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KOKOUSKUTSU

Suo.rEn Raitiotieseura ry:n sååntömäåräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 22' 11. 1987 klo 16-18

kaupungin nuorisoasiainkeskuksen Hietaniemen kerhokeskuksessa, Hietaniemenkatu I B, ll kerros, huone

209.

Erillä såäntömåäräiset asiat, ionka jälkeen diaesityksiä, Voit ottaa mukaan myi6 omia kuviasi esitettåvåksi,

Kaikki mukaan - Tervåuloal
Johtokunta

MODERN TRAMWAY vuodeksi 1988

Monet io tielivåt tiimån måailfiån chlii Parhaimman råitio'
tiehsrråståjien l€hden ja monille 5€ myih tulee. Nyt lehd€n
tilaaminen on hclppoa ja edulista. Suomalais€t harrastajat
voivrl tilåta Modcd Tråmwåy -lehden kiiymä å Ehintmässii
postilsa tai postipankisåjå mak6amalla 8l marktaa jåljem'
pänå mainitull€ postisiinodlile, lrhteä julk.ise€ juud 50
wotta Uiyttiinyt €nglantilåinen LiSht Rail Tnnsit Associå-

tion (LRTA), jontr jåscrunäää on yli 3500. Modcm Tram'
way käsittclcc hårrastajan ksnndta mielenkiintois€sti raitio-
ti€asioita ympåri mååilrnaa. l*hti ilncstyy k.nan kuuisa.
LRTAI pohjoinraisenå tilaustenle.äjänä toimii ruo.salai'
ncn sisåryhdistyks€mme Svenskr Spåreä8r*illskaPet.

Postisiinokorttiin merkilåän mat$n sååjaksi:

Svenska Spårvägss:ilskap€t, McdlemsåvSiftE LRTA, Kevin-

Seringen 35, c/o Göransson, Stockholrn.
Makajaksi me*its€ painoki4aimin (tai koneela kirjoitta-
mallå) nim€si j a osoitteesi.
Tiedodantokohtaan merklts€t:
Modem Tramway 1988.
Jå sitlen tirkein, e[ postisiirtotilin numero:
Srockholn 44 21 60-8

PIENOISRAUTATIEPÄIVÄT

Helsingissii jåiesteuh pienoisrautåti€pävät 7.-8. I l. 1987.
Näyltelytilana toimivåt rautåtievåunut seisov.t ftbingin
råutatieasemalla )Martinlaåkson)) rail€iden vieressii pysiiköin-
tialueen pääss:i. Nåyttely on avoinna kunpanakin piiiviinä
klo 10-18. Pååsymaksu on åikuisilta 15 rnk ja lap3iltå 10
mk.

Näytt€illeasetlajista mainittakoon alan järjcstöt, Rauta- 
|

tiemus€o jå €ri yrittäjåt. Käykäåpä kalsomassa.

Muisia vielä, että lehden rilausnaksu on 8l

Jotta tammikrun lumero tulisi ajallaar, toivoraan nåksu
lähete(äväksi marrrskrun puolivåliin menressä. Jos maket
myöhemmin, on alkuvuodesta odotettava noin kuukauden
viive.

Kansikuva: HKL lT0linjala I0S vuotossa IJ6. Elokura'
tea ei Corcnan tilalla on nyk)4iltn Jehown todistaiien wl
takun ansali, ia esitlkset ovat niin muodoin muuftuneet,
kuin n!ös ohikul ket'at vaunutyypit.
Kuva: J. Rduhala.25. 5. 1973

vierciset kutat: va/nut 108 ja I l8INWFIAEG) ,uosilto
I924 ia 1925 nuutetliil 1959 cntyisiksi monoeounuksi
Vounut poistettiin tuo n! 1963. Kurista selriöti. kuittka
1960-fuwn dblsa ddihoskniih rfutusti htomiota heiitta'

yliikuw: R. Enbon, Aloliu,a: L. F. FolkrnllEurcpea,t
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J.NordIund

EntFii UUSIMPIA BUSSISABJOJÄHKL:t{

Sisr BT -59 CR/5850 Ovct:2402{
IIKL nrot: 257-3 1I , 3 12-32 1

H.nldntrwod 251 --3u. 1912
312-321 1973

Alustr: Suon€n Autotcolhsuus Oy, H:kn et innr

Kori: OY Wiimå Ab, Vantår

HKL! €nsirnrnäinen Sisu BT49 CR -saia' AlustatyvPpi

eb.å edcltiiisuiiin (Sisu 853 SP) mm siten' cttii mooltori

on AEC AH ?60 j. jäåhdytin on auton pedosåsta (8535'så

iEaiavtn ofi *eulasal. vaihtehto on si$n kåupunkjaurois'

ia tutnr'kaksiponainen Voith 506 tiysautomåatri Moollo'

.i' ,"ho * tö+ n"/zzoo t/min. Autoiaså 257-31I oli dun-

oerin ratrasraianairio, iota oli välittömåtii etuåk$lin takanå
'nui"n 

ouoteU'a. Nairl Uus*ja kiytcttiinkh ålkuaikoina vaF

sin oalion iuuri rahasrajalinjoinå (mm 16jå 55) Råhashjan

irtirnit ooistertiin tarpeettomina vuonnå 1976'

i-i- trvnavs att<oi*'tronna 1983 (auto 2?9)ja s€ onjåtku'

iui *oiit,,,i'n. Viimeiselbn vksildt poist'taan vieE l98G

luwlla.

Sisu 8T69 CrV5850 Ot€t:2'002'0
HKLftot:326-374
Hankintåwosi 1973

Äu31a: Suom.n Autoteollisuus Oy, Hä eenlinna

Kori: Oy Wiim. Ab, Värtåa

Autosarja kuduu IIKLJI suurirnpiin sarjoien 257-311' 312

-321 oieltå. Autot 326-374 vairaavat rävsin autoja 257-
321, våin yksityiskohdisJa voi havaita eroja Autotlypin on'

nistun.isuutta kuvaå rnm. !€, etui sarja on lähes 15 ruoden

iästän huolimatta liiysilukuisena normfflir:a iiikenteesg'

Vah kolatiautojå on ka6ittu riveisdi.

Nä)'ttä kuit€niin ilmis€lvält i, €tti sarjå on lggGluvufl alus'

sa kokonaån pois liik€nteestä.

sisu BT59 cR/5850 ovct:2{024
HKL nror:400-.ri09
Hanldntawosi 1974

Alusla: Suomen Auloteollisuus Oy' Hiimeenlinna
' Kori: Dcltå Plan OY, U€to

Aurosarian dust våslasitävsin wosien 1972 71 Sisujå mut'

ta kori; titårriin råriouskilpailun P€rusreella luuri rdmensä

valhhneelt. Autokori/Dellå Plan Cy jC. Voinånlähteena

oli ensiksi AEC AH 760, niin kuin tässä mållissa Pitikin'
mutta lgso.lulun alussa påäteniin sarjan jokris€en auioon

vaihtaa koemicl€ssä moottori tuusiksi, voim anlöh teiksi saå_

tiin käykttyjå kytånd 0.680 'rnooxoreilå jo iomutetuista

Sisu 853 -auloista.
Sada poisr€rtiin kokonaisuudessaan liikenteestå loppuwo-

destå 1986.

Scania BRll lM TB 1568 Ov!t:2'(xn{
HKL nrot:411--419
Hankintåwosi 1974

Alust!: S.åniå Bussar AB, Katrin'holtn
Kori: D€ttå Plan OY, Licto

HKLi järj;styks**l loincn arto$tja' jo$å on Scaniå BR

t t tll .aolt". (syL.ylr t9?3 HKL otri vastran serj'n 954-

958.) Alustån Pcrao3an muoloilu aih€utli jonkin v€'nn

oåärvaivaå koriiehtaillc Kotimåisista korilehtaistå Deltå

i'lan (tlinä sarjå) ia wiitna (954-958) oäättivät jäljitclå aI'

kuDe;isd motsalaistå malia (Scardå cR 1 l l M) NiinPä Pc'

a 'oti totonaan kulmikas ja suurikokoinen l3tåikkunå o[
kålr€va. Myö srwikkunåt olivat normåålia korkcåmmat

(koska alustå oli matala).
ÄKLn ensimrnatcn bussityyPpi, .iosså on rnoottonjanu'

' Laitteer åänen voi kuulla arton hidastaessa voirnatkaana

papåtuks€na. Autosarjai moouori on Scåniå Dll C04 jr
;; t€ho on l8t hv/22CO r/min. Vaihteisto on Sc&ian itse

valmistårna perinteinen kakiportaincn åutomsåtli HR 501 '
Autosarjan hylkiys ålkoi k.vii?i[.ii 1986 (416)' Vuotta rnvö-

hernmi; auror 4ll, 413-415 s.ki 418 ja 419 olivåt vielä

liik€nteei*i. J,iljelå olevåt auto. on måätå hyläui l98Glu'
vun loppuun m€nnesså.

Volvo 859-59 Ov€t:2{02{
HKL nrot: 421--430, 540-559
Hankinuwosi 421 43Ot 19'14

540-559:1975
Alust.: volvo Bussar AE, Gttebo.S
Kori: Oy wiima Ab, våntåa

HKLn mosi€n 1974-75 aurohaflkinnat jaettiin kahd€n *o-

dmaisen korit.htaån, yhden suomalaisen ja kahden nrotsa-

lainen alustånvålmistajan kesken. Keikki volvo B59r korii'
ti Wiirna.

Volvo 859.59 alusta muistu d hvvin Pitkälle kotimaisen val'

mistaian ,lusraa. olihan kummassakjn taakse pilkitlain ti
joiteliu makåava nvidi€s€I. jå rnvö6 vaihreiston rvvppi oli

sama (Voith 506).
Sårial 421-430 ia 540-559 ovat €delleen reilun lO lrloden

it;ii in,i tlutlufuit;n"not adissakavtossä. Tåtå voidasn pi_

täå osoituisen. poikkeuksellisen onnistuneesta rakenleesta

Sisu 8T-69 CR/5850 Ovet::'001-0
HKL nrot:500-503
Hånkintaruosi 1975

Alusia: Suomen Autoteollisu'rs Oy, Häm€elrlinnå

Kon: Deila Plan OY. Lieto

Bucrnyyppi !åst3si miltei räysin sarjåa 400-409. Satjaa Pi'
detiän myöhemmin slmima wonna loinitenujen aulojen
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504-533 jonkir aircn. csiiårjåna. Mootlori on ollut koko
åjå. makaava AEC AH 760,jonka suurin teho o[ 194 hv/
2200 r/min. V.iht€isto oli tä$ålin r€rsioså kåkipo(ainen
tiiysåutomaåtrhen voith 506.
Serja poincttih liikent esui aikcnsa palwuc.na loppuvuo-
d€3ra 1986.

Sis'., 9T69 CFV5850 ovet:2.002.0
H(L ffor: 504-519, 520-533
Hankinrsnosi 1975

Alustå: Suom€n Autoteollisuus Oy, HåmeenUnna
Kori: thliå Plan Oy, Lieto

HKLi nioden l9?5 autohankinnar käsiltivä! yhteensä 85
bussia, joista 45 ko.itti Delta Plån jå loput Wiima. Kaikld
500{arja! Siiut raivåt Delta Plånin korin. Autoilså 504-
533 oli cnsi kcrt6a HKLlla Delta )uusi) kåupunkikori. Muo-
toilu olikin tuoloin ålansa huippuå.
Voimanläht.cnä on aiemmistå Sisuistå turlu AEC AH760
.ia vaihteisto on kaksiportainen täysautomaåttin€n Voith
506.
Tålvela 1986-87 sårjasta poist€ttiin noin 20 autoaja l0jåi
jåljell€. Hylkiiysten syidi olivat ikä, ajokilomerrimäärä (va-
jaå L000.000) s€kå hento koriråkenne.

ScaniåBRlllM TB 1568 Ov€t:2-002€
HKlnrot:560-579
Hankintawosi 1975
Alustå: Scanfu Bussår AB, Kåtrineholm
Kori: Oy Wiima Ab, Vartaa

Auton korirdkenne vastas luonnå 1973 vaimistunutta sarjåa
954-958. Tässä veniossa on HKLI råvanomåinen sisutus
(esim€rkiksi istuinjäiesrys).
Alustan tyyppi on sama kuin autoissa 411--419. Täss:i ver-
siossa on moottorina seisova kuusisylinterinen Dll CO6-
Vaihteisto on Scanian irse valmistama kaksiportåinen liye
aulomaatti HR 501. Varusrukseen kuuluu myös moottori-
jarru.
Autosarja on säilynyt täyiilukuisena 19801u!rn jålkipuo-
liskolle sa.kka. Hylkåykset ajoittunev.t ruosiin 1988-90.

Scania BRll lM TB 1568 Ovet:2{02-0
HKLnrct:580-590
Hankinlawosi 1975
Alusta: Scåria Bulsar AB, Kairineholm
Korj: D€lta Plan Oy, Lieto

i-lKL olti ruonn, 1975 valtaån kajkkiåån 3l ScåniaBRlll
Mlyyppisrå bussiå, joisra Wiimå koriri 20 (560 579) ja
Deltå Plan I I (tiimaj sarja).
Aulosarjå 580-590 on lähes såmanlåinen kuin 4ll 4l9.
Ero, on vain yksitysikohdisså jå moonorin tehoss3.
Autosarjå on pysynyt ehjönä 1980-luwn loppupuoliskolle
åsli. Hylkäykset odottoevat kuitenkin ennen l99Gluwr
alkua.

RAITIO 3-t9a/

'Volvo 859-59 Ov€ti 2402{ !
HKL nrot:60H09
Hankintåtro6i 1976

Alust!: Volvo Bussq AB, Cdteborg .

Kon: Oy wiirnå Ab,Vantar

HXL]l wod.n 1976 autohtå lO€en titattiu Volvon alusta., -
Nämå oval samallå HKL:n uusirfinat lakanooltori-Volvot
Iihän flenn€s6ä. Tåmän tådån dustal eivät Poikk€å lainkaan l

\uosicn l9?4-?5 Volvoisla-
HKLn ensimmäin€n tosårjå..ionkå kori on Wiima K'IOG
220 (HKL 4lO oli tänän korimalin ensitnmåin€n proto-

tyyppi). Koskå Volvo 859 on ns. måtåla ahsta, målkuna-l
mo on kokonÅisuudessaan melko alhaala. Tåh:in on Pyritty,
jorta v:ilt'4uijsiin natkustajien liikkumbta håittåaviå portai'

ta ja askelmiå. S.da 600-609 on säilynyt tiysilukuisena
1980-lurun loppupuoliskolle saakla.

Scåniå BRlllM TB 1568 Ov.i:2{02{
HKL nrct 6lO-624, 625--629
Hankintåvuosi 1976

Alustå: Scania Bussar AB, Kåtrineholn
Kori: Oy Wiimå Ab, Vantaa

Vuonna 1976 hånlcitut 15 + 5 autoa kuuluvat virallisesti

kalteen eri sarjaan, mutta n€ ovat tekniikdtaan seki ulko-

näöltään liihes idenitisiå. Akltliviiliä lukuunottamatta aiuslå

on tåysin s3ma kuin woden 1975 Scåtrioiså (560-5?9,

s80-s90).
Kori on Mima K-10G220. Moottori on Poikituin takan3,

joten p€räylitys on lyhyt, mikå saa åuton våikuttamam ly_

hyeldi.
HKLI viimeinen au tosaria, josra on Scanian kaksiponainen
automaattivaihteisto. lloorlori on 205 hv Scania Dll C06.

Autossa on pakokaåsujarro. mutta ei muhå hidåstimia.
Sarjat 610-624 ja 625-629 ovat såilyneet ehjinä l980lu-
wn loppupuoliskole asti. Autoja on peruskoiatu vielä yli
10 ruoden ikåisinåkin. Sårjåt hylåttäneen viimeistään 1990-

lu!un alkuopuolelå.

sisu BT{9 cR/5900 ov€!2{o2-0
HKL ntol:630-649
Hsnlintåwo6i 1976

Alustå: Suomen Autot€olisuus Oy, Hämeeniinnå
Kori: Oy Wima Ab, Vanlaå

Vuonnå 1976 HKLIIe tolnxt€ruista 60 aurosla 30 oli Sisu-
jå,ja ist?i 20 tyyppiä 8T69 CR/590C- Nånä olivlt HKL'
ensimmäiset Sisut. joiden kori oo Wiina K-100.120. Alusta
våslaa edeliisiä harkintoja, jos kohtå aklelivålj on kasvanut
5900 rnrnnn.
Moottori on edelleen 12l'tran m.kåavå AEC AH 760, vaih.

risro kalsiportainen Voirh täysauromratti. Koska aulotrry'

Pin kålsotaan olevanerittäin onnistunul, on sarjaa aletru pe-

ruskorjata noin l0 r.roden ikäis€nä sekä HKL'I omassa kor-
jaåmossa ettå lairoksen ulkopuol€lla. ttlkopuolisina korjåa-
jinå ovar toimineet korimaiser koritehtåaa,jotka ovat såmal'

la uusineet auroj€r sisustan isruimia nyöten. Sarjån 630
649 autoja ei ilmeisestikåän ole rarkoitus poisråa käytönä



Sisu BT{9 BW59@ Ov.tt2&24
HKL nrot : 65M59, 700-709
lidrkintavuosi 650-459: 19?6

78-7(191 1977

Äuslå: Suomcn Autoteolisuus Oy, H,irnccnlinna
Kori: Oy Willnå Ab, Vanrar

Aurot vasriåvåt mootiorh ja vaihtehloå lukuunottåmåita
sarjaå 630-&9. Autot muodonåvat HKLrr l. sarian,joarå
on Irylånd 0.510 -moottorija Voith 851 .veihteisro. (HKL
3l I oli ensirnmäincn HKLn bussi, jossa oli kyland 0.51O
.moottod, alustd tyyppimcÄintji oli Sisu 8T.68 BVT.) Ky.
s.essä on makaåva kuu3irylint.dnen mootrori, jo$a on yh.
tlnåin€n rylinterinkansi. Moottorin teho on noin 200 hv/
2200 r/ min. Voith 851 on koltncponainen taysauromåatli-
vfiteisto, jossa on hidAtinohj€lma. Suurin .li 3. våihde on
n. k. csikaupunkivaihde, jonka voi kytk.å pois käytösu ke3-

kusta-aluei a.

Aurol d50J59 jå 700-709 ovat kåikki ed€lleen normea-
lissa liikenteessä. Hylkäyksiå ei lienc odolettåvissa lähivuo-
sinå; peruskorjauks€t vaikuttavat ilrneis€mmilri.

Sisu 8T.69 CRi5900 Over:2{024
HKLnrot:710-719
Hankintåvuosi 1977
Alusta: Suomcn Autot€ollisuus Oy, Hiirne€nlinna
Kori: Oy Wiima Ab. Vantaå

HKLi wosien 197?-78 hankjnnal kåsittivåt yht€eng 45
+ 45 Stuu/wiimå -kaupunkibussia. Q rO-1 19, 720-7 54,
800-844), joista l0 t'ryppiä Sisu BT{9 CR. (Vuonnå 1977
toimitetut autot 700-709 kuuluivat vuoden, 1976 hankin-
toihin.)
A'rtol 710-719 olivat HKL' uusimmåt bussit. joissa on
AEC AII 760 -moonori ja kakliponåinen Voith 506 auto-
maatlivaihteistc. Täsrä sadastå HKL on käytränyr nykyisiä
våris:iiyjä linja.autoiss. niin si$. kuin ulkopuolellåkin. (Vä-
risåvtii kok€iltiin ensin HKL g9sä.)
Koska liikennöitsijä pitiå autotyyp?iä.hdottomån onnistu-
neena, jå toisåålta nykyisin ei ole måhdollista hankkia uusia

busscja samåan rahriin kuin 1960-70-lu!uilla. on sarjan pe-

ruskorjaus kotimaisissa koritehtaissa aloitettu. Peruskorjauk'
senjälkeefl autot ovat kuin uusra sisustustå myöten. EsimeF
kiksi istuimet on vaihdettu kokonaan uusiin. Joihinkin au.
toihin on åsennettu D€ltan teråskuppi-istuimet, joihinkjn
Panonin Parabus-trturvaistuimet)'.

HKLI ensmm:iinen surosårja, iohon as€nncttiin alusta pi '

tiicn kuljettaj.r ottcn polykårbonaålisla v.lmisr.ttu rtut.
valssb, lgSoluvun jiilkipoolbkollz on .utoja.lcttu pcrus-

korjstr sckä omrlsr korjaåmGsa cttii laltokrcr ulkopuol.l-
h. Bussit on tårkoitus pitåä liikent..ss;i l99cluvun puoli.
väliin åsri.

:

Shu BT49 BW59O0 Over:2{02.0
HKL nrot:800-844
Hånkinraluosi 1978
Alusta: Suom.n Autoleolisuus Oy, Hiimeeolinna
Kori: Oy Wiimå Ab, vånta.

HKLII€ toirnitettiin vuonna 1978 yhtc.nså 45 ruto.,joissa 
L

on Sisln alustsja Wilnar kori K-10G220. N€ vssteåvåt pik-
kunrisia yksityiskohtia lukuunottrmattc a ias 720'754.
Huornattavimpia erojå on pelkän L vaihteen kiiyttiimehdol- i

lisuus s€kä rnahdolisuus k)1k€ä 3. vrihde pois. Yeisimmin
kiytetäneen kåikkia kolrnee vaihdetta. Autoon 80O as€n-
nettiin duksi mlkaav, Valmet 6ll CSBH -noottori, jokå
korvåtliir muuuman tuoden kokeilun jälke.n trylandin
0.510 -moonorillå. Vrlmctin moollorin katsottiin oleveo
liian plerd raskåaseen kaupunkiåutoon. Autossa on myös
€ilitä korit€krtuifi poikkeukiia (csirh. kattoluukut), Sarja
800-844 kunluu myös p€rusko4attåviin. Joitakin autoja
on jo ehditiy uudistaa laitoksen ornalsa kodaanossa.

& iåBRI1057A,/57oo Or€t:2.002{
HKL nrotr892-921
Hankintawosi 1969
Alusta: Scånia Bussar AB, Katrineholm
Kori: Oy Wiirnå Ab, Helsingin rhåålaiskunia

HKL:n en3immåinen lakatuupparisådå (.i€rnmin on håntit-
tu vain koekappaleita). Scada kaupunkiautojen omjnåispiir.
teiå ovat: ta.li€ poikitrain sijoitexu moottori, 2-pond.
r€n automååttivåihleisto, iirnajousitus rekä ohjåus. ja jarru-
tehonin. HKL' ensimrnäinen autosårja, joså käytetääo
kokonåisuudessaån rullakilpiå (kun unohdetåån so-lulun
kokeilut). Autoissa 917-9?l oli muisrå pojketen etuosårn
sioitedu rahåstajan ajtio jå kääntöovet. Autoissa 892-916
oli tairto{vet.

HKLn viimeinen autosada,.jonkå mårkuståjåistuim€t otivat
v.nhanmalliset suoraselkäGet ilmar suusuojaa. Nåmå olivål
myös viirneis€t bussir, joissa oli kuljetråjan paikan takasei-
nässä oiker ikkuna.
Sårjan hylkäys aikoi l980luwn alkuiuosina. Vuonna 1984
hylättiin peräri I I ramän sarjan auloa..l t. 12. 1985 lisroilta
oli vielä autor 895, 903, 905 jå 917, lllotla myöhemmin
puolet vähemmän. HelsinSin jouk-koliikenteen täyr6esså 99
wotta lain auro 903 ol:enäå liikenteesså.

Scaniå BRIJ0 TB l:6 Ovet:2.002{
HKL n.ot:922-941
Hånkintalxosi l97l
Aiusra: Slaniå Bussar AB, Karrineholm
Kori: Oy Wiimå Ab, HelsinSin maaldskuntå

sisu BT-59 BVT/5900 over:2{02-0
HKL nror:720 754
Hånkin.åwosi 1977
Älusla: Suomen Autoteoui.uus Oy, Häm€en[nna
Kori: Oy Wiima Ab

Vuoder 1977 hankintaeåän kuuluneista 35ssä oli Si$r
BT{9 BVT .alusta ja wiirna K-100-2:0-kori. Mooltorin
tyypPi or Leylcftd O.5lO jå våihteislo Voilh 85l,jossa on
hydrodynaåminen hidasrin.
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Autot vastaavat pitkilti sa4åå 892-921, Eroåruuksia voi-
dåån havåit! päisialså koripuolella. lll(Ln ehsintnåincn
bussfu ariå, iossa käytctiin pclkäsdilitr kiiintöovia.
Taåls. poikittain sijoitettu mootton S.ania Dl I Fr9, teho
l8l hv/2200 r/mio. Vrihtcisto on Scanim vdmistami kaksi-

Portåincn auromaatti.
Ssrjan hylkåys aloitedin l9SGluvul alusså jå on iatkunut
tåsåis€sti. Viim€iset yksilöt on mäårå Poiståa kuluvån vuosi-

kyrnmenen loppuwosins.

Scaniå BRllo TB 134 Ovet:2402{
HKL arot: 942-9s1, 952, 953
Hankintawosi 2-951|1972

952-95311973
Äusta: S.ania Bussår AB, Katdncholrn
Kori: Oy Wiima Ab, Våntaa

T:imå 10-r 2 autoa kiisittånyt sada muodoståa llKlr vii-
meisen Scaniå BR I l0 -sarjar. Bussit vastå2yåt t€knis€sti tiiy-
sin sårj* 922-941. Autois$ 952ja 953 oli alunperin rallas-

sjenåitio ovien puolellå heti etuaks€lin takana. Kun rrlEsta-
iiå .i HKL:n autoliikente€sså enäå tarviltu , poistettiin rahås-

tajånailiot kaikilt. busseisså, joilså on tämä ovijärjestys.
Sårjan hylkäyksct alkoivåt l98Gluwo puolivålin tienoilå.
Helsingin joukkohkente€n tä'tti€ssii 99 vuora oli s.jasta
alle puolet.iälje ä. Viimeis€tkin yksilöt poistetaan cnn€n

wotta 1990_

Scani. BRlllM TB 148 Ovet:24024
HKLnrot:954-958
Ha.nkintavuosi 1973
Alusta: Scania Bussar A8, Kåtrineholm
Kori: Oy Wiima Ab. Vantaå

HKLn ensimmäinen bussisarjå,jolsa on dustånå Scarda BR
lllM. Alustan ratent€esta johtui, etti koritehdas joutui
suuonittelemaan uudcn veFion p€rinteisestä pyöreiihköstii
kaupurkimalirtåan. Tthsä mallissa kokeiltiin ruotsålåisra is'
tuin- ja sisustusjårjestystä (kapeå keskik?iyt?ivä, påljon istui.
miå poikituin)- Scaniå €sitleli uud€t mallinsa hiljaisina kau-
punkibusseina. Totuuden nimessä on myönnertävå, eru
edelliret tyypit (BR/CRI l0) otivat paljon meluisåmpia. Tä-
män hnjåisen bussin rnootrori on Scaniå Dl1 CO2je s€n te'
ho on l8l hv/?200 r/njn. Vaiht€isio oo vanhoistå målleistå
tutlu Scånian 2.ponainen automaatti,
Autosarjan hylkä)s alkoi (jo) wonna l984,jolloin auto 958
vapåut€ttiin tehtåviståån. Kuluvan nosikymmenen p!oli!ä-
lissa on jäljeue jäänyt tynkåsaria (954-957) o ut ocittain
rai kokonaan HKL]I åmmarrikoulun kliytösså. Aika ajoin
on autojå käyteny normåålissa linjaliikenreessä bussipulan
woksi. Jäljellä olevat yksilör po'stetaan viimeilråän l98O
lumn lopollå.

Scania BRI l? 59 Overj 2{O:.o
HKL flrot:960-965
Hankintawosi 1979
Alustå: Scania Bulsar AB, Karrineholm
Kon: Delta Plan Oy, Liero

HKLI \uod.n l9?9 autohaflkinnåt käsittivär kåikkiåan 26 i:
busria, joirta kuuteen valittiin alulråksi S€år{a BRll2. 1å- :
rnä jä sarnala liikennditsijän ainoaki BRll2{årj.ksi, Tar.
jouskilpailun p.nrstee[a korien vBlmiståjaksi våliuiin lieto-
låinen Dcltå Plan,jolå oli kåupan uudnrcfiu D€lta 100 Clty,
Scenia BRll2 poikkcsi ed€ltåjisdi:in .ionkin \€rEn. Jähdy.
tin on nyt keskiosåsså åuton vas.mmrllå sh1rl1å, Våihtebto
on sekin pcdnt istä poikk€ava - tissä tapauks€sse kolrnc.
porråin€n Voith 85 l , joisr on hidaltinohje!$..
&rniå BRI l2-autoihin olisi ollut mahdollist. sijoitlåå raka-
ovi, dutt. tilaajan toivomukscsta åmå mahdollisuus jätet-
tiin käyfilimättii.

Siiu BT{9 BW590O Ov€t: 2-002-0
Sisu BT.7 I 8w/5900 O!€t: 2.002-0
HKL nror: 970-988, 989
H.nkintaw$i 1979-80
A.lusla: Suon€n Autoteouisu$ Oy, Hiimeenlinna
Kori: D€ltå Plan Oy, Lieto

Tärnä 19 (8T-69) + I (BT-71) autoa kåsirtånyt hänkinrå
muodostaå HKLI viimeisen Sisu'sårjan. Autoå 989 lukuun-
ottamått. sa!å vastaa Uiysin wosina 1977-78 hankittujå
alultojå. Autossa 989jäähdytin on sijoiteuu keskiosåån. Tå.
h:in vålnistaja oli pätynyt iiånierisryksen parantåmis€ksi.
Auro on huonattavån pienim€luinen muihin vaslaåviin ver.
ratturå. Moottori on Iryland 0.501jå vaihteisto voith 851.
Kori on D€lta 100 City. Autoa 989 sanottiin ilkivallai kes.
tåväksi. Siih€n näet alennertiin te.äskuppiisruimet. Auro
on HKLn ensirnmäin€l, josså on n.k. kitkalåttiå.
Saia 970-989 on sen verr& tuore,.ttei siihen ole vielä eh-
ditty tehdä suuria muutoksiå. Joidenkin åutojen istuinten
n.k. suu$rojåt on vaihdettu pårcmmin ilkivåltåa k$iäviksi.
Autoon 989 on myöhemmin asennertu Partonin Parabus-
tyypphiä rurvaisruimia må!kusramon rakaosaan.

Volvo BloM ss Ovet:2{o2.2{
HKL nrot: 8500-85 15, 8601-8610
Hankinlåmosi 1985
Alusta: Volvo Bussar AB, cöreborg
Kori: Oy Wiirna Ab, Vanraå

HKL hankki flivellinja-auroja €nsimmäisen k€rian vöta
1980-lurun puolivålissä pitkifl hårkinnan jålk€€n. Vuoden
1985 hankintaerääfl kuului ensimmåjset 25 nivelbussia, jon
den lisäksi sarjaån liirertiin yksi koeauroista.
Tr.jouskilpåilun perust€€llå alusrar roimitri Votvo ja korit
rakensi Wiimå, joka oli jo hankkinut kokemusr. nivelauro-
jen korixsjanå. Kysymyksessi on n.k. keskimoolrorialusra,
eli ?40 hv moouori THD l0O EC on alustassa eruaksetin tå-
kapuolella. Vaihtehro on viisiportainen ZF 5 Hp 600.jå sir
nå on hidast'nohjelrni. Varusrukseen kuuluu n.k. tukkoperä
sekå lukkiurumålro at j.rrut (ei 8500).
Autojen 8501-t 5 ja 860t -10 korin ryyppion wiinå N202.
Auton 8500 kori on Wiimr NIOI (lalnrjsrunut jo wonna
1983 esitIelykåyltöön,ex HKL 5). Kåjkkijn Wiinoihin asen-
neltiin Pår.onin Parnbus-illuimel. Aurossa 85OO on Wiiman
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Autot 8501-05 tu[vat liik€ntees€cd kevättalvella 1985, Au-
tot 8506-15 yalmistuiv3t 3amån wod€n kcsällä. Auto 8500
liitettiin sarjaåfl vastå ryktyllä 1985. Erinäirisu syilt:i ti.
män henkintåcän l0 viitn€i5rii nivelbussia valmistui vr.sta
k riJåIå 1986 (autot 8601-10).

Volvo B loM 60 Ovet:2{m-l
HKLnrol: 8516-20, 86ll-20
Hankintåvuoli 1985

Alusta: Volvo Bussar AB, CöteborS
Kori: Oy wiirnå Ab, vantaa

HKL hankki pitkän tluon jälkeen wonna 1985 uusia linjr-
autojå- Tårjouskilpailun p.rust€ela kaikki ålustat tisttiin
Volvolta, korit Ajokilla j. Wiimaltå.
Liki 20 wod€n tauon j:ilkeen hankli kcskimootloriauloja
(ni. mahur€ita). Moonori on Volvo THD 100 EC, vaihtcbto
ncliportainen ZF 4 I]P 500 (hidastinohjelna). Jar.ur ovat
lukkiutumåttomat (ABS). Autojen 85 16-20 s€kii 86 I I -20
ko.in gfppi on Wiima K 2m.22 I . Buss€issa on pitkåst:i ai.
kaa myös takaovi. Ovia valvoo kuljettajan lisåksi ns. oviåu.
tomatiikkå. ktuim.t ovat tyypiluiän Pårtonh Parabus.

Volvo BloM 60 owr:2o02-l
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HKL nrot: 8621--40, 8715-24
Hårkintatrosi 1986
Alusta: Volvo Bussar AB, Cöleborg
Kori: Oy Wiima Ab, Vantåa

HKLn vuoden 1985 hår*intaerään kuului kaikkiaån 30
kåksiakselistr autoa (Volvo EloM/Wiirna K 202). Autot
8621-40 toimitetdn syksyllå 1986, 8715-24 alkurrod€e
ta 1987. Bussit vastååvat hyrin pitkålle woden 1985 kaksi.
akselisia autoja (pituus 12210 mm). Vuoden 1986 autoissa
on myös liiauslaitteisto, eli eluoven askelmat såadåan las.
kettua lähemmäksi lairuria (jalkakäytivän reunaa). Koska
åutot on tarkoitettu ensisijajsesti m€tron liityntiiliikentee-
s.en Gvoranastut, niihin on as€nneltu matkustajien kät'r-
töxin tarkoitcttu etuoven pajnikkeel jo vålmjstusvaiheessa.

Ov€t:2{02.2.0
5

l0
20

Volvo BloM 55
HKL nrot 8?Ol -14
Hmkintåvuosi 1987

Alusrå: Volvo Bussar AB, Cöiebolg
Kori: Oy wiima Ab, Van!åa

Vlonnå 1987 HKL hånkki loppujen lopuki 14 nivelbussiå

suunnirellun 24 asemestr. ( l0 nivelåuton hinnalla hatidttiin
vastmva mäåta 2-aks€lisiabusseja.) Alunperin koriksi oli tår'
koitus tiiata AloKki City, mutta korilehtaan joudutlua
myynlnn HKL sii6i korililaukset wiimale. NiinFii autot
87Ol-14 vasraavat liihes täyrin autoja 8501-15 ja 8601-
t0. Eroina voidåan mainitå Dehan teräskupPi_istuimet, nii'
auslåirreisto sekä Volvon uusj ohiåuspyörii. Avorafiasrustå

silmdllä p'tien åutoilun on asennenu matkustajien käyt'
1dön tarkoitetui etuoven ohjåuspainikkeel.
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koonnut K. Juntuhen

Uihde : M ad aniemen vaiheita 1925- 1946

(Msrjåniem€a huvilayhdyskurta - Mujlrelmiå s€n svnnystä

ja kehiiyklesiä aina Hehingin kaupungin liirrämiseen ssakkå

Kenoiltut VÄlNö E. LEINO; Helsinki 1952)

Jutusså esiintyvån yhdyskunnar viralinen nimi on:

Oy Marjani€m€n Huvilåyhdysklnta - Ab Marudd Villå-

sanfiäIe

Marjaniernen yhtiö suunnitte-
lemaan kulkuyhteyksien pa-
rantamista Helsingin ja Ma!-
ianiemen väliUe. Ensiksi tuli
t<ysymykseen teiden laitto
Marjaniemen alueelle sekä
sieltä pois. 31.5. 1926 valitun
tietoimikunnan aloitteesta
kaupulgin viranomaiset suos-
tuivat korjauttamaan venä-
läisten vanhan pattedtien
ajettavaan kuntoon Hertto-
niemestä Strömsin rajalle ja
antoivat siihen tarvittavia rå-
keonusaineita. Såmoinvara-
tuomari v. Winther hyvän-
tahtoisesti suostui luovutta-

MARJA]IIEMEl{ UÄIHEIIA

tt Paitsi edellä mainittua tarmokrsta toimintae pålstojen uir""
myyriseksi, jokå tuotti edellä selostetut hy*'ätiulok"et, tit'vd*

sei<a yndyskunnau rakefiusjäljestyksen tiukkaa val-
vontaa keskittyivät yhdyskunnan hallinnon toimen-
piteet niEeaomåan liikenneyhteyksien ja tieolojen jär-
jestämiseeD- Alkuvaikeuksista selviydyttyä alkoikin mo-

nivuotiflen ånkara uulastus näissä merkeissä, iå tä]'tyy
sanoa, että yhdyskunnan hallinnon iäsenille iuuri lii-
kennekyst'Dykset tuottivat eniten hårmia ja huoltä'

Krogius Oy, oli itsenäislvden alkuvuosista lähtien liitm".
useilla pieniltä såaristoaluksilla liikennöjnlt Helsingin
lähjsaalistossa, samoin Botby ÄngsluPs Ab. S/S Senta
ja S/S Botby liikennöi Belsingin kaupungin, Puodin-

kylän ja Rastböled laitureillå poiketen välillä myös Ku-
Iossåleen, Tammelundiin ja Marjaniemeen Mutta sitä
mukaa kuin talviasutlrs kasvoi ja väkiluku lisääntyi,
tuu myös väIttämättömäksi ympäri vuoden kä]tettä-
vien kulkureuvojen saanti. Aikaisemmin kaikki raken' Ti'lttthyr
nustarpeiden ja muun raskaamman tavaran kulietus
tapahtui laivoille tai Malmin-Puodinkyl:in kautta
tnuilla ajoneuvoilla. Kun kaikki Helsingistä suoraan
itää kohti suuntautudeet tiet johtivat Helttoniemen ja
Strömsin kadanon Pihån lävitse, jonka omistaja, vara-
tuomåri G. v. Winther kielsi sen kåyttämisen, rupesi

maan mååta tiealueen jatkamiseksi kauPungin alueelte
MarjaDiemen mäille.

Kun oli monien neuvottelujen kautta päästy niin pit_

käUe, että oli tiedossa tiepohian käyttöoikeus, alkoi
teitten, siltojen, rumpujen ia ojien teko. Toisin paikoin
tä]'tyi täyttää melko paljon ja toisin paikoin poreta
kalliota suuret lnäärät ia ajaa soraa tasoiiteeksi

Samånaikaisesti heräsi kysymys siitä, saataisiinko
kulkuyhteydet siiltymään Viikin Latokadanon kautta
Herttoniemeen, jotta sääst]4täisiin maksamasta Kulo-
saaren siltåmaksuja, jotka nousivat verraten suuriksi ia
olivat samalla hankålia suorittaa. U. 12. 1926 Päätettiin
jättää anomus läänin maahe{ålle, että sanotut tiet ju-
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listettaisiin kyläteiksi Tätä tarkoitusta vårten tielau_
tåkrnta pJrysi ins. E. Tukkilaa ssi$rtuntijana sjaeasn
esiaa pelille. Nesåkuussa 1928 meahe!"la määråisikin 

L

Tukkilån pitåråään tiekokoukset sekä suolittamaån iy_ '

vitykset ia muut tarpeelliset toimenpiteet åsiassa. Tiet
Viikin Latokanano! kåulia He tonieloeetr jå sieltä
edelleen Botblm kartanood julistettiin kyläteiksi

Kun jotakin uutta sytltJry, niin sille on !'työs annet-
tåva nimi. Uusien katujen ja teiden syntyessä Maija-
niemessä ja uusien åsurausten houstesså niiden varsille
yhtiökokous 21,3. 1930 vautsi isät tahi kummit, joiUe
uskottiin nimietr anteminen kaikille silloin valmiina
oleville teille :a kaduiUe sekä niiden vaFella olevien
huviloiden jå tonttien nruneroimilren.

Teitten tultua liikeDnöitävään kuntoon annettiin 29. 8.
192? ernräisin ehdoin liikennöitsijä Emil Lindqvistille
lups a.lkaa linjå-autoliikenne Helsingin ja Marja.rlie- i

ttren välillä. Liikennöitsijät eivät kuitenkåen ottaneet
huomiood påikkakuntaläisten toivomuksia aikataulujen
sopivaisuuksista, teitten ku.nnossapidosta ym. asioista.
Tänän johdosb esitettiin l?.6. 1930 aiatus, että on pe-
rustettåva oma autoliikenne, joka otlaa huoinioon tnar-
jadiemetiisten vaatimukset jå tarpeet. Läåninhallituk-
selta anottiin oikeutta liikennöidä neljätiä linja-automo- '

biilivåunullå Helsingin ia Marjaniemen väliUå, ja tähän ,

saatijnkin lupa piån. 12.8. 1930 yhtiökokous valtuutti
johtokunnan ostamaan tarpeellisen määdn åutobusseia
ja aloittåmåan liikenteen.

25.8.1930 osteltiin ensimmåiset våunut, nimittäin 18
hengelr Reo ja c.M.C. Iinje-autot, ja 5.9.1930 johto-
kunta hj'väksyi äilataulun ja hinnat. Matka Me{anie-
destä Helsinkiin tuli tämän mukaan maksamaan 6 mk
ja l0 kappaleen alenDusvihko 50 mk.

Kohtuullisin hiruoin ja hJruin toivein siten alkoi
yhtiön liniaUikenne. Tätä päätettiilr myös tarpeen mu-
kaan laajentåå. Niinpä 20.1. 1931 päätettiin aloittaa lii-
k$_.rröiminen linjalla llelsinki-santahamina-suomen-
linna-Valtisaari. Hinnat vahvistettiin seuraaviksi:
Vållisaari 2:50, alennuslippu 2:-, Suomenlinnåån 1:50,
alennuslippu 1:-, koululaiset 75 penniä. Vanhat me{a-
niemeläiset tnuistavat myös näinä aikoina suurta huo-
miota herättäneen ns. ,puomiselkkauksen,, jolloin yri-
tettiin tiepuoldlla estää tiemaksuia rnaksamastå kiel-
täytyneen yksityisliikennöitsijän aio.

Samaan ajkaan ta4ottiin myös yhtiöUe ostettavaksi
lleisingin Itämereueitin Höyryvene Oy:n omistamå
S/S Vappu niminer laivå, jonka eräät måtenieme-
läiset olivat aikaisemmin ostaneet Turustå ja joka
liikennöi Helsingin kaupungin ja Rastbölen väliä p9ike,
ten välillä oleviin Iaitureihin. 8. 12. 1930 pååttikin yhtiö-
kokous ostaa tämän laivan 118.000 markan hinnasta.
fosin eräåt iohtokunnan jäsenet suuresti epäilivät lii-
kenteen kånnattåvåjsuutta, mutta suostuivat kuitenkin
edellä puheenå olleiden liikennevälineiden ostoon, siten
taatakseen åsukkaille pårcmmat matkustus- ja viihtl-
mismåhdollisuudet Marjaniemessä.
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LiDja-autoliikenne tudtti yhtiön iohtokunnålle ;oie;-
laistå huolta, erittäinkin sen johdosta, että oU sikaisem-
åin'annettu lupa liikennöidä Marjåniemen alueeUa
muillekin kui.E yhtiön omille linja-sutoile. Yksityiset
eivåt oueet halukkaita ottamaån osaa teitten, siltojen ja l

rumpujen kunnossapitokustannu.l$iilt, jotka tulivat yh-
tiötle kovin kslliiksi. Kur iohtokunnån mielestä ljikenDe
ei oikein kårhattdrut, pyysi se 26. r0. l93l toimitusioh-
taia Hietoe, johtokunnan p'uheenjohtajaa Lybeckiä ja
johtokunnån jäsentä E. Lindbergiä tutkimaan ja ta.-
kaståmaan liikenteen kannattaveisuutta. Toimikunta
piti tuloksia tyydyttävinä ia puolsi liikenteen jatka-
bista.

Kun ealelleenkin tuti vålituksia huonosta hoidosta jå
rFtkustaiien epäystäviillisestä kohtelusta ja myös kån- i

nattevaisuutta yhä epäiltiin, iohtokunta vålitsi uuden I

toimikunnan tutkimaan yhtiön åsioite ja erittäinkin'
autoliikeDnettä. Toimikuntaan valittiin Runar V. RöDn-
holrn, A G. Nyman ja väinö E. Leino.

Valittu toimikunte suhtautui tehtäväänså vakavasti.
sillä yhtiön lahavarat olivat åivan lopussa ja tä]tyi
uudelleen ruveta kä]'ttämäär luottoa.

Huonoon tulokse€n väikuttivet liian alhaiset matka-
lippujen hiDnet sekä huonot tiet. Nämä pahasti kulut-
tivat autoia, jotka tämän tästä joutuivat olemaån korjat-
tavina. Suurimpana syynä lienee kuitenkin ollut johdon
tottumattomuus. Koska liikenne 1.9. 1930-:-31.12. 1931

v:ilisenä aikana oli tuottanut suoranaista tappiota
82.20:55, johon lisäksi tuli suuri keluston arvon alen-
tumiuen, toimikulrta yksimielisesti esitti johtokunnaUe.
että liikeDle lopetettaisiin mahdollisimman pian. Kuul-
tuean lausunnon johtokunta päätti yksimielisesti iättää
paikkansä 30. 3. 1932 yhtiökokouksen'läytettäväksi.

Jatkokokouksessa 6.4. 1932 valittiin entinen johtokunta
kokonaisuudessaan uudelleen lukuunottamatta johto-
kunnan puheenjohtajaa Oskar Lybeckiä, ionka tilåUe
valittiin fil. maist. A. J. Sä.kkä. Johtokunta valitsi
maisteri Särkän puheenjohtajakseen ia toimitusjohta-
jaksi.

Yhtiökokous kehoitti johtokuntåa lopettamaan liikenne
mehdollisimman pian ia myymään linja-autot ia laivån
niistä sååtävaän hintaan.

Johtokunnan onnjstuikin monien eri neuvottelujen ja
tarjousten jälkeen myydä autobussit 125.000 markan
hintaan; yhtiölle ostettaessa ne olivat maksaneet 294.500

mk. Samoin s/s Våppu, josta ostettaesse maksettiin
118.000 mk, saatiin 26.000 mk. Yhteensä siis saatiin 151.000

mk kulkuDeuvoista, joista oU maksettu {12.000 mk.
Sen jälkeen kuin pettyrnyksiä tuottanut liikenne oli

lopeteitu kohdistei yhtiön toiminta yksinomaar .pals-
tojen myyntiin jÄ teitten kunnostamiseen. ,,

,Aluksi omakotialueelra ei ollut om!a bussiyhlettå. v.an en_ -
sin kuljeuijn Herlroniemeen, josra bussi lähti. Myöhemmin
Tarnmis?lon linjan bussi dlkoi djdd kaksi woro. aimu'n ja
illoin Myllörintielle asri.'

(Ote MylF),'EM -lk.Lxjqlia kedovaa jufua 50 60,tu!rn
vaihteesra. julkåjsru vihkose;;,itjl.t?.lltt tO !l!o!a,. tltyf
lypu'oseura ry.J
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piiilrrpYsÄrru
koonnut A.HetInron

Autolinjat

17,8.
Unjan45 rcittimuuitui Målminkartanossa, Uusi reitliosrus:

- Malminkananontie - Kånånonmetsanti€ - Kåamade -
Pihkatie - Neulasti€,påät€pysiikki liihellä NaapudnP€llon'
tietii.

Linjoja 53, 645 jå 66 ålettiin liikennöidä kesätauoo jälk€cr.

l8- 8_

Liniaå 58T alettiin t8as liikennöidä.

K.s:in aikanalopetetul linj"t: -

54T vuosaari (telaklc) - Piiäjänrnäki
78T D - Alppilå
96X )r - Kauppatori
9Ol lttkeskus M - Vuosåari (telakka) (åj€ttu viirneksi

ilmeis€sti 31.5.)
Linja 965 on lyhennerty pättymäån Porslahdertiele.
Kaikkien muutoncn takanå on telåkan lopellaminen

1.9.

- HKL ålkoi liikennöidå linjaa 50T Sompasåari - Kylåsaå'

ri - Sömåinefl M- Liikennöintiaika on nå-pe 19-23.
Vuoroväli on n.30 min. Reftti on SomFasåaresta Helsin'
ginkaduue s?ma kuin linjala 50- Päåtepysäkki on H€ltitr'

sinkådullå metroasr!:1an,yläpuolellå).

- HKL å.lkoi liikennöidä tungosajån pikalinjaå 64X Raura'
lientori - ltä'Pakila. Reitti eroåå linja 64 r€itistå: - Mä-

kelånkat! - Tuusulantie - K?iskynhaltdånti€ - Silta'
voudintie --

- Linjaa 77 liikenoöivä1 HKL ja LOYyhdesså.

- Ufliån 7?V liikennöintiaika piteni. Uud€r a.,at ovåt noin
6-20 (ennen 7-17). Vuorovälj lungosarkanå on nyt 15

min (ennen 20 min)

Reiitimuuroksia l.9.:
Unjan 69 uusi reittiosuus: - Karhusuonlie - Pukinmäenkåa'
ri - S)rystie (kumpaankin suuntam) - Kirkonkylåntie -
Vilppulantie - Hi€takummunlie - Pikkdankåtu. PiEtepy'
säkkion I'lålmin åsernan vieiessä. Linjan nimi on Linja'auto-
as€na Patols - ilnlmi.
Ljnjan 72 uusi rcittiosuusr- Karhusuootie - K'.kontylän-
rie - Suuraril.ntie - Ynrimråntie - Vathå Yntirnaaniie -
Rinra asotilaånri€ - Tapaninkyläntio - Korinummenlie
PiiäreFysåkki on Ftärien risteyksesvi
Linjan 73 uusi reirri,::.-,,i: Låulurasråanlie - Vanha Ta_

pl:nilå'rti. linsdnnetie Kotraraisrie - Tapanjnkytin"
tie - Tapanilankaåri.

60

Unjale l7 on tulossa .eittimuutos. Linjaajatkciaan: Ale-
mrpäällikönkåtu - Ratamestadnkalu, p:tiitepysäkki M€ssu-
keskuks.n ålucella-

LinjåIe 79 on rnyös tulossa reiitimuutos. Uusi reittiosuus:

- Viikirtie - Talorpojån.ie - Pihlajanäcntie -. Itejtti on
iln€is€sti jo åiemnin rnuuttunut Pihlajarnäesså s€uraavalti:

- Råpakivcnkuja - Rapakivenka.ri - Såvelanrie - Malmin-
kaari -.

RAITIOSSa 2{7 mainittu ,åpuDlinja 94T Kootula M - Kon.
olankåa.ri onkin ilmeisesti alusta åj€rtu runnuksin 94V (ios
on ajettu). Havainao Cillaisesta on elokrulta. Syyskuun l-
päiväsG aria on vanna, eli 94T = 94V.

1. 10.

Linjåa 13 jart€ttiin Asemå.åutiolra Linja-.uroas€mall€. Uu-
3i pååt€pysåkki on laiturin J2 vi€ressä. L:ihtöjen maiärä li-
sättiinmyös.

Raitiolinjat

17.8.
(håvaintopäivä) Mikonkadun uusi iåta käyrössä.

Kilusio

HKLn museobussi. 157 (Scania.Vabh/Valmer, 1952) ja
260 (Sisu/Wnma, 1958), jotkå ovat yksityisomistuksessa,
siiriraät lakaisin laitoksellejå ehkä rakåisin lulevaan mu.
seoon. HKL kunnostaa nykyisinkin åjokunloiser bussir edel.
leer rpriimakunlooD.

,ProfiilivåunuD M2 on loppukeväällä siinerty metrovankolra
Taft arisuolle Arvon Meralli Oyn ryömaåkopiksi.

7. t.
Hl + 365 ja sen jälkeen H I + 342 V3llilaslå Koskclaan (hi-
nånavålvaunrt huttuina).

15.7.
8732/23l, volvo/wiimä (2.aks.)

Klo 9 .44 vaihdelt iin florossa 5 ollu t vaunu I vaunuun I I I
Paarålin knkon H-pysäkjllä Sturenkadull..
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23.7.
M3-M4 victiin Hakkilåån tomut€ltåvaksi (M3 sta oli jo
irrorettu ohjaåmo museota*oituksih; työn t.kt pelokun'

ta.) ViirDeis.Iå m.tkatlå vauruparin veti €nsin Viikintien
dereen m€tron Tka 1. VaunuParin nouli sitten VRn Tve I
4 18, jokå veti ja PäärBdaIa työnsi vaunuPåtin Tikkuril,ån-
Sirto k€sti kolafs€n tuntia.
Turbojunista on siis iiiljc ä vi€lå M5'M6. Vuosien varIella

on tuöojunill. suunnitcltu rniloin milaistakin käyrtijii.
Uusin ehdotus on, eltii M5-M6 muutetaan rataosaston työ
jå kalustovaunuki, iotå kuljetettaisiin Tkan veråmånä.

7.8.
Vaunu 157 Tööldn Era!.Pihå.Uå, dausÄjoon tjlvjtenvnä

I't.8_
Vaunu I 57 VäIilån hsllisså. Aseån ajokvtkirnen tilale vaih-

detaan Strömbergin )tkahvimylly,, johon saa Parelnmin vå'

råosiå. Kontaktorit ovåt rakenteeltaan s€llaiset' että As€an

ajokytkin palaå herkästi, eivålkä varao3at ole hyllytåvaraa.

V.unu on muuien !arkoitetlu tilausajokäytröön.

21.8.
Vaunu I I2luotlltettiin HKL:Ie.

2a.a: t12l4l

Romu tusluvat:
l-t.2.t347
26.2.:361
12. s.:346,365

JåljelÄ on kuusi vaunua (332, 33'7 , 338 
' 

339 ' 3s2 ja 362),

joislå kolme viimeksi mainittua ovai parhååssa kunnossaja

koulutuskäytösri. Ehkä juuri näihin vaunuihin asennetaan

koulutuskäytiööo tårvitiavat kiskojariu.ien ohjaudåjlteet

Vaunu H5 kunnostetaan tilausajokåyttöön vauruksi 135

Våunu H6 kannibalisoitåneen våraosiksi. Siitä puuttuu Penk-

kejä,joiiå on vain vaunussa Hl8. S€ puolestaan o' niin la-

ho, että romutus on worosså syksyllä.

Metrolinja

10.8.
Junissa jälleen kuusi vaunua tunSosaikoina.

17.8.
Junåt kulkevat raas viiden minuutin viilein rna-lå 5.30-21
Ruuhkajuna ll 17.37 Iksra) alkoi mvos.jonsa

28.9.
Lisåänryneen ilki! allan !u oksi p ideuän klo 1 8 40 jälkee n

rtois€ksi itiiisinD våunu suljelaån Oletetaan, eltä kun muis'

så launuisså on vAkeå €n€nrnan. ilkivalla väbenee

Muula

Valilan ratapihalta on poist ttu ryyskuun alussa viim€is€t'

kin kiskot raiteiita 16-21. Yh!€vttå atav.dloon €i nailti
raiteilta ole ollut rosikausiin.

Raitiotinjån I0 tul€vala jåtkeclå Huopalahd€ssa on jo uusi

silta, jossa kiskot ovat vålmiina.

10.9.
tjnisn I kaksi kehavihreää vaunua' joistå j:ilkitr'tnäin€n nIo

8, iht€enkftkettyinä noin klo l8 5O Srurenkadula matkål'

lå kohti Kosketaa. Kumrnassa.kit våunussa oli matkustajia!

Klo 19.05 tttrmåsi nivelvåunu linjan 6 vaunuun 23 Kyläsaå'

rcn pysäkilå. Nrv oli matka[a Koskela3n ia Pikkunivel Am-

biaån. Vaunun takenuivat toiliinsa lähinnä kytkimistå. Liit'
to pureitiin vaihdelåudåIl..

t4.9.
Vaunu 8 Kelan pysåkilå klo 19.37 rilåusajolsa matkatle Rs:

Ie tai Mkn:een, tai ehkä Kuu !le. vaunu oli Paltrumalkalla
tyhjänä srnlan pysåkin kohdalå klo 19 45 .

10.9.
Makkalarålon tulipalon takia olj Kåivokadun autoliikenn€
poitli. Bussit käyttivät raitiovaunukaiståå itän ajaessåån.

Betoniajtausten kohdalla (Rauladeasemån pysäkki) eivät ra-

tikarja bussit mahtuneet kohraarnaan, joten PaikåIa näh_

tiin pari ratikoiden hiitijarrutusta.

15.9.
Run€b€rginkadun rala oli klo 20jålkeen poikki kiskonvaih-

don tåkiå. Linjal 3Bja 3T ajoivår Mann€rheimintietä. Linja
88 ajoi väliä Vallila- Ruusul ankåtu .ja 8T Salmisaari-Töö-
lönton. Bussilinia 8X ajoi puuttuvaa väliå.

Raitiovaunu' ja liikennemuseo såi kåupunginvalluusloha
5.9 miljoonaå mk. Rahåt oval ruodelta 1985 såästynciia

mearon yleiskustannuksia.

10.10.
Klo l5 siinyivät iinjåt 6,7A, 7B jå 8 poikke&e llle, iokå
olj kåytössä myös I I . I 0. koko påivän. Syyrui oli Juflatien

sillan muurostyö Hämeenrielä. Kaikti I'njat åjoivål reilliä

- Hämeemie - Helsinginkatu - L:intine' Brahenkatu -
Sturenkåtu - edelleen omaa reiltiä.

Li'rjat 71, 7lS ja 7lT ova s)ryslokåkuussa ajaneet poikkeus'

reittiä - Viikint'e - Pihlåjåmlenrie -.
Tästå ei ole nåkynyl mitään ti€roa maksullisissa sanomal€h_

dilsri tåi'tii.Helsingjssä ja€t!avisså ilmaisjakelulehdisså

HKI riedortaå nyb,ään ilmeisest!lain ilnåi3jakelJlshdisri.
Varmas.i moni markustaia. loka ei asu jonkin muuterun rei-

rin våikutusalueella, mul!a kuitcnkin si1ä käyltää. yIaItyy
kun åuto lähieekin johonkin muualle kuin eilen.

Hieman erilaistå on ti€dollaminen lne!Ioasemillå. Kuululus_

laitleel kyllij roimivat ja äenlä kuuluu, mutta niin hilj.a, el'
lei sanomåsta såa selviii, våikka seisoisi kovaäänisen alla.
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TIEI{SAÄIIAJÄ PIETARISSA I8'3

LindfoF: Ti€nsåå(ajå Piettrilså j. sen likiseudufllå, sinne

mrlkustavilleja sie ä asuvile Suomalaisille

(Hclsingi$ai, painettu Hufvudstadsblad'in kirjåPainossa'

1873.)

Omnftue eli Dilig€nsskaunut krlkevar kaupungissa: l) Pes'

ki'lti pitkin N€wskiä, Amiråtitectin torille, 5 koP.; 2) Atni-

råliteetin toritta. Nikolaj.sillan vli, W'Ostrowålle,6nen lin'
jan kulnåån, 5 kop.;3) Amirålileetin toriltå Fiet. esip. kau'
punkiin, l0 kop.;4) 2ren sotahospitaalin kulmasta Gostin-

noi-Dworin luo, 5 kop.; 6) Tåuriån puiston luota Troitski

kirkolfe, [inele lsrnailowskin rykthentjn kasaffiia, lO koP.

Kaupungin ja s€n ympärisrön *älillä Pjtåwär såännöllistä

yhdistyslä monet eri waunut, jotka kaikki lähtswår C.'
Dv/orifl €dustalta: l) Aleksandrowskiin, 25-30kop.;2)No-
woje-seloon ja Tschomaja R€tschale, t5 kop.; 3) Kuslhe'

lewkaan, 20 kop., jå Metså'opjston luo (trsnoi Korpus),30

kop.; 4) Melsä-op:ston luo, Kåla$äkeefl (Kolomjag3), Muu'

rinårn, Parkåan fPsrsalowo)j. n. e .20-50 koP.

Höyrylaivoja kulkee:
l) Saaristoon, s. o. Aptekarski sa.rclle, Tschomaia_Ret'

schale, Katnennoi' iå Krestowski'såarille, seki Kusch€lew-

&sborodkoon, joka puolen tunnin kulutrua. Låiturit (pris-

tanil) Senaatin ja Kesåpuhton luona. Matkasta makselaan

l5ja 20 kop.
2) Låhdeue. Laituri: Eng!. kaji.
3, Slrelnarn. kaksi kenaå Pai!3sq. Engl krji
4) Pietarhowiin, 4-6 kenaå Päivåssä. Engl ka.ii. lnen

luoktå45 k..2nen 1.22 1,'2 koP.

5) Kronstadl'in, 5 kenåa Päivässä, w.-O., vastapä ui 6xla

linjaå. I nen luokka 60,2ren 3okoP.
6) Sclilysselbursiin, Keaåpuislon jå Smolnan luostarin

luotå. l:n€n I'rok-ka I r.,zren56kop.
7) lshorrm. Kesäpuiston ja Newskin luostarin lähellä'

8) Konewits aan, WalsJnoon, Kåkisat'nelle ia Sonawa'

låån. Perjantaisin höyrylaivå ,Walamo, Liteini'sill an yläpuo-

lella. Sonawalaan:4 r. 50 kop ,3 r' 25 koP. ja 2 I
9) Riikean, Rääweliin, Haapssåloon j3 Areflsburgiin' w-

o., våslapääti 14l.
lO) Lybeck'iin. Konttori: w.-O., S. Rewan ja la l. kul-

I l) Srelrin'iin. Konrtori: V..O-, l3xa jå l4:tå linjan wö-

li å.

lswosikka on useimmiten hyväluonroilen. vslivällinen ja

puhel'ö. Jokarse lle l stkam iehelle tårjoelee hän Pdvelusta'n-
wietäpr mirii nöyrimmällä ja iniarielewalli tavalls Stuuka'

las€n tulee kuitenkb olla waroill3an. ellei hen tulti äika

låilla pelelyksi. Lyhyenrmäslä måtkasla maks€laån kesallä

15 kop.. talvella lO kop.. pitemmäsri lC, 30, jop3 a0 ko-

pekkaajå enemmänkin.

koonnut K. Juntunen

Rau6ri€t ja niiden asemaPaikal: Suomen r. t.' WiiP. puol.

esikaup., Sirnbi$kajs'k. Junat läht€wät: Helsinkiin n 9 e.'

Wiipudin kl.9 å. jå kl. ö ilt.; tul€wat Hel$nkiin kl ll.5'ilt.,
wiipurnn kl. I,l0 P.ja 10,6'ilt.. Pietånin kl. ll a.ja9'15'
ih. Kulkuhinta: Helsinkiin ln I 12 tpl. 39 koP.' IIn 1. 8 tpl.

26 kop., IIls l. 3 rPl.23 koP

Mo*owån t. a., Snårnenskaja iorj. Junåt lähtevät kl- 8

30'a-jakl. 2 P.; tulevat Moskoq,aån kl Sja 9 a. Kulkuhintå:

l$ L 19 rpl. Iln l. t3 rpt €li l0 rpl., lllr 1.7 rpl'
w"tsow.n r. å.. Obvodni kanawan warrella. Junåt l?iht€'

vät ulkonåile kl. 9 P.ja kl. 5 ilt. Kutkuhinrå: Endtkuhnen'

iin: I]l l. 25 .pl. 20 kop , lln l. 18 rPl 90 kop.;Endlkuh'
nenis6 Berliniin In I. 25 thr. 5 tg., IIn l? thr.25 sgr'

Pictarfio$n r. a.. Obvodni-kanawala. Junat kulkewat

Krasnojes€loon, Strelnaån, Pietarhowiin j3 Oranienbauniin

uscamman kerrån Päiwässä.
TsåNkoj€-Selon !. !., SåSorodni'pr. 44 Junat kulk€våt

Tsarskoj€.S€loon (Pulkowaan) ja Pawlowsknn use.nunan

kerrån påivässä.

Kåau- eli he*osrautltiet wälittäwät saännöllisd yhdhtye

tä Snåmenskaja iå Amiraliteerin torifl, Costinnoi-Dwo'in jå

Nikolskaja rorin seka Amirditeelin torin ja Wöili-Ostrowan

$,ä IIr. Matkåsla kulåkin linjållå piiästä påäh:in makselaan

sisäpaikastå 5 kop., kattopaikasta 3 kop

S€lvennyksiå:
W-O. = wåsiiioslrawa
Scl yts€lburs = Pähkinälinna
Ar€nsburs = Kuresssare (såårenma,lia. nyk. KjnsisepP)

Haapåsalo = Hsåpsalu rynossa)
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TAUI.UI
J-Oksonen

Piivånä muutamåna oli postipoika ollut näemmä jäll€en a!i-
alla, silå aikatåulutoimittajan pöydälle oli ilmestynyt punt-
t' HKLn aikatauluja. Ensimrnäis€t ajatuksct lienevåt oleet
,hemmeitir, )joko laasr, )onko jo sykspjå ),kohta se toimi-
tussihteeri rupeaa raas kinumaan iuttuå lehteen)r tai jolaifl
s€Iåista. Siirr€ltyäni pinklaa ansiokkaasti pöydån kulmaltå
lois€lle ajka lsean påivån åjan pååtin varovasti kurkislaa,
rniti uuua HKL t.rjoåa talvikauden alkajaisiksi. Ensinäke-
rnäh.ii ei sitten yhtikäs mitåän! Häh-häh, turha on toimitus.
sihleerin ja päätoimitlajan parkua jutun perään, kun ei ole
misti kjrjoitlåa. Karkoitet$ani h onomman minäni våin-
goniloisen käkätyksen takå-alale puhdistelin vånhn suur€n-
nuslasinl pölysri ja aloin tarkkaan etsiä,josko s€ntiiän jotaln
jutun juuna löytyisi. Nimir6in sillä verkonpaikkaajan ment-
taliiteetillå O€tsii, e1sii, vaan ei soisi löytävänsä,). Ja löytyi-
hän sieltä jotain, niin ettå olkaapas hiljaa jå luk€kåa tark.
kaan, ei tiissä niin paljoa ole, että kesken nukåhtaa.

MlTIOssa 2-87 selo6telin viimeisirnpiä muutoksia, jot.
ka lehtin t.iven 1986-87 rattiotieaikatauluihin. Lukemalla
uud€leen s€n jutun ja rnyös kertaukseo woksi muut talven
1986-87 ajkarauluja koskevat jutut RAITIOistå 3-86jå I

-8? onkin jo såanut kuvan talven 1987-88 aikatauluista.
Muuroksiå on todeua vähän siihen tilånteeseen,joka oli voi-
massa 1.3.-31. 5. 1987. Ne ovåt:

Unjålla I-lA worojen l0l ja 102 vaihto keskenään aa.

muruuhkassa (€i vajkuta lähtöninuulteihio) ja linjåla l0
kierrosajan pidentyrninen 52-53 rninuutistå 55-56 mi-
nuutliin rrä-pe klo l8'21 välillä. Koskåpå woroja e' tähän

worokaudenåikaan lisätty, piaenjvåt worovälit l0-ll mi-
nuuftra I I'12 minuuttiin. Toinenkin kiimostava seikka on

seuråusta tästä muutoks€star DkympinD vaunut ajavar halliin
eri jåiestyksessä na-pe verrattuna viikonloppuun. Tiillaista
en muista ajkaisemmin olleen, vaån aina on ollut niin, et1ä

jokapäiväjsel uiorot ajåvat hailiin joka ilta samaan aikaan.

Nyt siis esiln. woro 92 ajaa halliin må.p€ klo 23.38. Sarnal'
la k€llon lyömälläja samaa reittiå ajaåkin Iå.su vuoro 93 jne.

Aikatåulusuunniitelun erikoisuukiin kuulunut luoro 3 I
ei enad åja muulamaa kjerrosra 3Tllä I.{u yönä.

&n jålkeen, kun )ratti.KåriatD jo aikaisemminja )pikku'
Valmetib' vijme kesän kynnyksellä kåtosivåt normaaliliiken-
teestä, ovåt kaluston vaihtelut entisui vähäisenmät. Viimei-
nenkin tilatuista )såranoista on jo aikapäiva o ut ajossaja
harraståjan ainoana mielerkiinnor kohteenå on ollut katsås-
ra., onko seuraåvaksr luljnan tåkåå esiin pdlldhtåvä 'sarånr,
ke[anvihrea v ko oranssi.harmäå. ja jos jalkimmdinen. on-
ko tikkunumerot vai perinteiset kullånvärisei ja koristeelli.
ser. Onneksi on sentään vielä neli.kselis€t,joita niitäkin tiiy-
tly oikein etsiä nähdäkseen. Parhåirffnat apajat ovat linjo-
jen I, lA,2ja 8 reilin varrella sekä ruuhka.åikaan myö! ljn.
jan 6. Muilla linjoillå on vain rsaranoitar.

Halliaikrtaulut on julkåistu rässå numerossa täydellhinä-
Tämä siksi, ettn I . 3 . I 987 voiruantuleira ei ole RAITIOS-
sa ollur jÄ koska linjrn I0muuroks€t s€kottaval hieman lis'
raa. Myösjo kesän alusta tehty muutos näkyy aikalauiuissa:
kalustor)ryppi oo merkitty vain, jos kysymyksessä on neli-
akselinen vaunu (v).

Lukijoilta:

DI Måtti Jauho Jyvdskyläsrä kirjoiuaa

Wiipurin keskustanja H'ekan välinen liikenne

Olirtepå Ioytåneet hNinaisen asian lehteenne ja siitä mah,
tåvJn mää!än asjaliltaja nyt jo vanin a'aokaslå teksriä,jos,
lå teille näin palåulreena parhaåt kiitokset. Minullc on suo,
ranainen yuäiys rnyos s€, erä uudempi DHiekkå lD oli val-
misrunut niin myöhään kuin wonna 1934 eli juuri lilloin,
kun nri a koululiisenr aloin $annollises kulkea siinr pdi.
virtain. En ikina olisi råhän asri osarnut aavislaå. että laivå
oli ajvan uusl, vaikkr hy.rahän se oli ja hyvässä kunnossa,
munå höyrylåivar kun naäs jo silloin luerti'n jollrkin tavalla
rcnrisaikaån, kuuluviksi.

Minii en sunut Hiekassa. !a.ajl kävin koulun aamiahtun-
nilla joka påivä syömdssä e!öitönj äilini loimjpåikasså, Hie.
kJn alaloulus)d.joka oh rhar ldiv3lailLrnn \rerese.

RATTtO 3-1987

Käytimme molemmat joskus laivan sijasta ylisoutåjaå eli
perevossikkåa. T:imr nimrysanroikin minulle våÄinarsen sy-
käyksen 1ämän kj rjeen kirioitlamiseen, s'llä tärä koskeva kir.
joituksen kohtå perusruu efieeseen.Sanotullavenäläispenii.
s€llå nimityksellå ei ole rniuiän tekernisrli pika-åjurien eli n-
vossikån kanssa, sillä venäjain såna ,,pcrevozlschik, lårkon.
tåa ylikuljettåjaa, ylisoutajaa, laullunå. Viipuri]aiser suku-
polvel ol'vat omaksuneet lämän sånan setlåisenaan jo t'es
kuinka pirkien aikojen råkaa, sillä oli låsså kohdsssa ennen.
kin soudåleltu ihmjsiä yli.

Mukaan on sijs päässyr pujahramaan pikku palå niin sa-

nottua kansanetymologjaå, jonka nukåan perevossikka-sana
tässä råpåuksessa olisi johtunut venailusta pika-ajurin ioi.

utla ,c csr la lieD eli viipurilaisitlain suornennetruna: ei,
hå tåä nyl miflaö hlir!aa. Tuli'rpa våin kjjnnjtläneeksi huo-
miota rällåjseen pikku yksi!yiskohtaan.

P.S. Edellä nlainitDn rHiekka I:n'sdlirru mrrkusrrjduku olj
88. Se olisano(run! kalsanusraulussa ldvd sisiill:j.
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I

t7.55

15,29

15.55

Lauäntal r.9.1947 årka..

st

Sunruntål 1.9.1947 ålka.n

v o.o l l..ia

192 lo

tl 38

r55 6

2S 3t

13 3a
2! 3T

612

612
532
612

626

626

pe.Jåniårhtn

Ja cunnuntår6rn
trosn nc.ktntåä päivat-sarakkces3o =

27 31 60a
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1ra
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^

6.23

a.55

9.13

31 3T 659

56 5 671

51651

96 10 647

19 3A 655
34 4 647

66 ?A 653
7a 1A 647
77 18 651
la 3a 669
53 6 6?l
92 10
12 38
.04

56 6 671
12 38 655

23 31 659

15 39 655

26 3T 659

t9 33 655
95 1o 6€?
65 7A
67 7A

5A6
59 6 6tL
a2 a 679
93 r0

687
31 3T 659
76 78 65r
ala
a9 3r
aav a 679

-.{

6
I

!a!nu (!:.r r-3o)
n/v. krlu:,to v'lhtcl r.
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RAITIOLIIKENTEEN VUOROT TALVIKAUDELLA 1947_AA

oheisessa luettelossa on mainittu raitiol.iikenteen vuoronunerot, vaunutyypit,
sijoitusheLlit ja Ii i.kennöintipäivät. Luettelo on voimassa 1.10.tga7 a.Lkaen
ja eninuiän ensi kesään astl.

ABCD E
få

BCDE
ma-pe la

].v1,1AKHXX
2 v 1,14
3 v 1,14
4 v 1,14
5 1,1A
6 1.1A

6574l(HXXX
66. 74
67 74

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

74 78
75 79
?6 7B
?'7 7BTO x

x
x

? !2
Av2
9v2

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

a
a

a
a

a1
82
83v
a4v
85v
a6

11 38
12SBKHXXX
1338TöXXX
L438KHXXX
15 38
16 38
!? 38
la3BXX
t9 3a

91 10 TOXX
92 10 KHXXX
93 10
94 10
95 10
96 1023

24
25
26
27

29
30
31

3TX
3TTöXX
3TKHXX
3T,'XX
3TTöXX
3T
3TKHXX
3T
3T

x
X
X
x

x
x
X

1O1 1,1A KH X
102 v 1,1A
1O3 v 1, LA
1O4 v 1,1A
1O5v1,14"-X
lo7v2'lOX

XXHlt1 38
1233T"X

344XXX
354RXXX
364TöXX
374KHXXX
384nxx*x
394r.XXX
40
41
424TöXX
43

x
x
x

4
4
4

TO!34
135
136
153v6KHX
154v6nX
1ss 4,6 Tö X
164 7A
1657A"X
166 7A .' X
L74 78
L'75 78 " X536

546
556
566
576
546
596

KH X

x
x
x
x
x
X

X
X
X
x
x
X
x

x
x
X
X
x

181 n/vA n X
Ia2n/vanx
183vaKHX
184 v a ". X
185 v
191 10 Tö X
L92 10x x64 X

Selitykset: sarake A = vuoron numero
sarake B = kalusto (v=4-aks. vaunu 1-3O; n/v = vaihtereva, muut

nivelvaunuja)
sarake c = rinja(t), jo(i)lla vuoro ajaa
sarake D = vuoron sijoitushalli (poikkeukset E-sarakkeessa)
sarake E = liikenndintipäivät {x); Xo= }ähtee ja paraa Tö

X. = ]äh-ee Tö, pataa KH
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Rauraricmus.o on p.run€ru vronna 1898, M$@ o.sijainnur H.lsinsin ås.-
nalla.ri rilotusa ja vlonM 197.1 nus@ siinyi Hyvin kååll. .nl is.U. Hanson
audri.n as.oa- j. våri*roåluellc ViinlrLdllå pui$on6s.lla aluclla on
näyu.lyriloinå acoåak nnuk5cn lirålsi Ltsi.ntisla h.nkilökunnån åsuin-
.åt nnulh, vcruriralli s.kå ny*rail€in n tålusrohålli. Mlu atcnnllsd ovar

Munoåluen mk nnuts ohr pååosin p.råisin l8TGluvulta. vdu.nalu. on
oyöh.nmin laaj.nnet'u ja liik*ulan talusron !å)rrclyhalli on råt.nn.n!
vlonnå 198? ValrionEuht.id.n 125-woli*n IoiDinnan juhlavuorcna, M$c
oahc sijånk. aivår m.pih$ vi.eslå, jot n nus@tåvijå nåtd oyös nyly-
!it!i3r. ratrbli.kal$hå.

RAUTATIEMUSEO
llylintå.åntåru 9, oJE@ HFintäå
gt4.taa 51, 2Å2 21r

Mus.o.voinn.:1,9.-30,4. ti-rE t2-tjta-su t2_t6
2-J.-31.3_ ti. rq pe lt_lJl. lt_19l. -16su t!_t?

Maananranin sutjeuu
Muscon toinino on .voinna ma-pr 9-lJ

\^lEt Pääkaupunkiseudun tähiliikenne
V1( Huvudstadsregionens närtralik

ABC
DEFr---lr ,lL,!! l

o
Irrlt^t
@

I 'ajdh6dv'ossa on jordiserle
Patåorlra s.verlä'å€. !ior!rerditr'd vvoryahera br 6 a. B C. D F,a Ft 1'arådrossa runr'n lii(enreoa'rar -,nea atle,sa oeva.4n oso,riaa nrn
vyon/rreeseen h.aenn,aå ^"å kLUrL Mar(åriptjurFn hrnar k; stru 3 .

Rrraosd !ersir{-körso .lerslr'-Vaa.'darro

4f;'ttto-",a zL !.8/ '-
4 t- L_
\d -llilf.i'- Ät
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rahartonh;;taja

jäien

Arkhtoa ko.kevåt tiedu.telut jå lainäusåsiat hoiråa arkkton-
hoiraia, puhelin iltai.in 90.321 066

50 mk 20-59 -vuot;ååt
40 mk muut ikäryhmät 3ekä p€rheenjäsenet

500 mk kå..aturjås€net

Jäsenkortti oikeuttaa ilmåi3iin mårkoihin Ruotlin,Tanska.
ja edid€n muid€n måiden raitiotieseuroien omistamilla lnu'
leoraitioteillä. Koltti esitettävä lippuluukulla.

l/ierciset kurdt: Ait,a Lihitulewisuullessa ib,tcsry! RAI-
TIOssa ntielenkinttuitrcn attikkIi Tanlpcrce iohdi auto-
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Kuv!: J. Rauhala. 15.5. 1976

HKL)I usnt hitrdusraunuon in e,uotnnvlnknout H-2.
llawtu on ettilen 341 | Yalnet19httlbery) ruoLleha 1955.

Kura:J. Rauhdld.2. 7. 1937

T"tuk/t lt:Ltutanau:lu l9l..1SEA I9l It tts. Bo(kitr ldLrt
elj Rdtrtihuo,EeI cd.s$. Ta!,n n)'k1ir.tt ulkonsu att tu.\il'
ta IEIt5- L tikd D ikkuntLtr sdldiltakor!] t rle ]tittittdtu| pclitrt
N enieitu dlliup. tkc:tu jt)r! tiinti, !.tnl@ittcto ku'
v't.a-r\!-tt t!rrto4 rrr.)L 4r\!u t: \t!,,rt-noc't.
Kutu: t. Rtuhala. 15.3. lt)7.
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Ensio Vina

llm$tyy neliästi vuodeså.

RAITIO on paikllisliikenoeharråltajien litoutumåton tie.
teellinen åikakaus,ulkåisu.

Otrmme jatkuvasti va3tåån julkahtava ksi tarkoitettujå art ik-
keleita ja kuvia. Avunuk3et pvyderään lähenämåän poni'
osoinees€€mme tåi niistävoi sopi. toimirulsihte€rir kånsså.

Uutisluontois.t avustukset voi ilmo htaå myös luoraån sutk-

Julkaisuun kirioitta!i€n h€nkilökohtåis€t nåk€mykset eivät

välttämättå oleyhteneviåtoimituk3en ja yhdiltyksen kannan

llmoi'rurhinnat pyydettäessä toimitukselta.
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ti ilman toimituksen ia kirioittajao tai kuvaåjan 1upåa kielle-
täån tekijånoikeuksista ånnetun lain (404/1961) noiålla.

Aikåisemmin ilmestyne;tä RAITIOitå on vielä raatavana.

Täydennä nyt koko€lmiasi.

1978r 1,4
1979:2.3
1980: 1,2, 3
1981:1,2.3,4
1982: L 2
1S84: 1,3,4
1985: 3,4
1986:2,3,4

Tilåukser SRS:n posrisiinotilin kaui:å; hintä 5 mk nr.imerol-

68 RATTtO 3-1987



-\f

---- tlllrtr h

5l
I




