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Kuiosåeren fi€trcåsena råk€nteilla,
Kuiosååri .netro ståuon und€r construction.
Kuvå/Photo: l. Leppänen, 15.6.1975
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dd kvrrlli y*v!w.r!il.lnd o.l. El.r.d hå.1.''
vårkdll. ... vFo..i.t6tird.€ .ll puu. kuvit.llun
v.ri.n. T@k.a! kuururvå! H.l!i.srn J!hr.v"kkol6
chi.h'rdn 

'å 
oliv.! .511å kok k..ån.

kbr r i61 :nd tn€ ou.. trad. f.E on. ot
$. l..tur.. oi th. Hdsinki F€trvJ tn43 .!nn...
ft.y w.r. dF..t.d by tn. an..ien arti3t 0å1.
Erdr.d, å.d th. ...uh 4n
Kuva/phob: J. R.uh.rå, 6.7,19€2

@ corrnrCnr Suooen RaltloEleseura ry 1982
TäDän !lkalsun tal sen osan jä1jertäElnen'
EoEIstsdlnen ja lev1ltän1nen oekaa5isestlr
vålokoproloalla tåi såhkölsestL lldan lo1E1-
ruksen ja itrjolttåJå. tå1 ku'ådjqD luPaa
klelletään t€kllä!olkeukslsta ånnelun laln
( i04l196r ) no ja]la.
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påätolutltaJa
toltultusslhteerl

alkataulotolElttaJa

Suoden Råttlotleseula ry

se.a, Helsiokl 1982

Ilrestyf nelllstl vuodesse

MITIo oo på1kaU1s11lketrlehå.råståJlen €1-
toltuoåtof, tieteelllnen aikaka!6jurkå1s9.

&1kå1s!.io k1! jolttåvlen hank1lökohtä1set
nåkeoykset elvät välctäeättä o1e yhtenevlä
to1o1Elksetr la yhdlstyksen kanran kådsså.

IlEoltushlnrat pyydettäessä Eoiolt!k6e1ta.

Lehtl jaetåaf, JäEen111e oaksuttonanå Jäsen-

All rlghts leselved &der literraticnal Copy-
tlght Conventioo. No pårt oI rhis pui.llcatlon
råy be reprodlced in åny totu o! by åny
eans, eechanlcal or electlooic, includtng

phococopying, sithour e pernirsion iroo .tie
edl to! and the authot,



uusi 5u6metä. 15. 10. 1989

i{irioi!.tanristt! t'n?8on on !i3tojn esittii grohioismaiden'O-'rlkc$tin-
hlsin. F.dnF q,lt:pa!!I{!sF . { ndettrnann oFRk_cOftnlrisstli !Jmntllllg'o$ar
Uäl lllliin k<.rr!.irrisrn S" Fiilrlnrl{ldik' Ft:{r 2å."" '"- qliär-lirt.!i'n(ii.; :ritua +l alustavninen. hnrtres E-anF$nginYatr-
llr Finiesten l pa rallioleltl{)n rakertlo.t: isee:! .}n enall!'

{}ni if}!re-oFtikctllliiin !r'J+losfa :

fl, ${. Lindisffi.

{i. fl. Lindstdn,

Ft. $lrrkel.

llurts al Sahullån.

t. ll. Pen!ilnd.

R. iJ!ellin.

fllto l1jell.

Smnibus,
lokaFrus l5 P:sl.l ,rllÄ.! l'r!'

lllqri TUölöt-gahtovlti:tton
vEliÄ kulksvrl Yruaui jci3 2C lci!'
alödlö"tJ. io [orilt3 sskå kfErf,ol1o!
nin. yli'kulia 20 Eit. Elito-
rnistosls.' Sr.m-ro.] oÅieilEl aeatran zual
zlnid EaL D bato r4-P 1tt E]'
nLiel.e jiat u - öEDil,r.:lijk\eouo,
llltisa lkåi i'åuoo joka ?0 Ein.
torilta rn?ursimiehcnk3J:lH. Yåu'
nui k:r',k€"at koslteeL-ri Uiiooia'
krt!& f,IikldiEiDhriua, Esarroia'
iorir- P;6niå ir Strurlr l{ober:ir.
L,rtui, Frc,bi-:inkrtu.:, floriuiJ
Lenkålu! s€kÅ Äir?csraisheDkliu&

gilrrlilir-LaDYiliDkaduÄ Yriil
lulkevrt rauarit e.lelie€å.kia johtr
noiitr!estunri, Eulti Yiideiue!
uerin'r la.htae tori.ltr SorElsiiÄ Lilo
d,:0, T,loloor 9, r0.

Olorihus-OrsteYbtiö.

-).6"11t{"!lN

Sotavuosien .uuhkatunnelmaå
Helsingin Sanohat 29.11.1940

uusi Suometår 15.10 1889
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HlST0RlAl'l
koonnut J. Rouholo

Pöitah&,r N:o 8211917

VauEuull DousemiD€u

Måthlttjan, joka or påå!ryi tul.ftaån valtnuun ct!o!'n kadtt' !al-

nt h toikh.t'lltalll'hs.s6, ha io8ot Ä ol. trtöhirö jädå eunurn

tarvil3.mltta poistua ja tulh u'.!d'll.d tåkaov'lla-

Pni!öhikh! N:. E911917

Virkåtiedonannot Yaunuisså
Ko![' on tod.t!!. .tli jotkut 

'.ha3taj.t 
laininlvövåt ohi*åånnö3så

måårättyjft airkåticdonantoj.! t.kctnilen $atkuslejillc' cs'.i.'Måksakea

olkå. hyeåt, tsiirlykåe ctc$påin taun$3a, olkae hwåt i6c' trikka

lck"våt s.ll vrin yhdclli ki.lcllå. lronåutctaan, cllå kvs'irct ti'doa-

annor o! rchtåvå kuutuvalla åincllå tthd tnofthri tttö do/lihs
U. 10.47. nsk Htdd Ddhlb.rs'

Pai!ähath\ N:o 9811947

,Vrpaamatkustå!iena YålttÄminen
Krlpu!8in€llulston kokoukrBsa 1211.47 sit!$iir ltviöt' 'tlå 

ltååt
rlllast:jat 3allivat 

'vaPad.rk$tåjio 
vaufl$aål! Tådån johdos!' k+

hoil.taen rrhaltajil noudattdå.n s!!r.np.. lirkkluttz m'k!!j'f, p€ri.

nis.sä' jottci liil<.tn.laitokr.llc tå3tå aih.utuili taPpioti
14. ll. 47. acrb Hd,ald Dohlb."g.

TEHBITTA

Pöioökaskr N:o 103 E94i

Varovaisuustoimenpiteet halliitr ia hallist!
åiettaesså

Autojc. kanls. 3åttun.id.n yhte.najoj.n tåkii rlitio€unuio rj2csse

autonkuljcttåjia våroirtamarra piäråiriolta hall:in isi tclrå ulo! oil tå5tå

lähti.n .hdottona3ti noudat.ttavå S.lraavia Yäffiuustoid:npir.iti:
1) Niiki doiki, joiloitr 5isåän- ja llosajot ylc.ftå tapehtueal, on hel'

lktr låh.r.ttä!å nr.rkinaDraje, joka rysäJtlÄå auto- ym. liilciL.n sikli
åikaå, kln riitiovalnrt ylirlå!ät ajoradin. Pt3it nm;3m.rlkif,i läilc
råån påivillå punai3ta liDpla (lai laartaa) jå håFn.ilrå !:kå illalla
p!Daistå Iyhtyi joita hcilutataaf, k.dun poilkitulnt:an.

2) Kun ykinåis.t lalnul mlinå aikoina aj.v.t lisåin halliin tai !ld.
on lillöinki'! hållisra l:i.!.!advi E.rknratrtrja, joka loidii kohdån 1)

3) \f;lloin rkinåisct v.unur jostakin sr?nå .j.vut h.lliin .tskåla
liitå hallir.rkånejall. jlmoittanårta, on d@itorivaunun Fhastajrn kiån_
rcttåvå nildc ja jäåtnvä 3.n jålk..n ajoradö]lc varoittannan auton-

klljcttåjia vrmln åikofrlks.sta ajaa hålliin h.ilutt. ålla koioctt!å
kättåår kadun loikkisuuntas. Rahåstaja sae ln.inå vauuln Estå rti'
tiovrurE ylitelt'å ajoradår.

n. rl. 47. netY: Ilatatd Ddntb.le.

Pöil'öhärh! N:o I!1948

Vaununovieu aukiiättåmiueu hålliinaion iålkeen
KylFånå wod.naika.. k.hoitctaån henkilöklntåa vauDljen aicttla ial-

liis jåltåmän eaunund.t auki, iotra hallistå lå6pö tuaidoll,isinhår
ro9.$ti llviåisi hunujhin je sitcn hdtEttaisi niide' 3u16ina

5. l, 4{t. n tk, Hdldl'l Dohlb.'c
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Tilkan våihde silloin ennen.
Tilkkå junction in the eårlv days of the Munkki_
niemi and Hååga tramways.
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Hufvudstådsblrd€t 30.10.1914 (käännös):

IOYLL]SIÄ RAITIOTI ELINJOJA

Uldet linjåt Håågaan jä lvlunkkiniem€€h

Navakkå, hårmåankoleå svvstuuli puhalteli Pitkin
kätujå, (un oikåi5en vårhain ååmulla vånhan kirk_

^opuiston 
poik^i. Tarkoitukseni oli rähteå tutustu-

m€ån 8åågan jå tvlunkkiniemen våstå rakennettui-
hin raitiotieiinjoihin. Heikinkådullå håvåitsin åahu_
usvån seåstå jonkin måtkaå pohjois€mPånå odolt3-
vån råitiovåunun. Kåånsin kurssin kohti siui jå ta_
Dåsin Råitiotieyntiön insinöö.it Sourenderin iå Mon-
!ellin, jotkå 6livat yståvällisesti kutsuneet Hufvud-
stådsolådelin osa,listLrmåån tålle måtkårle. Piirtäiåm-
me såapui hetken kuluttuå, minkä jälkeen lähdimme
liikkeelle koht' Töölöä. Ruusulasså
liittyi vielä muutåmå teknikko, jotkå osåltistuivåt
retkeen åsiåntun!jjoina.
Uusi linjå alkåå, nijn kuin tiedetåån, kaupungin
portiltå. Kun våunu oli sivuuttånut onalååtuisen
pienen S-kåarteen, joka 6n juuri Portin ulkopuo_
lella, ajoimne pitkin melko korkeåå .atapenkkåå,
jonkå keskellå on rivi korist€ellisia .autåpylvåitå.
Niiden kummållåkin puolellå on kaå.ewä vårsi, joka
kannåttaa ilmåjohtoå. Linjå tul€c olemå.n kåksirai'
teinen, multå toiståiseksi vastå iiåinen raide on
Iii kenn6itåvässä kunnosså.
Uusi injå on aivån omaPe.äinen. siellä ei ole suLrr'
kåupunqin liikennettå eikå katuien melua, våån
vaunut kulkevåt pitkin .atåå, jonka toisellå puo-
lellå on tiheå håvumetså jå toisella puoiella mulkai_
.en måån!ie. sierlä utällå on pieniå aukemiå, -oisså

seisoo vååtimaton tupå sekä Perinte'nen Perunamåå.
Måtka rajtiovåunullå läpi 'rpuhtaan mååseudun" on
todellå virkistävå .etki.
Viiden .ninuutin kuluttua sååvumme Tllkån våihtee-
seen, jossa Munkkiniemen ja Håågån linjat håårä!-
luvat- Påät'mme låhteä åluksi rvlunkkiniemeen. Lin_
jå ålkåa jyrkållä kåårte€lla, jokå on sårnållå .atå-
penkån korkein kohtå. Vasemmaiiå on netsär'nen
vuo.i iå hiemån matkan pää5sä oikeallå Tilkan sai-
raskoti. jonKå to.,l,n hu,P'Jsså lieluu punåisen
ristin lippu. våhän måtkån sivuutadne Pikkuhuo_
pålåhden perukån. Rata on råkennet-lu uLrden,
tukevåsti rakennetun 200 m pitkån PUusillan yli.

sillån toise3så Dåässå ratå haåräutuu jälle€n- Toi-
nen råide iårkåå suoraån eteenPåin pilkin äskel_
tåin :stuieiruå puukujåå !urevåån huvirak.uoun-
kiin. iå toinen I sivura'oe - kåänLyy vasemmålle
neren'.åntåån. Sieltä å€lnw ååiålri Pi<kunuooå-
låhden rantahåisemiå. oikeällå Pilkottaa lvlunkki_
niemen vånhå, koheå kartåno jå Ransavn huviia,
våsemmallå tåasen rvleilåhden kårtanon vanhå Påå_
rakennus, jossa kenraalikuvern6öri Steinheil åikå-

Håtken 'tauon jälkeen aioimm. tåkåisin rilkån väih-
tee5€6n, iostå måtkea jitkettiin Pohioaseen HuoPa-
låhden r;tåa pitkin. olimme åjåneet vå5ta jonkun
kvmm€nen n€rr'ä, {un hontå5,mme våunun, jokå
6,i tåvnnå kiviå. lnsindö.t Sourander, jo^å iLse

åioi vaunuå, ei kuilenkåån råmmentynyt, vaån al'
.;i tviintåä kivivaunuå ede'lå, mikå ei åin^aån
haitan;ut måtkåntekoå. Hetken kuluttuå olimme Ps_
rillå Ruskeasuollå, ioka on ahdås vhdyskuntå pie-
n66sä låakson taPåis€ssa tien oikeallå puolella'
Haåoån råta on lähes vålmi5 iå tarkoituksehne oli
iåtk;å 6ääteoisteeseen sååkkå. olinme juuri påäs-
;e.tliikkee'le (kivivåLnu o'i vielå edessåmhe), <un
rien sulki vielä toinen este/ eli valtåiså tukeillå
kuormåttu våunu. lvleidän oll Påkkoå Pvsåhtyä ja

ioKu seureen ,åsen tolesi, errå ei kannåtå vflrLää
;öntäå kåntå låstertuä våLnu. edelrå. -ämä l.u-
s;nro todettjin åsiålliseksi, joten Påätrmme oålåtå

Nii;kuan åi6hmin mainittiin, av.tåån osa uusista
iinioisrå tänäån ! ers€en liike.teeseen, _rmtftäin

r.,,'n"nainoortin ,å Ruskeåsuon välinen osuus -äl-
ta iiniaita aiecaan toislåiseKs pende'iliikerqenå,
iorloin vksi vaunu åråå eoestäkåisin 10 minuuun
väle,n, iå sii!i on vaihtoyrt€Ys iorå toiseen kåu_
punEinpo.ti. jå Ruusu'ån !äliå L<Llkevåån vau_
nuui. tvlun<rinremen injå åvatåån f. ioulukLUtå iå
dååoån i.rån åtko nii4 prån <ui. 'atå vålmistLu'
rariortus ån :i<enn6ioå suo.iå våunujå YlioPorlås-
tålon toriitå lvlunkkiniemeen ia Huopaiahteen niin,
ettå kummankin linjån vuoroväli on 40 minuuttiå

Hufvudstadsbladet 30. 10. 1914

67



H€lsingin Sånomåt 29.11.194O:

OLIKO SEKIN NYT AIVAN VÄLTTÄMÄTöNTÄ?

Sekin nimittäin, sti:i h.lsinkilåist€n jokämiehen
kulkun.uvoa, råitioliikennettå ryhdyt!iin suPistele'
måån ja såånnöstelemäån rinnän nootloriåioneuvolii-

Onhan se nyt io keritly nåhdä, mikå on ollut seu-
råuksenå siitå, 6ttä vå'rnujed våliåikojå Pidennet-
tiin.
Tåppeluå nujåkkå, riitå jå torahån siitå on s€u-
rännut, sillå lhmiset ovå! yleeen5å jårj€suine€t
åsumisenså, liikkumis€nså, työnsä ja toim€nså åi-
kåisernmin Våklintunutta, säånnölllstä råitiotjeliik€n-
n6tEi silmålläpitii€n, joten kysymys on sellåisesta
kulkun€uvostå, jokå tav.llåån kuuluu o3ånå jokå_
pälvåis.n elåmån koneistoon.
Mutt nyt ti,tåkåän nykyaikåiltå mukåvuuttå ei
.näå saådå hyväksi käytottäväksi musten kuin
håmst.aamallå jå puolivåkisin.
Vårsinkin sellai.ina 5åteisinå la likåkatulsinå päi-
vinå, jollåi3iå nåmå viime påivät ovåt Pääkåupun'
gissa olleet, ovåt våunut pysåkeille joskus saavut_
t!åan niin tupåten tåydet, eft;i sisuå jå yritteliäi_
lyytt:i siinä kysytäån lri tavallå, jos åikoo kyytiin
päästå.

Ejkä umpinäisiin veunuihin äinå päås€ millään opai-
lå, vaikkå olisi kuinkå tulipålokiire jå hengsnhåUi.
Avonaisiin våunuihan kåikk€in sisukkåimmat ja to-
merinmåt pureutuvåt kiinni suurln. ulkonå riippr.i-
vinå rypåleinå, onnettomi€n råhaståjien koetlaessa
kom.nnella åänenså kåheÄksi, 6ttä ei såå tu å,
väunu on tåyli, fullsått. Polkasistå s€ on tiet€n-
kin rrkivåå[, mutta ne, jotka kåikk€in kipeinmin
kyytlå tå.vits€vat, jäävät reensijäile-
Liik.nte€n harv.ntamisen syyksi on ilmottetru pot!-
toåin€iden jå ve5ivoinrån puute.
lvluttå nythån iulistetåån toisåålta, ettå vått!åmättö-
män polttoåineen tårye on koko ensi talvikåudeksi
åinåkin suunnille.n tu.vått!.
Jå mihin hittoon s€ mene! sekin vesi, mitä on pit-
kåån tåivååltå tullut niin, ettå muutåmin paikoin
jo pelkååvät tulviin hukkuvä.rså.
Nyt päåkåupunkilåisten täytyy veden puutt.en
vloksi sei3tä vesisateessa odottamåsså råitiovåuns-
la sekå tärvellä pukimenså, joid€n tiiått6 ej ånneta
uusiå - våikkäpå joillakin rahäå niiden oltåmiseen
olisikjn - muuta kuin pistsiften mukåån.
Tiettåvåsti såteitå on ollut myös lmåtran koskjvoi-
na-alueillå. Eikö sielt:i tosiå.nkaån millåärl ooillå
säisi i.ti niin påljon såhköå, erui .airiorieriik;nn6
Helsingisså såålåisiin nykyisrå påremmårte k3nnåt-

lvlitåhän, jos y.itetråisiin, etrå tiikenn6mahdo isuu-
det saåtåisiin åinakin entisell€en.
Nåin ei olå hyvå.

lltå-sänomet 14.6.1941

,<ig:."- tr.t

S@ol.aine .,ttAnt6 hekinkiläisassii ra;tiotaunussa" Kond&bt6öÅ ob

hä'li,nAin.

- le$dtdes k fl s. Aenå. lduan - - -
- Elekeehä hontehtf.,i h&Ain 6 läkätd!ä - het sodttL ,haLtufl,

hLl,atr 'niiä tnr;fl toan !örssitti todlta dlusharx.rneel IdEIc*ta hJtlf-
iiitLj - - -

- Kdihaiaiaen noukka n \å.raäii tähnt

- KaikznJ,irinhd,t rneit'orn,'no&bki6.
;aäi 4 ,iLnå F råd; .derioh ant.kt ."arihs hii

hdkllaki---
ioetd tä,vt,, Iähtteaiiå. ia
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uusl SuoMl 23.11
Helsingin 5ånomå1 19.5.1937:

TROLLEYTÄ €I HANKINTAKAAN.
rvluttå b!ss.ahin tulee en€mmån s€isomapaikkoi..
Kiskot pois - Ja ilnåjohdot nyös!

Kiinteistöjohtåjå Erik von Frenckell pälasi eilen il-
lållå kotimåahan påri viikkoå kesGneeltå rrtutkimus-
måtkåltåI Tukholmåån, Kö6penhåminåån, Berliniin
jå hiukån muuållek;n, Josså hån Råitiotieyhtiön
puol€5tå on tutrrstunut siihen, miten kåupunkien
sisäin€n b'Jssi- jå .äitior;ikenne nykyåån on jårjes-
tetty jå mihin suuntåån kehitys pa.haillaan on me-
nosså måinituisså kåupungeisså, sekå niiden keski-

'rlvlåtkåni tårkoituksenå oli 11imenomean tutustuå
3iih.n, minkålåisiå eri 

^ulkuneuvotyyppejä 
sååvu-

tetun kok€muks.n perusteellå pldetäån p.rha;na.
Senalla tutustuln myö3 siihen, miui eri mäksuiå
ylim.no-oikeud€t; aikako.tit yms. edellyttåvät.
Vertåilu oli tosiåån hyvin miel€nkiintoistai,T kertoi
k'inteistöjohtåjå 6il€rt puhelimessa.
- lVitt erikoist uuttå tällä ålållå oli nåhtävänå?
kysyinm€ ne, muttå hååståteltåvåmme ei halunnut
åntåå yksityiskohtåistå selontekoa enn.n kuan rai-
tiotjeyhtiölle ånnettavå måtkåkertomus on Een joh-
tokunnåll€ esltetty.
- Tuskinpa påiion puhuttu trolleybussien hånkki-
minen lähiåikoina m.illå tulee kysyhykseen. Ruot-
sisså ei niitå kåyteLt ollenkåån. Tan3kåsså hånkit-
tåneen jonkin v€r.an vastäisuudessa, såksåsså ne
eivät my6skåän ole suosiota saavuttån€et. Päri lin-ja. on B€rlinissä käytånnössä. lvukaviahån nämä
troil6yt ovåt, muttå kun kerran kiskot jätetåån
pois, tuntuu åsiannukåiseltå luopuå såmåltå myös
ilmåjohdoista. E.ikoiståpauksisså trotley voi kyttä
oilå edullin€n, muttå ainåkaan €llä hetketlä 6i
meillå trolleyn hankkininen tulle kysynykseen.
- ltutE niiden hånkkimiståhan on pidetty meittå åi-
vån varmånå!
- Aivän oikein, muttå trolley-jå.testelmän toteuttå-
min€n on läåjåkåntoinen hånKe. Sirloin on hån^it-
tåvå suuri mäårä åivån uusi. ja uuden periåatteeh
mukåån toimiviå våuhuiå yhråikaå. 5itäpåitsi on
'poisLeftåva såmånåikåi5es!i suuri määrä kisko,. l.
muutä käyttökelpoista kålustoå. Tietenkin muuta-
mån vuoden kuluftuå tilånne sååttå muuttua.

Ei missåån niin komeitå busseia kuin Hetsingin

Kåikkiåilå vallitsee såmå py.kimys: kiskot pois
keskikauounailtå ! Oli kiintoisåa havaita; -tt5;E;
såän en tavånnut niin kodeitå bussejå kuin meidän
nykyiset siniset bussimm6 ovat. Ei missään ole
myöskäån istuinjärjestely niin mukåvåsti toteutettu
kuin näissä våunuisså - Uimå sååftaå runtuå its€-
kehumiseltå, muttå totrå s€ on. Ainoå muutos, jokä
nähdåks€na tule€ kysymykseen 6n se, enii bussei-
hin on järjesteEåvä enemmån seisomåpåikkoja kuin
nyt. Nykyään on låhes puotet seisonåpaikk6ja,
dutta muutåmissa påikoissa nåin måtkåltåni busse-
jå, joisså kåksi kolmånnestå påikoisE on sei-
somaFikkoia. Tämå koskee tietenkin keskikåupun-
gillå liikkuviå väunuiå, pit€mmillä måtkoillå se ei
tietenkäån tule kysynykseen.
Koskä hååståteltåväfime oli tutust'Jnot lnyös ftak-
sujärjestelmiin, uteli.nme, mitä nuutoks'å hån nii-
den suhteen säattåå ehdottaå nykyislin oloihin Hel-
singlsså. Siihen kysymyksån hän åi kuite6kåan

HAr<inkiläi3et ovat vårmåån tyydytyksellä roden-

^.-i,i .ä-lllx".."t.itos on vihdoinkin nuomånnqt

-ll'li.irrl,L 
-". x.*'årrå vm- kernoin 'vntYä oå-

li"äi.ii-".iil." xannatiavaisuuttaan otisi vic-
i'*.TiIi"r,.Jiii","", .okå åntåisi omån oienen ri-
:":.- ;;;:,:;;; ; k;uoun kir in joi I rå, mu nå en kå

å1,å. .iJ o;a måtkoiå keskikåuouneilrä åjåvår ån-
i:l;''";;;;;" ;;";; sirrå, että såisivåt irtåPäivi-
I.i ålli-i.n"";a vå'Jnuisså ilertåvrrtå rehtiPoiir-
i, -r.',i- i,"L*lt" tehdäån. väliPvsäkeillå nou-
l-"1,"l. .i ,ir':lr årexaan muuta tilåisu'Jnä Ruuhkå-
ii*iil'1-.r-i""Jr.n ovsäkinvårin vaunusså åiåvå
'r"iiil;-ril i,l'"i tunsåsia risåisi sirsPä '€hkeåstii.lli.'.iriää,i. -"!ri t. 

- 
tårråistå iiketoihintaa ei esi'

;l::;;.' iuoisiss" ui muqårräkåån vierä hår-

ioitetå.

suo'nen sosiålidemokraåtti 1.12.1938:

RAITIoTI EVAUNIJ HULLAANTUI
jå t€k' matl(åå kilometrimäärin eil€n

llmåjårruvikå Päästi våununparin ViiPurinkådulta

Eilen k€llo 22 jälkeen tåpähtui Pohiois_Helsingisså
omålaatuinen settuna. Keltaisen liniån raitiovåunu'
;å.i oli sååounut viipurin^åaun PååtePvsåkilleen,
iosså våunu lavållrse5ti seisåhtuu viid€ksi minuu'
iiksi iåtkaåkseen s6n ålkeen måtkåånså Eläintår-
iran tiauna Turuntielle iä sielUi keskikåupLrngille'
P;såkill€ sååvuttuå våunupå.in nenkilökuntå tåvål-
ril.sti ..nec levähtånään puiston Penk;lle Niin
tällåkin ke.taå. NYt såttui kuitenkin siten, kuten
;;liisitutkinnoss3 ;n sålvinnYt, ettå våunupårin il-
måiårruissa oli olluL okin vikå, niin ettå jår'ut
odottäm.ftå rövsååntyivät 'å våunupåri lähti rui-
låånaån viiou.inkatuå Elåintarhaän päin suu'!å
ålåmåkeä. V;unuissa istui Påri naishenkilöä, muftå
t<un he huomasivat våunun lähtevän liikkeelle ilnån
kuljettåjåå, 'lYooåsivät he åvoimistå ovisrå !vYdis_
t:i ooi3. Råiti6tieiunå iåtkoi menoåån.
Elåintårnån .åur;tiesrllån uonå ori orlut tormessåan
råirioLeiden liniåtvöläinen jå aån 5år <iittåå luo-
iåånså. enä ke.Kesi rärteiltå syrjään, kun'rhLl_
1ååntunut" våunuoåri oåi4eli ;vrk^ää åråmåkeå oit-
kin ålås ja sitten No.denskiöldinkadulle Sååtuåan
kovan åliuvåuhdin jåtkoivåt vaunut måtkåånsa åi_

na Turuntielle ja si€ltå edelleen miltei lvlessuhållin

Täållä kuitenkin tävoitli kårkulais€n våunun kul-
iettåiä, :oKå reti l'åvåitllråån vaunun5å ähteneen
iiik^eelle on1in ruPinså, oli ottånur vuokra-åuton iå
ähteryt s,llä aiånåån takåå äiokkiå3. tåvoiltåen
sen vastå, kuten jo sanoimme si.kuksen _ Messu_

oli onni, ettå räitiolinjå oli koko matkan selvä,
nuussa tåpåuksesså oiisi sååttanut tapahtuå kåå-
meåkin onnettomuus.
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uusi Suomi 23.9.1938:

,"\

,/,,u!'
Fii::.-...-:+

Sinivalkoinen
raitiotielinja

Topeliuskadulta Hel-
singin kadu lle

Stadionin edustalle
maanalainen PYsäkki

Råitiotie- iå OmnibusosåKevhtiön iohtokuntå on

esiRänvt k;upunqinnålliLuksell6, etUi tånå toimi'
tuttäisi kustånnualåskermå! sinivålkoisen'åitiotle-
iii.i-'i iiisir.""t. maan "rG-TiiiiiG; rorraat ta'
Tu;Lrntien iå Runebersinkåoun kulmåus, jösså måi-
niLtu liniå iulkee Turunrien råitiotie'injoi.n poikki,
on muoobstunut v.ikeäks; liiKenneKondåksi vå'sin-
kin silloin, kun suuret väkiioukot kokoontuvat
Messuhällissa tåi Stådionillå iärjestetElviln tilåi-
suuksiin. .rämån tähden jå silmålläPitäen olvmpia-
låisiå .isoiå on ^vt heråieLtv åjatus .aitiotielinjån
siirtämisesiä måån ärle Turlrncien kohdåll.'

Raitiotiayhtiön Iohtokunnån suunnitelmån mukåån
3inivalkoinen linjå kååntyisi Runeberginkådulla
Töölönto.in kohdall. Top€liuskådulle jä johdetlåi_
siin sieltå Tallbåckån sai.åalån tontin kulmån ålitse
Kåmmiokadun alle. Siellå se ma.nålåisenä kulkisi
låh.llä Turunti.tå Kåmmiokådun toiselle reunaile iå
osittåin tåiojån ållekin sekå ed€lleen d3ånålåas€nå
Hippodronin jå Messuhåtlin vålisen Stådionintlen
sekä St dionin edustån alitse jå nousisi vastå lvlän-
tynå€n pohioi.puolellå jälleen måån Påälle ja liit-
tylsi llelsinginlrdun nykyisiin raiteisiin Töölönlåh'
den rannälla. Raiiiotieyhtiön johtok'Jnnån kiriel-
måsså viitatåån siihen, etui t:imå hånke olisi tot€u-
tettåvå enn€n oiympialaisiå kisoiå.
Stådionin edust.ll6 olisi raksrlnettåvå måånlåinen
asema, johon päåståisiin kåhd€stå åuko3tå portaita
pitkin sekä Tu.untieltå et!å 5tådionin edestä. Vii_
neksimåinittuja po.tåitä olisi ta.koitus käyttåå vain
silloin, kun Stådionille on liikenn€ttå. lvåånålåasen,
nolemminpuolisen åsemålaiturin pituus olisi 80 m jå
koko tunnelin pituus, ås€må nukaånluettuna, n.
600 m. As€hån molemmille råidePareill€ måhtuisi
såmånåikåisesti 7 .aitlotlevå!nuå.

Uusi Suomi 12.11.193E:

3-vauNUtNEN trPtKAJUNAtr TööLöN JA söRNÄls_
TEN vÄLrsEEN RAlTlorlELl lK ENTEESEEN

Råitiotiå- ja Omnibusosakeyhtiö tilann!t I0 uuttå
vaunuå 5åksåstå.

Råitioti6- iå Omnibusosåk€vhliö on tilånnut 5åksås-
te raitio!i;riikennetiä vä.ten 10 uuttä moonorivå'J'
nuihin liiteltäväå kevvttå Pe.åvåunuå. Ne så.p'r-
nevåt Suomeen ensi vuod€n ålkupuolellå, minkä jål_
kEen ne siirretåän kåupunein liikenteen Palveluk_

7.3.1938 muutettiin llRorn
jåoituksen mukäisek5i:

numerolinjåt seuraåv3n

1-10
11-19
20-29
30-49
50-59

€dellä olevan johdosta jouduttiin I'punåistenrr bus-
sien eli Oy Omnibus Ab:n oston myötä HRO:n ''si-
nisillel joutuneet Omnibussin linjå 1 (lvler'katu -
Kruununhåka - Eirå) nuuttamaan linjaksi l6 jå lin-
jå 2 (Kåtåjånokkå - Töölö) muuttåmåån linjåksi 17.
Sinisten bussien ljnja KB muutettiin linjåksi 40
(Kåuppåt6ri - KLrlosåa.i), jotlå sitå ei olis' sotket-
tu esikaupunkiräitiot'elinjoihin, joallå oii kirjåin-

keskustålinjå-åutot
lånsisuuntåan ajavat lin jå-åutot
itåsuuntåan åjävåt linia-åutot
pohjoissuuntåån åjåvåt linjå-åutot (ei oll!t
vielä tuolloin, nutiå numerointiså.jå vastai-
s€n vå.alle)

Nlmenoinåån Tööiön jå Sörnåi5ten liikennevhtevksiå
oårantäåkseen'åitiotievhtiö åsettåå ensi vuo'n'
iiir".t".seen 3-"aunLisen "pikaju..nr', josså on
.noottorivåunun lisåksi kåksi uuttå Peråvåunuå'
Jusi .aiHoväunu iikennöi k16 9 åioisså aåmuisin :å

^lo l6 rälkeen iltåpåivällä <iireimnån li kenteen
aian. Se'e' Doi(keå yriopPrlåstålo,le, vald åjåå suo_
r;an Råutåtientor'n -å håivokådun k.uttå Töölöön
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Tukholmå sL,unnitte,i 1930-luvun loPoupuolellå luo-
.']"".i" ""it.""t."istaån 

19r'0-'uv'Jn Puorivälin
i.ixt.irr". s*" våid Luli kuvioihin jå sotki suunni-
t.lmåt oerinPohjåisesti.
ir-"i.inå-rs:i-röao HRo osti edulllsåen hintaån 31

<åytettyi romutustuomion såånuttå åvoPe'åvåunuå
i;i';;;;"". spo.vejertii (varhistusvuodet 1s01'

190t. 1goa i€ l9O9; scåndiå a/s, Rånoers, Tans-
k;i' v1"",]i oli !årkoitettu hetken helpotukseki
Heisinoin vuoden 1940 olvmpiålåisten isåliikentee-
.""i- -xir"ianan ei Loisen maåilmånsodån sYltvmisen

""ir.i ;a.i..t"nv, muttå våuru! olivatkin sit!€n
!itåkin tår;eellisemmåt se,vivdyttä.s3å
L liir..nn"i'rl:l.a"u. L:lkennekårustoåkåån ei endit-
w oiu: ioi",or."ntoi.€nå tekiiöiden ja tårveai'ei-
tL"-"i"k rra"" vuoksl, joten lisåväunu' olivåt si-
tenkin årvokas lisååoir.

Näitå kesävaunujå muutetliin tålvikäytt66n råken'
tåmellå niihin våneriseinät, joihin tehtiin 5lvuovet.
Seinien råkentåminen påkotti väh€ntämäån istumå_
oåikkoiå, koska våunuihin jouductrin .aivååmåån
i<es'<ikäytåvät. NoPeimhå,la tåvailå muutettin oså
våunuistå "umpivåunuixsi" Pelkås!åån Pingottåmål-
la s€inien korvikkeeksi tuulikånkäin.n Peite. r'lk-
kunoiden'r kohdat iätettiin avoimik5i, iottå våunuis_
så oiisi våloisåa. Lämmintä oli t'etvsti juuri sen
verrån, miten oli sattunut olema.n vååtetL Yllä.
Allå oleva ruotsålaisruno ke.too slitä, miksi sto!k_
holms Spårvåqar ei huomånnut kåyttåå tilaisuot_
tåän hyväksi iå kaupåtå våunujåån HRO:lle. Kir_
joitusaj;nkohtånåhän luultiln tolevåisuud€lta vielä
muutå, huttå jo vuod€n kulu€ssa tåstä tåPåhtumåt
vyöryivåt åivan toisisså mer{€issä eteenpäin jå
nuuttivåt kenties hiukan tukholmålåiskånnånofto_

Vjsan om Släbvagnen.
stockholms'Tidnins€n 14. 1. 1939

st s retu n'SM r"{*,!!8f,tu{r 
o

Heft EaU9r6! Herr lddse aTalen!
Dd tuer ld i* r.na ak&nd.4l6n.

Aft bt' dat jAttetillld.llet
till siYotuinta ut halad.nd 9d tig
ad dan'ken liak chaffia'n i Btailletl

Aa* k&n i bli n.ittan ilÅ' iig,

Vl kunde I a$pa^de !U^g.t
blitt 40 tued abt sEpanb danos:
oah .la ret blan.l hxutiktd.]'3h'16en
lrö,n lådor sof, inöjats t bld,tittl
Dsn ltksen I Finl! ?jort susen!
tt6n Aellsren h@ chnter lörco1,it,

linlsnd skl' enlrr4 .tl oeddetad. !r!! riols6m By, ugphsddta xöpen-
håhn! g!5la lrtjiintr !påaa3@ !'j. al! aÄvd.d. da4 i kaliketr ude!
olyE!i.!. .olnb4e! rt10. l<udd l!!s h! g.U3r.! !s..a pÄ o.å lilt

Att li^nen till dansk.'"n iUlt |jorde
sitt 3Ltl]Uasflirlö!.anb1tit torda
bentt pd att tin en ..]i'll hedro
d.ar skajied titmalalanen Miehe,
soi^ hd[et lör Bläptasnen! Jedrc.
IIeft HeUsre^ 4!.kt toaa tiu tia.

Man, Eelgaen, ryck opp tej ä lötn A
ett urbud, tv rinlo d, bt d1nn6
tiU Apel€t ett Nöj€lli/' gba
löi qöst3t. bM' lttsa gclt ganla.
Eet falist on dAr mai li.k kötd
i iiktstockholmsk spdr!agf oah

attamlal

ffidu Å,<i-auÄ<,o,
8x)l\ow\Ss?ÄP't^c'Jji

Ek SKNNge NzEl
ALr4 lrEfs -
SrlSpri6,rr !

!NÅLLGöKEN.
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Seurååvåk5i olemme käåntåneet Hel3ingin Råitjotis'
;a omnibus oy:n låhettåmåt kaksi kirjettä r'såksån

Råitiotis-, Plenrata' jå Yksityjsråutåti€yhdistys
ry:ll€.r vuoden 1921 syksyitä. Nåiåtä kirieist]i löy-
tyy nimltiäin melko mielenkiintoisia asioitä, tosin
r.dån nousupromilleisså on ti€ttyå haParoihtiå.
5åksan yhdistys ti€dust€li råitiovaunuien omåPåi-
hoistå yms. jå våstäukset olivat täll3i5iå:

Verein Oeutscher Shåssenbåhnen. Kleinbåhnen
und Privateisenbahnen eV., Berllini v.O.S.K.&P...V.

Asiå : Råitiovåunu,.n omåpåino

Vå6tåuksenå årvoisaan kitje6e.nne 15. påivälti
viim. kuuta ilnoitåmme teille !åten, että
suurin nousu rädållå on 85 o/oo. Tämä nousu on
eräällä esikåupunkiradållå jå sitå liikånnöidäÄn ta-
vållis€sti suurillå neliåkselisillå våunualla, omåpåi-
noltaan 18 tonnia, jå yhdellå Peräväunulla, oma'
påinoltåån 4 tonnia. Nåmä moonorivaunut, joisså
on 4 mootto.iå, kukin 25 hv, kuuluvåt eräälle eri_
tyiselle yhtiölle. lluttå jos _ mitä usein täpåhtuu _

yksi våonuistå on verslaallå, nousu a,etåan våun_
nuillamme, tyyppi 2: llå. Perävaunu, omåpåino 4
tonnia, otetåån silloin mukaån kolmelle t i neliälle
måtkålle påivässå. Måiniltu nousu on n. I50 m pit-
kå jå sitä ed€ltåå såmoin toinen 150 m nou5u, kål'
tåvuus 60 o/oo. Kaupungisså on suurin nousu 72
o/oo; sitå åietåån moottorivaunullå, tyyppi 2, yn-
nä yhdellä perävaunullå, omaPåinoltaan 3 tonnia.
vaunuihin, tyyppi 3, kytkeEiån ruuhka-aikoinå
kåksi p€rävåunua, kukin omåpainoltåån 5 tonnia,
muuten eåivän muinä åikoina yksi perävåun'J, omå_
påino 5 tonniå. 5uu.in tällöin esiintyvä pitemPi
nousu on n. 60-65 0/oo

M.illä on seurååvantyyPPislä perävåunuiål

rljgp€rlgglg! (urnpinåi set tvvpit) avösi I råt

tyyPpi 1. omåoåino 6 tn, 20 ist, 20 seisomåPåikkåå
lyyppi 2. rr 5 tn, 20 " 20 '
ryyppi 3. " 4 tn, '6 " 15 tr

tyyppi 4. " 3 tn, 16 | 12 "

Kesåperåvaunut (åvonaiset tyypit) Poikittåisistuinet

ivvooi 1. omåoåino 5 tn, 40 :st, ei seisonåoårkkojå
tiipii z. " 3 tn. 28 "

tyydytlåvån Teitå jå åll€ki.joitäm-

Kunnioittåvasti
HRO

15.10.1921

Asiå = Raitiovåunulen om€påino 7.9.r9!r.

Vaståuks€.nå årvoisåan ki.leeseenn€ 24. påivåltå
viim€ kuutå ilhoitahme s€uraåvåå:
Käyt6såmme on kolme erilåista uuttå vaunutyyp-
piå, joistå ensimmäinen otettiin käyttö6n vuonnå
'1908. Tämä tyyppi s€kå seuraava, jonkå e.sim-
mäiset tuotlin 1911, eroåvåt toisiståån vain moot-
toriteholtåant ensimåisessä tyypisså on 2 x 25 hv
mootto.it, kun täås tois6så on 2 x 30 hv. lvluuten
molemmat tyypit ovat ruotsalåisia vaunula (ASEA).
Ne ovåt umpivåun'r,å, joiden sillåt k!itenkin ovåt
puoliåvoimet; ålli, jokå ei ole e.ikoisen sopiva
tåkäläiseen rlmåstoon, nistä syysG olemme suoiån-
fl eet pååtysillat sivuovillå.

Vaunujen ominåi3uudet ovåt seliråavat:
1. kåksiakselinen
2. p.ino 9000 - 9500 kg
3. måtkuscådon pintå-ålå I m'
4. moiempien våunusillojen lårtiåpintå-å'å 4,75 m-
5. istumåpaikkoja 20
6. seis6måpåikkoia 18
7. mitå vaunujen elinikåån tulee, enme voi antåa
lopuil'siå tietojå/ sillå kaikki nämä vaunut owåt
vielä tåysin käyttökelpojsessa kunnosså. Aruioim_
me niiden kuitenki6 kestävän vähintään 15 _ 20'
vuotta jå ko3kå ne ioka vuosi kulkevåt kokin

n. 72.000 krn, pitåisi jokaisen våunun elinikå sen
mlkåan oll. 1.200.009 - 1.500 000 kn.
Näiden lisäksa olemmå hånkkinee! viime vuonna uu_
den åme.ikkålaisen våunutyyPin. Nåisså tåysin um_
pinaisisså våunuissa on päätysilloilla suliettåvåt
ov6t, jotka kuliettåjä tåi rahaståjå åvåa ainå tår-
peen mukeån käyttökahvån åvtrlla, jolloin samån'
åikåisesti askelnåt laskeutuvat jå ovien sulkeutu-
esså jäileen nousevåt. niin ettå våunuun nousehi_
nen jå siitå poistuminen ovat måtkån aikanå måh-
dottomiå. Våunuosastoien jå -siltoien väliset våli'
se'nåt on jåtefty Pois, iot€n Uimä kaikk' muodos_
råå tilan, mikå poikittaisistuinten åvuila åntåå miel_
lyttåvän våikutelmån. Uutuutene näissä våunuisså
on paitsi käsa- jå sähköinen oikosulkuiarrulus myös
påineilmåiarrut, jotkå huorimattå kylmästå ilmastos_
tå ovåt osoit!åutune€t erinomais€n hyviksi.

Våunujen ominåistiudet ovåt seu.aävåt:
1. kaksiåkselinen
2. kokonäispåino 10,9 lonniå
3. nåtkuståmon pintå-alå 10,7 4-
4. siltojen åttiåpinte-ålå 5,6 m-
5. istumåpäikkoia 21
6. seasomapäikkojå 26
7. kts våst us tyyppeihin 1-2.

Råideleveys on yksi metri, nousu .ädålla 100 o/oö,
pienin kåårresäde 13 fl. SuLrrin akselivåli (åm€rik_
kalaisissa våunuissa) 2,3 n.
Toivomme tåmän lyydyttävån reiu jå ållekirjoitam-

Kunnioittavasti
HRO
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SlltllSET BUSSIT- osa 5
J. Honnikoinen

L.yiånd PS-'l/Helko/HKL, HKL nrot 116-120, vm.
19{€

8uls€issa oli oikeånpuolein€n ohjåus, jå siitå seu_
rasi, enii kulJettäiän ovi oli myös auton oikealla
puol.llå. Nåmå åutot hånkittlin pulävuosinä, ;a
siksi niihin jouduttlin uusimåån korit HKL:n omal-
la v€rstaalla 1950-luvun lopussa. Autolstå 6ll noi-
hin åikoihin pulåå, Jå kåtsottiin, ettå niiden .un-
got olivåt vi€lä 3€nv€rrån lujia? etti korit uusi-
mallå niillå sååt.ttiin vielå vålit!åä liik€nnet!ä H6l-
singin rrliitosålu€ident' uusille asuntoälu.ille. (Run-
koj.n poikkeuks€llinen vahvuus Iohtui siitå, etEi
Lontoon 2-kerroksiset åutot olivat (ovåt?) sanoil-
le ålustoillå råx€nnettuiå - vertåå AEC-DB R€gal
MKjI -åutat, joitå 'yd; HKL:llå oli käytösså n6in
vuosinå 1948-1960. ) Ruuhkåliikenteesså nåitå kåy-
tettiinkin eri linjoilla pääasiass. Lånsi-Helsingisså,
koska bussl€n päååsiålllnen käyttövä.ikko oli qu-
den uutukainen "Ruhå" eli Ruskeasuon halli. Måi-
nittåkoon vielä, ettå bussisså '117 oli johdinautojsn
kåyttåmien åjoiohtimien puhdistusvirroittimet. Bus-
sit poistettlin kåytdsti vuosina 1962-63.

Scåniå-Våbis B-1sV/Akro (Kutter), HKL nrot 124

scäniå-vabis -äutoihin nrot 121_135 uusittiin korit
vuosinå 1955-58, ja kåhteen ensimmäiseen uusittå_
våån lait€ttiin -kori. Siihen aikåån
oli iltneise.ti hånkittåva autoon kori mistä sen so'
9ivåsti såi, eli'ståndårdoinnista ei hårrasteliiån
iloksi ollut tietoåkaan. Lisåsihän myös tåmå vaiht€'
]uå katukuvåån. No, joka tapåuks6så nåitäkin
kåksiovisia autoja käytettiin normåalissa ruuhkålii_
kent€€ssä miltei liniaila kuin linjallå. Auto 124 aioi
vuonna 1952 åinåkin linialla 234 Lauttåsååreen,
jostå tilånte*tå on onn€ksi löytynyt vålokuva lu-
kuisten muiden eri bussejå esittävi€n valokuvian
ioLrkostå. Bussit 124 jå 126 Poistettiin liikenteeltä
v. 1962 syksyllå jå nro 124 myytiin eråäseen romu_
liikkees€en Kuopioon, jossa ållekirjoittånut on näh-
nyt åuton suhteellisen ehjäko.isena vielä kesällä
1970. lvlainitttskoon, ettå såmasså paikåsså olivat
alaot 23, 24, 124, 135, 2O1, 2OZ jå 285, joistå tus-
kin enåå on niUiän;äliellä.
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volvo B'617lHelko, HKL nrct 4Ii-€0, vm' 1953

volvot olivåt aiålleen tvvPillisil kåupunkiliikenneåu'
tol'å. Nllsså oli, nykyajan mittåPuun mukåån, hy-
vln h.ikot moottorit ' teboltåan våln 100 hv' s€n
€hden liikke€llelähtö tivd€sså kuormasså oli hvvin
hid$tå iå väiv€rtois€n tuntuistå lvloottorit olivåt
tässä tvvpisså kovin åånekkäiUi ia suii.rtu kuljet-
!åjånosåsto oli nälnollen tukålä tYöP.ikkå. Buss'iå
kiytettlin 1950-luvullä påivåvuoroissä lähes kåikil_
lå linioillå, muttå uudempi kalusto syrjävftj ne
ruuhkåvuoroihin, pääåsiasså LåuttEsååren linjoille,
koskå autot olivåt kevyit;'. Nåisså buss'isse oli

' kattovcrhoiluna käytetty vielå hop.ånvå.is6ksi må'_
låttuå kåttohuoPåå, fiuttå kåton €tu- jå tåkåpåäty
oll "Pokåtlu" pelllsö, sålnoin kuin ovi€n alåikku_
nåtkin. Korikorjausten yhtevdåssä tåkakulftåikku-
nät peitsttiin, såmoin kuin ovi€n ålåikkuhatkin'_ Näistå muutoksistå voidåån vleiså3tl sänoå' että- autoissä, joisså oli kulmaikkunat takanå iå ovisså
älåikkunåt (koske€ mvös muitå autosärjojå) saåtet_
tlin peittiå våin toinen tåkåkulmaikkuna tål neljäs'
tå ovåstå sååtettiin våin vhdestå peituiä ålaikkunåt
muid.n ovi€n jäädesså ennålleen. (Esimerkiksi åu-
to 171. scåniå_vabis B-62v/Halko '1952: väin etu-
ove.n lätatty ålåikkunat, muut Peit€dy ) Volvot
Poistettiin 1960_luvun ålussa. Viimeinen våunu oli

' llikent8så vuote€n 1965 åsti.

Helsingin Linjo-outolj.ikenteen pikolinjoisto ensimmöinen oli
ollomoi.nittu "KÄPYUiN PIKAJUNA" eIi linjo 15.

Avataan

Tiistaina lelnikuur I päivånå 193E

AllT0LllKINilE l{äpylästä
(Fdätessema PobJolaDktdun It T'alvaskåUlontieÄ rlsteyksessä) Son?torilra
unlaE€rHt oeer N:o 15, Käpylån p,kalEJa ja vaulut läht€vdt kur!rs.'
isE !ääte+seEralta loka ,0 mlnuuttl. vaunuun 3!tu!:lne!r Ir siltii !oir'
tuldlden on salllttu vain s€uraavilla pysäkeillä: lohJolÄ! auklolla, Xåpt'
lin autlolle, Miikelänkadulla Väinölänkadun r'isteykles€ä, Mäkelänkr'
dulla Stulellkadun rlsteyksassä, Häheentl€Iä Sönålster apt€ekin koh'
dalla le He,kadl€lentolilla.

MatkeltpuE hintå on keltarnatkslta snik. 1:50. ålenruslppulen hlrlr
vthoiss! ä t0 llppua smk. 12i50. Matkalippu olkeEtta€, slinoor Xåpylä!
plka]jnjalta il]!a4 IsäElatsuå kaupungln muille rEltlotle. Ja autolll]Joill?
lukur.'.tloCtamatta: Munkkiniemen Ja Haåga! raltiolle!!jola, sekt esik r'
punlleuLoltnlola, JoULa kånnetaåD ldvnnmukaiDeE ILsåmaksu. Silify.stt
Käpylin pikaulJelle raitioUle- tai eulolhjoUtr peritään li6?Unsksu[l
Smk. -:?5.Iloululelsruatktllgrt eivåt ollreuta llatkaan XlipyläE ptkallrislt.

EE',SINGIN BÄXnIOTIE- JA ODINIBI]S OSåEEYII]![ö.
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koonnut A. Hellmon
PAATEPYSÄKKI

Tu.ustå kuuluu kummiå. wluinaisesså raitiovaunu_
hållissa olevat raitiovaunut (mootto.ivaunu 42, Ka-

låZiuo.o""s 1951 jå iälkivaunu 12s, Kariä 1947)
dvåt ioutune;t käsiitelvn konteeksi. Våunu 42 on

io re:tåu.oitu jå .jokun(oinen såmån ^åsitteivn'."-* *r"" :25. rinoa ongelhå on våin, 6ftå
misså nåillä åjåå.

vR on hvväksvnv iSsereks; Suo en Påikållisliiken-
n.iilao "v'..n. 

ve,aa e""staa vnoistyksesså Fel-
singin liik€nnepilrin Päällikkö.

Våntan tasåtåriffilippuv€likoinå laajenee. Ensi
vuoden ålostå otetåån kåyttöön '10 matkån sarjålip-
ou. aikuisten så.i3lippu m.Rsåå 3Ä tå.kKåå jå las_

ten 7 mårkkåå. Valmisreilla on sårjåliPPu mvös
venhuksiile ja invaiideille.

TåKL tilåå 1O uuttå bussia. Viisi aluståå tulee Si_
sulta ja viisi volwoltå. Korit rakenlaå Ajokki.
Eläkelåislipun ikåraja'Tarnpereella on ensi vuoden
åluste 65 vuottå. Tähän asti ovåt lipun ostoon ol_
le€t oikeutattuia kånsanelåkkeen tukilisån sååiåt
Kånsån€läkeuudistus kuitenkin kåksinkertaistaa
tukilisån saajien määl.än. sen vuoksi muutettiin
mvöntöoerusreet. Elåkeläisten 30 måtkån lippu måk_
saa ensi "L:onra 

50 flk ja Eåvållinen 30 måtkån lip-

uusiå nokkamållisia bussejå voidäån jälleen nåhdå
Suomessa, nimittåin perä-Låpissa. PTH on saanut
kåvftöönsä Lällåisi€ åutorå Niitä .åvte!ååo reiteil_
rä. ioillå on huonot !ielot Autot selvrytyvåt På_

"*Åin tr....a. keririkosså, :"!ohiekåsså, liejusså
iå rieLvdmåillå iuin nuLt postin inlå-åulot
iutör on'åkennetru Oooqe_koulubussin arustålle
Suomessa niihin on åsennettu moorto.i, kori jå

vaihteisto Oy Sisu-Auto Ab:n, Vaihet Ov:n, Eri_
<orsxori Ov:n rå orL:n keskJsåutoio.lååmon vh_
r"icrvö.i aLioisså on Vålmet_noorlori 3ei<å 33 s-

tumåpåiKkåå jå råsti!ilåå 6 m-, 590 ^g Postille ja

Autoren ko!,mårsuusåste on 90 t -å ne öv:t te<ni-
s€sti låhes identli5iä våKiopostr,iniå-åLrojen Sisu
BK-150V kånssa.

Tä.kennuksi RAlTlOon 3-1982 nainittakoon, ettå
koururåislinjojå 502 ja 503 liikenndiLiin vrimeisen

RÄlTrOn numerosså 3-1982 måinittu Kuopion pai_
kållisliikenteessä kåytettävå nivellinia-auto on ex
HML 1, ex ex HML 100.

HKL håluåå romuttåa jälleen viisi p€rävaunua.

HKL ilnoittåå/ ettå museo on toist!isekst sutietlu.
lvluseotåvå.oita påk.tåån fsyys-tokå,<uu) jå ne vå-
.astoidåån Ruhåån. lvlusea joutui Valljlåsså antå-
måan tiiåå .akennusosastolle. uuder tilåt sååtåne€n
Töölöstå vasta muutåmån vuoden kuluttua,
Museotavåroitå sååttoi kåydå syyskuussä ihaite-
måsså Vålli låssa olleesså jåtevaihtolåvåsså.

Flelsingin budjetti vuodelle 1983 lupåå:
- että Kampin ja sörnäisten metroåsemåt vålhislu-

våt suunn'tel6ien mukaan vuosi.lå 1983 ja 1S84.
- ettå Siilitien metroåsehån rakennqshåärärahoistå

on väh€nnelty 10.000.000 markk.å. Asemå vål-
nastuu åikåisintåån vuonnå 1984.

- etUi ltåkaskuksen - Kontulan vålisen radån vål-
nisluminen sii.tyy vuodestå 1985 vuoteen 1987.
!lääräråhå supistetliln 15,5 nilioonastå markastå

(Ellsi vuoden ålusså låkkåutetåån Met.otoimisto
jå .åkentåmi5näärå.ahat jåetåan HKL:lle sekä
.åkennusvirastolle. )- ettå nivelraitiovaunuhånkintoahin vå.atåan 36,7
nilj6onåa.nå.kkaa.. et!å uusia bqssejå ei hånkitå. Mäårärah6iå oh
klitenkin vårättu 1.000.000 markkäa. HKL nos-
tåå linjå-åutojensa keski-ikåä. Tållä hetkellä se
ålkåå ollå 15 vuottå. lJusiå buEseja on odotetta-
vis5a aikaisintaån 1984.. ettå ippujen hinnät tietenkin nousevat.



veunussa 22 on kuliettaianhytin täkåseinå6så rrliik_

kuvåki.Fiminen"-valomåinoskilpi.

Mannerheimintien jå Aleksanterink.dun uuden vh-
dysråiteen (vasta)vaihteisiin åsennettiin såhkö-
kååntölaitte€t.

Sörnäisten metroasemän rakennustöihin liitlyen on
raitiotiekjskoja siirr€tly Häneentlen/Helsinginkadun
rist€ykses5ä åavistuksen ve.rån Pohjoiseen päln'

vinkki mahdollisille metromatkustajille: Jos nätkus-
tått. ltåkeskuk 3€ån, kun junissa on måtkuståjia
vrl kolnåsoså kåpåsircetistå, kånnåttaå n€nnå en-
;immäisen våunun etuosåån. lUik€skuksessä sitten
poistutåån laitu.itäsoltå Pygi!!9j!l!13:g:a kåltra'
Selvä opåstus johtaa sinne sekä sieltå edelleen ul_
koilmåån. Tållå reitillå ei toistaiseksi ole esiintv-

Liniållå 6 on ndhtv elokuun lopun jålkeen låuåntai_
p*'a""""ri, såtu;nåisesti Joskus niitå on ollu!
iökå tnis€sså vlrorossä, ioskus hå'vemnåsså'

13.9.82
Liniålle 58 tuli 5 lähtöä lisää viiko'så'

16.10.28
Linioil; 554, 53 iå 64s Pålåut€ltiin ne lähdöt' iot-
ka ;oistertiin 8.2.82 sååstösYlstå.

18.10.82
Koululåislinjåa 42T Kånnelmäki - Målm'nkartåno
ålettiin I'ik€nnöidå.
L:niålle 58A tuli il!alähtöiå 58 kPl viikossä. (o'vå-
,*lit"i tll vähennettiin ruuhkå-åjån lähtöiå 115

Liniålle 85 lisåttiin 25lähtöä viikosså'
iinioi,r" Ae M jå 88 lvl !uli kl,mmårlekin lisäå 5 låh-
töä viikosså.
Linjåltå 84 vähennettiin 5 lähtöä viikosså

Våunu 363 vår.itioiuri jokunen viikko sitten ti1äke-
länkådun ja Sturenkädun risteyksesså. vaunun
etuteli m€ni sturenkadulle, tåkateli jåtkoi Mäkelän-
karuå, noremhåt teiit irtqsivåt jå våunu kååntvi
helnåpertiensä vårasså 60" kulmaån etuoään :äå-
dessä tulosuuntåån, eli Kåpylään päin. Väunu iäi
nojalleen lyhtypylvästä våsten. Koskå v.unu oli
juuri ollut täyde6sä ko.iremontisså, se kuljetett'in
Vallilåån korjattavåksi.

Vaunut 68 ja 70 vålmistuivåt lokå/mafaskuusså
pajåsta ilmån r3håståiånåitiota.

Metrovaunupåri 149-150 tuli kåvttöön marraskuun

1.11.82
Liniålta 32 vähennetriin 15 låhtöä viikosså'
Liniårl€ 93 v tuli isää kåksi 'ähtöä viikosså'
i.iiilii" gze rriiniin ruunta-arao råh!öjå sehå vä-
he;neftiin hienän låuåntåiläht6jä.

Ruuhkå-aikoinå aleftiin liikennöidä 1iniaa "92BM/2"'
eti osa vuoroista äjäå våin väliä ltäkeskus M -

2.11.82
Em. vuorot saiv.t uudet åikåtåulut, joihin kllviksi
oli merkitty 91. Linjatunnus 91 on måinittu våin
pysäkeillä olevissa eriko istiedotteis så .

12.11.82
Linioi€n 83;å 83N reitti muLrttui tllåpäisasLi -åmmi_
s,arösla noiri 7 ktiukåuden åjäksi siltåtvön vuoksi
Linian 83 uusi .eitti on _ Abrahåm Wette.in ti. _

Ru6nåsålmentie - Tåmmisalonti€. Liniån 83N uusi
reitti on keskuståsta påin _ abråhåm wetterin tie _

Ruonåsålmenti€ - aåmmisålontie jå Ruonåsaldentien
liittymän liikenneyhpyrä, jostå t kaisin jå edelleen
Roihuvuoren suuntåan'

lvl€trollå on mårråskuussa käytössåån VR:ltä låinät-
tuja ratatyökon€itå. Seuraåvånlåisia on nåhty:

- autornaattinen vååitus-/ oikomis- ia !ukemiskone
Plåss€r n4o07-32

- oikomiskone Måtiså Ri-L ltk-Rto 34. vaihtee.tukemiskon€ lvtåtiså 8-133 Rto 55.

Finnconsum 82 -m€ssul'en aikanå on llnjållå 2 nåhty
lauantåisin pe.ävåunujå. 20.11 oli vuorossa 6 vau-
nut 352+502 jå vuorosså 8 354+507.

Våunu 316 hin.ttjjn 18.'ll Kosketaan romuteEå-
våksi ja våunu 350 22.1'1.

2A-11.82
Lint.n 5 vuoro! 59 jå 53 åjoivåt n. 15.1S aikoihin
Råutåtiento.in editse arabiån suuntåån ynre€nkyt-
kettyinå. Edellisen vuo."on vaunusså oti håilikit;etjå. se_ oli tyhjä, ja jätkimmäisesså våunussa, jokå
oli tåynnå mårkustaiia, oti rsittikitve!. .Junåå oh-jåct'in jålkimmåisestä våunustå jå kummånkin våu-
nunvirroitin oli vihååirå

?9.11 .A2
Helsingin råutatieäs€nån .äiteeitå II havåittiin
metrojunå. Syynå håmmåstyttåvään nåkyyn oii se,etui metrojunaa oit'in viemässå Pasilån konepåjåån
pyörän sorvåu kseen . H€lsingin suuråset,ntåitte;sså.i oikeid riededy mihin jlnå oti menosså jå niin sejoutui piståytymäån sitte ourooh ympäristdön. vero-
kone€nå oli Dåsirån konepåjån otso-pienveturr.

lvletrovåunupå.i 151 -152 rul j måtkuståjåtiikenteeseen
åivån hårraskuun top'Jssa.

STA on saanut 8 uuttå bus6iå (nrot 1-8). Alustån
tyyppi on volvo 810l!l-60/6000 ja kori wiiflå K200-
221. No.maålia pitemmisså (13 n ) autoissa on Al-
lison-åutonåettivåihteisto ja kolmås ovi tåkäsillalta.
(Koimiovisia autojåhån ei hejuli-liikentees5ä oli juo-
.i viime vuosina nåhty.) Etuliniakiipirullå on sijoi-
tettu oike.ån etukulmåån.
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HELSINGIN IV1AANALAISEN SYNTYHISTORIAA

Kun Helsingin metro on vihdoinkin otettu kåvt-
töön - jos kohta 5 vuottå ålkuPeräisestä suunnitel-
måstå myöhässä ja muutenkin "puolivalmiina'r - on
påikållåån t3rkå5tellå hiemån tåmån liikennemuodon

€nsimmåisen kerran naånålaistå liikenneverkostoå
suunniteltiin yllåtUivän värhain. eliel Såarinen låå_
ti nimittäin 1910-luvulla Munkkiniemen _ Häågån
suunniteld.n sekå Helsingin asemåkååvåehdotuk-

Måanalåin€n kiskoliikenne oli ol€ellin€n tåkiiä kum_
dassåkjn ehdotuksesså. Helsingin jå ympå.istön
lähaliikenne oli tå.koitus hoatåå 03itt in VR:n voi-
min iå osin rakentamallå pikaraitlot'everkosto. Pi-
karaitiot€iden oli määrä kulkea keskikåupungilla
tunneleisså jå esakaupungeissa joko mtiulta liiken-
teestå erotettunå tåi tåvanomaisen. kåturaitiotienå.
Nälhin suunnitelmiin, jotka eivät koskaan toteutu-
neet, liitlyy toinenkin mielenkiintoinen yksityis'
kohtå. Såtåma oli kaavailtu sijoitett€våksi Lautlå_
såareed. Sålmisååren jå Lauttasaa.en välllle oli
måä.ä .akentåa silta, jossa piti ollå åioneuvokåista_
jen lisåksi kaksiraiteinen raitiot'e sekå kaksiråitei-

Seu.aåvån kerran måänålåistå liniaå suunniteltiin
1930-luvun lopulla n'in kuin tåssä lehdessä maini-
tåån toisåållå. sini-vålkoinen linjå (nykyinen 8)
piti Iohtåa tunnelisså Turunt'en (nykyisen lv'lån-
nerheimintlen) pojkki. St.dionin edustålle oli tår-
koitus r.kentaa oikein tunneliåsema. Sodan sytty_
minen vlonnå 1939 våin esti tåmän jå monen muun'
kin suunnitelhån toteirtumisen.

Yleisöllä oli tilåisuus tutustuå metfon råkennustoi_
Håkåniemen åsemålle kåviiät kurjetertiin

huöltotunnelin kåuttå.

sodån jälkeen tunnelisuunnitelmistå luovuttiin ai-
nåkin aluksi jå voihåva.at keskitettiin raitiovå'rnu-
sekå liniå-autoliikente€n nykyaikåstånliseen.
Esikåupunkiliikennetlå haluttiln kuitenkin kehit-
tåä edelleen, ja ni'npå vuonnå 1955 asetettiin komi'
teå, jonkå tehtävä oli suunnitellå esikaupunkilii_
kenteen järj*telyiä. Komiteaå kehoitettiin myös
s6lvltutmään, olisiko j6ukkoliikenne järjestettävå
määrätyisså kåupurlginosisså måånal.iseksi. Tinån-
kö komitean våiko jonkun muun elimen ånsiotå oli,
että Kulosååren uudella sillallå oli tjlavåraus pika-
raitiotietä Varten- Raitiotiekåiståt muutettiin kui-
tenkin piån åjoneuvoliikenteen kåistoiksi, kun åiå-
teltiln, että tulevaisuuden joukkoliikenne hoid€tåan
koko.ään buss€ilrå.
Joukkoliikennettä suunnitellut komite. nimettiln
vuonna 1959 m€trotoimikunnaksi. Toimiklrntå esitti
vuonnå 1963, eftå keskustån jå Puot'lån välille on
.akennettavå såhköistetty .ata henki16ljik€nteen
tarp€itå våd€n. Alunperin oli tårkoitus rakent a
metro Håkåniem65ci Puotlnhårju'rn. Erityisisså sel-
vityksissä todettiin kuitenkin, ettå råt a ei kanna-
tå liikennöidä edes tiläpåisesti Håkäniemen jä Puo-
tilån våliå, ulotettåva keskuståan asti.
Asiåå tutkittlin edelleen jå e.ilå,siltå åsiåntuntijoil-
tä pyydettiin lausuntoja. (I4uuånkin asiantuntijå
totesi, että tottå kåi Helsinkiin on .ak€nnettåvå
metro, sillä Jokåisessa påäkåupungisså on oltåvå

sev€ral rrdays oi open doorsl were å.rånged dur-
ing the con6truction of the metro. visitors to lhe
Håkaniemi station were transpo.ted with buses viå
ån åccess tunnel,
Kuva/photo: l. Leppånen, 12,11.19n
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KåupunEinvåltuusto pååtti 7.5.1969, ettå Kåmpin
iå Puolinhåriun vålille on räkennettlvå merroråtå
'eriLree" mvO"nett;i"ien näårärånoien Puitteisså'
T drldin oll tårkoitus råkentåå yhdeksän ås€rnaå'
ii-iitool, Kåivokaru (=Råutåtiento'i), Kluuvi (=

Kåi<åni;i), HaKåniemi, sörnäinen, Kålåsatemå,
k;lo5aåri,' Hiihtiijäntie (:r'erttoniemi)' Siilitie'
niir,""aö i" Pjorinhårju (=lr:ikeskus) Näistä
,<ålåsåtamå i; Roihupelto kårsiutuivåt mYöhehmin
p;is, eikä'(åisåniemen asen€nkåån rå^entåmistå
ole looullisesti oäätettv.
Metrosuunnitel;åt eivät suinKåån råioitruneet
K;möin Puotinhä.iun liniEän, våån ver(oston oiu

"'r. .arnistunuaan hvvin lååjå. Kåikkein kunniånhi'
moisinorin lukeutuvån esitvksen mukäån net'orato-
iå bitl .åkentåå mm. Lepoävååråän, Yårtinlååksoon'
ieisinoin oitäiån kirkonkvläån, Målmille, vuosåå_
...". -s.nåt"tl"."n sekä TåPioråån (;å sielui måh-
dolli;åstl edeiran Kivenlåhteen).
TäLi suunnitelma. ei vå.nåstikååfl koskåaq toteu_
tetå. Nvkvisen itälånsimetron isåksi <umninelee
.delle€niin ns- Ltnetro ltäPasilastå keskuslån
käu!t! Etet:ifiååqå.n. Lisåksi suunnrtellåån metron
iåtkånistå länsisuLrnnåsså kohti Kivenlåhleå'
iim;nxin toteutuminen on sången ePåvåflnaa,
v;ikkå esimerkiksi Håkaniemen åsemållå on vålmis
tilavaraus uuttå liniaå vårten. Sen sijaan metrcå
iårkeEån ltåkesxLrKsest rvlv'lvPUron jå (ont'rlän
L;,.r, v"."r..". Tåmän iatkosuuoen on måårä
valmistuå vuonnå 1987.
våunukå,uston iå nLriden låirteiden kokeiluå värten
raxennetliin nåirrr,petton jå He.ttoni€men vålinen
koeråtts, jokå vålmistui 1972. Ensimdåiset k'oe-

vaunut kilj€tettjin Helsinkiin vuonna 19?1 iå luo-
vutett'in kaspunEjlle

Ko€ratåå pysrytliin liikennöimään myös täysin åu_
tomåattisesti, siilä koko metroliikenne oli tårkoitrJs
åutomåtisoida. 5åmälla tutkittiin myös måhdollisuuk-
siå kåyttäå autonååttiohjauksen kåaPeleitå i'rni€n
iå vålvomoiden väl'seen l"adioPuhelinliik€nteeseen.

Järjestelmä oli kuitenkin niin häiriöaltis, että sitå
€i toteutettu. Såmoin åutohaattisen junåohjåuksen
käytöstå ei ole vielä päätetty.
Niinkuin alossa mainitsin, n€troliikeone o{i tårkoi_
tus aloittavuonnå 197. aloitusåjänkohtåå joudut-
tiin kujtenkin toistuvasti siirtämään. koskå måärå-
.ahojå ei myön6etty riittåvåsti. Tärnä lisäsi kuiten_
kin melkoisesti met.on rakennuskustännuksla jå
sai aikaan sen, ettå metrc on vielå monen vuod€n
aian'rpuollvålmiEte'r.
Plenenå kuriositeettlnä voidaan f,åinitå, etut met-
ron eräänä våihtoehtonå hårkitt'in Herttohiden
teollisuusrådån sähköistämlstå. Jos Uimä suunnitel-
me olisi toteutetru, VR:n sähk6moottoriiunåt toden-
nåköisesti poikkeåisivat hieman nykyisistå. våunu-
pä.in kåikki åkseiit ol;sivåt vetåviä riittåvän kiih-
dytykseh vadniståmiseksi. Junisså olisi ilmeisesti
ilmå- Ia kiskol'a.run lisäksi såhköjarru-
lletroå rakennettaessa tunn€lille ehdotettiin jos
lonkilåistå kåyttöä. Siirä piti tehdä pysäköintitllå
tåi sitä piti liikennöidå Iunien sijastå dieselbusseil-
lå tåi johdinåutoillä. Yhdellekään ehdotuksen teki-
jälle ei kuitenkaan juolahtanut mieleen, ettå met.o-
junät olisl voinut korvåtå halvenmilla raitiov.unuil-
lå. Jå ikäpå estäisi vieläkään råkentårnåstå raitio-
tietunneleita? onhan ehdotetlu, että suomenlin-
nåånkin pitåisi såådå raitiotieyhteys. ..

Näkymå Herttoniem€n åloevåivomostå.
An idterior view of the controi room at Herttonie_

Kuvå/photo: l. Leppånen, 19.12.'1978
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sö.nåisissä.

Mehon lsaunåvaunur,, iotå käytettiin
virt!kiskoia åsennettaesså.
This peculiar ooking vel,icle is us€d
DurDoses, such as instållåtion of the
kuvå/photo: LepPånen, 16.6.1975

::1,'i 'r:.: ;ii .:rr-.t -rj *J! :-1,- ."!an&:!;*-jå sepeliiunå lähellä tunnelin suutå

locomotivå with a ballåst tråin neår
to the tunnel in sörnäinen.
I . Leppänen, 20.8.1975

third .ail.
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lvetrcn koeiuna (slttemmin lisänimen [turbo]r såa-
nut) Siilitjen &ernån tlenoilla.
A test train of Helsinki m€trc neåa the site of th6
Siiliii6 ståtion.
Kuva/photo: l. Leppäoen, 16.1.1974

tiläpäinen puulåituri.
wood€n platforF at Siilitie ståtjon
Leppänen, 22.5.1978.. .
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PIKAUUTISIA TRONDHEIMISTÄ

TöI1ö hetkellii roi tiotie liike nnettö ylLäpidetöön seurqqvosti:
Linjo I Lion - Lode (mo-su)
Linjo 2 EJ.geseter - Lodemoen (mo-lo)

Vuoden 1983 syksyLLä lokkoutetoon li.njo 2 ja myöhemrnin Elgeseterin
jo loitioteiden pöähoUi.t puretoon tqi oi.nokin vuokrotoon muihin
torkoituksiin.
Linjollo I jotketoon liikennöintiö jo se soo uusio (I1 kpl) Linke-
Hofmonn-Busch/Siemens -nivelvounujo, joJ.J.oj.n nykyiset nelj.okseli-
set vounut'romutetoon.
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