårvittavan
suurcmpaa tariontåa,

Espoon ja Käuklahden välimåtk. on 3,8 km. Liikennspaik-
koien välillå on myösPsllon sskake, jonk, etäisyys Espoona
on 2,0 km.

Sähköiunaliikenteen ålkaesså råntårådån ruuhkalinja (ny;yi-
n.n E) åioi Hslsingin - K.uklåhden våliå. Sitt€mmin siiG
tehtiin linia S Holsinki - Kauniainen ja nykyåän se on siis
liniå E Helrinki - Espoo.

Linnanmä€n vuoristoradastå aiemmåisa jäs€nl€hdås*imme
R€siinåsså I - 1976 oll$r€3n artikkeliin niveltyen julkåi3€m.
me seuraavas$ otteen Linnanmäsn ylehistä turvållhuuroh-
i6ista. Niiden viides kohra kåsittelee kokonaisuudass€sn vuo-

)5. Koska vuoristorata monsssa suhte€rså poikksaa us6i3tå
lsittektå on sisllå€d€llåmainitun lhåksi huomioitåvå seuraa-

Låiturimiss, jokå ohjåa radållå tapahtuvåa liikonn6nå antaa
lähtöluvan junille jå s6uraa niidsn kulkua. Jos hån havaits€e
jotain tavallisuud.sta poikkeavaa åntåå hän åänim€rkin pillil
lä, ioka kuuluu iokais€n iarrumiehen vårustoisiin. ÄånimoF
kin kuultuåån ti€ iä aiosså olevån iunan iarrumies, ettå låi-
turimi6s haluaa kiinnitfiå hån€n huomionsa ia on vålmis ot-
tåmåån vaståan ti€doiuksen, joka annetaan laituriltå €d.lti-
kåsin sovituin merkein.
Jarrumishsn tulee reurata radalle asennettulQ liikenn6valoiå
ja punais€n v.lon pala€ssa heti pysåyttåå iuna. Jos hårlellå
on ilmoitur biturimioholle, kåytdiä hänpittiäja toimii kut6n
€d8llä jo måinittiin. On olemasså fiahdottisuus, ettii åjo33å
obvan junån jårrut psttiivåt ja låpiaio on tällöin m.Molti.
nån. Jos nåin käy on laituriltå käsin h6tilauksiståvå juni$å
ol€vat håfii.rrut ia sitsn pysäytettåvå kaikki liiksnno rad.l-
la !.kä hsti lähe$ttiivä markaan lahurillå ol6våt junat. Ne
.jotåån v€tovail'srill., ionka jälkesn ne pysliyt.tåån. Nåin
menet6ll6n yhts€nsio ei ole mahdollinsn iå tii3riikin titån.
t€€sså yleirön turvallisuus varmistetåan. Hä€isrrujå råå käyr-
tåå vain hätåtilant6issa.,
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.qantolö k rrrin kull.rn v.lmirbtrui€ filiktlid rl
dtDft.k umott kw.ti.vl.iitn m.rkk lå on lållen.--
tanml

Kilrrhdl. rllll v.in .it n voit vrrminåå orun låtinrrltbl
t.mrlnl

Lllr.ll dl kri .mpinatd SRS:n pqri.iidotllillo 54 48 -
l; ltl rn 60 n* $rt kult i$n orakirkodnttn.uhn.

HKL: Enn.kkoti.ioi. vuod.n 1970 liik rmöintimuutok.irtå'

HUOMI il&d li.dol p.rudNrt HKL:n .ildtrulutolmlitdl
lulk i.nron ii.dottron 25&IA'78 {t8'10'181. HKL
pyrkll TÄIrlÄI{ HETKISTEN Suult]{lTELrfl EI{ ]rlu-
KAAI! iorrrt fialn ko. muutokrt woÖr .Tg alka '

R.itioliikfin :

- Linioj.n 4,4N ir l0 nivelvaunui..r kuli.tt i.r.håstll3 ko'
kovuod.n. Linirlh 1 3iirryttån .n kuli.ttrj.r.haituks.cn
rykyllå'79. Linioills 38 iå 3T.i3lirryttån. kuliottåirrå'
h.nuksom Yi.lå vuonna 1 979.

Aublilkdrison r.ittimuuioki.:

- Krsk$tån låpi kulkevien liniol.n kokell! rloit tbn..n
k.våållå 1g?9. Linioion 21,65 iå 66til.llrtuler ruuhb'
ir påivåliik.nt €r.on kaikkinå viikonpåivlnå linitt 664

llåuttr.s.ri - Oulunkylå) Jr 66A (Låutir.råri - Uinsi'

P*il.l. Liniol.n åior.ini on k .ku3t!rr. $iunnl.!. l.'.
Porkk.hnk u- Lspinrinn - Sllomonkttu - Po6tik!'

tu - Kaivokltu - Kaisrnilm€nkatu... h aounnG6s ll. .

Vilhonk.tu - Mikonk $ - Kåivok tu - Po.tik tu -
lll..llt ilin !ict..n linioi.65Aj! 66 3.kå völlå llni..
851{ {Lrutt$ååri - Oulunkyli) i. nYkvitti völ;niår 86N.

LinF 2'lV slirr.låån r.itillo At.fll!{lkio - Ponlk.$ -
S.lonbnk.lu - Laplnrinnå - Porkkål.nk tu...

Linim 685 rritti tåilyy onnalltsn.
Linir 65A siioitt!ån piiå.d$tå K6trl.n h.lliin. Linlo'
jan 68, 88A ir 68N yövuorot 3lioit t .n Kö.k lean l.
mut t vuorot Ru.k .ruoll., Liniå 2lV pytyy Ru3k l.uol'
b h llnF 06S Ko.k.hr!å.

- Lin,.. !2.i.nö llik.nditårE.
- Sykryllå -79 p.run t .n ruuhk.-l. irå vållik.nt €$.n

fitdinl l5A lK.mppi - Töålö - lta?.i|. - K.llio

- Kar$ppil l! l58 {K.mpt - K.lllo - lr.Pl.ll. - Töö-
lö - K.rDpil. NtllL linioill. .iirtty luord.llnjoilt l4
F 17. Ruuhk linl. l7v lop€i.tr$. Linht l5A l.i.l6B 3i'

iolir!.rn Ru.k .rllon halliin, mhdolli...ii or. v6ioi$
t Ko*rla.n. 'I

- Lokakuu$å 1978 porustettus Rutko$uon hrllin linitå
22jrtkct!ån k6väållä -79 llm.lån !6isåkkoslta ltspåsi-
laån. Linj.lls on s€n iälk66n yk3iarkivuoroiå kaksiruuh-

- Tonholrnri€n k.rkakomisrn vuoki linis 238 yhdist.iåån
linioihin 2t23V riton,.ttå ruuhkaliniaa23V 5åkå llnlrs8
iåtkrt ån m€.p.Itiivällå lhulsnkrdulta Håkåmåtnti.n ia
Msnmrh€iminti.n kautt Ru3k auoll. iå lnv.lidi.ååliöl-
l!.

- Linjåå 34 irlketaån Mårihakå.n.

- Linloille .&l iå 42 3uunnhslhan ruuhk.-aisn .piktYuoroia.

- Liniat 55,55Ajå 55V siirrtniin .n vuod.n-79 kulu.s3å

r.itill6... Måriå - LåpinlaM.nk.tu - Låpinrinno - Sr'
lomonkåtu - PGtlknu - K.ivok.tu,.. Jos liniåt 854 ir
66A k.ventåviit llnloirn 55 iå 55V kuormituksia, voi'
d..n linioiltt 55 i.55V våhcntåa vuoroiå.

- Syk yllä -T9 lyhennttåån lini.58 r.itill. H.rtton. t€oll.'
ålu./Roihuvuori - MunkkiYuori. Oså vuoroina sihr.tåån
uud.llc ruuhkålinj.ll. 59 (Håtttonicmi- ltii'Pasilå - Ha'

kur*i.nti. - Pitiiånmå.n tooll.slu.).

- Liniaa 645 l.tkotaån syksyllå -79 Patolassa Hirsipdon-
ti.llo iå liniåll! iiirryi;iän kokopåivåliik.ntoase€n. Myös

linjån 64 r.ittiå tårkist€ttan6en Oulunkvlfutå. Linjån 64

vuoroina 03! siirtyy linjalls 645 (eitotsudu vålttåmånii
vi.lii vuonna -79lHKL).

aik t ulumuuiokriå:

45: Ruuhkå-åiån liik nt €s€€n lisiinän€.n yksitåi kåki

6&q: Aikåt ulut pyrilåån iovltt.nurn pårumlnin yht on

linhn 63 åik.tåulrri.n k.n$!,
gtvr Liik nn.trriontå. pyri!öån li.ååciiån mlhdollis€ni

lini.n 9lS ku3t.nnukallå

Hrlliriloitub.t:

- Liniat 16 is 16A siirt tiiän Rusk $uolt6 Koskela.n.

- Lini. 50 rihr.tåån Ko.k l.3tå Rusk åsuollo.

127



HKL:N MUSEORAITIOVAUNUT

PorustJu HKL:n teknillisen suunnittslutoimiston laatimaan ja 24,2.1978 påivåttyyn vaunuluette-

loon, iota on tåidennetty soreltuviltå osin. Vaunun tämän helkinen numero on alleviivattu.

Koskelan romuvaunuraiteella 27.10.1978 seisonest vaunut:
166, 168, 182, 183, 1a5,186,193,226 ia H-2512U.
Samana päivånå muualla s€isseet vanhat vaunut: Iqilqlqlillllilqllqqlqql.

Koska nämä kolme vaunua eivåt ole vielå mus€on kirjoissa, olisi ehdottoman tärkeåå turvata nii-
d€n tulevaisuus ennen kuin se on liian myöhåistå, Vaunut ovat ainutlaatuisia eikä niitä pystytä
korvåemsån anää muilla vaunuilla.

Muita vanhoia vaunuja ei sitten enåå olekaan olemåssa. ei esimerkiksi 192:ta, joka on museovau-

nulistassakin, ja 226rn on sieltå jo pudonnut.

i,T,SEOBUSSITKO II{ MEMOAIAM?

HKL 260 (Siru/Wiims, l95al
HKL on pååitånyt poi{ar musoi kirioist kumrutkin di..
trlbudnt.. mutt h.rr.rt8l.t pyrkiv& diilyttåmåIn .in.kin
toi.n nilnö .ll Sl.on. Auto on yhl {okuntoin ll,l. 3ill. on
lo ol.mlt. hyvåL.oinor råilyry.plikk*in. Såilytdimi..ltå
kiirnortun.it h.nkllöld pyydeöån ottrrD.n yhi.yr Tino-
P.kkr L.ng..n, puh: 190) il62 437 .rkirin klo 18-22,vlikon-
loppui.in koko påivån. A.irn kiir€llliryydan vuok.i rit
Timo+.krll. mi.lulnfiin io viikon rik n!. Rorr ilkk .t
tlrttn rl muuioin lhliå anin...

UUSI

MOOTTOBIVAUNUT

Alkuperä inen
numero

v 1945
jålkeinen

numero

Valmistajat Vuosi

50
64

105
171
t39
ROMUTETTU 1976
ROMUTETTU 1978

5/!.4 (v. -57)

19/H-8 (v.-57)
85
91

139
192
226

ASEA
ASEA
BRILL/GE
NDWF/AEG
ASEA
KARIA/STRÖMBERG
KAIPIO/STRöMBE RG

1909
1911

1920
1923
1924
17
1S51

PERÄVAUNUT

11

34
2436
369

hevowaunu
542
560
615
719
761

SCANDIA
KUMMEF
HIETALAHTI
ASEA
LHW
KAIPIO

1890
1901

1919
1920
1940
1948

EDULLINEN
MATKALIPPU
DSB NSB g' VR

50 o/o alennus
Hjorring Privatbane



2.10,t078
llakrn'llrrtn n troai.nun irlrnkulkutunnall åvåttiin,

t3.10,t978
HKL:n..m.tunn.lin myyntitoimino lop.t tliin,

r6.'t0.t978
HKLrn Hakaniarrn mctroaaaman jålankulkutunnolin myyn-
ti- l. n.uvonbtoimldo åv.nlin.

't7. t 0.1978
HKL.loitti liik6nt!.n bu3rilinirlh 22r llmålån 3.i!åk. - Au.
toliiklnn k!3ku3. Linid liik.nnöidåån måf. ruuhkåålkoinå.

Matrotoimbto on tihnnut yiim€ i3€t Kampin - Puotinhlriun
vålill. trrviitsvrt vaiht!.tWihuri Oy:n T.iion t htailt.. Våih.
t.ttoimit tasn 1979{0.

E$oon k.upunki muodostå! kunnallis€n bu*siyhtiön. Kau.
punkioå! Påiklllislinjlt Oy:n,joka trrs.n ostaa Ak. Wik-
strömin liniå..utoyritykån. Yhtlöillå on yht .nså bu$iå.

TåKLrll. on tilattu nlljå niv.lbussi.lisäå. Aluitatovåt mållil
t .n Volvo B58.i. nihså on Allison.automalttivåihtokto.
Srmllh päåtsttiin tilåtå 3 tlvrllkrr 2{ks!lkt alusira, ralli
Sclnia Bnl12. Niv.l.utoj6n korit tihtåån Wiimrlta ia tåvå|.
lkt n bu!6i.n Aiokiit!. TaKL:n åntåmlrn ti.toi.n mukaan 2-
.k.li3.tllunåt tilåtå.n Scaniåltå, ko3kå tåhån .rti käyt6tyh-
3ii Si3ui3!. on..iintynyt Jonkinlåi3iå våhåi3iå murtumiå.

Niralvåunuian invålidipaikåt muuttuvat åråunu33a poistumi3.
ovl.n.tupuol6lle. Kåytåvån kumm.l.kin puol.ll6 varåtåån
kåkri iituinriviå tåhån tårkoiruk3..n.

23.11.1978
Huoltohuttå EHRENSVAFD luovut6ttiin Suom.nlinnån Lii-
k.nn. Oyillo. Kåuppåtorin jå Suom6nlinnån våliå liik.nnöivä
SUOMENLINNA - SVEABOBG poiståt..n liikontoestå tål
vikuuk uriksi. H KL pyrkii iåri6ståmåån tåk3i åi3 ki ti lapäb€n
bu$iliniån 55: Kåupprtori - Kåtåiånokån låituri.

HKL:n lautakuntå hylkfui lokåkuun puolonvälin iålk€ån rå1.

tioliniån 4 kulilttajåråh$tuk!..n iiirtymi.sn åånin 8-1, jå

20.1t $ma lsiå pååtåttiin uudoll.rn åänin 71. llhllå 2.12 oli
linilll. 4 ånsimfiliibtii k rtaå kulJettli.råhrstus. Sunnuntrin.
3.12 oliorå!$å liniån 4 vuorojå kulietiåjårahåstr$ å.mu. lå il
trttiivållå. Kuliett iåråhastusvuorois huhutåån åj€tun myö,
4.12. HKL s€litti tåmän iohtun€on tilapåisr.tå kuliettaiapu-
lastå.

r6.12.1978
tulitåylssn viisivuotta siitå, kun niv€lvåunut tulivåt vuoroli!
kont€.s.6n linjalle I 0.

1.12.1978
HKL:n rilaåmå ko€johdinauto siinattiin Wiiman tehtaåltå Oy
Strörb.rg Ab:n r.hftåll. Pifiiånmå.lle ko.ajol. vsrton, Ajo-
rDdottori F puuttuvar siihkölåirt ot.ekå vhroittim.t.li ,!år-
vdb asånnstaan ånnrn koeåioi6n ålkui,

Vuoden 1979 i&.nmaksut

- 20 -- Eo-vuotiaal S0 mk
- muut s€kå porhaiåsenet 40 mk.

Makså iårEnmåksusi ohcis€lla p$tisiirio-iåsGnkortilla.fl non
oråpåivåå l=tåmmi-/holmikuun åikana); 3it6n vårmktat RAI-
TlOn kGkoytvmåtiömån Dostitukson. Mikäli m6kåtvåstå
håmikuun jålkasn, RAlTlOn l/79 postitus s.stt.. viivä3tyå

TALLINNAN BAITIOTIEKARTTA

t:20 0m, vdmirbttu Suomott!. li.åltiå klikki rdtlotiolinilt, pi.torriteet. hlllirluct Eioiltoinc€n sokå
ktikkipydkit ir niidrn nimot. Myyntimn6tyi yuonm 19751 Nytjållcon slatrvlnrl
Hint l5 mk SRS:n pr.tilillo El a8 - 3.

F.liio 4 - lgtB r29
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5.42-23.23
6.54-23.23
5.47_ L.25
5.42- L.25
9.3G 1.25
5.53- L.2O
5.53- r.2O
7.10- 1.20
6.00-23.44
8.56-23.+4
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5.42- L.3O
5.30- 1.l0
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5 .ro-23.3t
8.37-23.31
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,.57- r.30 n
5.42- 1.30 n
?.07- 1.30 E

5.30-23;46
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9.45-23.46

5
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sarakkegn påt€aaät
ti6to ruuttumt
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3.1978
ruorot nsron eile3gät
ko. vuoron peråvauur
uusi rruoro

na-pa lP 'l 4NIa 39 4 /+!l
ar 39 4 4I{

ra-pc 40 4Ie4O4au4O4
Da-pc 41 4 ,t$18 4L 4 4!rnr 41 4 ,+n

o*ge 42 41a124au424
na-oe 128r28 2 2I
Ea-rå llt 4 ils,r 129 4 /+S

na-ps 13O 45r 130 45
na-pe 131 45n 131 45
na-pc 132 45r r32 45
na-pe 133 45r 133 45

KH
KH
8II
KH
KH
XH

n
a
n
U
It
U

14.31-17.06 In 601-602
aa66- g.t, E tE 607-606 E

11.58-1?.t9 n !H 607-612
?.3G 8.35 D IH 507-605

t5.52-I7.53 n !H 605-612
?.19- 8.18 rH 607-606

15.46-17.43 n Ig 605-612
7.37- 8,42 ! !H 607-605

16.o?-17.05 n tH 605-512
?.1O- 8.12 !H 50?-606

16.00-16.59 n rH 605-512

pcrgYaulut t

na-pc p55 6 5.57-9,18 14.4F16.55 E
Da-Dc D58 6 7.OO-9.25 14.49!U.O1 E

Haulr.itit Iöytyrät Råltio8ta 2.19E trltBt
815r Yt-llannsrbablnti.-tralvok8tu-Ketsanlå-

D.lkstu-UrUod*atu-Sllt33aetsnketu -
fiAlsrntt a-Eu!t.! VaeEs,ti tla- XB

D
u
!

w
ut

HuonS
RaååsteJion väh€t€såg Jäåvät
DerdvBurut vähitoucn Dol'B
käytöstä. Ensiksi llnJalte. 8
Ja vr.lDoL66kgi 1lnda].ta 5.

130 B.lrlo4-tet8
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A : Faa l.*. l. I n ha.h b r. L. t
B:.*fttn n lavfitrlhöd.lnnt r
C: drltt.t f.Lh.t/coinC .ar...oE
O: A V ,rtu./2a tCt upply
E: tulLruh, lrmlry./hatr. fu.lrlv.? ab
F: n t*t6@ lrnnrry.h.,'hFr .oln,,.tmna h-t6

H: me!.bdn/.,t conr.te|
l: l.duhn ,.,la.ladttöt/.-t!.1. d fq .h bdt-
J: {öatöhtc l. VrLe.nhr1r. .l^hyrla6t larrLl
K:elrböotnnnttluxlt r htnt .

L: httyrntt/bt klat tdt'[a .

(: ot te,'hodlt . pnnlrblu''p ta. po*t .fri\
H: &l) V ht LtrdkaötEQ ht 9o1L. .tt.tttudq
O: 4o.n@ttod/t*dm do?a
P: elCltl, ,ofito .t alllrht l u,tt ,o, N* .td
O: Ottdlnlnpoithurn'b.y c.Ll ird6
E:Ad-wr/U nto.,
S: ttt o':.hm .L.nqhöLy.rttL!.t
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fiö .l oltua ti.lii -nn tu) Wiina bhdl.. .
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