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MENNEILTÄ AJOILTA
Toivo Niskanen

Taisi olta kevät 1937, kun tutkiessani päivän
lehdestii muutskin kuin sarjakuvia, osui silmääni
vaaleaa bussiå esittävå valokuva. Kuvat€kstin
mukaan oli ilmenn)'t, ettei punaisia busseja erota
helposti muistå ajoneuvoistå niiden tumman värisä-
vyn vuoksi, varsinksan huonosss säässä tåi pi-
meään vuorokauden aikaan. Bussiyhtiö olikin nyt
viranomarsten suostumuks€lla päiitfiinyt kokeilla
valkoisen värin soveltuiuutta busseihin. Kuvan
esittiimän valkoisen bussin ilmoitettiin olevan tä-
nään €nsimmiiistä päivää liikent€e65ä.

Tiet€nkin minä, alun toisella kyfimenellä oleva
pojsnnaskali kiirehdin innokkaåna keskikaupun-
gille uiui uutuutt{ katsomaan. Ensiksi suuntssin

Erottqjalle, missä useimmat bussilinjat kohtasivat
toisensa. Odotin ja odotin, ei vain nåkynyt valkois-
tå bussia, samat bussit saapuivat, jo toistamiseen
paikalle. Yritin vielå bussircittikatuja kiertelemällä
tavoittss tiimåin bussin. Ei vain nåkynyt missäån
valkoista bussia, vain punaisia ja raitiotieyhtiön
uusia sinisiå.

Aikani kierreltyåini palaEin pettJmeenä kotiin,
enhåin pååssyt kavereille kehumaan, ettii "må oon
nähny sen".

AlIa lehlvuIu huhlihuun ensimmöisen paivdn
Eelsingin Sanamista,
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AIKATAULUTOIMITTAJAN KESAPAKINA
J. Oksanen

Yl€enså kesästji puhuminen on samaa kuin puhu-
mi6tå säästä. Hyvä keså orl useimpien ihmisten
mielestå aurinkoinen, viihäsåteinen ja lämmin -
jopå heltainen. Aikatåulutoimitt4ian roolisså kesiin
mZiäritt€ly on hieman moniselitteisempi. Par-
haaseen eli ykköskat2goriaan kuuluu kesä, jonka
tuntomerkit ovst såmat kuin edellå SEKA LISAKSI
tuo tulle66åan minimaalisen våhiin muutoksie
raitioaikatauluiosa. Silloin nimittiiin noistå 8åi8tå
pääsee nauttimaan mshdollieimman tehokkaaeti.
Toista iiårimmäisyJ.ttå edustaå kesä, joka on myö6
stiåtyypiltiiiin edellå kuyatun kaltainen mutta rai-
tioliikent€en muutoks€t suurinpiirt€in hukuttsvat
toimittqjspaEn. Våliin mahtuu sittcn sateistå ja
kolesa kesäå pienin tai suurin mullistukein rgitio-
teillä.

Jos kuluva kesä ei arvan siiåtilan puolesta ole
hikeä noståttånut aikataulutoimittsjan ihon pin-
taan, niin sen on taåtusti tehnyt kaksi muutå t3-
hoa. HKL:n raitioliikenneosasto tuottamallaan
run6aalla psperimåiäräI]ä sekä uillå kertåa poik-
keuksellisesti MITIOn toimitusbiht€eri, joka -
piiätoimittaian våhån våhennettyå ruoskan heilut
tamists - on omaksunut hiostqjan otteet. On ollut
kimpussa kuin herhilåinen patistamassa tekstiå
lehteen.

Kesän 1991 niiiotievuoroaikatåulujen lehdet
ovat aibeuttåneet paljon tutkimustyötii. Tuloksen
voisi kit€yttjiä vanhaån sanapart€en: paljon melua
tyhästii. Muutoksis toki on, mutts ne ovat qry?il-
lisesti sellaistå luokkåa, ettå lähtöminuutit pålita-
pysäkeiltå ovat vertsiludankohtaån - kesåån
1990 - nähden muuttune€t 2-5 minuuttiå jompaån
kumpaan suuntaån kajoamattå l'uorcmåliräiin tai -

våleihin tahi ki€rrosaikaån.
Ke6äaikataulut ovst olleet muutaDana vrime

vuonna kaksijakoiset niinkuin asioits tarkkaån
seuraavat lukijat tietåvåt. Keskikesiillö, viime
vuodesta alksen tiimå tarkoittså vain heinåkuuta,
on arkisin vähemmiin l'lroroja liikent€esså kuin
kesiin alku- ja loppuviikkoina. Arkiliikenne linjoilla
tlAja 10 sekii melkein kaikkien linjojen lausntei-
ja eunnuntarliikenne on koko kesiin samanlainen,

SIJOITUKSET IIALLEIHIN muuttuiyat vuoden
1991 elussa, kut€n RAITIOssa V91 keroin. Tåmå
asetelma ei muultunut kesiiaikatauluun siirryttdeg-
sä. Sen mukaan Koskelån halli hoitaa kaikki lin-
jojen U1A, 2, 38, 3T, 6, ?A ja ?B vuorot ja Töölö
linjojen 8 js 10. Molemmistå halleistå on vuorojå
vain liqialls 4.

VÄUNLrIYYPPINÄ esiiniyy kesällå miltei yk-
sinomaan nivelvaunu Älku- ja loppuke8än arkilii-
kente€ssä on ?7 vuoroa, joista vsin neljä on neliak-
seli6t4. Jälleen uusi ennätys: ?3 nivelvaunua 82
vaunun kokonaismäärästä ybtåaikaa liikent€essä!

Siis 89 %. Neliakseliset vaunut löytJrvåt kesållå
linjaltå 2 (mikiili se ajaa; heiniikuussa ei) ja linjan
L/14 l'uoro6ts 103, Viimek6i mainittu vaunu on
heinåkuusga mitå ilmeisimmin myös nivelvaunu.
Heinåkuusga on näet 12 reilaista vuoroa viihem-
mån liikent€es8å, jois8a keså- js elokuussa on "Ba-

rana'. Niitå siis riittåå.

IINJA KERRALIÄAN

Linjan V1A orkataulu on - kuten jo mainikin -
koko kesån aamanlainen. Viime js sitji edellisen
aikatauluun nåhden muutoksia on vain klo 6-10
välis€nå aikana. Linjan 1A låhtöjå Kåpylö6tå em,
aikona oli ennen 15, nyi 14. Pedmiehenkadultå
määrå såilyi 18ns. Vastaavasti liDjan I liihtitjå on
Kåpylä6tå yk6i enemmiin, Kauppatorilta 6anla
miiårii- Siinå se! Vakior.uorojen 1-6 tukena ruuhka-
aikana liikennöivåt 101-103.

Linjan 1 lauantailiikenne on sekin ollut vuosia
minuutilleen sama. Muiståakseni v.1989 otattiifi
kuitenkin pois påivåin silloin yiimeinen lähtö l&up-
patoriltå (1?.10, vuoro 6) ja vaunu qjoi halliin
Kt:lts. Nyt tuo låihtit palaut€ttiin ja halliin4o ta-
pshtuu Kåpylästå tlo U.33.

Linjaa 2 ojetåsn jälleen tiinä kesånå vain keså- ja
elokuusså. Ei siis kannats heiniikuusea odotella
varmua Linjoilla, ellei råtu olemaan ylen miiårir
aikaa. nuuhkavuoro 10? on koko kesån lomslls ja
vakiovuorot 7-9 qiavat. Liihtiiminuutit ovat 99,9
proBenttiseoti muuttuneet viime iuodesta ja kier-
rosåika vsiht€lee keskipåivÄllåkin eri kierroksilla
ollen 28..30 minuuttia. Idhtöjå on sekå l(aup-
patorilta ettji Diakonissalaitokselta kolme våihem-
miin påivås6å kuin oli viime vuonns.

Linjoilla 38 ja 3T yåihdetfin vuoden alusgs koko-
päiviiruuhkavuorot 111j4 123 vakiovuoroiksi 20 ja
22. Nåmå normaålit numerot davat myös keså8ika-
taulus!å. Viime kesänå eivåt toki mainitut ruuh-
kayuorot liikennöineet, jotan siitii voisi håtåieesti
pfiftellå, ettå tånå keeänå on kummallakin liqjalla
yksi vuoro enemman. Niiin ei kuitBnkåån ole. Lin-
jan 3B I'uoro 16 ja 3T vuoro 23 ovat nåkymättitmis-
sä koko kesiih. Heinåkuussa lieäksi vuorot 12 (38)
ja 28 (3T). Toisin sanoen tånå kesiinå, kuten viime
vuonnskin kumpaåkin kolmosta liikennöidiiiin
ke6å- js elokuussa yhdeksiillå vaunulla, heinåkuus-
sa kahdek6alle. Talvella tullut vuorovålitihenny8 15

minuutista 12:een klo 23{ vålillå on siiib'tptty
myös hesiillii. Kummaltåkin linjalta ajas ykei woro
halliin heti puolenyön jålkeen. Verratteessa arkiar-
katflrlun lfitöjen måäräå Ei.astå linjalla 38 alkty'-
loppukesällå viime vuot€en voidaån havaiia, ettå
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niitii on neljä enemmän eli 149. Tåmå on saatu
arkaan rnm. Iyhentiimållä kierrosaikaa keskipiiiväl-
lä minuutilla. Kun kolmosilla ei ole ruuhkavuoroja,
on ruuhka-qjan lyhyemmåt l'uorovålit saåtu aikaan
jälleen minuuttis lyhyemmÄllä kierrosqialla, mikå
vaikuttåa tåkaperciseltå.
Lirfan 38 lauantåi- ja sunnuntaiiikenteesså kier-
rossika on sama 60 minuuttia. Vuoroja on kuusi ja
qrorcvålit siten 10 minuuttia. I,auantain ki€r-
rosaika on pari minuuttia viime iuotistå lyhyempi,
srmnuntain ssma kuin \/iime !'uonna. Muttå sun-
nuntåin eikatsulu ei kuitenkaån ole såma kurn
1990: lähdöt Eirasta ovat n}{ tninuuttiluyuin, jotla
päätt$rät numermn 2 kun viime vuonna liihdöt
olivat tasakymmenin minuut€in. Siis paljon muu-
toksia muttå våhön asiaå.

Linjat 4 ja 6 saåvat aikataulutoimittqialta tiiydet
kymDenen pistpttä. Ei minuutinkaån muutostå
viime vuoteen, ei heinåkuussa, ei lauåntaisin eikå
srrnnrmtaisin. Nåin lyhyellä s€lostuksella pååsee
siis niistä linjoistå. Todettakoon nyt kuit€nkin, ettii
nelosella on keeiillä kahdeksan vakiovuorua ja neUä
ruuhkaruoroa, joistå ksksi on heiniikuun poissa
Iiikent€estå. Sekå lauantains ettå sunnuntåina
nelo6tr qjetarn seiis€mållå vaunulla. Kuutosella on
6eihemön valdoluoma ja yksi ruuhkavuoro, 155,
jota on turha yrittiiri nåihdä heinåkuugså- Låuån-
tsin kuutonen hoituu kuudella ja sunnuntain vii-
dellä varmulla kierrosqjan ollessa viikonvaiht€essa
tunti ja vuoroviilien siten 10 (la) tsi 12 (su) miDuut-
tia.

Linjoistå ?A ja ?B riittåii åina ihmettelemi6tå.
Våihån våliå kiermsaika muuttuu 40:stå 42..44
minuuttiin ja taås hetlen peråstå se on 40 minuut-
tia. Niiin on ollut useita kertoja ja kummållakin
linjalla eri lisåksi aikoina. 7A:llå on tosin vuoro-
jfin ollui piiivållå ne[å tåi viisi, 6e viides oli taan-
noin kokopiiiväruuhlayuoro 164. 7B:llå tiimä se-
litys ei vet€le; sen linjan ruuhkavuorot ovst olleet
"puhdasoppisia', liikertaedsä vain mohka-aikoina.
Nyt ?A on TBin kanssa yhdenmukainen, kummal-
lakin on kaksi ruuhkavuoroa 165 ja 166 TAtIa sekä
1?4 ja 1?5 7B:Uå. Yksikiiån ndistå ruuhksvuoroista
ei qja heinäkuussa,
Seiskojen erikoisuus on siinå, ettå (iålleen) tjinå
vuonna myös lauantaisin ja sunnuntåi6in on heinå-
kuuasa linjoilla eri aikataulu. Mitå Uillå tavoitel,
laan, sen s€littåkööt paremmst tietdjåt ja oraåk-
kelit. Vuoroja on liikenteessä yhtå monta ja suun-
nilleen saman mittaisen liikennöinti4an. Esimer-
kiksi ?B:llä on Veturitoriltå alku,4oppukesällå 98
lähöä lsuantaiBin, heinåkuusss 96. Heiniikuu6sa -
ihsn tottå - kierroeaika on pitempi kuin muulloin.
Samoin sunnrmtaisin ja vielä aamu- js keskipåivåil-
lä. Luulisi ettå juuri kyseisinä qiankohtina kau-
punki olisi heinäkuussa hiljaisimmillaan ja kier-
rosqjat lyhyemmåt, mutta ei kun ei. Kai HKL on
asian tiel,ellisesti ja empiirisesti tutkinut.

Luuloa vaan ei totta on sekin, ettli linjan 8 siirryt-
tyå Töölön .uojiin olisi muutos viime kesÄån ollut
vain halliaikataulussa ja linja-aikataulun ensim-
miiisellä ja viimeisellå kierroksella. Ei käy! Vuoroja
on sama måårå eli kuusi vakio- ja Lolme ruuh-
kavuoroa. Vuoron 183 sijaan tiinå vuonna on liiken-
tcessÄ 182, ne muut ovat 184 ja 185, Kahdeksikon
ruuhkavuorct eivät liikennöi heinåkuussa. Kuuden
vekiovuoron srjen keskipäivån liikenne pyörii 60
minuutin kierrosajalla ja 10 minuutin vuorovål€in,
mutts låihtöminuutit eivät tiet€nkiiiin ole samat
kuin viime yuonna. Sama pät€e viikonloppuihin
(kierrosarka 58 min, ruorovålit 9-10 minuuttie).

Ainoa linja, jolla on aihetta olla erilainen aikat ulu
kuin yiime kesiinä on iietenkin 10. Aiheellisesti
linjapiiuuden kaevu vaikuttaa kierro6aika.sn. Se on
tutut 60 minuuttia, kun Kuusitielå kiiiinnyttiiessö
riitti 48 minuuttia. Vuorojskin on yksi enemmiin,
eli vuoro 96 ajaa myös kesällä, Sen sijaån kympillä
ei ole kesällä lainkaan ruuhkavuorojs liik€nt€essä.
Lauantåisin ja sunnuntaisin kierroeaika on lhyem-
pi (niinkuin pitåäkin!) ja vaunut s€uråavst toisiåan
hieman nopeåmmin kuin arkena.

Raitioliikenteen kesåaikatåulustD on, sanottakoon
se vielå kerran, kuiyahko ja vailla pikantt4ja yk-
sityiskohtia. Seuaisia kuin vuoron vaihtsminen
linjalts toiselle kesken påiivåin tsi öiset raitiovaunu-
vsihtoyhtcydet Lasipalakilla. Vain yksi haåmusuo-
ritus löytyy, jos nroroaikatauluun on uskomistai
linjalla ?A vuoron 64 heinåkuun lsuantai- ja sun-
nutaiaikatåulussa or lähtii Me$ukeskukgeltå klo
21.07 ja Rautåtientorilta tqkaisin Pasilaå kohti klo
21.12. Vastååvs6ti vuorolla 66 on Meesukeskuksen
låhdön 20.55 jålkeinen Rhn aika 21.24. Niinpå niin,
painovirhepaholainen ehiii joka paikkaan kuin
joulupukki åattoiltåna.

Seikkspe iisemmät selvityk6et vuoroistå sekä hal-
li6ta låihtiiistii js halliinqjoistå löytyvät tavanomai-
sesså muodossa tiimiin lehden sivuilta. T\rt-
kikaahan siitå ne asiat, mitå €dellä jåi kertomsttå.

Vantaan
Liikenne Oy

Vantaan liikenne
uusi liikemerkkinsä

Vantaan Liikenoe Oy on uudistanut liikemerkkin-
sä. Uuden merkin on suunnitellut kaosainvälistzikin
arvostusta joukkoliikenteen e laisten tunnusten
suunnittelijana saanut Esko Miettinen.
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HALLI S'fA LINJALLE: LINJALI-Ä HÄLLI IN:
LINJÄLTA HÄLLI INI

ol 0ö. -rL oa.I99t

5.30

5.36
5.43
5.45

5.4a

5.55
s.56
s.57
5.5€
6.00

6.O?

6.12

6 .17
6_3?
6.49
6.5?

7.OL
'7.O3
7.ta
7 .14
7.t6
7 _23

13.45
14. OO

14_ 36
14.43

14.45
15.05
t5 25

a 641
a 641

€ 641
a 641
4 641
4 639
€ 6A1
a 6€1

10 691
10 695

a 6€1
4 639

10 691
a 641
4 64t
s 6at

1o 695
10 691
a 641
a 6s1
a 641
4 639

4 641
10 691
I 641
a 643
4 639
4 639
a 643

4 639

4 64r
4 641

a 641
4 64L
a 6€1

HÄLLI STÄ

5.25
5.33
5 .42
5 .44
5.44

s.49
6.00

6.03
6 .44
7.O5
? .20

4,13

6 .42
6.44
6.52
6,57
7.OO
?.o2
7.12

9.02
9.31

10.00
10.17

10.35

a 641
a 691
4 639

B 6€1
10 695
10 691
10 695
10 691
a 641

10 695
10 695
6 681

10 695
4 639
I 643

696
642
642

642

692
644
642
696
692

692
692
644

10 696
a 642
a 642
4 642

10 696
1o 692
s 664

10 696
1A 692
a 6s4
a 642

LO 692
4 640
I 684

B

=o!
E

- penantör 411.06. 31.00,1991

a4+
a6-
36+
85+

142
39-
34
€1+
s3-

92
737-
a2+

136+
95

144
47
A3+
93
91

1€5-
e5-
86+

!34-
136-

39+
96
64-
a1-
36

135

135+
135+
134-
135-
136-
136+

t37
164-

9.10
9.13
9.20
9_21

9 .29
9.31
9.39

l?.33

17.49
1S.00

1A- 09
18.11
1€.13
14,14
la.2L
14,56
20. t9
20.20
20.59

2L,46
27.49
23_ 11
23.15
23.14
23.20

23.2?
23.24

23 .4t

lo2-
145-
137-
136-
136+

1€4-
134-
13s+
134-
13s-
135+
4t

145-
136-
136+
144-
t3?-
742-

96
a1-
a1+
a5
34
39

93
s2
36
91

B3
a6
95
a4

6A2
644
642
640
642
642
6A2
640
640
640
640
640
640
682
640
640
644
640
652
696
692
642
682
640
642
696
692
644
642
696
692
664
642
692

s6
a2
36
34
s3
92
95
93
91
a5
93
96
61
94
39

1€.56
20. t9
20.59
21.33
2L -46
21.49
23.tL
23.15
24.74
23.20
23 .23
23.27
23 ,24
23.34
23.4L

1A.56
20.r9
20.59
2\.34
2t.39
27.49
23.17
23.15
23.20
23.23
23.27
23.29
23.34
23.36
23.47

a1
a5
34
39
92
93
82
36
91

a3
a6
95
a4

a
a
4

a

a

a

€
10
a
6
€
4

10
10

a

10
10

a
a

10
a

1o
0
a

10
1o

a

10
10

a
10
a

01.06. -31.04.1991

linia r€itt1 liDiö reitti

66
96
36
B2
94
91
a5
93
a3
39
34
92
95
a4
al

a 641
10 695
4 647
a 661

10 691
10 695
I 641

10 695
a 643
4 639
4 639

10 695
10 691
a 6€1
a 661

96
a1
a5
34
39
92
93
a2
91
94
a3
€6
95
36

Ha I I ireittipiirrokset on vi iD€ksi -iurkaistu RAI'Ilossa 2/90.

Seuraavat muutokset jå lisäykset on tohty sittemin:

Reitti 633: haH-sö Helsinsinlr.-Funebersink.-RuusuIdnk,-MKN
Reitti 6a1 : Td-RuusuIåok.-RuDebersink.-Hetstnqink,-sö-PvK
Reitti 6a3: Tö-Töölön ki5öhölli-iinjan € reitti-SLS
Re itti 691 : Tö-uannerheimintie-l ini ön 10 reitti-Ptll
Reitit 682, 6A4 jd 692 ovöt 641, 6€3 jå 692 päinvÄst. 3uuno83a.
Reitti 696 : KrR-l ini an 10 reitti-ltannerheinintie-Til



LhHDii'T Hr\LLIS-TÄ LINJÄLLE

perianiar 01,06.-31.00.1991

6.42

6.04

6.05
6.06
6.10
6.11
6,13
6,16
6.22
6.31
6,34
6.36
6 ,3?
6,3€
6.43
6 ,44
6 .45
6.46

6.49
6,53

6.55

6,56

6.5?
7.OO

?.oa

7.t6.7.t7
7 ,74

14.05
t4.73
14 ,20
14.31
14.32
74.47
L4.57
15.04

Låuantåi 01.06--31.04. 1991

LÄHDdT HÄLLISTÄ LINJÄLLE

s.15
5.30
5 .32
5.33
5.34
5,36

5 .40

s.41

5.46

5 .4?
s.4a

s.49
5.50

5.52

3S+
64
31
6

15+
\7-
56+

56-
75-

65+
19+
20_

65_
59+

101
22
57+

2

!?+
1a-
53-
5?-
66+
72-
20+
26
2?+
66-
54+

702
5a+

3

54
5A
67+

29-

3O+

A-v
55+

155-
?5+

37+
26+

38_
166-

1
29-
35+
29+
35-
13+
53+
15-

165-
11-

103 v
27-
3o-

59-
11+
13-
19-
1A+
24+
24-

ra2
103 v
L1a
101
166-

165-

2
6
6
7B

1,1Ä
2
?B
2
4
3T
7B

1,14
3T

3T

3a
6
3E

3B
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6.54
6.55

6.5€

7.OO
?.o5

37
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11

29

5.54
5,59

6.O2

6.05

6. 11
6.L7

7 ,O4
?.20
7.26
7.3t
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6
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6
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6
6
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6
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6
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6
6
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67\
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v - n€liakselinen vaunu (n:ot 1 30), 1.-31-7. kuirenkin niv€rvaunu
irna.6erkintää - nive lväunu

VuoroDumelo. iäliesså olevat lisitDerkit:
+ = 1,-31,7.
- - 1.-30.6. ia 1.-3r.a.
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nrarn!ttu rårtrolrlkenteen vuoronumerot. vdu-
rå I r rkennorntrp.irvirt kesåärkdtdulusså 1991

mp 9.00 175-
hp 9.15 165-
mp 9_21 174-
np 9.27 166-
np 9.26 155-

lå 17.10 2

mp L7.41 2A-
nP 17.47 774-

nF 155-
mp 17.59 S-

mp 1A- 06 165
bp 14.09 9-

mp 175-
hp 14.19 7-
nP 166-
mp 19.37 !2

la 20.54 56

2r.oa 67-

2t.t4 67+

pva klo vuoro

2t.25 11
7/+

2r.24 7?-

23.L3 54
23,10 59

65
23.21 15
23.25 55
23.29 74+

?5+
23.30 66
23.33 ?4-
23.35 75-
23.36 57
23.4L ?6+
23_42 64
23.46 5A
23.47 76-
23.50 26

0.20 22
t.43 13

30
1.54 25
1,56 20
1.54 19
2,O2 29
2.06 37
2.O? 35
2.OA 40

1,1Ä 602
3't 622
38 612
7E 672
78 672

1-1Ä 602
3T 622

1,1Ä 602
1,1Ä 604
6 654
6 652

38 612
6 654

7A 672
7A 662

7B 672

78 6?2

6 654
78 672
3't 622
39 612
3T 622
3B 612
31 622
3T 622
38 614
3B 612
3\ 624
4 632
4 634

78 6?2
?A 662
78 672

6 654

I 602
| 602
I 602

| 602

1Ä 602
r 602
3T 622

! 602
6 642

v260€
1,1Ä 602

e2604
6 654
3T 622

1,1Ä 602
78 674

e2604
38 612
6 652
6 652
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38 6\2

3T 622

= måanantaista perjantaihin
= mädnantöi3ta töuaotaihin

= lauantaistn ra sunnuntarsin

ilhän herktntåir pve-sar3]*eesså -
sarakkeet: Ä a - kalusto (v-ma-pe kesa- Jd elokuussa
neliåkselrnen, mulna pdrvtnä -iå huut nlvelvaunuial c = siioitushålli
D = rinjålt), jorllö vuoro llikennöi ja E - liikenndihtrpärvät
x: l1å: {Xr - ei Iiikenteessä 1--31 7
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Metroiunakalustoon tehtyiä muutoksia 1982-1991
Jukka Hannikainen

Vaunuparisss 115-116 kokeillaan såhkötoimisia 2-
vartisia tuulilasinplyhkimiå (muisss 1-vaftisei
paineakullå toimivat pryhkimet). Vaunupa;n 115-
116 "pissapoika'on samoin sähkötoiminen, kun se

on muissa painekäytu;inen.
Xaikisss vaunupsreissa siirretiiån ensiapulaukut

sekä jaulesammuttimet matkustsmostå kuljettajan
ohjaamotilaan. Syynä tiihän on kyseisiin tåivik-
keisiin kohdistunut ilkivalta, eli laukkujen varas-
telu ja sammutint€n tyhjentiiminen matkuståmoon
(kustannuksiltåan kallis puhdistusoperastio, sillå
jauhe tunkeutuu joksiseen låpeen!). Lisäksi myös
sammuttimia varastettiin.

All€kirjoittAnut stoiit€å ensiapulaukut ohjaamon
oikealle puolelle avattavan ikkunan yläpuolelle ja
sammuttimet ohjaamon väliseinään ensiapulaukun
viereen. Samassa yhteydesså muut€taan myö6
halonisammuttrrnien paikkaa ohjaamossa. Sammut-
timet kiinnit€tåän läpipulteilla våliseiniin läpi
iralkkien kohdalta, joten jsuhesammuttimien kiin-
nityspulttien kannat nåkyvät maalattuina "nupui-
nå" väliseiniin oikeslla puolells matkustamossa.

Jyrkkåkaart€isia mutkis vart€n kokeillaan våu-
nuparissa 115-116 laipanvoitelulaitt€itå, jotks ovat
De Limon -valmi6tetta. Edellämainitun laipanvoite-
lulaitteen lisåksi on vaunupa;in 11?-118 ssennettu
REPS-merkkinen yoitalulaita, joka on ns. öl-
jJrvoit€lulaite, kun taås vaunuparissa 115-116 on
paksumpaa tåvaraa työntåvä ra6vavoitelulaite.

Mainittskoon tä6sä yhteydessä, ettå vaunuparit
köännetään silloin tlillöin kolmioraiteen (IK-MV
--.sT) kautts tasaisemman laipankulumisen vuoksi.
Lisäksi enit€n qietut vaunuparit alkavat lähestyä
matkamittårin lukemaa 1 miljoona kilometriä (vrt.
esimerkiksi VR:n hurut 1959-1990 noin 3,5 mil-
joonaå km) ja ensimmiiisillä pyöråkerroilla on qjeh
tu jopa noin 800 000 km, yleensä kuitenkin "vain"
600 000 km. ryörät sowatåan ja "paist€tåan"
MV:lla.

Vercinsisiin muutoksiin ei lukeudu se, ettå ju-
nien keuloja on jouduttu maalaamaan uudelleen.
Tähiin on jouduttu, koska keulassa kulkee sauma,
jonka toinen puolisko on lasikuitua (ikkunan kehys)
ja toinen puolisko alumiinia (ikkunastå alaspåin.

Kyseinen saumaus on ollut ongelmållinen, ko6ka
aineilla on erilainen låimpötilakä)ttåytyminen (väli-
sså kitti). Tåstii slrystå ålaosa (alumiinia) on alka-
nut hapettuå saumasta alaspäin. Seurauksena on
maalin lohkearninen lewinä, joka joudutaan kor-
jaamsan kittåamalla ja maalaamalla uudelleen.
Samssså yhteydesså on sauman tiiyte uusittu entis-
tå elastisemmaksi. Tä6sä sly keulojen }iiil-
tjivyytaen. Mainittskoon vielä, ettii ålkupäåin nume-
roissa tiitji ongelmaa esiini]'j/ vähemmän kuin
loppupään numemissa.

Metrcjunien virroittimet ovat tuottåneet ongel-
mia alusta låhtien, muttå tårkan ja pitkäaikaisen

8

tutkimustyön i,uloksena ollaan siinä tilsnteessa,
ettli virroittimien vikavaihto on harvenemassa
parempien laakerimat€riaalien ansiosts. Niinpä
virroittimiin on "satsåttu" melkoinen määrå työtun-
teja, jå kiiytitsså on nykyii.iin sekii englantilaisia
BRECKNELLvirroittimia ettii saksalaisia AE(t
KR0cER-virroittimia. Brecknell-virroittimet e.ot-
tåa saksalsisista siiiii, ettii niiden suojakotelo on
oranssin värinen, kun taas saksalaist€n virroit
timien suojakotelo on harmaa (sikäli kun lian altå
erottuu). Syy suhteellisen likaiseen alustaan on
sama kuin liihes kaikisss sähkökulkuneuvoissa, eli
jos käytitsså on myös pienjånnitt€itii (esimerkiksi
110 V/apulaitt€et), alustsn pesu aiheuttåa läpilyön-
t€jå tåi virhesignaaleja junan laitteistoihin, jotka
ovat valtaosaltasn elekhonisia. Samainen ongelma
tuottåa vaikeuksia räntåloskaisella kelillå, jolloin
ilman kosteusprosentti on korkea, eli koteloihin
kertyy kost€utta.

Paineilmalaitt€istoihin on lisåtty ilmankuivaimia,
joits on käytösså kolmea eri tyyppiä: kotimaisia
IfYDORin kuivaimia 6ekä 6aksalai6- ja englanti-
laisvålmist€isia. Niiden olemassaolon huomaa siitii,
ettii junan ollesså linjalla kuuluu "pussahduksia".
Ilmankuivaimet ovst kaksiosaisia ja vsihtaessaan
vaiheestå toiseen ne sihauttåvat kost€an ilmsn
ulos.

Vaunuun 148 on vaihdettu ohjåamon oikean-
puoleinen ikkunå särylasiksi ja tuulilasiin on te€-
tctty ruiskuttåmålla tummennus oikealle puolelle.
Nämä b,iikäisynestotoimet ovat koeluontoisia ja
ilmeisesti tullaan kokeilemaan tuulilasin peittämis-
tii mustalla kalvo'lls ylåosast€ån eli linjakil-
pikotelon alar€unan tssalle (vertaa nivelratikat).
Tuulilasia ei ole vielä asennettu vsunuun 148,
mutta se asennettaneen ensitilassa vanhan tilalle.

Kaikenkaikkiaan vetokoneistoon/sähkömoot-
toreihin t€hdyt muuiokset ovat jiliineet minimiin
kymmenen ensimmåisen kiilttiivuoden aikana.
Samoin koriin tehdyt muutokset ovat lähes olemat-
tomia. Voidaan siis todets, ettji Strömbergillä ja
Valmetilla on kiiståton asisntunt€mus suomalai6en
kiskoliikennekaluston valmiståmiseen. Toivoa sopii,
el,tji mahdollisesti hankittåvat 10-15 vaunupåria
eivät jåä hopealle näistii.

Muista aiemmistå muutoksista on ollut kirjoituk-
sia tlimiin lehden PIiiiTEPYSÄKKI-palstalla.
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PÄÄTEPYSÄKKI
Liikenneuutiset
toimittanut Arlo Hellman

Raitiolidat

1?.1,91
Havaittiin Arabian silmukan vanha varoitusvrlkku
poistettu ja uudet käj.tösså. (Ic.Rsitio 1-1991),
Muistsåkseni tiitii kolmilåmppuistå mallia 6sno-
tåan myö8 palokuntamalliksi. Sen opasteet ovatkin
e lais€t kuin VR:n tasorist€yksisså.
Kertsuksena: 1) Perusiilanteessa opastin on pimeä.
2) Kun raitiovaunu låihestry alkaa alhaallå kel-
tåinen valo vilkkuå. 3) Keltåinen muuttuu pysyviik-
si. 4) Vaunu iulee steykseen. Kåksi rinnakkain
olevaa punaistå alkaa vilkkua luorotåhtiin. Kel-
tainen on sammunut. O Vaunu on ohittanut ris-
t€yksen. Punaiset sammuvat, ja keltsinen vilkkuu
hetken. 6) Opa6tin pimeånå.
Niiissä uusissa Arabian vilkuissa on myös lukuisis-
tå rw-liikennevaloistå tuttu pieni valkoinen lamppu,
joka on opastimen takapuolella raitiovaunukuljet-
t€jan niiköpiirisså. Palaessaan tiimå ilmei6e6ti
kertoo kuljettqialle, ettii opastin on yaunun ohjauk-
6e6så ja toimii. Olenko oikeassa?
Havainnot kertovat, ettå Arabian silmukastå lfi-
ten}'t vaunu on jo puoliviilissä Toukoniityn pysäk-
kiä, kun punavilkui alkavat vilkkua!

20.r.
Havailtiin uu6i rsitiotien tssorist€ysmerkki (pel-
tikilpi) kahdella yläpuolisella varoitugvilkulls Korp-
paanmÄentiellå Ruskeasuon pysiikin kohdalla.

Telakkakadulla Pursimiehenkadrm rtuteyksessä
on kaksi tåsoristeysmallistå kolmilamppuista varoi-
tusvilkkua,

Eino Leinon kadulla TH:n ratåpihan kohdalla
tåsorist€ysmallinen varoitusvilkku, jonka yläpuolel'
ls lait€kot€lo, johon saadaon tåsorist€ysmerkki
aikaan lampuilla.

Myös Rautåtieläisenkadun/Radanrakentqjantien
varoitusvilkut ovat muuttuneet. Molemmin puolin
on yksi liikeDnemerkki ja vilkku sekii portaali,
jossa toisella puolen yksi js tois€Ia kaksi vilkkua.

Snellmaninkadun/Kirkkokadun risteylses6e on
entisen vilkku+liikennemetLin lisäksi kadun tois€l-
la puolello tolpassa pelkkii vilkku.

Linja 2 ulotettåneen Katajanokalle jo vuoma
1992. Uusimman päiiuiksen mukaan reitti on -
Kruunuvuorenkatu-Mastokstu-Kat4ianokan termi-
naali. Lisäksi rakenneiaan Aleksanterin-
kadun/Snellmaninkadun isteyks€en vaihdeyhtey-
det Katajanokan suunnalts Hakaniemen auuntgan
ja v.v.

Kustaa Vaasan tien Koskelan hallin kohdaua ole-
viin kåhteen kolmilamppuiseen varoitusvilkkuun
liittyy myös kolme kaksilamppuista 0alsnkulkiialii
kennevalomallista) yilkkua kevyen liikenteen väy-
lällä.

Saunalahdentiellå ennen kaarettå Hollan-
tilatu€ntielle on sjojohtimen kannatuslangassa kilpi
"10 KM, 50 ME"TRIÄ" ja em. koårtresEa nelj{ kos-
ketinta qjojohtimessa jonkun metrin vålein. Ris-
teyksesså ei ole liikennevaloja eikä varoitusvilkkuja
eikä mitiiiin. Mitå ja kenelle nuo koskettimet "vie6-
tittiivåt"?

Autoliqiat

28_8.1989
HKL ålkoi liikennöidii yhtå vuoroa STA:n linjalle
46 Simonkenttå-IGnnelmåki-Hakuninmaa.

'Uatkuvaa kierråtystii", sitli joks aiheutti aika-
nsån kovan porun Herttoniemen linjoilla, on vielå
1.9.1990 alkaen linjoilla 83/88 ja 94Ä"/97 ruuhka-
aikoina. Kuulemma ainakin jålkimmåinen toimii
aika hyvin.

HKL:n itliinen autoliikenneyksikkö kuliettås
tilausåjons varusmiehiä Santaharninan ja päävar-
tion vålillå-
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Met oliaia

Tammikuua 1991 loputtua aletfin metmjunia
jålleen kåiintåå. Xiiännön jålkeen on Darillisen
vaunun ohjaamo kohti "lånttå'.

Lueskelin Raitiota 1-1990, jo8.a sivulls 41 sano-

tran 23.6.89 kohdalls mm.: I{ålsivaunuisia junia ei
tietåiikåeni ole vielä ollut kaupallisessa liikentaersd
jde. Sellainen se ihmi6en muisti jorkus on! Lues-
kelin onneksi myö6 Råitiotå 2-1982, jossa sivulla 31
6anotåan 1.6. kohdalla mm.: EnsimDäisenå påivå-
nå joka vuomsba oli kakei ykeikköå, 2.6. dettiin
yhdellå yksiköllå, 3.6. joka toisessa vuomssa oli
takei ykgikkitå. MyöheDmin lomakauden alkaessa
jåt ttiir kuitcnkin t in€n yksilkö poi3. Tiimån
korjautren jälleen pidiin t dennåköisenä, ettå
kaksivaunuisilla junile ei dethr 1'9.82-30.6.89
vfiåenå aikana. Mahdollidia korjauksia, lisiiykriä
ym. tietoj! metrokaluston käytörtå odotetåan in-
noLtaaeti Laikilta ja varsinlin asioitå låheltå seu-
rann€iltd.

Joit kin kysymyksiå: Milloin lakattiin damasta
buDnuntsisin kuusivaunuigilla junills klo 1G23?
Miloin sjetfin juni s 11 ja 1, iltaruuhka6så?

Aiettiinto v 1990 kaksivaunuisi a junilla ma-su
iUalls 1.-31.?. vai mit€n? Mlloin on eiettu tai aje-
taan sunnuntaralmuisin kaksivaunuisin junin?
Vuonna 198i1(:ko) sykryllå alettiin illalla qiaa euun-
narsa IK-XP ytoi vaunu suljettuna. Onko se i8t-
kunut kest€ytykrettå vai onto tapahtunut muutok-
6ia? Vastauksie todella odotetåån!

28.3.91
Ma-pe -ruulrtajunia l1 (IK ?.3?) j8 12 (MM 7.26)
liik€nnöitiin toistaisekri (?) viimoieen kerran. Ju-
tratllan palasivat Kampista tyhjåvaunujunina.
SyJlrrå allaDainittu IGmDin muutostyö eli "raidepu-
la". Jos l(ampiata låhdettåisiin rait€elts 2 it iån
pååståisiin oikealle puolelle vasts Hakåniemen
liinsipäiiåsÅ

L.4.
I(ampin kååntöraitaigto jåi pois håyu,8tå, Ensi
vuoden helmikuuhun abti tahdåån tunnelinlouhin-
tåa ja radanmuutootöitå liittyen l{amppi-Ruohol.h-
ii -välin rakentamiåeen. Tämän qjan on lGmpin
asemalla kåytitsså våin .aide 1. Iruhintstyö alkåå
kesdkuun alussa. Poraus- ja qjåytystyöt aiheut
tåvat doittåin håirit8evåå melus laiturille. Ainakin
ruurimmiBta r6ÄyFtsistå ilmoit€tåån Kampin
a8€malla kuulutuksin.

1.4.
Edelli8esså numero8aa mainihrsta uudests aika-
tsulusta jåi pois lisålåhtli ma-pe hlo 1,1.50 MM:stti.
Asemien opartetaul$en "julist€kokoisia" aikatau-
luja liivntåliikenteel låhtiiineen ei uusittu" koska
ei ollut tåwetta.

1,(5.
Kåmppi-Ruoholahti -osuuden pohjoinen tuneli
puhkaistiin Kampir kåiintiiraitaistn liohdalla.
Eteliiinen tunneli valmistui sarnaån påikkaån parin
päivdn kuluttuå. Luhintåtyöt valmistuvat tånä
vuonna.

trålu.to

4.1.91 UA

15.1.

16.1.

rs.2.

Romutuspåiiuts HBL 602, 603 ja 615.

8827t66!!295

NrI 31 v&stamaalathrna liikent€essii

Joist€kin Nrl:stå ja NrII:sta on poistetiu B-vau-
nusta yleisön käyttön tårkoit€tut håtitjsrrut.

Jossskin raitiovåunun hallikilvesså olin nåkeviniini
oranssin rdiilan kuten ennen vanhaan. Raita on
kyllä ohuempi. Myöhearmin en ole raidattomia
enäå nåhnJrthiiiin.

Vårhan joissåkin busseissa olevistå Vantronin
sisålinjanumeroistå: Aiemmissa numeroiaaa on
mainitiu, ettå on nåkynyt myö8 'tellertåviå lait-
t€ita". Totuur on kuitBnkin s€, ettå kell€rtåvåi
olivat "ensi painostr", jotka on jo poistettu syystå
tåi toi6e8ta. Nyt käytitsså olevat ovat punsisia.

Korjaus Raitioon 1-1991: Olen luullut enemllrän
kuin tiennyt Lun kemin, ettå useimmissa Varhan
busreissa on kauko-ohisttåvat li4ianumerot. fi-
lanne on kuitanlin (2.91) se, ettå 60 bussissa ei ole
ja 54:ssä on. Sivun 26 luett4lon autoist{ nurnerois-
sa 630...?19, 8621-8640 js 8839-8860 ei ole, krm
tåaa muissa on. KÅuko-ohattavat linjanumerot
oyat tsrpeen "jatlruvassa kierråtyksessii", jota Uillå
hetkellä tot utetåan vain liqioilla 83i/88 ja 944/97
ruuhka-aikoina.

.3.
STA:n bussilla liqialiikenteesså Lauttssaareer!!
Ky å" Useasti on nfity SIA 138 Laurilan Lirt'an
liqialla 154, Sama auto on ollut myös liqialla 1562.

Vaunuja 1-15, 16-30 on nähty lirjoiUa 3W3T,,r,
TAfiB jå 10. Kuljettqisku.ssilaiset ajoivat koteneen
kuljett4jan 8euråi€sså tåkaa.

"Våårån" HKLn varikon bussin saattåa nåhdå
"väiiråillå' \ialla. Esim. havaittiin Ruhan 8820
linjalla ?1. Kyseesså oli kuitenkin IOKn vuoro,
joten ei 6iin sit mittåii.
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15.3.
Tammelundin Liikenne alkoi 4aa tois€lla matåla-
lattiabussillaan linjalla 52. Piiivårnåiirä on viral-
linen sloituspåiyä, sillä moinen on nåhty jo aiem-
minkin tiillä linjalla.

2.4.
R€kibtcröity HKL:n autot 9111-9117.

4.4
Koskelan autojen ?02, ?06 (Sisu BT69CR vm 197?),
972, 980 ja 985 (Sisu BT69BVT vm 1980) romut-
tåminen hyväLsyttiin. Lisiiksi rcmutuspåätöe au-
tr e 631.

8.4.
R€kist€röity HNL:n autot 9118-9120.

HKL:n itiiis€n autoliikenneyk8ikön autljen 9111-
9120 rek.nrot:
9111 BFH-?8? 9112 RFH-?70
9113 RFH-?94 911,r RFH-798
9115 RFH-813 9116 RI'H-806
9117 RFH-843 9118 RFH-8?2
9119 RFH-8?3 9120 Rtr'H-877
Yllämainituista liihti ensimdräisenå liikenteeseen
auto 9112 IK:sta 8.4.91 vuorossa,{65 (944) klo
19.37.

8.4.
Espoon Auton nest€kaasu(p$paåni)bu66i MAN
/Wiima K202 (tåkamoottori, nro 200, rek.nro GA$
1) aloitti liikennöinnin linjalla 109, Autolla ajetaan
nomaalia linjaliikennettti, mutta on se samalla
kokeilubussi, jonka avulla vTI iutkii kaåsuautolt
sopivuuttå Suomen oloihin. Kaasumoottorin psko-
kaåsu on rikititntii. Autobsa on myös katåbsaattoi,
jot€n muutlin pakokaasupååstdt ovat pieniå-
Nokea tulee n. 5 %. Moottori olr myös hiljainen ja
voimakkaampi pienillä kierroksilla. Huippunopeus
on kuit€nkin pienempi verrattuna tavallis€en die-
selbussiin. Hankintakustannuks€t ovat n. 10 %
korkeammat. Auto on saanut erivapauden kaåsuåu-
tojen 20 tertåisestå qjoneuvoveron lisåverobtå.
Autossa on Espoon Aut n kdytånnösui poiket€n
myö6 tåkalinjskilpi, jots myös käyt€tåän,

Huhti-toukokuussa on useasii nåhty HKL 1767
omin konein liikkee å vålillå KII-VH. Koneen no-
peus nä,ttiiå aivan tiittävåltå muun kiskoliiken-
teen kånnalta. Tåmå hiirvelihån on toppakone
Enerco RT20R, Månkisen Konepaja 106/1990, Riihi-
miiki.

Korjauksena edelliseen numeroon: Matka-Autoille
menneerr Scanian rek.nrc on MFB-230.

Sirolan Liikenteen nrc 64 on uudelleen koritettu
Volvo{ahti 400 rek.nro UICI-64?. Auto on puna-

keltåinen ja ovUå.jestys yhtiölle poikkeuksellin€n
2-2-L.

Saaren Auton nro I Volvo/Wiima on oviltsan 1-2-
1.

Metsäliin Linjån nro 1? Scsniå N113/Wiima f202
reLnro IFO-633 on yhtiön ?. automåattivaiht€inen
2-2-1 -ovinen kaupunkiauto. Autossa on Scanian
oma 2-vaihteinel automaattivaihteisto.

Wiima on takemårså 6-8 matslalattiabusseja
Neoplan/Scania N113 jo tåk6i yuodekbi, Ksksi
menee Tampereelle, kåksi Meh{ilåin Linjalle ja
loput låhinnå esittalykåyttöön.

Hakunilatr Liqja on oBtarut originaali Scånian
CN113 rok.nm DFA-848. Auto oli syksyllå 1990
mm. Metsålån Linjalla ko6kMösså. Nykyinon
jårjegbl8numero on komeåsti 1.

Ensi tslvena HKL aikoo kokeilla ympäristiis-
tiivålU8iä matalalattiabuss€js.

9.4.
Useaeså nivelvaunussa havaittiil pienoislipputeline
katolla ede8så, Hopeanvdrinen kaareva puiki, jossa
istukka viidelle tangolle.

10.4.
Ylliimainitunlaide6ti v.rustettuja nivoliå lidalla 8
varustDttuna tahdella Doors-viirillå.

Vartiokylåän tulleiBss HIg.:n tåmiin vuoden
bus8ei88a 911b on sakåalaiset BroselinjakilpilaiG
t€eL UlLonaisesti kilvot eivåt juuri eroa muistå
vast€å\'rsts (mallis edessä iso, sivullå ja tsk4a
pied). Matku8tamos8s on kuitenkin samanleinen
liaifilpilaitc kuin ulkopuolinen pieni. KuljeMa
nåppiiilee kå]ttöpaneelih halutun linjatunnuksen
ja komentonapin painallukaen jÄlkeen kaikkiin
kilpiin h ee samanaikarsesti haluttu tunnus. Ebim.
kun nuut€taån tyhiöstå 94A, niin 12 rullaa pyörii
samanaikais€sti. Autoissa on uutuut€na lasten-
YaunupaiLalla löppiiistuin.

15.4.
Romutuspiiåtiis HKL:n autoille 638, 645, 646 ja
712.

16.4.
Råitiovaunu 6? sai kunnian olla enaimmåinen vau-
nu, jost pååsee sisålin joka ovests. Kaikkien ovien
koh<lalla on avaa-nappi. Syst emi "l€ikistå ovists
sisäån ja ulos' on ollui jo vuosia kåytiissii monin
paikoin Euroopa86a ja USAssa. Tås8fin HKL:n
våunusas oli t€htåalta tullessa åyausparnonapit
kaikkien ovien kohdalla, muita HKL poisti ne en-
nen liikenteeseen ottamistå (paitsi A-vaunun lae-
t€nvaunupainonappi).
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Äutossa HI(L 9111 on muistå poikkeåva kuviointi
istuinkankaasBa.

Onko vanhemmisså busseissa "peruutuspiippaa"?
HBl, 911g:Bså kuului sellsrnen olevan toiminnassa.

2.5.
Havaitfin vihreå rsitiovaunu ?3.

9.6.
Havaitfin vihr€å raitiovåunu 76.

15.6.
HKL 9122191, v!6emmsssa etuoyeaså tårr!: Carus
ståinlers.

19.6.
l(lo 13 såapui raitioveunu 14 SAK'I tilaussiolts
TH:hon.

Muuto

Oulun paitallisessa bussiliikenteeE6å åloitettiin
lokakuusså 1990 vuoden 1992 loppuun keståvå
tasatåtsakokeilu- Icrtålippu (1990) maksoi 6,60
Ink ja .iih€n sisåltyy tunnin vsihto-oikeur t i6en
tasåtsksåyritykien liqialle. Tasatåk8an myötå on
matkustAiamäårån våheneminen pysähtynyt ja
kiiåntynyt suonståån 6 % nouauun. Ts!8taksqitu-
jestelmä86ö ovat truksna l6skilinjat, V.Alamåki,
Linjqyhtymä, AMörö ja Supertnjrt. Ieolle osalle
matluatqjia tarstakga oerkitBi hintojen larkuå.
Suurin pudotus oli 18 mkistå 6.60 Dk:åsn. Tasa-
takaan laskettiin makaavan Oulun kaupungille
4.20o.(x)0 markkes vuod€sss. Muttå mitå enemmån
matkust4iia bur8eirra on sitå kalliimmaksi 6e tulee

Tårkoihrks€na onkin kohentaa oulu-
laistå joutloliikennettå ja våhentåå liikent4e!
saaotcitå. Suunnit€lmisså on yielå kokeilla kuukau-
silippur/3o påivån lippua js 6uutlåa. lartanlipun
ikår{a ?-16 vuodeksi.

1.91
Espoo haluaa joko linja-autokadun tai raitiotien
MunkLiniemen ja L€ppåvaaran vålille. TåIrrå oli
yksi Espoon kaupunginhallitukaen hyvåhymtutå
joukkoliikentren kehittåmislrchteist&

Raitioss! 1-1991 msinittiin, ettå Koskelassa
rakennetaan n-huoltohallille jatkoa. Tlimiihån nyt
oli puppua, Hallin jatlona on telinemallinen jon-
kinlainen 8ötå6o.

Kodaus Raitioon 1-1991 sivu 29: Viimeinen sana
on "Regulukeelta".

18.-19.2.
Våli6enå yönå vioittui MS Suomedinnan pot-
kurikonei8to ja 20.2. * hinattiin Vuoeå.aren tela-

kslle kodattrvaksi. Tuli Vuosaaren vÄylå samella
murrettua !uki.

19.2.
MS Ehrensviid alkoi noudattåa Suomenlinnan
aikåtåulua, mutts pysytt€li omalls reitilläån.
(24.1.-10.2,1981 MS Suomenlinna loDetti liikennöin-
nin potLunvaurion ja lsituriinutrtnåyk6en vuokåi.
EhrerBvärd hoiti liikent€en. Liikennöitiin raitiolin-
jaa $( Xtn-Rl Mainittakoon, ettli bussilinjaa 19
liitenr$itiin viimeksi huipputalvena 1987 qiala
13.1.-31.3. Tånå talvenakaan ei ede6 kdvel)rtietå
Barhr .ikaåIr. Vieliiko muiståtta helmikuun 1987,
kua oli -34 "C ja silleen.)

25.2.
Raitiovaunu- ja liikennemueeon kustånnusarvio on
nJd noussut vuoden 1987 arviosts 6.000.000 mark-
kåa jo 16.900.000 markkaan. T'utl(imuksissa hallin
rakent€et on tadettu luulhD huonokuntois€mmiksi.
Kåupunginhalitus ei hyvåksynyt, hintå-areiotå ja
a6ia jäi tåas pöydålle. Pådtös t€htån€en rilloin kun
hallin katL romahtås.

Helsinki ja Espoo håkevat valtiolta 2.000.000
markån avustusta Tapiolan mehon esisuunnit€l-
man laatimists vart€n. Päikaupunkiåeudun liiten-
neneuvottelukunnån mukaån valmigtuu metro
Lauttåsaarcen 1999 ja Matinkylåån 200,r. Vålin
Ruoholahti-Lauttasaåri rakentaminen on t$koitus
aloittså 1995.

26.2.
Hallista liqialle matl(alla ollut a€iskan vaunu hyF
på6i pois kiskoiltå Håmeentie Sturenkadun ii6-
t€yksesså ja jumiutti auuren os.n Hel6ingin raitio-
vaunuiatå Korkelårn.

1.3.
MS Elhrensvärdin yki neljåstå lrååkone$ts meni
aamulla epåkuntoon ja miehigti siirtyi MIi Suo-
menlirmaan. ViimeEainitun potlurivika oli sastu
ko{attua ja sillå oli tårkoihrs alkas liikennöinii
myöheEmin sarlana piiivånå. Muttr jo klo ? jål-
keen låhti Suomedinna Suomenlhnaan päiviin
ensimmåisenö huitåna. Myöhemmin Ehr€n8vårdil-
lå tsås liik€nnöitiin kolmen koneen voimin hitåem-
min, muttå varDasti.

nkivsllastå aiheutui HXL:lle 1990 noin 2.800,000
markan vålittåmåt tustannukBel HKL on t€ho6-
tåtrut valvontaa ja kiinn{ååneet 6åat4taån €desvas-
tuuseen. Yli ltvuotiaåt joutuvat tuomioisturmeen
ja nuorempien vanheDmat vaa(Utåan vattuuaeen.
Moleemig.a tåpauk6isså on annettu HI(L:lle mydn-
teisiå Dååtöksiii Suuimmat korvsu.ssummst yli 15-
vuotisille olivet låhes g(mo markkså.
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10.,r.
Vallilan ns. Kusiputkan kuwisss meneillåån ki8-
konvaihtotyö. ryötå t€hdåån piiiviisåikana.

11.,1.

Kaupunkisuunnittalulaut kunta hyvåksyi raitiolin-
jan 2 johtsmisen l{atqjanokan laivatetminaåliin.
Lautakunta pååtti myös, ettå laivojen tuloaikoina
osa låhdöisui 4etåån teBkustsan Hskaniemen
Buunnan siiastå.

r7.4.
Kuåiputlan kuwi valmis, kistot vaihdettu vsih-
t€eåta vaihteeseen.

Muitå ratåtöitå tånå vuonna ovat: Kiskohrlcen
uusiminen Pitlållååillalla keså-heinåkuussa 6ekä
radån rakentaminen Itiimereokadulle ja ee on val-
mis viimeistådn lokakuussa.

t7.4.
Raitiotiemuaeon rskennustyöt aiotåan aloittå4 vielå
tånä vuonna. Kaupunginvaltuusto myönsi
16.0{n.000 mk tarkoituke€en. IGykö todela niin,
ettå ensi talven lumet eivåt kinostu hallin lattialle.

Kaupunginvaltuusto myönsi Marimediålle yk-
sinoikeuden 16 vuodeksi pysh/ttåii ranskalairia
pysiikkikatoksia" opastetåuluja ja mainospylvåitå.
Katoksia tul€e n. 500, tåulda 1(X) ja pylvåitå 50.
Mainostulot pitliå yksinoikeuden haltija. Ralennue-
vålvontåvirasto ei kuitenkaan pidä tan6kålaia€stå
muotoilustå ja voi estiiå tai ainakin viiwttåå katos-
t€n Jrm pystyttåmis€n.

25,1,
vallilan hallin Koskelen surmnasts on
ldyds saanut uudet kiskot. Tållå työmaålla Luton
edellämainitussatin on ollut uiissii Månkisen top-
pakone HNl, 1?67.

Taås asiaa Varhan joissakin autoissa olevista
Vantron-linjanumeroista! Kevåån edet€s8ii tuli
ihmeteltyå miksi ne nyt tårs ovat pimeiinå eli eivåt
nåytå mitäån. Asia s€lvisi keiran kun hämårå
lasleutui ja kuljettåja laittoi sisåvdlot påålle. Tåmå
sisålinjanumero6ystaemi on viisaåsti kytketty va-
laistukse€n. Kun 8i8åvalot ovat påiillä näyttåä
Vanhonkin linjan (ehk{). Myöhemmin on nåhty
linjanumoron toimivan rtyös ilman 8isåvaloja. Lie-
neekö kJ.&ennöi8sii erojs?

27.4.
Seura jädesii raitiovaunu- ja bussiqielw kalustolla
332+505 ja 260 (Sisu 1958). Råitiotiejunalla eiettiin
reitti KH-Sö-Sls-Tk-Phl-Ktn-Kt-Ht-Brh-St-I<II.
Kuvauksia vart€n py8åhdyttiin Sls:lr yksireiteisellå
osuudella liihellä Morsianenkadun pyeåkkiå (våie-
titraitcela), Phl:ssa Haapalahdenkadun pyåjikin

tienoilla ja Kati\ianokala. Ratikkanatha kesti
våhiin yli 2 tuntia. Busrille 4ettiin Koskel.n hal-
lipihalla ja läheisyyde86å. 332:88& liehuivat Suomen
liput niin kuin yleise[å liputurpåivdnd kuuluikin.
Ma&alla oli kåytösså hienot vanhsnaikaison-
tyyliset kertåliput, joi8ta kiit s Jarkille.

9.6.
Aatatyöt llitmeentiellå Vallilan hallin kohdalla
jstkuvaL Nyt on oeneillåån harvoin kåytetyn yh-
tayd€n uusininen, Val[l.n råtåpihaltr Koskolan
SUUntåAtr.

16.6.
Metro! historian rarkain "tavarqjuns" kulki, Tka:t
I ja 3 vetivåt parivodossa 484 tonnia painaneen
tisLokutetusko€junan Hertt niemenradsltå Itåkes-
kukseen ja takaigin. Nokee$a aelvitettiin Ruoho-
lahdenradan kiskotustå vartcn 6itcn 160 metri4
pittien kiskojen kuljetus onnistuisi betrtrsilan
pienisåtcisisså taart€issa" Ko€ onnigtui.

Metlo on tilannut 5000 betoni6ta ratapölkkyå
Parms Oy:ltå For8dåstå. Pölkyt poikk€svst VRn
samalts toiminioeltå tilaamista pölkyistå, to.ta
motrc tarvit€ee pöltkyihin virtskiskon kiinnit-
tåmiseen tåivitlrvat reiåL

Råitio 1-1991:sså sivulla 6 olleen bussin 276
kuvan oli ottanut Toivo Niskanen.

Avuet{a} Milko Alameri, Krist€r Engberg, Jutka
Honnikainen, Arto Hellmon, Pertti lainomÄki,
Toivo Nistanen, Juhana Nordlund, Markku Num-
melin, Kimno Nylander, Lari Nylund, Ari Ok.e,
Jorma Rauhala, Sakari lisalo, Risto Vormale

J atkoy hteyslipp u, Jarkoyhtevs lip pu,
a kuiset bpsel T-16 v
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CAPITOLIEN JA METROPOLIEN JÄLJILLÄ
Osa 1

Juhana Nordlund

Tåssä jutu8Ba kåsittelen poikittåiståkamoottorbten
Scanioiden hist riaa ja kehi8stå suomslais€n kau_
punkiliikenneharraotajan nCkötulmasta. Mårn-
tieveraiot siyuutsn yliDalhaisella maininnalla, ettå
s€lleisifin ot! wosien 6aåtossa ollut.

YLEISTÄ

Ennen vanhaan linja-autot rakennettiin kuor_
m8-autojen alu6toi e. Myös enrimmåfuet vartavas_
t4n lida-autoille tårloit€tut aluatai olivat etumoot
torirakenteineel kuorma-automaisi& Bulldog-lin_
jurin ödoton haittapuoli oli r€n soveltumattomuu8
kuljettljarahastukseen. Rahastsjien Yöheterså
aut jen etuylityrtå pidennettiin niin, ettå etuovi oli
mahdollista takentaa eturkselin etupuolelle.

N{in syntyi 'hetku". Hetkun ominaisuuksiin ei
oltu tlayFvåisi6, etuåkselipaino oli korkea ja veui-
vien pyörien pitokaan ei liuklailla keleillå ollut
kovinkaan kehuttåva. Li8åtsi etusillalla vallitsi
armoton melu ja ahtsus. Moottori 8ai håådön joko
teekelle tai taskge.

K€dkimoott ria harasti aktiivis€sti englan-
tilainen leyland, sen perå88å oonet muutkin. Ta-
kamoottoribusaien suosio oli etentin Yhdywalloisea
kova jo vuosrkymmeniå sitten. Sellaisisså mai33å,
joisss tiet olivat heikkokuntoisia, eivåt korkea-aks€-
lipainoiset aut t yleigtyneet nopeasti. Takatuup-
Dareiden taka.ake€lipainohan on melkoinen, vaik-
kei se onnetsi enäå ole ongelma. Niinkin suuri
rakenteellinen muuios kuin moottorin muu&o edles-

tå kesLelle tai taake€ on vaatinut ailaå Pohjola8-
saLi[ vuosikymmeniå. Milt€i idioottivarmastå ra-
kent€esta on ollut vaikea luopua.

AMERIKKÄI,AINEN IDEA

Ruotsalais€n Scania-Vabikden ensimmäinen taka-
moottorimalli C50 Metrcpol oli råkennettu amerik-
kalaigon mallin mukaan. Eeikuvana oli Måck C50.
Vuonna 1949 Tukholmasga olikin kokeiltavana
Mack-linjavaunu. Scania-Vabis valmisti Metmpo-
leja kaikkiaan 200 kappaletta. Yhtå lukuunot-
tomattå kaikhi menivåt tulholdElaiaelle SS:lle
vuosina 195354.

Metropoleigsa oli Loko joutlo ominsi8uulsia,
jotkr olivat Ruotåis8a ennen kokemattomia: run-
goton yhtanåi$akenteinen konstruktio, mootlori
tåk8a poikittåin, tatdivaihteinen tåy6dutorsaat-
tivaiht€isto sekä o\isustehostin,

Metmpolien t€kniilastå voisi vielå mainitr, ettå
moott ri (D821) oli 8-6ylinterinen, iskutilavuug oli
f1,30 litra4 tehoa oli 16? hv, auton pituus oli 12
101 mm, akdelivåli oli 6 90O mm, omapsino oli 10
050 tgja kokonaispaino oli 16 650 kg.

Metropolien kåyttiblueitå olivat esikaupunkilin-
jat ja T-bsnan gytittdiqiai. Nåin suurilla ja kankeil-
la kultuneuvoilla ei ollut viisaBtå tunkea ahtåaseen
keskustaån.

CAPITOL XTSTUSTAÄN

Vuonna 1966 valmistuivat enbimmåiret Scsnie-
Vabis C70 Capitol -bussil Capitol oli huomattåvas-
ti pienempi kuin Metropol, muttd monet piirtcet
olivat yhteisiä. C?0-autoja valmistui 1955-56 yh-
t€enså 181 kappaletfå, kailki SStle.

CaDitoli! Doottorikin oli pienempi kuin Mettopo-
lin. Moottorin D647 iBkutilavuus oli 9å5 litraa ja
suurin teho oli 150 hv. C?o:n pituus oli 10 ?00 Inm,
leveys 2 ,150 mm, omapaino oli 9000 - I 300 kg ja
kokonaispaino oli 15 000 kg. Vsiht€isto oli
3-portainen SRM HR?0 -åutomaatti.

Capitolit oliyåt nimenoma$ kauDunkiautoja.
Pååkåyttöalueena oli luonnollise8ti keskus-
tåliikenne. C?o:n samoin kuin C50n kohtaloksi
koitui sitt€mmin Ruot6in siirtJrminen oikean-
puoliseen liikent€ebeen vuonna 196?. Yli 10 vuotta
vsnhoja busseja ei katsottu mielekkååksi råkentaa
uudelleen.

PARANNETUT PAINOKSET C?5 JA C76

Scanis-Vabi8 C75 Capito'lin sarjavålmistus alkoi
vuonna 1959. C75xr ovijiirjestys oli 1 + 2 + 0, kun
C5o:ssii ja C70:sså se oli 2 + 2 + 0, Tosin vuonna
1958 valmistui ykei koe-C?6, jonka ovijerjestys oli 2
+ 2 + 0. C?5:ssä oli muutåkill uutta kuin ovijåije.-
Vs. Tuulilasit olivat kåarevat, moott ri oli uutta
tyyppiå, Wilson-vaihteisto oli pednt€isen "leppi-
vaihteen" ohella yalinnaisvarusteena (vakiona oli
3-vsihteinen HR?5-automaatti) j. tåysilmqiousitu8
kuului varustukseen.

C?s:n moottod oli tyyppiderkinnåltåår D10 R93
(myös keytetty DlO n22:ta), jonka tcholri ilmoit€t-
tiin t65 hv. Tämmöi8€n koneen iskutilavuue oli
10P6 Utråa. C?5:tå on tehty ainakin 3 eri leveJrttli:
2 350 mm, 2 ,150 mm ja 2 500 mm. Pituus oli yhtji
koebusdia lukuunottåmatta 10 ,185 mm js akseliviili
oli 6 120 m6.

C?5 oi eniiå ollut hrlöolmalaisten ykeinoikeur,
niit! on mennyt u.s€ille paikkakunnille sekä Sl: e.

lleldintiin vuokrattiin yksi Capitol vuosiksi
1962-63(I{I{L ,198i D ja tåmperelsiset hankkivat
ihan oman. Tampereen Capitol (TaKL 105, tyyppi
C?6) ei ollut korinsa puolestå aito.

Malli C?6 emaa mallista C75 vain mootLtin8a ja
vaihteiotoosa puolestå. C76:s8a oli ll,02-lihainen
Dll R2il (190 hv) moottori jå zF Hydmbeilir
2HP45 -vaihteist . Toki C76:een soi Wilmninkin,

I

I

N
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jos siiui piti enemruÄn. C?6:iä ja C?6:ia on valmiå-
tettu 1958-61 kaikkis$ 1,t9 ksppalettå" Nåi6tå
merkrttlivå oså muutetiiin vuoden 196? tienoilla
oikeanpuoliseen liikenteeseen aopivaksi.

CRf JA BRII VABIINNTITTAV.IIT ÄSEMÄNSA

Kaksi ensimmäistå Scoia-Vabis CR?6 -autDa val-
mistuivat vuonna 1965. Tämå bussitlTppi korvasi
aiemmat C-mallii. CR?6 oli suunniteltu alurta
pitiien oikeanpuoliseen kdupunki- ja taqiam&liiken-
t4esee[. Sarjatuotånto alkoi vuonna 1966. EnsiD-
måiiset aut t menivåt&in (meidÄn ksnnaltamme
tulivst) Suomeen. Ilysymyk6eoså olivat nimittiiin
HKL 10 ja TaKL 246. Seuråavat CR?6rt menivöt
Norjaån ja vastå 8en jälkeen tuli ruotaalaist€n
itsenså vuoro. Vuonna 1966 CR?6:ia tehtiin 59
kappslettå ja 196? Deråii 481 Lappslettå. Oikean-
puolis€en liikentees€en siirtJrminen laittoi ruot-
salaiset liikennöitsijåt hankkimaan uuttå kelustoa
vsltåvina sarjoina. Eikå Ruot€in oma autot4ollisuus
edes kyennyt tyydyttåmåån koko kalustotårvettå.
Esimerkiksi SL hankki 60-luvun lopulls isot sårjat
Biissing- ja Leyland-kalustoa- Ike asiassa SL ei
hankkinut uutene ainuitskaån CR?6-autaa. Noin
20 6ellsist tuli melko nuorina ediden Fityskaup-
pojen mukana.

CR76n tekniikaetå kånnattår mainitå seuraa-
vaå: mooitori oli 11,o2-litninen Dll n93, bhol-
tåan 190 hv. Auton pituus vaiht li 10 950 - 11 465
mmjin, Omspaino oli 8 000 - 8 ,!00 kg ja kokonais-
paino 13 500 - 14 000 \g (max 16 600 kg). Vaihteis-
t na oli aluksi ZF 2HP45, myöhemmin Scsnia
HR500, kumpikin 2-vaihteisia tjiysåutomaått ja,

Vuonna 1968 Scania-Vabikeen nimi muutettiin
pelkäksi Scaniaksi. Myös mallimerkinndt kokivat
muutoksia. Muuioksen astuttua voimaån mooitorin
iskutilavuus mäåräsi tyyppimerkinnän numero-
osan alkupäiin. Niinpö Scania-Vabi8 76:stå iuli
Scania 110. Vuonna 1968 tåpahtui toinefin mer-
kittiivä Dullistus, kun Scanian bussituotånto siir-
rettiin Södertiiljestii Katrineholmiin.

CR?6:stå tuli siis CRlloM. M tårtoitti Metroa eli
suurtsqjamaa yme. CR110MI rinnalle tuli
CRtl0L, joka oli pidempi ja siinä oli ,/k6io.aiset
kapeat ovet" bRllGmalli oli puolestaan pelkkå
slusfå, johon ulkopuolinen koritehdas rakensi
korin. Jo joibkin ytsittåigiå CR?6-bussqia oli
koritettu muualla, esim. HNL 2 (Wiima).

Cn110Ln, CR110Mi ja BRllo:n vaihteistokei tuli
Hn5oo:n jiilkeen HR501. Erååssii vaiheesba
CR110L:åån ja BR110:een sai myör meksanisella
Lrieivivula Ctepi[ii') ha[ittåv.n vaihteiston. Suo-
mee! tuoduissa BRUo-sutoissa on ollut yleisimmin
HR501-automsatti.

CR110M siis levisi Ruotsiin joka puolelle vuodes-
tå 1968 alkaen. Niitå on vslmistettu 1968-73 219
kaDDalettå. Osa on mennyt vientiin, yk6i jopa Suo-
meen, nimittåin O. VilklaåIe Kotlarn, Liihiliiken-

neversiotå CR110L on valmistettu 1967-72 23L
ksppalett , veltqoss Ruohiin. Nåitå on ollut Dyös
SL:llå. Malli 8R110 oli vuosina 19?0-72 måamme
liikennelaitost€n suosituimpia bussityyppejn HXL
hankLi niitå 1969-?3 yht4ensä 62 kpl, TaXL
19?0-?2 32 kpl ja T\rXl 19?1-72 16 kpl. 4'väskylån
liikenne haaLli taupunkikorilla varustettqja
BR11G ja BRllos-autoja vuonna 19?1 2 kpl, l9?3
2 kpl ja 19?4 5 kpl.

CR76- jo Bni/CRuo-tJorppisiå busseja on ollut
melko runsaasti kiiytitsså vielå pitldn 1980-lukuå,
BuBien måårå on sitt€mtnin pudonnut vuosi€n
kuluersa. Eråillå 8R110:illå on qiethr kausn. HNL
903 on ollut Låytöeså alkuvuodestå 1970 kesåån
1987 å8ti, TuIg, ,$ on kolunnut Ttrrun katuja alku-
vuodesta 19?2 vuoden 1989 loppuun asti, viimeisi-
nä aitoinasn TLO;n oDistuks€ssa ja värei6åä. Vuo-
den 1990 lopulle ei Suomessa ole tiettåvÄsti enåå
dettu BRl10llå siiånnöllisesså lir\ialiikent€essä.

HIIJAINEN DIESELBUSSI TT'LEE

Vuoden 1971 jålkipuoli8kolla Scånia esittpli uuden
kaupunkisutonsa CRlllM. Tåmä oli uusi pa.rnog

CR110M:btå. EriMstå huomiota oli kiirnitetty
auton äänieristJ.k8€en. Ulkonäöltåån CRIUM poil-
kesi edeltåiårtåån vain takaossltåån. Uuai malli oli
kulmil*aÄmpi ja suuri takalasi oli yksiosainen.
Vuosina 19?1-73 CRl11M:äå jå CRUoM:åå valmis-
tattiin rinnakkain. Vanhedpi tyyppi jåi pois tuG
tånnostå vsstå vuoden 1973 aikana. 19?3 alettiin
valrnigtaa lisåksi pelkLåå alwtaa BRllIM ulko-
puolisia koritehtaita varten. Scania BR11lM-mallia
onkin hankittu Suomeen vuogina 19?3-80 noin 140
kpl. Igiytt4jid olleet liikennelaitokget ja Jyvås-
kylän Liil.enne. Scån-Auto jörjeBti Suom€en myö.
yhden CR111M:n.

CR/BR110n moottori oli yleisimin Dll R29,
CRlllMjsså on eri aikoina kåyt€try Eootloreita
Dll C01, D1l C06 ja DU C07. Ainakin Hlll,:tt
BR111M:isså on kÅytetty lisåksi moott reit! Dl1
C02 ja D1l CM. Nåiden tehot ovdt vaihdelleet
välillå 181 - 205 hv. BR111M:n vaiht iBtona on
kåytetty ensisiiais€sti Scada HR501tå, mutta
myöe Wilaonia ie ZF 2rIP45*Ä. SL:n H5g-sårjan
autoissa 5223 - 6232 on kokeiltu HR5Otn seu-
raqjaa GAV?64. Suooeen tuoduissa BRUlMfusli
on valtåosassa ollut HR501-vaiht€i8to. Jyväskylån
[ikenteen autoissa 109 - l11 on kuitenkin ollut
Wil6oniL

Vuoeina 1973-?6 CBlll}l-ealista tehtiin "mar-
B€utuveEiotå" CRlllMF. Viiaeksi mainituiBså oli
aina l-osafiren etuovi j& Wilson-vaihttisto. Voltåora
näistå on Dennyt Ttrkholmaan SL:I€. CRllIM:!å
on tahty ksiltiåan ?16 kpl ja CR1llMF:åå 86 kpl'
Tuotanto pååttri vuoDna 1970. Suurin kåyttijåryh-
aå oli luonnollisesti ruotsolaiset paikallisliitea-
neyhtiöt. '

I

I
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YMPÄRISTÖKYSYIfYKSET ASKARRI'TTA%T

CRIUM:n .euralia oli CR112 vuodelta 1978, pelk-
kä alusta oli vsstaava8ti 8R112. CXyBRlllMn vksi
heikoimrnista kohdistå oli vsihtehto. Niinpå 8eu-

raqialle oli valittu hokonaan uusia vaihteis-
tokonstruktioit& Niitå olivat'vsihtoinen GAWfl ,
4-vaihteinen GAV?62 6ekå Voitiin YalmiEtrme
3-portåinen GAV66O (voitlt D861). Viimeksi Dai-
dttuun kuului hidastin. CRIUI erosa CnIUM:6tå
korinsa puolesta kuin yö påiYå3tå or,tärje6ty6
vaihtelee CR1lil:s6a 1 + 1 + o:.ta 2 + 2 + l:ee!.
Etu- ja keokiovia voi olla joko 1 tai 2, toksovia voi
olla joko yksi tai ei yhtÄån. Pedaåto on, ettå jo6

keskellå on tuplaovet, akåelivåli on 6(X)0 om,
muut in ae on 6290 Dm (SL:rr sarja H13 poiktera
tiibtå on tosin tyyppiå CNU2).

CR/BR112-autoihin 8åiakas on voinut valitå miel-
tymyk8€n8å oukaan joko shdotun tai åhtåmat'
toman moottorin. Tehot ovat olleet luokkaa 205 -
250 hy. Auton pituudesta voi todetå, .ttå 6000 mm
akeelivåli å kokonaispituus jäå noin 11 695
mm:iio.

8R112:sta kehitettiin myös nivelversio BR112A
Tdmå ei kuit€nkaån aaavuttanut tog}aan kovin
suurtå suosiota. Suomessa BR1l2fl suosio yl6en-
säkin jåi vaEin vaatimattomaksi. Sen sijaån Ruot
.issa CRll2:ta ndk€e helkein millå paikkåkunnal-
la hyvällså, Vuodesta 1982 ldhtion myö8 Sc$ian
it.en6å tekemiin vaihtcistoihin 8oi hidastimen.
lyyppime*innåt olivat GAV762R ja CAV?6,1R

CR112:n soursqia CN112 tuli tuotant on tålvells
1983-84. Aluståpuolellå 8R112 muuttui NU2:L8i.
N. ja CN112:n perudoDinaisuuksia on mm. erittårn
pieni ulkoinen melutåso. Myös m@ttorien pakokaa-
rupåårtöihin on tiinnitctty huomiota. Vaihtais-
topuolelle tuli entirtå jåreåmpiå våihtoehtoja, joita
olivat 2-portainen GAV??2R",{-portairren GAV??OR
jd 3-portåin€n GAV671 (Voitlt D86il). Tårkeimmåt
moottorivaihtoehdot olivat DS 11 25 ja DS u 26.

Myös N- ja CN-malleistå tehtiin nivelversiotå.
CN112A:ta on mennyt ainaLin Sl,:lle eråille Scania-
-varikoille. Suomeesa Scånian nivelbus8eja ovat
kdyttån€et lähinnå Finnair ja West€ndin Linja.

Suome8sa Scania N112 -autojd oyat hankkineet
honet bellaiset liikennöikiiät, joila ei ole koskaån
ollut 8R110-112 -tyyppisiå autoja puhumattakaan
niidel edeltåjistå. Monet tållais€t yritykset ovat
yk6i8i6iä, Sen siiarn liikennelaitost€n mielenkiinto
M-mallejs kohtaan on pysynyt vaisuna, vain pieniå
eriä on hankittu.

Vuonna 1988 Scania esitteli 3-6arjan6o- ftDlloin
CNU2:stå tuli CNU3 ja N112:sta N113. Lin-
ja-autoissa muuttuivat m6. hallintålaittc€t, samoin
moott4rivaihtoehdot kehittriviit vähåpålisttiis€m-
påån suuntåån. Scania N- ja CN113:n vaihteis-
tovalikoima käsitti 2-potais€n GAV??3Rn,,l-p-
ortåk€t GAV??1R,i ja GAV781R:n sekä 3-poitaisen
GÄV671n (Voith D863). Moottorisarjao tuli myds
yåliiåiihdytetty "ympårirtömootlori" DSC 11 (X.

Tåaän moottorin pååstöt atttåvat kirkkassti kaik-
kein tiutimdEtlin noimit.

MAIAIÅI.ISTIA ON VÄLTTIA

Tiimän lehden edellis€6så numetoBsa kerrotliin
TAIg,:n oatslal&ttiabussidtå. Tampereen matala-
latiiabuBsiprojekti Lertoo hyvin riia, ettå pohioi&
daiåtå eatsla-eutoa kaivataan. T\rntuu belko
oudolta, ettå nuotsalarnen autoteolliguus on tåltå
osin v€&utellut nåinkin kauan. Et€nkin gittebor-
gilaisten Lesliooottorir€koilut ovst olleet omiaan
hidastomaan kehitystÅ TAXLn matalolattiabussi
on nyt jonkin yerran kierrelb/t Suomessa ja Ruoh
sissa, ja se on garnut innostuneen vaatsanoton.
Myö6 tamperelaist€n omst kokemul8et ovat yk
siBelitleissn myönteidiÄ NÄyttåå kov.sti siltå, ettå
nykyiåton'lork€alsttiabus6ien" lähtöla8tent on
alkånut. Yht€nöisrakenteiset tatsDoottorirutat
vetliviit sitt€nkin pidemmån korlen!

Tåt! artikkelia laatiessani olen kåyttånyt mm.
beuraavia ldhteitli: HXI,:n talustoluettelot, HNL:n
museon valokuva-arkisto, JyvåsLylän Liikenne Oy
1939 - 1989, JL:n arkisto, Pertti Leinomäen luet
t€lot, Juhani Poussan valokuva-arkisto, Sc$-Äutan
listat ja tåulukot Scania bussåt, lartbilar under 76
År, Scania helhyggda buasar, Kai Sillanpåån arkis-
to, Spårvågan i Malmö, SL 100, SL Bussar, TAKL:n
kalustoluett€lot, TuXL:tr autoluettrlot

INPPUKANEETTI

Scania-Vabis C?0 Capit l -autoja on toki mlyty
muuallekin kuia Ssille. Jutun tå6så o8a8sa kåsitol-
ldån vain versiota C?0/1, joit siis meni 181 SS:ll€
vuosins 1955-56. Silarversiotå C7d3 on Luit€nkin
mennJd vuosina 1966-68 eråille paikkakunnille
yhteer8ä 69 kappalotta. CTdgxl vaiht€isto oli Wil-
son. Em, Capitoleja on sitt4Dmin laivattu Paki&
tåniin.

VANÄIA-IIÄRRASTAJAT HUOMIO!
Helsingin pelastuslaitoksen Vånda VLK4
/lViima -auummbulanssibussi menee piakkoin
myyntiin. Autoa såilyt tåain HKLn l(oskelan
linja-autovarikolla, T\rle mukaån ost&naan
(halvalla) Vaaqja harrastqiille, jott€i autovan-
hus joutuisi romuttamoon,

Lisåtietoja: Juhana Nordlund" Gunnarintie ,l
B 19, 018@ III.AIJXXAI,A
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JOHDATUSTA OHEISIIN KALUSTOLUET.
TELOIHIN

Oheisisss luetteloisss on alustånumemiden mukar_
sessa järjestyksesBå maåmme yleisesså liikent4essd
olevat/olleet kaupuld-Scaniat, joissa ory'oli poikit
tåin sijoitattu moottori tåtana jo kulmavaihde.
Luettelostå puutiuvat luonnollis€sti turisti- ja puo-
lituristityrlpiret sutot, joissa on vaataava alu6-
tarskenne, sekå lentokenttlibussil Tosin paremmin
yarust€ltuja aut ja on käytetty myös kaupunkilii-
kent€esså, e8im. Sirolan Liikeoteen dokit, s€kä
West€ndin Linjan l&rtter ?:t (ioi6tå viimeisimpinä
mainitut olivat kyllåkin entisiå pikavuoroautoja),
On toisaålta mahdotontå vetåö tsrlkaa rqjaÅ låhi-
liikenne- ja puolituristiauton vålille. Jaott lusra
olen turvautunut eräånlaiseen kompromisaiin,

Scanian kaikkien t k&moottoriautojen alue
tanumerot ovat olleet vuosina 1958-7? yleens{i
5400u1åårjaa. 540001 oli ensimmäinen C?5 Capi
tol, joks oU vielå proto. IGksi ensimm&i8tå CR?6:tå
olivat t!0301 ja 540302. Ne olivat t€htssn toeåu-
toja, joita ei myyty Uikennöitsiiöille. Niinpå ENL l0
eli 540309 oli enaimmåinen sadavalmisteinen Scs-
nia-Vöis CR?6,

Malien CR76 ja CR110M rqiaan liittyvåt t orist
ovat yllättåvän epeselviå ja ei-yhsikåsittoisiå. Erå6
h kinta on, ettå rqjs kulkisi dlustojen 540862 ja

540863 väli å. Viimeinen CR110M oli kuit4nLin
542138, muttå ensimmåinen CR1l1M otkin jo
541673. MaUejs 110 ja 111 siis valmistettiin vuo-
sinå 1971-73 rinnakkain. Viimeinen 5,10-
ooGsarjdlainen oli Uddevalla Omnibus A3:n bussi
n:o 63. Igsymyksesså oli CR1llM t14886 yuosi-
mdlis 1978.

Vuoden l9?7 Uenoilla tåkaDoottori-Scaniat al-
koivot sasdr Dylts l8oofiX).Bårjan alustånuneroitå.
Ilmeisesti vain BR/CRlll-autot jatloiv.t Flo 00S
linjalla" Todennåtöisesti Lsilli (viittå protoa lu-
kuunottamsttd BpcRll2-tJörppiset ja sitå uudem-
mat hruppari-Scaniat ovat alustånumoroiltaan
180000Gsarjaa (ainakin Suomeen tuotrden !ar-
javalaisteisi€n autojen o6slt ), lgSGluvulla myös
ehrdoottorialu6tåt tulivdt numemintinsa puole6tå
tåkstuuppari€n joulloon, Toein etumoottorialur-
tojen mertirys on vqionnut vsr.in alås. Tdtå nylyå
vsin kehitysmaat ovst hetkqjen ym6, suosijoit!.
Mainittakoon vield, etui etumoottoriautat oli aika-
narn jaettu vielä eri ryhmiin Doottorikokojensakin
puolesta. Takamoottoriautqien dlustånumerointiin
moottorin sylinteritilsvBuå ei sen siialn ole vaikut-
tånut millåån tavalla,

Jos joku hlia huoDaa oheisissa luetteloissa
viheitå tai puutteits, allekirjoitt neeseen voi ottåa
yhteyttå RÅITIOII toimihrksen kåuitå"

C 75 Gapitol C76 Capitol
liiiL:i;n JA TAiL: Ll,{ OIJ,EEI SCANIA-VABIS C?,!11O! -rI JA-AUIO!

Alusiran aro tr-pli LiikeMöitsi.iå val5istudult

54ao79 $) c79
54ö1q5 C76

nlii 49e + 7
TiKa 105

1962 t)
'1964

s) r,yseineD tieto ei o1e 1OO F:n varoa.

Auto on olLut Hiil:n kärtösså 71.a.1962 - 21.2.1961.
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1 6. Auto oli Lii*enteessri vwteen 1978 asti.
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EKL 7 knt. 4g8), Scanio'-Vabis C75 Capitol. Auto olihoekavlössii ouosina 1962'63'

Kuua: HKL Museon koh@Imal

EIA 919, Scania 8R11057A/5700 / Wiima HI{L um
Kuva.: HIA Museon kokoelmdt

1970. Ouet ouo! protomallia.

3&* .l.

HKL 926, Scania BR1105Z / Wiima vm jg71, Auto on JO\O:8 Wiima.
Kuva: HKL Museon kok@lmat
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TAIA 108, Neoplon-Scdnia N113
Iiikenteeseen alhusfkvllat 1990. VastaaDid,
108:n "kavereiksi",
Kuua: J Nord.lund 13.4,1991, Tampere.
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Helsingin Sanomat, perjantaina 14. kesåkuuta 1991

KAUPUNKI

r.'3 KauUahd.sri Kirdal ccn
@nlåu.ui eyö! tåFin tunalta.

M.rto or r4onin ouraan
vaihioj.' jr pirki.i råvctyj.r c-
kia prlv.luosoltodn hlonoin.
vaikta orjo&kitr rop.imnatr
m.tlau. Parhaln palrclu k.!-
puntihis.r silivar .d.llc.nlit

H.l!mki, EsPoo ja vdlio halut-
var lun.nkin luunnndh n tor
jattdnB Esp@s..n, Valdon li-
ssbudi.rise .rlkainun E p@n
r.lotren v'Bb. oräll'lön Mirfii
aerion nuLarir ..qMåiel
milj@når. valdo r.ki Holt.nt
halnlben aikaan pcnaar.pdå.

Yl.istuvaos6ror ni.lcn|
kopu.Srn pn$si tutisua ybn-
laavmnoiiNbrn rrideliil.nr.en
v.iturB.lvirt4.r pohjrlla. Ey
P@$r 6u! ldlå rykyå r.ilur
U0 000 6ul6$ Skarsn.r La$
vuluhr dlk,våt o\don mulun
220 0m-250 0m 6uL. å r.
ll0 000-tto m0 rvdbrlki'
vuorn! 20J0. YIåEE ;osi& rck-
e.nhn NIIåd elhtyts., poh-
j4r *årr.'ryå roi$Bi rdlairk
k.hnysvisioti, Sc rltclluu ,ykyn
iin viiE.D alu.t6luks.n ja
&uld!hr... "yl.dnån an..n
Paikallist6kutlcna . H.lhinau-
han joukloliikenre å honaisi

Espoo löysi pikaraitiotien
Uudet selvitykset tyrmäsivät länsimetron

Ekh.E5poon dcso- jå pikrE'io-
i!&rv vk<.r ovår v,ihirrunat
Erellisc; Espoon yl.iskaavoitus

'Äds.. 
.'ån våuhlnn- Tultinus

i puollå mdoa. s.l" ryksn mu.
k!an pitrDirio'i. olni palcs vaib.

EnlioD{had rapontiin nid..
liit Dr..r leikurutsi$a turushi
laupunknuunilr.lulaulllGnla
toEtrid. Sc j{li trir.ntin pape'
npintan pöydslb 8. 8, saakka.
Laukkumor odotclen n.rkn-
$r{n rceuåDårsö sclviryksr ri.-
dotse.r, nuui nyös r.lcvån csi
ryts.n E$@n yLnkrivrniroi

SelYitys
muNkrirl(u
metrolle

Råponi! DulårD 6cto on
Ecu-Espon joultoliit u.järjd.lD!trå liit.tcloud.llisdri
crnsir irnBtån4on- E!.Eie-
r ndrtalajlDlibriit .ivl ole
p.rol..$ n.tolL, T.hodk.n.
låniDen.i tuo ol..[n.sb pcrm-
rsra bsiasiaan. MyöstÄån met.
ron ra pitararioricD yhdntlmÄ ei
olc h'kioloud.lhkir p.Br.lru.
ndra rn iijMn Eloudeun.n jaL
lokrk6r.lur si.råå pi*afniorie
Ruohol3hd.rå Er.lå.E3po6..n
jå Trpolåtr L.ppåvaiEo tau a
ed.ll..o pohjon..n, Mcko pa.
rmuni $lvnykr.r m!k.ån päå.
Idurunln.udun liil..t..n r.6L
wrik. P*aBtut. ol$ 6s .å.
6 kullun.uvo Espood i!åiF
tcnrcc${, Erc linja-suroo! on

Metto od
trlis
våline
M.t. .n krllis vllin. S.r

Elcrumin n Kru*ldt..n sårt-
ra maks.ni doin i.ljå niljådiå
.li 3uurnill... qman lemn Llnn
Esp@n kaupungin vuGibudjc r.
Kaluqon 6u6 oh$ nor puolr

milj.rdrr. H.lriD&D R@hob!-
d.sa (iv.nlatu*n n.b mar.
eisi noin kolD. j! puoli Dilid.
dia. Maidvlåån Eilu! Ds n'1.
jedn skå iapioldn dolo Duotn
rotrra h'1,!.d'; mirlla.

?ika.adorio tsranluk$l oln
sivar rapaolGla Kiv.datuccn
noii 8m oilooma nel.rd .li
roin 10 prcsdnia valdwtr mcr

lölccn osa[6r@ hdltd*d yh.
rcnå nabudi.b.nii, M.Fon jr
pibraniodc. nlcrudicu E$
Po*.n P llå{ k&Pugrnval.

Kuinl(s
paljon

K.sti-Espoosa ran.arara ja er.

Yleiskaavan
liisitrely
jaettu

Espoo jakoi kå*si vuoaa siu.t
ylcislåavån kålt.lvo kahla.
Pohjoinen saa iåillå nåkvmin
omsr. samoin .r.lå. Jos mnor
tuna $rldstciaM kokonaan uusia
,$,in,tu.n, .n .d.r. rvns
Kauklahdcr ja (ivenlahdcn råln
daå*@n. K.ran jr Karamahin
nkpihd nuuru\ar lorobto're
ja asunnoiksi. NyktrGtä riher-
alueista ainakin Hannusiåfli.
SamMlwon j. Siutaniemi lo!.

Yl.tkarvaos6ton hiclcsrä
loupugr [lisi ra{otra r.hdd
alucva6uk5i., jorka hahdollistr-
ear rchoktad j, nop.ar bu$rlii
k rr..!, ikädn'orien jå io!*us
nyöh.nmin ficron råke.tåri

Tehak$ prkttotioti. Espoosso olisi telvitlsen auL@ .t.ldtsd kakihaotan a

rcr kunamutsisra. R! {icyh- ssuldIriar
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vantaan pikaraitiotien
hahmotelmia

t\
(LATo(ÄRra o \\
u\iitalnt. \

KESKUS

,r. ffi

TRIILtEYtI IIIE]IlIE SUU ilN IITE I Tt[
Jyväs[ylästä Vaajakoskelle ja Säynätsaloon saakka.

-nrai,,c'l?5rrqr1 Vaunutorjouksio tullut sekö Lontoosto
r.cskr:rLo"" ettö yoltion lentokonetehtoolta.
KAUPUI{Glll EDUSIAIAT huomenno tutostuflo0n Yolrion lentokonerehroon mollel-

hin. - lnglonnisto myös liniovounujo koskevo bfous.

Jtväslqlin t.utulrla .kätsr!
Ulkentr.r lårj.slolrä loskevl!!rfrulnltrlu{c! batimln ! ruöt.
tdn alkolnrrn .rikolsar ioirnl-
l.anr.n tchfiiYikd. a! Däätt
.lustrvls!. ruuDni|lmbs..n t.ol.
lerDulgL! köttin[ön ottoor rrl.
tö.n rliti cdulliltrDlilr, Tiedur.
telt+h liltc.D o! tolnlkuo||
rttt mml[ .talut rsllr koc*cair
trrJoutst. rluksl LntaGtr .töll-
ö bu3sn hbaltå tekl iytt lllnh
mJr& Vrlttd hr otohot btslt&
Job or rybltnyl roHm.b.t'r
tuot ntonl vrlmbtsmlln itollct-
bu!6.r. cI hll.lvru.[ulr.

RAtllo 2-1991

VALTIO LDNIqXONEf,EETAAN ruunnitt l€lra hnlavsunu !.l arrrt
lr soPlrluhtun€d"
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Satiiritehti "Tuutiepaiiin" vuoden 1905 yhhösnumerosta. Keisdtihuntaa hohtaan osoitettu loiaalbuus niiky!
siitii, ettei itdrciaa olz raiteistettu.

flaanPuolustus'ehdotus,
rchnta En;l Scht'dgtd

kodgc.rannut, justeerannut ja pt'siseennnfi fa"|tl"'i

Ehdotukseni, jonka toivon rvvdvttåviit kaikkia asian'

osaisia, * kun ei ;le dstniidassa våltakunnan etujen ka!t'

sakåan, oo kaikeså lvhvkäisvvdessääo s'uaava:

Luovutå.n ahtuksesta asctta! daa' ja oerivåkeä' ja

rakernctaan sen iiaån rairideitå niin Paljon kuin vaa' eh

diråän. niin etrr're loPuka vhJislavat RåFjoei ToF

"'"-, 
k!rli." kaikkt.lh mahdollisinrman Iähellå suomen

låhdcn ia Pohiånlahden Entåå sopivalh årnpumåmrr

t"tt.. i.,* r'yår,r.ayl'", 6annermcålle sen !iurti hclPosrr

toduttåisiin. Sodai uhåte$a v Gtelll3iin vaunut admu'

" '.ni.varåstoiksi. 
sair.spJraLeiksi kåslrmrrksr J n e ra'

riotien ludiauroiue nosterraisi 6 ja 8 ruunaisia tvkkejä'

joilla jyskytcttähi vihollineo kiireimmän kautta Pakoon

Rauhan tikåna r.itioieitä luonnollis'sri käyrettåisi mat_

kustaiair k!lctubecn
olisi harioitctlava ai!6vå maärå miehistöa - ryot

k'n lakkojcn 6ralrå - kvkenevra naihin sodan jr 
'åu

Nykyiset vi.kapuvul voitaisiin såilvttää, mat'dölliscsti

tek.BällÄ niihin joitåkio lieniå sopivia nruutoksiå

Timå oiehistö sabi Omnibu$kaartin nimen

Alue jåctttisi esiddkiksi kahteen Piniin, joGta ninä

komeltaisin cteläistå suomeldaalaisb oDnibusPiiriå. såa'

do samalla kcnr.illtirehtöörin arvon lnsinööri Kolst'_

rista teht,Bi sähkösenbaali_csikuntå Päåliikkö everstii arvolla'

Tuskin tarvinnce oåinita, että Pidåt Hclsi.gin Råitio'

rcvhriöta sovcliardpanr lå'nan luuman toteutt4Drseen koekl

u"itio' .i "o. 
asrun vk.tvisen vritteliårsv) den ticll' otta'

malla hodmå håltuunså Valtion osanotto voi €joith'a

runsaiden lahjoien ja lai.ojen adtihiseen
Uskon. ertä tåmå chdotls on oleva vhtä mieluin'n

Patlts.

Maanpuolustus-
ehdotus.
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SUOMEN RAITIOTIESEURA ry

Perustettu 16. 1. 19?2

Johtokunta:
puheenjohtaja IsmoL€pDänen

Puhelin k: (90) 595 ?93
Li Qo\ 564 2302

varapuheenjohtåja Jorma Råuhala
sihteeri Larry Kårkkåinen

rahast!nhoitda
arkistonhoitajs
jäsen
varajäsen

Arkisto
Ärkistoa koskevat tiedustelut ja lainausasiat hoitåa
arkistonhoitåja, puhelin iltaisin (90) 321 066. Ar-
kistoluettelo on ilmestynyt viimeksi 1. 1. 1986

Jäsenmaksut: 80 mk

lu. ssa mwtava lL'.'Esa mvvtav;
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54 48-3

KOP llki-Aleksåntednkatu
103160-100397?
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Toimitus: J. Råuhala (90) ?07 295? (t)
(90) 8?3 5836 ft)

Uutistoimitus: A Hellman (90) 321 066 (k)

Kustsntaja Suomen Rsitiotieseura ry

Psinopsikks AAM-Yhtiöt Oy, Helsinki, 1991

Ilmestly kolma6ti Yuodessa.

Ot&me jatkuvasti vastsan julkaistavaksi tårkoi-
t€ttuja artikkeleita ja kuvia. Avustulset pwdetiiiin
lähettåmåån postio6oitt€eseemme tsi niistii voi
6opia ttimitussihtrerin kanssa. Uutisluontiset
avustuks€t voi ilmoittas myös suoraal uutistoimit'
tajalle.

Iahti jaetaån maksuttomana jäsenlehtenä

@opyright Suomen Raitiotieseum ry 1991

Aikaisemmin ilmestyneiut RAITIOita on yielä
saåtsvana. Täydennä nyt kokoelmiasi.

1978: l,4
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1980: 1
198t I,2,3,1
19821 l,2
1984: 3, 4
1985: 3
1986t 2,3, 4
1987t 1,2,3,4
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Tilaukset SRSn postisiirtatilin kauttå; hinte 10 mk
numerolta.
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Peftti Ieinomiiki
Arto Hellman
Ari Oksa
Toivo Niskånen
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Turun uaunu 38 Uud.enmaankad.ulla Åbo Ahademin pddrakennuksen edessd. Se oli alunpein uaakamestari
Truppin hotitalo ja ualmistui uuonnd 1833, raitsihha puolestddtt uuonna 1951.
Kuva: J Rauhala 1.10.1972

K


