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Tekstija kuvat Juhana Nordlund

VUOSAAREN METRO VALMIS
Helsingin metron rataosuus ltäkeskus - Vuosaari avattiin liikenteelle elokuun 31. påivänå. Samalla
metro muuttui itäpääståån kaksihaa-

raiseksi. Uusia asemia otettiin kerralla kåyttöön kaikkiaan kolme: Puo-

tila, Rastila ja Vuosaari.
Vuosaaren meho merkitsee

sel

väå parannusta itåhelsinkiläisten
joukkoliikenneoloihinr metrojunat
kulkevat runko-osuudella Ruoholah-

ti - ltåkeskus koko liikennöintiajan
vähintäån viiden minuutin välein.
ruuhka-aikoina vuorovålit ovat tietenkin kolme minuuttia. lrellunmäen ja Vuosaaren haaroilla junat kulkevatvastaavasti kymmenen ja kuuden minuuiin våliajoin.

nykyisellä kalustolla, johon kuuluu
kaikkiaan 42 M1oo-sarjan vaunuparia. Kaikki junat ajetaan enintään

Vuosaarelaiset saavat nyt maf
kustaa pidemmån matkaa nopealla
ja tiismällisellå metrolla, monet perille asti iarvitsematta vaihtaa välillä kulkuneuvoa. Täydentåvåå linja-

vaunuisillajunilla. Uusia, M200-sar-

autoin hoidettavaa syöftöliikennettä

jan vaunuja saataneen käyttöön vas-

jåä toki edelleen, mutta erityisesti

ta vuosituhannen vaihteen tienoillaUusi rataosuus asemineen on

Itäkeskuksen päässä bussiliikenne
vähenee merkittävästi.
Päåtös Virosaaren metrolinjasta
tehtiin 5.4.1994 ja työt saatiin aloitettua saman vuoden kesållä. Alkuperåisen aikataulun mukaan tämän
rataosan olisi pitänyt valmistua vasta talvella 1998-99, eli osuus saa-

tiinkin käyttöön låhes puoli vuotta
etuajassa.

Liikenne pystytään hoitamaan

kahdella vaunuparilla eli neljä-

siististi tehty. Ratalinja on ltäkeskuksesta Puotilaan johdettur betoni
tunnelia pitkin ja kulkee Juorumäen
kohdalla kalliotunnelissa. Juorumäen jälkeen metrolinja on avorataa,
Vuosaaren päässå on kuitenkin
maaleikkauksia runsaasti.

Tåmån jälkeen metroa laajennettaneen länsisuunnalla, joko Töölöön tai Lauttasaareen päin-

Kansikuva: HKL:n vuonna 1959
valmistuneita Valmet-vaunuia Haka-

riemessä.
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Metoiuna on saapunut Vuosaarcn asemalle. Kuva Juhana Nordlund 23.7.1998
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Ratalinjaa välilä Rastila - Vuosaari. Kuva Juhana Notdlund 23.7.1998
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Juotumäen tunnelin suu Vuosaaren suunnalta katsottuna. Kuva JN 23.7.1998
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Teksti ja kuvat Kimmo Nyender

MATKALLA AMSTERDAMISSA
kaan ole, sillå matalalättia-kalustoa
ei ole juuri ollenkaan, uutta rahastusteknologiaa ei nåy, lippuja leimataan vanhanaikaisilla käsileimasi_
milla, aikataulukirjaa ei julkaista ks'

aleftiin rahastajia poistaa raiiiovaunuista ja matkustajai leimasivat itse
lippunsa. Järjeslelmä ioimi aluksi hy-

tiivå. Vuodesta

punki onkin Den Haag. Varsinaisen

sällå eikä kunnollista liniakarttaakaan saa kesltllå. Lisäksi raitiovaunujen monet erilaiset rahasfussysteemit hämååvåi satunnaista maF

Arnsterdamin asukasluku on noin

kustajaa.

lGikki tavallisimmat joukkoliikennevälineet johdinautoja lukuunottamatta ovat edustettuna Flollannin
pååkaupungissa. Matkustaiia kuljettavat raitiovaunut. bussit, rhetro, pi_
karåitiotie ja iunat.

Amsterdam on Alankomaiden
pääkaupunki, vaikka hallintokau-

7OO

000. Koko kaupunkiseudun

asukasmäårä on yti miljoona Seuttl

ENNEN JA NYT

kaupungin, Haademin. Se eiolevain

Hollannin julkinen liikenne alkoi
vuonna 839, kln junayhteys Amsterdamin ja Haademin vålillä avat-

kätkee sisäönsä myös toisen
erillinen kunta, jota nimitetään

'1

kaupungiksi, vaan myös rakenteeltaan erillinen kaupunki historiallisine

keskustoineen. Haarlemin asukasluku on noin 200 000 ia se on vain
19 kilometrin päåssä Amsterdamin
keskustasta, joten se elää våäjåämätti pääkaupungin imussaja kuu-

luu Amstsrdamin seutuliikenteen
piiriin.

Koko Hollannissa on käYtösså
yhteinen vyöhykelippujårjestelmä,
jossa samalla lipulla voi matkustaa
misså vaan - tarvittava leimausten
määrå riippuu käytettåvien vyöhykkeiden mäåråstå. Sinånsåhän
esimertdiä eri firmoilla käytettäväst

tiin. Pian sen jälkeen aloitettiin

Amsierdamin sisällä hevosomni_
bussiliikenne. Sitå atkoi ajaa yhtiö
nimeltå Amsterclamsche Omnibus
Maatschappu {AOM). Vuonna 1875
AOM alkoi hoitaa myös kiskoliikennettä hevosraitiovaunuilla.
Vuoteen 1884 mennessä hevosraiiiovaund olivat syriäyttäneet kaikki
hevosornnibussit. Raitioteitå alettiin
såhköiståä vuodesta !900 alkaen.
19Ol perustettiin AOM:n tilalle
kunnallinen Gemeentetram Ams_
terdam (GTr). Gemeentetramin .in-

i nalla liikennettå hoiti

yhtenäiseitå valtakunnallisesta tarifiista ei tårvitse kaukaå etsiä _ se-

h6yryraitiovaunuilla Stoomtram-Maat_
schappij-Amsterdam-Sloterdiik

hån löytyy orflasla maastamme Mei_
dån systeemimne on kuitenkin kilo-

(SMAS). Vuonna 1906 Gemeenteham otti haltuunsa SMAS-Yhtiön

metritaksa, voimassa vain busseis-

liikenteen.

suurten kaupunkien sopi_

sa, eikii
musliikenne kuulu sen piiriin. Mut-

Bussiliikennettåkin yriteftiin en-

ta Hollannissa voi påäkaupungin rai-

sirnmäisen kerran jo vuonna 1908
Se ei kuitenkaan silloin onnistund

tiovaunuissäkin kåyttäå osittain samoja lippuja kuin muualla maassa.
Amsterdamin joukkoliikenne on

Arnsterdamin kaduilla raitiovamujen

ihan mukiinmeneväå. Vuorovälit
ovat melko tiheåt liPpujärjestelmå
on yhtenäinen, Pysåkkikohtaiset
aikatautLrt ovat käytösså, bussit

vervoeöedriif Amsterdam (GVB).

uusia, vanhåtkin raitiovaur i siiste.iå

ja joillakin räitiovaunupysåkeillä on

seuräavien vaunujen tuloaian re_
aeliaikaisesti ilmoittava näyttö ine.
Modemin joukkoliikenteen huippuesimerkiksi ei Amst€rdamista kuiten-

Ulsi yritys tehtiin vuonna 1922 ja
siitä låhtien ovat bussit liikkuneet
rinnalla. Vuonna 1943 perustettiin
sitten liikennelaitos nykymuodossaan. Sen nimel€i tuli Gemeente

Nivelraitiovaunut tulivat liikenteeseen vuonna 1957. lGksi ensim_
måistå sariaa olivat yksinivelisiä,
mutta 1960-luvun alusta lähtien
kaikki uudet vaunlt olivat kaksinivelistä mailia. 60-luvun lopulla

vin, mutta myöhemmin Pinnaus alkoi
olla sitä luokkaa, että jotain oli teh1

9gl låhtien ovatkin

rahastajat palanneet moniin raitiovaunuihin. Busseissakaan ei yleensä leimauskoneita ole, vaan kuljetta_

ja leimaa lipun1 9Toluvulla aloitti ensimmäinen
metrolinja liikennöintinså. Linjaa on
myöhemmin jatkettu ja sille on tuliut
haaraumia. Amstedaminkin metro
kulkee tunnelissa vain pienen pätkån ydinkeskustan alla. 1980-90ILrvulla on metron ja Perinteisen
raitiovaunuliikenteen rinnalle tullut
vielå pikaraitiotie (snelt am).

Vuonna'1995 Perustettiin
eråänlainen Amsterdämin YTV Regionaal Orgaan Amsterdam
(ROA). Sen piiriin kuuluu l6 kuntaa
Amsterdamin ymPärillå.

Tämän Påivän Amsterdamin

joukkoliikenne muistuttaa Helsinkiä

siinä ettå hikennelaitoksella on kyllä
oma logonsa ja kirjainlyhenteenså'
mutta taajemmalti seudun muussa
bussiliikentoessä sitä ei käytetä.
Käytössä ei slis ole mitåän Yhtenäistä koko seudun joukkoliikennettä kuvaavaa symbolia täi
kirlainyhdislelmää (kulen TukhoF
massa SL, KoöPenhaminassa HT
Munchenisså tvlv, Prahassa MHO
jne.). Vuonna 1995 käyttöiönotettu
ROA ei ainakaan vieiä ole iskostunut kovin laajaan kåYttöön.
Vaikka raitiotiet on kaksirai
teistettu periaatteessa jo aikoja
sitten, on kaupungin keskustassa
vielå tänåkin Påivänå muutamia
paikkoja, joissa on yksiraiteisia
osuuksia. Osloskatu Leidsestraat on
erä6 tällainen Paikka.

LIIKENNÖITSUÄT
Amsterdamin pääliikenn6itsiiä on

liikennelaitos GVB. Sen hoidossa
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ovat raitioliikenne (tram), meko,
pikaraitiotie (sneltram) ja Amsterdamin kunnan sisåinen bussiliikenne. GVB:llä on myös joitakin
kuntarajan ylittäviå bussilinjoja,
mutta näitä ei linjakartassa kuitenkaan nimitetä seudullisiksi, vaan
vasta muiden yhtiöiden reitit on
tulkittu seutulinjoiksi, yhtenäisestä
tariffista huolimatta. l\4yös pari raitiolinjaa kulkee naapurikunnan

Hollannin rautateiden (Nederlandse SpooMegen, NS) hoi
tamalla liikenteellä on myös oma
tärkeä osansa liikenteestå. Suuri
osa junareiteistä kulkee pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, mutia yhtenäisen lippujä4estelmän ansiosta
junatkin ovat käteviä kulkuneuvoja
lähiseuduille.
LINJATUNNUKSET

puolelle.

Toinen merkittävå liikennöitsijä
on NZH, joka hoitaa suuren osan
seudullisesta bussiliikenteestä.
Seutubussit Amsterdamissa eivät
jää terminaaleihin kantakaupungin
ulkopuolelle, vaan tulevat Helsingin
tapaan reilusti keskustaan päärauta-

tieaseman eteen. NZH:n seutubusseja voi käyttåä kantakaupunginkin

sisäisillå matkoilla siinä missä
raitiovaunujakin. Bussit ajavat

Amsterdamkaan ei ole niin suuri
metropoli, että siellå tarvitsisi kovasti

käyttää samoja linjanumeroita kahteen-, jopa kolmeen keftaan, kuten
Helsingin seudulla. Haarlemin keskustasta låhtee kuitenkin pari bussilinjaa, joilla on samoja tunnuksia
kuin metron haaraumilla.
Linjatunnukset jakautuvat siten,
että raitiolinjoilla on numerot'1...25,

välissä on muutamia GVB:n

useissa paikoissa raitiovaunukiskoja

bussilinjoja. Liikennelaitoksenbus-

pitkin.

sireitit jatkuvat sitten numerosta 28

Kolmas liikennöitsijå on l\4idnet,
joka hoitaä osan seutuliikenteestä.
Suuri osa lvlidnetin ja myös NZH:n
reiteistä liikku! pelkästäån kaukaisilla esikaupunkialueilla ja molemmilla on myös pitkiä linjoja päåkaupunkiseudun ulkopuolelle.
Tavallisten bussien lisäksi on

eteenpäin. 50-54 ovat metron ja
pikaraitiotien tunnuksia. Sitten jat-

vielä erityyppisiä pikalinjoja (spitslijn/

expressbus/Shuttle Business Bus/

interliner). Shuttle-bussit ovat
paremmin varusteltuja kuin tavalliset

bussit. Niissä on kahvitarjoilu ja
matkan aikana on luettavana påivån
sanomalehdet. Shuttle- ja interlinerbusseissa on erillistadffi.

kuvat taas bussilinjat. 7o-sarjan numerot ovat Amsterdamin yölinjoja.

Seutulinjat alkavat jo alle sadan
numeroista ja jatkuvat sitten 100500-sa4oissa. 7oo-sarjan numerot
ovat seudullisia yölanjoja. Lisäkirjaimella varustetut linjatunnukset
ovat erittiiin harvinaisia.
Amsterdamin raitiovaunujen yksi
erityispiirre on se, että linjanumeron
lisäksi jokaisella linjalla on yhdestai
tai kahdesta väristai koostuva väri-

tunnus. Tunnus on vaunun linjanumeron vieressä neliössä. Neliö on

nimmaisissa on yksi väri ja keskipalkissa toinen. Monet amsterdamilaiset eivät kuitenkean tunnu
olevan väreistä perillä. Kysyttåessä,
mitä värit tarkoittavat, eräs hoteflivirkailija arveli niiden olevan Amsterdamin lipusta tai jonkin kaupungin-

osan lipun värit. Liikennelaitoksen
päåkonttorissa sijaitsevan lipunmyyntipisteen virkailija vastasi
kysymykseen värjen merkityksestå
yksinkertaisesii: "En tiedä". Kyselyotos ei ollutjärin suuri, mutta antaa
viiiteitä siitä, ettei väritunnuksista
paljoa tiedetä.
RAITIOVAUNUKALUSTO

Ensimmäiset viisi såhköraitiovaunua, numeroiltaan 1-5, hankittiin

Amsterdamiin vuonna 1900. Siitä
lähtien moottorivaunujen numerointi
on pääsäåntöisesti noudathnut mel
ko järjestelmållistä linjaa - numerot
ovat kasvaneetsitä mukaa kun vaunuja on han kittu. Peråvaun ut ovat ol-

leet omilla numeroillaan - ainakin
700- ja 900-sa4at ovat olleet käytössä.
Nivelvaunujen aika alkoi vuonna
1

957. Silloin moottorivaunujen

numerct olivat yltåneetjo pitkälle yli

viidensadan ja ensimmäiset 1csaian nivelvaunut saivat numerot
55'1-575. Ovijärjestys oli 1-1+1-2 ja
vaunuissa oli yksi nivel.
Jo seuraavana vuonna alettiin
pohtia, kuinka vaunujen matkustaja-

kapasiteettia saataisiin nostettua.
Vaunua 551 pidennettiin sitten asentamalla siihen lisäosa keskelleja te-

Kaukaisilla esikaupunkialueilla
on vielä tarjolla erilaisia taksilinjoja,
kutsubusseja sekä juna{aksiyhte-

kokonaan yksivärinen tai kaksi

kemållä siitaå kaksinivelinen. Lisä-

våriversioissa jaettu vino-, vaaka- tai
pystyviivalla tai sitten jaethr kolmeen

yksiä.

pysty- tai vaakapalkkiin, joista reu-

osassa oli y ksi ovi, joten ovijärjestys
oli nyt 1-1+1+1-2. Samassa yhteydessä vaunun numeroksi tuli 601.

6c-saian mitiovaunu 691 vuodelk 1966.
Re adh u isstreet 23.
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Vaunu 724 (7G) vuodelta 1967

Dam-aukio 23.6.1998

Seuraava sarja - 2G - toimitettiin

vuonna 1959 numeroille 576-587
Ne otivat edelleen lyhyempäå yksinivelistå mallia, mutta myöhemmin
kaikki, kuten myös loput 1c-sarjan
vaunut, muutettiin pitkiksi malleiksi
kahdella nivelellå. Vaunut saivat
uudet numerot 852-887.
Vaunut numeroilla 602634 olivat

ja

nyt

jo

alunPerin
edetessä
60-luvun
kaksinivelisiä.
ja
numeroille
sc-sadat
4Gtulivat
635S52 ja 653€69. Nämå olivat nyt

sarjaa 3G

leveämpiä kuin edelliset
otivat vuorossa
1966-68
Vuosina
numeroille
ja
vaunut
7c-sarjan
6G700-724.
670-699 ia
Seuraavaa sarjaa Piti odottaa
syksyyn'1974 saakka. Silloin alkoi
liikenteeseen tulla 8G-sarjan
vaunuja numeroiltaan 725-779 AG
oli vähmalli pyöreålinjaisen 7G:n ja
kulmikkaan 9G:n vålillä. 8G:n
uutuutena olivat myÖs pystymalliset
seisonta- ja vilkkuvalot edessä. U usi
kulmikas muotoilu esiteltiin sitten
gc-sarjan my6tä. Vaunut otettiin
kåyttöön vuonna l9T9 Hetiseuraa1O senttiä

vana vuonnä tuli sarja 10G, joka oli

9G:n kaltainen. Numerot 9Gsaiassa olivat 780-804 ja 10c:ssä
805-816.

Kokonaan uudentyyppistä kalustoa alettiin liikennelaitoksetle
hankkia vuonna 1989. 11G-sarja
koostui täysin uudennäköisistä
pikaraitiotietyyppisistä vaunuista,
joissa oli ohjaamo molemmissa
päissä Ja ovet molemmin Puolin
Keskiosan ovien kohdalla oli pieni
matalalattiaosa. Uudet vaunut oli
tarkoitettu uudistetulle Amstelveenlinjälle 5. Tåtå linjaa ajettiin keskustassa tavallisena raitiolinjana, mutta

loppupäässåän se muuttui Pikaraitiotietyyppiseksi esikaupunkiIinjaksr Vaunusarja 11G:n numerot
olivat 901-920 ja ovijärjestys 12+2+2-0.

vain toisessa pååssäia ovet vain oi-

kealla puolella.
Amsterdamin Eitiovaunujen Perusvä 1G - 7c-sarjoissa on kel
tainen. Katto ja korin alaosa on tummanharmaa, melkein musta- lkku-

noiden ympärykset ovat ruskehtavan sävyistä harmaata. Sisääntulo-ovet ovat punaiset. 8G - 10Gsarjoissa kattokin on keltainen.'1 1G-

vaunuissa luovuttiin perinteisistå
våreistä. Tilalle tuli sinertåvän harmaa sinisin ikkunanYmPärYksin,
tummansinisin helmoin ja punaisin
ovin. Perusväriset vaunut alkavat
kuitenkin kohtä olla kauPugissa
våhemmistönä, sillä noin Puolet
kaikista raitiovaunuisia on kiriavissa
kokomainosväreisså.
Kaikissa vaunuissa on edessä

linjanumeron

ia väritunnuksen li-

Sitten onkin jo vuorossa viimeisin

säksi tekstikilpi, jossa on valkoisella

sarja 12G. Se toimitettiin vuonna
199'1 ja vaunuien numerot olivat
817-841. 12G on ulkonåöltäån
periaatteessa l 1G:n kaltainen'

Måäränpääteksti on pikkukirjaimilla

mutta vaunut ovat tavallisia katu_
raitiovaunuja, eli niissä on ohjaamo

tekstillä sinisellä pohjalla linjan
suunnanmukainen määrånpää.
alkukirjainta myöten- Linjanumero
löytyy lisåksivielå oikealta sivulta ia
takaa sekå monissa vaunuissa myös

vm T4 Keskusftutatieasema 23 6 1998
naanioitu t2G-sarian vaunu Ss6 Nieuweziids vootburywal 23 6 98

Vasemmatla: lc-satjan vaunut 746 ia 778
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vasemmalta sivulta. Linjainformaati-

sa jaettu kaksiosainen tuulilasi. Tuu-

ossa luotetaan nauhakilpiin - matriisikilpiå taimuita uutuuksia ei näy.

lilasin yläpr.rolella on linjanumerokilpi ja reittikilpi, jossa on linian
suunnanmukainen määränpäå. Kilpiteksti ja numerot ovat valkoista
sinisellå pohjalla. Kuten raitiovaunuissakin, teksti on pikkukirjaimilla
alkukirjainta myöten. Linjanumero
on nåhtåvissä vielä sivuikkunassa
sekä takana. Sisällå on keskioven

BUSSIKALUSTO

ikåli Amsterdamissa

on
matalalattiabusseja, on niiden osuus
bussien kokonaismåäråstå håviävån pieni, sillä viiden påivån viera!
l\4

lun aikana ei kohdalle osunut

yhtiän

kappaletta.

Amsterdam on nivelbussien
kaupunki. Seudun perusbussi on
Volvo B10M-nivelauto Berkhofkorilla. Mahuri-Volvoilla ajetaan niin
keskusta- kuin seutulinioillakin.
GVB

Vanhimmat liikennelaitoksen
bussit ovat kaksiakselisia takamoottorisia DAFeja 1980-luvun
alusta. Ne ovat automaattivaihteisia
ja niissä on Hainje-kori ovijä4estyk-

sellå 1-2-1 tai 2-2-1. vanhimmissa
yksilöisså on erikoinen vaakatasos-

yläpuolella samanlainen reittikaavio

kuin raitiovaunuissakin. DAFbussien moottorinääni tuo mieleen
HKL:n vanhat Sisut - mootlori on

nimittäin DAFin

lisenssillå
valmistama Leyland 0.680. HainjeDAF-autot on numeroitu 200-ja 300-

sarjaan.

1980-luvun

gaspäällysteisillä penkeillå. Linjanumerokilpi on auton joka sivulla ja
måårånpäätekstikin on keulan
lisåksi vielå oikeallakin sivulla. KiMet

ovat nauhamallisia, mutta kaukoohjattavia. Hainje-Voivot on numeroitu soo-sarjaan.

'1990-luvun bussit liikennelai
toksella ovat edelleen mahuri-Volvoja, mutta nivelmallien rinnalla on
nyt myös joitakin kaksiakseljsia yksilöitii. Korimerkkeinå ovat keskenään
hyvin samannäköiset Befthof.ja Den

Oudsten. Kaksiakselisten bussien
ovijårjestys on 1-2-0. Monissa autoissa on rullakilpien sijasta matriisikilvet. Linjan måårånpää on nivelautoissa edelleen mainittuna se-

loppupuolella

kä edesså että oikealla sivulla. Linja-

siirryttiin sitten Volvoihin. Alustana
B'1oN4-nivelmalli ja ko na uudennåköinen Hainje 2-2+2-0 -o\tilla.

numero on auton kaikilla puolilla.
Vaikka linjatunnus onkin mainittu
moneen kertaan, on sen selkeydessä toivomisen varea Osa busseista on varustettu kameravalvonnalla, jota käytetäån påäasiassa
yölinjoilla. 1990luvun bussit ovat
400- ja soo-sarjan numeroilla.
Vanhimpien DAFien päåvåri on

Tuulilasi on nåisså autoissa yksiosainen voimakkaan kaareva. TåF

lainen tuulilasi oli jo uudemmissa
DAFeissa ja on myös kaikissa uudemmissakin busseissa. l\ratkustamossa istutaan punertavilla kan-

Vanhinta GBV:n bussikalustoa edustaa DAF/llainje nrc 248.

Anstelstation
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1

998

tumma ruosteenPunainen. Korin
helmat ja ikkunoiden YmPärykset
ovat tummanharmaata, katto vaa_
leanharmaa. Uudemmat DAFit on
maalattu hiukan vaaieammalla
punaisella. Kodn alaosa on näissä
busseissa tummanPunainen _ toi_
sena vårinä on vaaleanharmaa1

980-luvun lopun Hainje-Volvot ovat

pääosin punaisia- Puskureissa ia
ikkunanympäryksissä on mustaa,
katto ja ovet ovat vaaleat Kyljissä
kulkee lisåksi kelta_oranssi raitanauha.

lggoluvun bussien väritys

on
uusimon
Päävarl
tvvstin erilarnen.
;isb raitiovaunuista tuttu vaaleanharmaa. Korin alareuna on tumman-

sininen, ovet punaiset ja joissakin
nivelautoissa kulkee kyljissä taas
kelta-oranssi raitanauha Joitakin
vanhoja DAFeja on myös maalattu
l.rusilla våreillä.
IVainoksia busseissa on hyvin
harvoin ja kokonaan mainosmaa_
lattuja yksilöitå ei ainakaan kesällä
998 näkynyt.
'1

lean- ja tummansinistä. Tämä Iienee
jonkinlainen valtakunnallinen yleis_

istuinpäällys on tekonahkaa. Värikkyyttä sisåtiloihin tuovat punaiset
pystytukitangot. Myös NZH:n yöbusseissa on kameravalvonta.
Midnetin kalustosta on vain
våhän tietoja - yhtiön bussitliikkuvat

väritys. l\4uut NZH:n bussit ovat ylä-

pääasiassa keskustan ulkopuolella.

NZH ja Midnet

Osa NZH:n busseista on keltai_
sia, korin alareunassa lisäksi vaa-

osaltaan valkoisia, alaosa on vaa_
leanharmaa ja välisså on keltainen
alue. l\4yös NZH:n bussit iatkavat
mahuri-Volvo-linjaa. Alustana on
810M nivelellä ja ilman. Kori on
päåsåäntöisesti Berkhof . Yhtiöllä on
jäljellä vielä joitakin DAF-bussejakin

Den Oudsten ja Hainje-koreilla,
mutta ainakin Amsterdamin
seutuliikenteesså suurin osa
busseista on uusia Volvoja. Nivelauiojen ovuärjestys on 1-2+2-0'
kaksiakselisten l-2-0. Varustukseen kuuluvat kauko-ohiattavat
linjakilvet, joko rullatyyppiset tai
matriisikilvet. Linjanumero on edes-

sä, sivulla ia takana. Päätepaikan
nimion sekä edessä että sivulla. Sisustus on vaaleanharmaa Ainakin
uusimpien bussien harmaat istuimet
ovat erittaiin hyvin muotoillut, mutta

Esimerkkiautona olkoon takamootOudsten-korilla.
Väritys keltainen vaalean- ja tummansinisellä alareunalla.

to nen DAF Den

METRO / SNELTRAM

Amsterdamin lgToluvulla avatun mehon sanotaan varcinaisesti
koostuvan vain Yhdestä linjasta
Tålle linjalle on kuitenkin vuosien
kuluessa tehty ioitakin haaraumia,
joista uusin on niin pitkä, että sitå
voisi kyllä nimittää omaksi linjakseen. Kaiytössä ovat linjanumerot
50, 53 ja 54. 53 ja 54 lähtevät
keskusrautatieasemalta aluksi tunnelissa, mutta nousevat pian maan_

pinnalle. Reitit kulkevat yhdessä
Duivendrechtin asemalle asti, jonka

jålkeen ne erkanevat omille reF

GVB 521, Volvo BIOM nivel Hainie-koilla vuodelta 1987
Pnns Hendtikkade 23.

6.

1

99

I
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Uusila värcillä maalattu DAF/llainje sekä uudehko Volvo B10M nivel
Den Oudsten. Keskusrcutatieasema 23.6. 1 998

NZH:n petusbussiVolvo B10M nivel Be*hof-korilla nrc 7160 vietellään
auto 7607 DAFDen Oudsten. Keskusrautatieasema 23.6.1 998
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teilleen. 50 on uusin haara, joka
eteläosaltaan kulkee samaa reittiä
kuin 54, yhden asemavålin myös
53:n kanssa yhdessä, mutta
erkanee sitten lånteen omille
teilleen. Linjaa 50 ajetaan uudella,

LIPPUJÄRJESTELMÄ JA
VYÖHYKKEET

Yhteistä reittiä mennäån kuusi asemavåliä, jonka jålkeen 51 erkanee

länteen, mutta nyt puolestaan
ZuidlWTC:n asemalta metro 50

Hollannissa on kåytösså koko
maan kåttiava yhtenåinen vyöhyke-

raitiolinja 5 kååntyvåt etelåän ja
jatkavat yhdesså pikaraitiotienå

2000:een vyöhykkeeseen, joista
Amsterdamissa on 11ja koko RoAalueella monta kymmentä. Kau-

yhteiselle radalle metro 50:n kanssa.
jatkaa yksinåän lånteen, kun taas 5l
ja samalla asemalla seuraan liittynyt

53/54:stå poikkeavalla kalustolla ja
sekin kulkee enimmäkseen mäan
pinnalla. Suuri osa metron maanpäållisestå linjastosta kulkee samaa
ratalinjaa junien kanssa.
Pikaräilioiie-sneltram on oikeastaan vain kahden erillisen raitio/metrolinjan yhteinen loppupåå. Toinen

lippujärjestelmå. Valtio on jaettu noin

pungin keskusta muodostaa yhden
vyöhykkeen (nro 5700). Kovinkaan

Amstelveenin alueelle- Linian 51vaunut voivat ottaa virtaa niin
ilmajohdosta kuan virtakiskostakin.

pitkålle ei kuitenkaan tarvitse lähteä,

kun vyöhykeraja on jo edessä.

Koko metroverkon asemien lukumåårä on 33. Mukana ei ole Pika-

on raitiolinia 5, joka kulkee taval-

Raitiovau nu linjoistakin vain kaksi on

sellaisia, jotka voi ajaa päästå
pååhän yhdellä vyöhykkeellå.
Toinen on linja 6ja toinen turistireitti
20. Bussilinjat kulkevat kaikki

raitiotieosaa. Sneltram-osuudella on

linjalla 5 kymmenen asemaa ja
linjalla 51 '16 asemaa (joista 8

lisena raitiovaununa keskustan kaduilla, mutta muuttuu sitten linjan
loppupäåsså pikaratikaksi. Toinen

yhteisiå linjan 5 kanssa).

on linja 51 joka låhtee keskus-

usealla vyöhykkeellå.

rautatieasemalta samaa tunnelirataa pitkin kuin metrolinjat 53ia 54.

ku

Lippuvalikoimaan kuuluvat
ljettajilta tai rahastajilta ostettavat

50
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yhden tunnin lippu (uurnetkaart),
kahden-, kolmen tai kahdeksan
raidan kerta/sarjalippu (strippenkaart) sekå päjvälippu. Etukäteismyynnissä ovat 15- tai 45-raidan
st.ippenkaart ja Circle Amsterdarnpåivålippu. Vakituisille asukkaille on
lisåksi tarjolla erilaisia nåyttölippuja.
Tunnin iippu on nimensä mukai-

sesti tunnin voimassa. Miksikään
parin pysäkinvälin kertalipuksi siitä
ei kuitenkaan ole, sillä se maksaa
neljä ja puoli guldenia eli floriinia
('1NLG = n.2,80FlM). Sen sijaan sillä

voi matkustaa vyöhykerajoista
piittaamatta Amsterdamin, Diemenin
ja Duivendrechtin alueella. Esikau-

punkialueella iiikkuvan turistin on
tosin vaikea tietaiä, koska ollaanjuuri
näillä kolmella alueella, koska taas
jossain rnuualla.
Strippenkaart on kertalipun ja
sarjalipun yhdistelmå. Esimerkiksi
kahdeksan raidan lipussa on tilaa
kahdeksalle leimaukselle. Se ei
kuitenkaan ole kahdeksan matkan
lippu, kuten 10-matkan lippu
Helsingissä, vaan leimattavien
raitojen måårå yhdellå matkalla riippuu matkustetiavien vyöhykkeiden
mååråstå. Yhdelle vyöhykkeelle
raitoja tarvitåan kaksi, kahdelle vyöhykkeelle kolme jne. Leimaa ei
tarvita joka raitaan, vaan se lyödåån

vain viimeiseen tarvittavaan raitaan

ja kaikki sen alapuolelia olevat leimaamattomat raidat ovat siis jo
käytettyjå. Busseissa leimauksen

tekee kuljettaja, raitiovaunussa
rahastaja, jos sellainen on- ltse
leimattaessa toimitaan nåin; jos
tehtävänä on esimerkiksi neljån
vyöhykkeen matka, lasketaan
lipusta alhaalta lukien neljå vapaata

raitaa, taitetaan ne lipun alle ja
leimataan seuraava eli viides raita
leimauslaitteessa.

Kahden ja kolmen raidan strippenkaartit ovat aina kertalippuja,
koska niillå voi tehdå vain yhden
vaihdollisen matkan yhdellä/kahdella vyöhykkeellä. Useamman €i
dan liput voivat olla kerta- tai saialippuja riippuen siitä, tehdåänkö
niillä yksi pitkä matka vai useampi
lyhyt matka. Kahden raidan strippenkaart maksaa kolme guldenia,
kolmen raidan 4,50 ja kahdeksan
raidan lippu 12 quldenia. Etukäteismyynnisså olevat 15 ja4s-raidan
liput ovat kuitenkin suhteellisesti

MtTto 3.1998

edullisempia - hinnat
33,75.

ovat

11,50 ja

Päivälippu liikennevålineestä
ostettuna maksaa 12 guldenia mutta

etukäteen ostettuna sen saa
kympillä. Circle Amsterdam-påivålippuja saa myös useammalle päivälle. Kaksi päivåå maksaa 15 guldenia ja siitä ylöspäin hinta nousee
aina neljä guldenia lisåpåivåltå yhdeksään päivään asti. Vyöhykkeiski
ei päivälipun kanssa tarvitse vålit-

tää, kunhan taas liikkuu Amsterdamin, Diemenin ja Duivendrechtin
alueilla. Koska monet linjat kulkevat
muillekin alueille, eikå tätå alueko-

konaisuutta ole erityisesti linjakarttoihin rajattu, voisi olla mielekkäämpää mainita lipussa niiden
vyöhykkeiden numeroi, joilla saa
matkustaa, ne krn on merkitty linjakarttoihin ja pysäkeille.
Mainittakoon vielä, että lippujen
leimauksiin ei tule päivämäärää
normaalimuodossa vaan leima sisäl-

tåå viikon numeron ja viikonpäivälyhenteen.

HYPÄTÄÄN KYTnIN
Raitiovaunut
Låhes jokaisella pysäkillä on katos ja pysåkkimerkki on valaistu.

lGtoksen vakiovarusteina ovat koko
seudun linjakartta sekå linjojen pysåkkikohiaiset aikataulut. Aikataulut
löytyvåt niin kaupunki-, kuin seutulinjoillekin ja esitystyyli on samanlainen ku,n kesällä 1998 esitellyisså

pitäisi menetellä. Liikennelaitoksen
opasvihkonen neuvoo nousemaan
raitiovaunuun aina takaa. lJseimmissa vaunuissa onkin takaosassa
rahastaja, joten tässä tilanteessa
takaa sisäånmeno onkin aivan oikein. Toisissavaunuissa kuitenkin

sisåånmenoon kåytetään etuovea
kutettajan tarkastaessa liput, eikä
kaikkein uusimmissa mtikoissa ole
sen paremmin rahastajaa klin takaoviakaan. Nåihin vaunuihin voi valmiin lipun kanssa nousta mistä tahansa ovesta. Ovien kohdalla on
leimauslaitteet. Jos matkalippua ei
vielä ole, ostetaan se kuljettajaltaSysteemi on siis hiukan sekava.
Kun matkustaja on menossa vaikkapa keskusrauiatieasemalle ja sinne
menevät pysåkin kaikkilinjat, on vaikea lietää minkå linjan minkälainen

vaunu on ensimmåisenä tulossa.
Pitäisikö lipunostajan siis asettautua

sille kohdalle, mihin takaovet
mahdollisesti osuvat vaunun pysähgessä, vai pitäisikö tähdätä etuovelle. Pysäkkjalueet ovat pitkiä ja
kaksiniveliset vaunut ovat pitkiä.
Nåyttölipun kanssa matkustavataas
miettii, pitäisikö lippu olla valhiina
tarkastusta varten vai tuleeko sieltä
sellainen vaunu, johon voi painella
sisåån jostakin keskiovesta lippua
sen kummemmin esittelemättai.
Vaunussa tunnin lipun leimaa
rahastaja tai kuljettaja, tai se leimataan itse leimauslaitteessa vaunutyypistä ja linjasta riippuen.
Myös Circle Amsterdam-päiväliput

Raitiovaunupysåkeiltä löytyy siis

leimataan ensimmäisen matkan
yhteydessä. Strippenkaartia käytettåessä kuljettajalle/rahastajalle
ilmoitetaan määränpäåja hån tekee
leimaukset sen mukaisesti. ltse leimatessa taiteillaan lipun kanssa
siten kuin lippujårjestelmåkappaleessa kerrottiin.
Kuljettaja yleensä kuuluttaa
pysåkit ja matkan edistymistä voi

kaikki tarpeellinen informaatio ja
joillakin keskustan pysäkeillä on
vielä lisäksi näyttö, joka reaali-

seurata myös katonrajassa olevasta
reittikaaviosta. Siinå on linja kuvattu
pysåkkeineen ja lyöhykerajoineen-

aikaisesti kertoo kolmen seuraavan
vaunun tuloajan. Raitiovaunun keulassa on linjanumeron lisåksi vielä
reitin måärånpää merkitty. Tähän
astj kaikkion siis hyvin, mutta sitten
seuraa pientä epävarmuutta. Raitio-

Joidenkin pysäkkinimien kohdalla
on lisåksi mainittu låhiympäristön
tärkeitä kohteita. Kaavioon on myös
merkitty tärkeimmät reittikadut.

liikenteessä on nimittäin erilaisia

tähyillå pysåkkikilvestä, vaan sen

rahastussysteemejä, eikä valmistau-

näkee paremmin Patoksessa olevan
linjakartan ylåreunasta. Nimien seu-

Helsingin sisåisen liikenteen pysåk-

kikohtaisissa aikatauluissa. Aikataulujen tuottamisessa Amsterdam
on Helsinkiä edellä - informaatio
niin sisäisistä- kuin seutulinjoistakin

on yhtenäistaå, eikä jakautunut niinkuin Helsingissä HKL / YTV{uo-

toksiin.

tumaton turisti aina tiedä, miten

Pysäkeille tultaessa ei pysähdyspaikan nimeä yleenså kannata
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asem n all a rcitjov a u n up y sä ki n rca a Ii a i k a n äW.
Oikea a raitiovaunun Pysäkki, ioka vastaa liikennevälinettä
esitävää kuvaa lukuunottamafta bussipysäkkiä
V

€aminen on usein tarpeellista, koska kuulutuksista on vaikea saada
SEIVäå.

Pysåihtymismerkinantonapit ovat
ikkunapilareissa sekå oven kohdalla
tukitangoissa. Painalluksesb ei kuu-

lu mitäån merkkiåäntå, matkustamossa oleva Punainen valo vain

sä. Painalluksestra ei kuulu mitåån
merkkiåäntä punainen lamppu vain
syttyy. Aivan kuten raitioliikenteessä, ovet eivät aukea automaattisesti, vaan ne on avattava erillistä oven_
-

avausnaPPia Painamalla "deur
open"-valon sytyttyå. Merkinantonapista painaminen ei avaa ovea.

syttyy. Minkäånlaista tekstimuotoista

Tåmå järjestelmä on voimassa niin
GVB:n kuin NZH:n busseissakin.

taessa ovet on itse avattava erillistå

Seutubusseista on vielä muis_
tetiava se. että keskusrautatieasemalta vastakkaisiin suuntiin lähteviå

aukea pysähtymismerkinanlonappia
painamalla. Ovet sulkeutuvat auto_

linjoja on yhdistetty heilurilinjoiksi, eli

'pysåhtyy"-valoa ei ole. Poistutovenavausnappia painamalla "deur
open'-valon sytyttyä. Ovet siis eivåt
maattisesti. Sulkeutumista sååtelee

alin porrasaskelma, jota siis voi
painaa jos haluaa varmistaa, ettei
ovi sulkeudu ennenaikaisesti.
Bussit
Bussiin meno on Yksinkertaista.

Sisåånkäynti taPahtuu aina etuovesta, kuljettaja leimaa tai tarkastaa liput - strippenkaartin yhteydessä ilmoitetaan mååränPåä.
GVB:n busseissa on Yleenså samanlainen reittikaavio kuin raitiovaunuissakin ja kuljettaja kuuluttaa
pysäkit. NZH:n seutubusseissa ei
sen srjaan ole reittikaaviota, eikä
kuljett4a kuuluta. Pysåkkikatoksen
kuitenkin
informaatio
seutubusseillekin yhtå täydellistä
kuin raitiovaunuille ja GVB:n
busseille. Pysähtymismerkinantonapit ovat busseissakin ikkuna_
pilareissa ja poistumisovien vieres-

on

12

samannumeroinen linja voi lähteå
terminaalista kahteen eri suuntaan.
Kannattaa siis katsoa, mitå linjakilvesså lukee.
Metro ja Pikaraitiotie

Metrossa on avoin rahastusjårjestelmå - liput ostetaan automaatista tai lippuluukulta ja liPpujen
oikeellisuutta eivät katso muut kuin
sattumanvaEisesti kohdalle osuvat
tarkastajat. Vaikka metroverkosto
onkin suppea eikå risteysasemia
ole, pitåå monella asemalla silti olla
tarkkana löytääkseen oikealle laiiurille. Metroradat kulkevat nimittaiin
suurelta osin samaa rablinjaa bval_
listen junien kanssa ja asemat ovat
yhteisiå.
Metron eri linjaversioilla on
numerot 50, 51, 53 ja 54. Linjoilla
53 ja 54 kulkee Perinteisiä metrovaunuja, linjalla 50 on aivan uutta

kalustoa ja 51 on pikaraitiolinja

omalla vaunu9ypilläån- Asemilla ja
junissa on nähtåvillä selkeä kartta,
josta näkyy mihin mikåkin linja me'
nee. Suunnistus laitureille tapahtuu
pååasiassa pååteaseman nimen
mukaan ja mm. laiturilla seuraavan
junan ilmoittavassa opasteessa on

siinäkin vain määränPååaseman
nimi, ei linjanumeroa. Pikaraitiotielinja 51 ei keskusrautatieasemalta lähtiessåän mitenkåän eri
tyisesti erotu metrolinjoista, vaan on

ikäänkuin yksi niistå, muuttuen
pikaraitiotieksi vasta reitin loppupuolella.

Metro/sneltram-liikenteessäkin
piutå ovet avata itse. Ennen ovien
sulkeutumista kuuluu "ding-dong'he.kkiääni, jonka jålkeen ei ovesta
enää pidå yriftåä kulkea.
LINJAKARTAT
Lilatkailijan lqsyessä linjakarttäa,
kåteen työnnetåån joka käånteesså

opasvihkonen Amsterdamin joukko-

liikenteestå. Opas kertoo perustietoja matkalipuista ym. ja keskiaukeamalla on pieni linjakartta, johon on merkitty raitioliniat, osa
GVB:n bussilinjoista sekå metro- ja
junaradat kantiakaupungissa. Myös
vyöhykkeet ovat nåkyvissä. Tåmä
varmaan riittååkin useimmille turisteille, mutta laajemmalla alueella
Iiikkuva tuskastuu heti vaillinaiseen
informaatioon. Hän alkaa heti etsiå
informaatiopisteistä pysåkkikatoksissa nåkyvåä koko seudun karttaa,
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jossa on kaikki reltit raitiolinjoista
seutubusseihin sekå linjaluettelo.

VIELli vÄHÄN JoTAKIN

joskus myös museobussilla. Kau-

Mutta sitåpä ei nijn vain löydykåån,

Liikennelaitos GVB:n informaatio-

ja turistiratikka 20:n lisäksi tehdå

jos on erehtynyt matkustamaan

kaupunkiin kesällä. Kartan virallinen

voimassaoloaika nimittäin loppuu
kJulemma toukokuussa ja seuraava
ilmestyy syyskuussa. Edellinen
painos on tietenkinjo loppunut, joten
kunnon kartan saaminen kesållå voi
olla lähes mahdotonta. l\4yöskäån
aikataulukirjaa ei kesällå saa ja
asemilla esiintyväå selkeää
metrolinjakarttaa ei sitäkäån ole
saatavissa.
Ainoa kesållåkin löytyvä muu
kartta on "Snelwijzed. Sen toisella
puolella on kaavio raitiolinjoista ja
siihen on merkitty kaikki pysåkit
nimineen sekä vyöhykerajat. Toisel-

pungin voi myös kanavakierroksen

toimisto sijaitsee keskusrautatieasemaa vastapäåtä. Matkalippuja
saa myös GVB:n pååkonttorin
alakerrasta osoitteessa Scheepvaarthuis, Prins Henrikkade 108
(noin 200 metrin päässä edellisestii)

sekå VVV:n maikailutoimistoista,
joista toinen on GvB-infon vieressä
ja toinen Leidsepleinillä.
GVB:llå ei ole omia internetsivuja, mutta pelkistettyä Eittitietoa
löyw GvB:ståkin valtakunnallisilta

joukkoliikenneyhteys-sivuilta
osoitteessa www.ownl

Amsterdamin raitioliikennemuseo ei voi ylpeillä suurella
kalustonäyttelyllå. Museossa on

ja siihen merkittynå turistiratikka

la puolella on kantakaupungin kartta

kuitenkin kauppa ja kalustonäyttelyn
sijasta toimintaan liittyvåt oleellisesti

20:n reitti pysåkkeineen.

ajelut vanhoilla raitiovaunuilia ja

kiertoajelun museoraitiovaunulla.
Museon sijaintipaikka on Haarlemmermeersiation kantakaupungin
lounaiskulmalla. Sinne päåsee keskustasta raitiovaunuilla 6 ja 16 sekä

seutubusseilla 170 - 172. Yhden
vyöhykkeen lippu riiteiä. Museo on
avoinna loppukevååstä alkusyksyyn
lauantaisin ja sunnuntaisin.
Nykyisistä raitiovaunuista on tehty kirja "Amsterdamse Trams 19851995". Se on hollanninkielinen, muF
ta luonteeltaan kuvateos, joten vieraasta kielestii ei ole haittaa. Kirjaa

ei nåkynyt raitiovaunumuseossa,
kuntaas bussikirja "Amsterdamse
autobussen 1908-'1960" sieltä löytyy. Ratikkaki4aa myi kirjakauppa

Scheltema Holkema Vermeulen,
osoitteessa Koningsplein 20.
Låhdetietoja:

Adriaen Louman: Amsterdamse
Trams 1985

-

1995

Tourist Guide to public transport
Amsterdam
MichaelTaplinr Light Rail in Europe
ROA lijnennetkaart
GBV nieuws, zomer 1998
Lipunhinnat kesä 1998
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Teksli Daniel Fededey

KANTAKAU PU NGIN JOU KKOLIIKENNE.
SELVITYS KANJO
vuonna 1994 asetettiin tYÖryhmå
laatimaan selvitys Helsingin kantakaupungin joukkoliikenteestå. Tåmän tGnjo-selvityksen nimion muutaman kerran lehdessämme vilahtanutkin, mutta seuraavassa kerrotaan, misui selvityksessä on oikein
ollut kysymys.
Kanjo-projeKi on ollut HKL:n ja
kaupunkisuunnitteluviraston yhteistyöprojekti, jolle asetettiin tavoitteeksi "suunnitella vleiskaava 1992'.n ia
päåkaupunkis;udun liikennejärjes-

telmäsuunnitelma 2020:n Pohjalta
kantakaupungin joukkoliikennejårjestelmå, joka tekee mahdotiiseksi
kehittåiä vaiheittain kantakaupungin
joukkoliikennelinjastoa pyrkimyksenå parempr palvelutaso, pienemmät
kåyttökustannukset ja viihtyisämpi
liikkumisympäristö". Selvitys on laadittu vuosina 1994 - 97ja on nyt saa-

tu påätökseen.
Selvityksessä låhdettiin alunpe'
rin tutkimaan kahta päävaihtoehtoa.
Molemmissa lähdetään ns o+-tilanteesta, mikå merkitsee, ettii metro
on nykyisenlaajuinen ja raitioteitä on
laajennettu påäasiassa asuntokåyttöön otetuille satama-alueille Tåmå
O+-tilanne on myöhemmin selostettu tarkemmin. o+-tilanteeseen on
sitten lisåtty erilaisia raideratkaisuja'
joiden ajatuksena on oleellisesti vähentää bussiliikenteen osuutlä keskustassa sekä myös lisåEl joukkoliikenteen käyttöå kokonaisuudessaan.

Ensimmäisessä Påävaihtoehdossa nykymetron ja VR:n lähiliikenteen rinnalla on tehokas raitioliikenne, joka melko radikaalein ratkaisuin
on saatu nYkyistå nopeammaksl Ja

houkuttelevammaksi. Tämå vaihtoehto on nimeltäån RATIKKA. Alavaihtoehto KEHÄMTIKKA sisåltåä
pitkiå raitiotietunneleita maanalaisine asemineen.
Toisessa Pååvaihtoehdossa kan-
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takaupungin liikennejärjestelmä rakentuu raskaan raideliikenteen ympärille. on tuikittu metron jatkamis-

tarkempi selostus RATIKKA-vaihtoehdon yhteydesså.

ta Sörnåisistä Pasilan kautta Kamppiin, VR:n ns. pisararataa sek:i integroitua eli metrolle ja VRllle yhteistä rataa. Kaikki nämå vaihtoehdot eli
METRO, PISAM ja INTEGROITU
on kuitenkin eri syistä todettu nykytilanteessa huonoiksi. Niistä on tässä artikkelissa lyhyt selostus.

O{ILANNE
Kaikissa vaihtoehdoissa on ka_
tutason perusratkaisuna sama pro_
jektin toimesta laadittu ja tutkittu
raitioliikenteen kehittåmisen perussuunnitelma. Tässå suunnitelmassa
såilyvät nykyiset linjat pääosin. lGr-

tasta nåkyy, mille alueille raitioliikennettä on laajennettu. Nåitä alueita ovat etelässä Jätkäsaari, idässå kantakaupungin itåranta (Sompa-

saari) ja Toukola/Arabian €ntia sekä

lännessä l\4unkkivuori. Lisäksi
Arkadiankadun raitiotie on korvattu

rataosalla Salomonkatu - Rune_

berginkatu sekä Mechelininkadun Caloniuksenkadun raitiotie radalla,
joka kulkee Ruoholahdesta VR:n
purettavan satamaradan kuilussa
Runeberginkadulle ast!. Satamaradan kuiluun on kuitenkin suunniteltu myös keskustan autotunnelia.
Linjastomuutokset nYkYtitanteeseen venattuna ovat seuraavat:
pidennetäån Koskelaan.
Koskelan ratikasla on kerrottu taF
Linjaa

1

6 pidennetään etelässä
Jåtkåsaareen- Linjan 6 pohjoinen
Linjaa

pååtepiste on Påijånteentiellä, Iinjan

8 Arabianrannassa. Tämä johtuu
HKL:n 1995 tekemästä esityksestä
Joukkoliikennelautakunnalle vaihtaa
keskenåån linjojen 6 ja 8 pohjoiset

päätepysåkit. Lautakunta hylkäsi
esityksen, mutta tähån suunnitelmaan se ilmeisestiiäi kuitenkin "rcikkumaan".
Linjaa 8 pidennetåån myös Jåtkäsaareen. Lisäksi se kulkee Mechelininkadun sijaan VR:n satama€dan rataleikkauksessa, jos leikka-

us saadaan raitioliikenteen käyt-

töön. Kalliossa linja I ajaa Sörnåisten metroaseman srjaan Sturenkadun kautla.
Sompasaareen liikennöi uusi raitiolinia Erottaja - Sompasaari - Hermanni-

o+-tilanteessa metro on nykyisenlainen vuosaaren haaroineen.

RASKAAN RAIDELIIKENTEEN
VAIHTOEHDOT
Seuraavassa kåsitellään lyhyesti
Kanjo-projektjn raskaaseen raidelii-

kenteeseen liittyvät vaihtoehdot.
Koska vaihtoehtojen toteutuminen
on ainakin lyhellå tähtiimellå epätodennäköistå, ei tarkempaan käsittetyyn ole ryhdytty. Vaihtoehtoja ovat

Metro, Pisara ia lntegroitu.

kemmin RAtTlOssa 1*'1998.

METRO

Linjat 38 ja 3T kulkevat Atkadian-

Metro-vaihtoehdossahaaroittuu
asemalta metrorata PasiKampin
meisten tietojen mukaan Etu_Töölön
ja
Leppävaaraanedelleen
laan
asukkaat ovat kuitenkin aseftuneet
ja
vålissä
olisi TÖöpoisPasilan
Kampin
vastustamaan raitioliikenteen
Töölönlön
asema'
sisåänkåynnit
tumistaArkadiankadulta.Muutosjää
ja
kohdalta.
Oopperan
torilta
nåiltä nälqmin
Linja 4 haaroitetaan Munkkivuo- Metrohaara olisi ollut vaihtoehto
jo rakennusvaiheessa olevalle Lep_
reen. Munkkivuoren raitiotiestä

kadunsijaånSalomonkatua.Vii-

toteutumatta.
on

RAtTto 3*1998

RATIKKA
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pävaaran kaupunkiradalle eli rantaradan leventämiselle neliraiteiseksi
Leppåvaaraan saakka. Tämän mukaan metrolla olisi liikennöity linjoja
Leppävaara - Mellunmäkija Ruoholahti - Vuosaai. Rantaradanja met-

edellytsten puitteissa. Toiminnalli-

ron jakelu keskustassa ja taiten myös

erilaisia. Liiken nöinti yhteisellä rataverkolla antaisi mahdollisuuden hyviin vaihtoyhteyksiin raideverkon si-

liityntåliikenteen toimintaedellytyk-

set olisivat parantuneet. Rautatei-

sia ominaisuuksia ei ole tutkiftu.
Rautateillå ja metrolla on sama
raideleveys. lvlonet muut ominaisuu-

det, kuten titaulottuma, laiturikorkeus ja tekniset jårjestelmåt ovat

den ja metron vaihtoyhteys Pasilas-

sällä ja vaihdottomia yhteyksiä

sa olisi parantunut.

kaupunkisektorien välillä. Liityntä-

Projektin aikana eteni LePPåvaa-

ran lisåraiteita koskeva valmistelu
njin pitkälle, että hankkeesta syntyi
valtion taholta budjettipäätöksiå (lisåraiteiden rakennustyöt alkoivat
kevåållä 1998). Tåmån vuoksi sekai
lntegroitu- ettå Metro-vaihtoehdot

liikenteen toimintaedellytykset paranisivat.
Projektissa on tutkittu integroin-

nin teknisiå edellytyksiä. Metrotunnelit edellyttävät, että kalusto
kehitettäisiin metrokaluston pohjalta.

Leppåvaaran lisäraidehankkeen

tulivat toteutuvuudeltaan kåytånnös-

sä mahdottomiksi.

kåynnistyminen on kuitenkin omalta osaltaan vienyt pohjan lntegroitu-

PISARA
Pisara-vaihtoehdossa on rautateiden uusi lenkkimäinen Yhteys
Pasilasta Hakaniemen kautta keskustaan ja Töölön kautta takaisin
Pasilaan. Asemat ovat Hakaniemessä, Töölösså (ks. Metro-vaihtoehto)
ja Erottajalla.

Muodostamalla VR:n ratalenkki

Helsingin kantakaupungissa voidaan osa låhiliikenteen junaryhmiä
yhdiståå, millä rationalisoidaan ju-

nien kåyttöå. Pääradan junia voi
ajaa ratalenkin kautta rantaradalle

ja

l\4artinlaakson radalle. Tämä tehostaa kaluston kiertoa. Rautatei-

den jakelu paranee kantakaupungis-

sa asemien lisääntyessä kahdesta
neljåån, mikä parantaa samalla
liityntåliikenteen toimintaedellytyksiå. Hakaniemesså saadaan hyvå
vaihtoyhteys metroon.
Vaikka rakennuskustannukset
ovatkin erittiin suuret. saadaan toi

vaihtoehdon toteuttamiselta.
RATTIOVAUNUIHIN

PERUSTUVAT VAIHTOEHDOT

Kanjo-projektin toinen päävaihtoehdoista perustuu siihen, että raskaan raideliikenteen verkko pysyy
nykyiselläån. Raideliikenteen osuutta nostetaan laajentamalla voimakkaasti raitiotieverkkoa. Ratkaisuja

on kaksi. RAIIKKA-vaihtoehdossa
laajennetaan nykyverkostoa ja muu-

tetaan linjoja. Vain linja 10 jää ennalleen, ja mm. vuodesta 1922 lähes nykyisenkaltaisena liikennöinyt
keltainen linja 3 lakkautetaan. RaL
tioliikenne Viipurinkadulla Kalliossa
pååttyy kokonaan. PIKAMTIKKAEIi

C-RATA.

EIi

KEHÄRATIKKA-VA|h.

toehdossa rakennetaan Pasilasta
keskustaan raitiotietunneli, jonne
johdetaan muutama raitiolinja.
RATIKKA

saalta suuriå siiåstÖjå, kun kaluston-

leNonkatua ja Käpyläntietå autolinjan 55 reitille siten, että raitiotie
muodostaa Kunnaliskodintien jälkeen silmukån Juhana Herttuän
lå ja Anfti Korpin tiellä.

tiel

Linia 2 Me.ikatu - Liniat. Merikadulle rakennetaan Esson huoltoaseman kohdalle silmukka. Täältä
matka jatkuu ft4erikatua pitkin Laivurinkadulle ja Fredrikinkadulle. Bulevardin pohjoispuolelle rakennetaan
jo kauan suunnitelmissa mukana
ollut Fredrikinkadun raitiorata, jota
pitkin linja 2 liikennöi Kampin metroasemalle. Täältä reitti jatkuu Salomonkatua Lasipalatsin kautta Kaivokadulle, mistä linjan 2 nykyistä reittiä Diakonissalaitokselle.

Linia 3 Eila - Kauppatori - MeiIahti. Nykyisen rengaskolmosen reitistii noin puolet jää liikennöitäväksi
uudelle bussilinjan 14 korvaavalle
raitiolinjalle. Perämiehenkadun silmukasta alkava reitti seuraa nykyisen 3T:n reittiä ainaTöölöntorille asti. Töölöntorilta kolmonen kääntyy
Topeliuksenkadulle- Päätepysäkki
sijoittuu Meilahden klinikoiden tienoille.

Linia 4 Kataianokka (termi

naali) - Munkkiniemi. lvlunkkivuoren radan toteutumisen yhteydesså
haaroitetaan linja 4 siten, että sen
päätepiste Katajanokalla vaihtuu.
Linjan vuorovälit harvenevat ruuhka-aikana nykyiseståi 4 - 5 min vuorovålistä 8 minuuttiin. Harvennuksen

korvää lähes samella reitillä kulkeva Munkkivuoren linja, jonka vuorovåli myös on ruuhka-aikoina
minuuttia. Kun molempien linjojen vuorovälion paitsi ruuhka- myös påivåliikenteessä min, påästään reitti-

I

I

osuudella Laajalahden aukio - Kruu-

nuvuorenkatu neljån minuutin vuoroväleihin.
Linja 5 Katajanokka - Munkki-

tarve pienenee ja palvelutiaso para-

Tässä vaihtoehdossa on täyden-

vuori. Merisotilaantorilta alkava reitti

nee- ProjeKi suositteleekin PISARA-

netty o+-tilannetta eräillä uusilla

vaihtoehdon tarkempaa tutkimista
kaluston, rahoituksen ja aikataulun
toteutettavuuden suhteen.

rataosuuksilla (Fredrikinkatu, Topeliuksenkatu, Aleksis Kiven katu) samalla bussiliikennettå karsien.
Raitiolinjoja on yhteenså kymmenen ja ne kattavat l€ntakaupungin

jatkuu Laajalahden aukiolle linjan 4
nykyreitin kaltaisena. Täältå matka
jatkuu Laajalahdentielle kohti pohjoista ja Munkkivuoreen. Linja kiertåå Ulvilantietå pitkin vastapäivään

INTEGROITU

seuEavasti:
Joukkoliikennelautakunta kehotti

Kanjo-projektia tutkimaan, millä
edellytyksillå olisi mahdollista yhdiståå metron ja VR:n lähijunien liiken-

ne. ProjeKi on tutkinut tåmän vaihtoehdon vain teknisten toteuttamis16

Linia 1 Ki.urgi - Koskela. Koskelan pikaratikka Kopra liikennöi Kirurgilta Rautatientorin ja Hakaniemen kautta Håmeentietä, Mäkelänkatua ja Pohjolankatua pitkin Pohjolanaukiolle. Täåltå matka jatkuu Kul-

Raumantielle. Kååntöpaikka on keskellå Munkkivuorta puistossa. Linjaukselle Munkkivuoressa on olemassa kaksi vaihtoehtoa.

Linja 6 Ruoholahti - Sompasaari - Arabianranta. Linjalle 6 etsitåän uusi kååntöpaikka Ruoholahdenrannasta. Linja jatkuu nykyisRAITIO 3*1998

tä reittiå pitkin Kaikukadulle. Täåltä
linja erkanee kyseistå katua pitkin

(VllRA), joka mahdollisesti tuleva!

dalta Etelårantaan Kauppahallin

suudessa rakennetaan. Ja rata-

uudelle asuinalueelle, joka raken netaan Sömåisten rantaan Sompasaa-

yhteys Koskelan raitiovaunuhalleille
on välttåmön vastaisuudessakin.

ri-Verkkosaai-Hermanninranta -alueelle. Linjauksesta ei voi antaa tarkkaa kuvaa, sitlä alueen katuverkkoa
tullaan muuttamaan nykyisest:i. Lin-

Jätkäsaad - Kallio.Vallila. Jotta Jätkäsaaresta saadaan
alueen imagolle sopiva yhteys keskustaan, johdetaan sinne raitiolinja.
On päädytty uuteen linjaan 9, jonka
reittikadut ovat seuraavatr Jåtkåsaari - VR:n ratakuilu - Runebergin-

kohdalle- Tunneleihin viedåån kolme eri raitiolinjaa, nimiftäin lvlunkki
vuoren linja, lvleilahden - Eiran linja
sekå ennen kaikkea linja 7, josta

ja kuitenkin yhtyy Kotisaarenkadun
kohdalla Hämeentiehen kääntyäk-

seen uudelleen Arabianrantaan.
Arabianrannan raitiotietä on käsitel
ty tarkemmin RAlTlOssa 4t1996.
Linia 7velodromi -Töölö - Senaatintori - Kallio -llmala. Rengaslinjästa on luovuttu. Sen sijaan reitti
pysyy pååperiaatteeltaan samana,
joskin uutena on kierto Töölön ja
Bulevardin kautta. Måkelånkadulta
linja 7 siirtyy pois,jotta Koskelan linjalle voidaan tarjota esteetön kulku.
Reittikadut ovat seuraavatr Velodromin pysåköintialueelle rakennettavalta käåntöpaikalta nykyise reittiä Pasilansillalle. Täältä Pasilankatua etelään ja Nordenskiöldinkadulle. Sitten reittiä Topeliuksenkatu
- Runeberginkatu - Fredrikinkatu Bulevadi - Mannerheimintie Aleksanterinkadulle, josta nylqistå reittiä Hakaniemeen- Hakaniemestå
reifti jatkuu Porthaninkadun, Viidennen Linjan ja Kaarlenkadun kautta
Helsinginkadulle. Hesarilta linia johdetaan uutta Fleminginkadun ja
Aleksis Kiven kadun raitiorataa pitkin Ratapihantielle, taas Pasilansil
lan yli, Pasilanraitiota ja Pasilankatua sekä Radiokatua pitkin viimein
llmalantorille. Linjaa varten rakenne-

taan llmalantorille kåäntösilmukka.
Linja 8 Jätkäsaad - Sötnäinen
-Vallila (Päijänteentie). Linja 8 såilyy pääpiirteiltään nylqisenä. uutta
on linjan jatkaminen Jåtkåsaareen
{tarkempi linjaus on mahdollista vasta asuinalueen suunnittelun edetesså). l\4echelininkadun radan jäädesså pois kåytöstaå johdetaan linja E
Runeberginkadulle ltåmerenkadulta
VR:n satamarädan ratakuilussa.
Satamarådan on tarkoitus jäädå tarpeettomaksi, jos tavaraliikenne siirtyy Vuosaaren satamaan. Vallilassa
linjalle 8 rakennetaan uusi pååtesil-

Linja

I

katu - Salomonkatu - Mannerheimin-

tie - Kaivokatu - Kaisaniemenkatu Siltasaarenkatu - Porthaninkatu Viides Linja - Kaarlenkatu - Helsinginkatu - Låntinen Brahenkatu - Sturenkatu - Sammatintie - Somercntie
- Håmeentie.

Linja l0 Kirurgi. Pikku Huopalahti. Linja säilyy nykyisenäOhessa on taulukot, joista käyvåt ilmi linjojen vuorovälit ruuhkaaikaan ja päivål1å. Lisäksi taulukoista kåy ilmi matkustajamäårä.

Linja Vuoroväli

ruuhka päivå
't 10
10
277
368
488
588
668
779
879
968
I
10 8
Linja Kustann. Llatkustaja-

'1
2
3
4
5
6
7
a
9
'10

Mmldv
17,65
17,52
22,35
17,25
19,65
24,62
32.A0
22. U
24.21
16, 05

määrEvvrk
17 900

38 000

26 600
22 400

27 100
37 500
49 800
20 400
32 700
16 400

muodostetaan Pasilan ja keskustan

välinen pikalinja.
Kehåratikalla on monta roolia Se

tarjoaa Pasilan tasolla nopean
poikittaisyhteyden ja jakeluyhteyden
sekä rautateiltä etki busseista. Kam-

pissa saadaan jatkoyhteydet metrosta sekä Töölön suuntaan että
ydinkeskustan eteläreunalle. Lin-

lastossa tarjotaan nopea yhteys
ydinkeskustan ruuhkaisimman ja
kuormittuneimman verkonosan ohi
niille matkustajille, jotka eivåt ole
menossa ydinkeskustaan.

Linjasto on samanlainen kuin
vaihtoehdossa Ratrkka lukuunottämatta seuraavia neljää linjaa:
Linia 2 Eira- Kauppatod -Keskusta - Linjat. Peråmiehenkadulta
Senaatintorille, mistå linjan 2 nykyistä reittiä Diakonissalaitokselle.
Linja 3 Merikalu " Meilahti. lvlerikadulia Viiskulmaan kuten linja 2
Rarkka-vaihtoehdossa. Viiskulmasta tunneliin. Asemat Bulevardilla,
Kampissa, Kauppakorkeakouluilla.
Hespedankatujen kohdalla katutasoon ja Runeberginkadulta kuten
Ratkka-vaihtoehdossa lvleilahteen.
Linia 5 Kataianokka - Munkkivuori. Katajanokalta Senaatintorille kuten Rafikka-vaihtoehdossa. Se-

naatintorilta Kauppatorille

ja

Etelä-

rantaan, missä tunnelirata alkaa.
Asemat Erottajalla, Bulevardilla,
lGmpissa ja Kauppakorkeakouluilla.
Maan päälle Hesperiankatujen kohdalla. Sieltii Runeberginkatua, Topeliuksenkatua ja Nordenskiöldinkatua Mannerheiminlielle ja edelleen
Munkkivuoreen.

mukka Hämeentieltå Påijånteentien
ja Mäkelänkadun kautta takaisin Hä-

KEHÄRATIKKA

meentielle. Hämeentien käytöstä
pois jäävä rata jåå kuitenkin paikalleen, sillå tarkoituksena on, etet sitå
pitkin liikennöi Viikin pikaraitiolinja

Tåssä vaihtoehdossa rakennetaan tunnelirataa Länsi-Pasilasta
Topeliuksenkadun pohjoispäähån ja

Linja TVelodromi - Töölö -Senaatintori - Kallio - llfiala. Linjalle
7 on kaksi vaihtoehtoa. Joko se liikennöi samaa reittiä kuin Rafikkavaihtoehdossa kuitenkin siten, ettå
osuus Pasilansillan lånsipääsg Topeliuksenkadun pohjoispäåhån on
tunnelissa samoin kuin osuus Hesperiankatujen ja Runeberginkadun
risteyksestå Etelårantaan, mistä
maan påälle Senaatintorille.
Toinen vaihtoehto on pitäytyä
rengaslinjamuodossa. Tällöin linja
kulkisi seulaavia katuja pitkin (tun-

Runeberginkadulta Hesperian koh-

neleissa asemat mainittu): Radanrå-

RA|TIO 3*1998

vht

288 800

17

kentajantie - Ratamestarinkatu
Rautatieläisenkatu - Ratapihantie
Pasilansilta - Tunneli (Töölön tulli)
Topeliuksenkatu - Runeberginkatu

18

-

Tunneli (Kauppakorkeakoulut,
Kamppi, Bulevardi, Erottaja) - Ete-

katu - Unioninkatu - Siltiasaarenkatu - Hämeentie - Mäkelänkatu.

låranta - Pohjoisesplanadi - Katariinenkätu - Snellmaninkatu _ Liisan-

seuraavasti:

Matkustajamååråt muuttuisivat

RAtTtO 3-1998

JOHTOPÄÄTöKSET

Linja Vuoroväli

ruuhka
'1 10
277
368
4a8
588

påivä

17,65
17,96
13,73
17,25
18,72
24,62
37,26
22,84
24,21
16,0s

massa vaiheessa, kuitenkin aikai-

(suora lainaus kyseisestai raportis-

sintaan sen jälkeen, kun raitioliikenteen kehittämistoimenpiteet pinnassa on toteutettu. Tästä huolimatta

Rarkka: Nykyistä raitioliikennettä
nopeuttamalla säadaan huomattavat palvelutasohyödyt ja liiken nöintikustannussäästöt pienin investoln-

I

Linja Kustann. l\4atkrstajaMmk/v määrtvrk

1
2
3
4
5
6
7
8
I
10

on vedetty seuraavia johtopäåtöksiä

ta):

bbö
ttlo

968
10 8

l(ANJO-projektin loppuraporiissa

10

16 300

tehtåvå. Raitioliikenieen kehittämi-

sesta.

seen kuuluu myös vaihtoyhteyksien

Raitioliikenteen vieminen maan
alle on suuri periaatteellinen muutos järjestelmässä. Maan alle sukel-

parantaminen erittåin korkealuok-

kajsiksija sujuviksi.

Kivikaupungin ulkopuolella
(Munkkivuori, Koskela) raitioverkkoa
on mahdollista laajentaa rajoitetus-

ti. Laajennukset edellyttävåt bussi
liikenteen uudelleenjärjestelyjä.
Raitioliikenne on linjastomuutoksin
laajennettavissa nykyisellä toimintaalueella uusille katuosuuksille lisäämättå koko kaupunkilinjaston liiken-

nöintikustannuksia. Laajennukset
yht

309 600

kokonaismatka-ajan lyhenemisestå

ja toinen puoli statuksen pa€nemi-

31 400
16 300
39 700
27 100

30 100
10 900

Kehäratikan hyötykustannussuhde

on kohtuullinen. Vaihtoehdon palvelutasohyödyistä puolet saadaan

nein. Nopeuttaminen on ensisijainen
ja muista toimenpiteistå riippumaton

14 200

104 200
19 400

kustannukset ovat 775 Mmk ilman
kulunohjausinvestointeja. Kehåratikka on toteuteltavissa useam-

on sopeutettava hyvin kaupunkitilan

lu kset edellyttaåvät huolellista toteuttamista niiden sopeuttamiseksi kau-

punkiympäristöön. Metroasemia
oleellisesti pienemmåt asemai ovat
uudenlainen suunnittelukohde. Tun-

neleissa liikennöivät linjat kulkevat
myös pinnassa, ja kalusto on samaa
kuin pintaliikenteessä. Kulunohjaus-

ja turvallisuusjärjestelyt tunneleissa
vaatinevat kalustoon täydentävää
tekniikkaa.

käytön kokonaisratkaisuun. Uuteen

suostTUs

käyttöön siirtyvåt satama-alueet
TOTEUTTAMISEDELLYTfi SET

ovat osa kantak€upunkimaista kaupunkirakennetta ja raitioliikenne on

lGtutason hankkeet voidaan tietysti toteuttaa hanke kerrallaan.
Kehäratikan tunnelityöt voidaan jakaa 2 - 3 vaiheeseen. Laajennuksia
ei kuitenkaan voida kalustopulan takie toteuttaa vielä låhiaikoina. Tilatut
vaunut (200 Mmk) ja samansuurlrinen optio riittävät vain korvaamaan
kättöstå poistettavat vanhatvaunut.
Raitiovaunuliikenteen nopeuttamistoimet ovat etusijalla låhimmån viiden vuoden aikanä niistå saatavan
suuren hyödyn ja pienen investointitarpeen vuoksi. Ne helpottavat ratkaisevasti myös kalustotilannetta.
Liikennelaitos selvittåä parhaillaan,
miten raitjoliikenteen keskinopeutta
voitaisiin nykyisestä 16 km/h:sta
nostaa 19 km/h;iin vuoteen 2002

luonnollinen osa niiden joukkolii-

pulta suosittelemaän seuraavaa:

kenneratkaisua.

- Raitioliikenteen keskinopeutta nos-

Raitioverkon laajennuket edellyttåvät 300 Mmkn investointeja. Lii-

tetaan'16 krn/h:sta 19 km/hriin vuo-

kennöinti edellyttåå keskinopeuden
nostamista ja kalustohankintoja erityisesti vanhenevan nykyisen kaluston korvaamiseksi. Raitioliikenteen
laajeneminen merkitsee matkustaja-

- Pysäkkien laatutasoa

paranne-

taan-

-

Raitioliikenteen asemaa bussi-

bussiliikenteen vähenemistä. Tämä

seli$yy sillä, ettåi raitiolinjaston laa-

eille ja joillekin kantakaupungin reu-

jentamisen seurauksena bussia

na-alueille erikseen tehtåvien suunnitelmien ja påätösten pohjalta.

määrien kasvua 1,s-kertaiseksi ja

suositu mpi raitiovaunu löytyy Iähem-

pää kuin aikaisemmin.
Keåårallkka: Kehårabkka jakelee

- Tämän lisåksi PISARAn toteutettävuus tulisi tutkia.

hyvin kaikkialta seudulta kivikaupunkiin tulevan liikenteen. Se paran-

taa huomattavasti kivikaupungin si-

såisen liikkumisen palvelutasoa,

Raitioverkon laajennukset ovat
muutoin toteutettavissa melko vapaalla aikataululla. Satiama-alueilla
aikataulun määrää maankäytön kehittyminen, ejkä Vuosaaren satamastakaan ole tehty päåtöksiå. Tåten VR:n satamaaadan poistumisesta ei ole varmaa tietoa eikä liioin
Jätkåsaaren saamisesia asuinkäyt-

mutta ei juurikaan vaikuta kivikaupungin ohittavan liikkumisen pal-

RArTro 3,1998

teen 2002 mennessä.

liikenteeseen nähden vahvistetaan
raitioverkon nykyisellä toiminta-alueella.
- Linjastoa laajennetaan uusille alu-

mennesså.

töön.

l(ANJO-projektissa päädyttiin lo-

velutasoon. Kehäratikka siirtåå huo-

mattavia matkustajavirtoja Töölön
keskelle ja keskustan reunalle ja
vähentää samalla raitioliikenteen
ruuhkautumistia ydinkeskustassa.

Vaihtoehdon heikkoutena ovat

Aika tulee näyttämään, mitä tiåstå monivuotisesta projeKista joskus
toteutuuja kuinka suuri osa suunnitelmista jäå mappeihin pölyä keräämåån. Varmana voitaneen kuitenkin

pitåä, ettå raitioverkkoa jatketaan
ainakin Arabianrantaan ja satamaalueille ja ettii raitioliikennettä pyritåån nykyisestå nopeuttamaan. On
myös huomattava, ettii Kaupunkisuunnittelulautiakunta ehdottaa pit-

suuret investointikustannukset.

kän tiåhtiiyksen perustaksi PISARA-

lvlaanelaisten osuuksien rekennus-

vaihtoehtoa alavaihtoehtoineen.
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PÄÄTEPYSÄrrI
"I'iek minen eiole minkään aNoista
jollei siitä kerrota'

KOKOUSKUTSU

Suomen Raitiotieseura rY:n
såäntömåäräinen syyskokous Pidetåän lauantaina 14. marraskuuta
klo 14.00 Helsingin Raitioliikenne-

museon kokoustiloissa. Sääntömääråisten asioiden jålkeen katsom-

me kuvia paikallisliikenteestä Voit
tuoda omia otoksiasi katsottavaksi
ajan puitteissa. Museo suljetaan klo
'17. N4useoon pääset aina ilmaiseksi nåyttämållå SRSIn jäsenkorttia
lipunmyynnissä.
SRS INTERNENSSÄ
SRS on avannut internetiin omat
kotisivunsa, joille toivotetaan kaikki
tutustumaan. Osoite on: w\rvw nettllinja.f /-ahellman/index. htm

Kotisivuilla on lYhYt esittelY

raitiotieseurasta, såhköinen jåsen-

hakemuskaavake, myytåvåt tuotteet, huomattava måårå hienoja
linkkejä koti- ja ulkomaalaisiin internetosoitteisiin jatkotutustumista varten, kuvasivut sekå uulispalsta
Palautteita kotisivuista voi tehdä
seuran intemetyhteyshenkilölle Arto
Hetlmanille, jolle jo nyt kuuluu kiitos
arvokkaasta työstä- Uutispalstan
ajankohtaisuuden voitte te jåsenet
yllåpitää ilmoittamalla sinne omia
havaintoianne. Luonnollisesti Påä'
tepysäkki seuraa tapahtumia entiseen tapaan, mutta intemetlsså voidaan saavuttaa ajankohtaisuus aivan ioiselta tavoin. Osoitteen hanka_

lahkon pituuden voi käyttåjä ohittaa

tekemältå bookmarkin sivuille

LINJAT
Vaihteita ja rataristikkoa uusittiin
Bulevardilla Fredrikinkadun risteyksesså ma-ti 26.7. ja ti-ke 27 7. vålisinå öinä klo 24 alkaen yöliikenteen
pååttymiseen asti: Raitiolinja 38 ajoi
ma-ti-yönä klo 24 alkaen Eiran lenkin kuten 3T. Raitiolinja 3T ajoi ti-ke
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-yönå klo 24 alkaen Eiran lenkin kuten 38, eli myötiipåivään.
3.8. tapahtui seuraavia muutoksia liikenteessä: linjat53ja 588 siir-

tyivåt syysaikatauluihin, linjan 54
muutamat kesätauolla olleet låhdöt,
linja 71V, Lauttasaaren, Haagan ja
Herttoniemen palvelulinjat palasivat
liikenteeseen.
'17.8. raiiiolinjoilla 4

käyttöön lisåvuoroja

ja 10 otettiin

ja

katauluihin bussi- ja raitioliikenteessä. lvletron aikatau lut muuttuivat

Vuosaaren radan kåyttöönoton
vuoksi. Myös lvlunkkiniemen uutta
palvelulinjaa alettiin liikennöidä. Lin-

jan 20N reitti multtui, uusi reittiosuusr - Porkkatank€tu - ltåmerenkatu - lvlechelininkatu - Hietalahden-

ranta - Bulevardi -. Reitti muuttui
molemmissa ajosuunnissa. Linjan
71S reitti muuttui siten, ettå se ajaa
nyt Kätilöopiston kaufta.

useimmilla

bussilinjoilla siirryttiin talviliikenteeseen. Esim. linjat645, 67X, 85V,

865 ja 965 palasivat katukuvaan
kesåtauon jälkeen. Vuosaaren palvelulinjaa alettjin liikennöidå.
17.8. myös uutta linjaa 81, Hert-

ioniemi (M) - Herttoniemenranta

alettiin liikennöidå. Samalla linia 79
lakkasi kutkemasta Herttoniemen-

3'1.8. tapahtuneista linjastomuutcksista suurimmat koskivatVuosaa-

ren liikennettä. Vuosaaressa muuttuivat linjat 78, 90, 90A, 908 ja 96.
Linjan 91 reifti muuftui Puotilassaja

linjan 98V ltäkeskuksessa. Seutulinjan 519 päätepysåkki siirtyi Visbynkadulta ltäkeskuksen metroasemalle.

rannan kautta. Linjan 8'1 reifti: Herttoniemi (M) - Linnanrakentaiantie -

Laivalahdenportti - Laivalahdenkaari - Reginankuja. Linjaa liikennöidåän joka Påivå Liikennöitsijä on HKL Bussiliikenne.
'17-8. tapahtui myös se, että linjan 59 ittaliikenne loppui. Linjoille 96
ja 98 lisättiin låhtöjä ruuhka-aikoina

Seutulinjaa 522 (ltåkeskus - LeP-

påvaara) alettiin liikennöidå myös
sunnuntaina.
22.8. alettiin liikennöidå uutta lin-

jaa 228 "Sörnåinen (M) - Pasila Suurhalli". Linjaa liikennöidään la ja
su. Liikennöitsijä on Stagecoach
Finland Oy Ab.

28.8. liikennöitiin viimeisen kerran linjoja 33, 965 ja 5198.
30.8. liikenn6itiin viimeisen kerran linjoja 98 ja 984.
31.8- siirryttiin kokonaan

talviai-

Bussilinja 57 liikennöi nyt arkisin

klo 5.30 - 21.00

ja lauantaisin klo

7.00 - 21 .00. Lauantailiikennettii tål-

lä linjalla ei aiemmin ole ollut.
Seutulinjaa 519 liikennöidåån nyt

myös pyhäpäivinå.

Siirryttäesså talviaikatauluihin
tapahtui seuraavilla Helsingin sisåisillå linjoilla seuraavat liikennöibijän

vaihdokset tarjouskilpailujen seurauksena:22 HKL > L8,46 HKU
STA > LB, 47 STA > LB, 63 STA >
18,71 HKL > LB,71V STA>LB,
738 LOY> 18.78 LOY > HKL, O'1N
- 07N HKL > LB. On huomattava,
ettå HKL (Bussiliikenne) piti itsellåän
linjan 62 sekå linjat90 (vercioineen),
91, 96 (versioineen) sekå 98V. Met-

sålån Linja Oy (MLO) ajaa alihankintana eräitä vuoroja linjalla 78,
Tammelundin Liikenne oY taasvastaavasti eräiUi vuoroja linjalla 62.
Myös seutuliikenteesså tapahtui
liikennöitsijävaihdoksia siirrytgessä

talviliikenteeseen.OyLinjebussFin-
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land Ab sai uutta liikennettä niin
Espoossa kuin Vantaallakin. Esim.
Hakunilan suunnan 740-alkuiset lin-

jat palasivat kolmen vuoden tauon
jälkeen takaisin Linjebussille. STAkonserni vahvisti myös asemiaan
seutuliikenteesså, tåhjnnä Espoon
suunnalla. Häviäjien lista koostuu
låhinnå nimistä LOY ja stagecoach
Finland Oy Ab (ex Espoon Auto +
TransBus). Tappioistaan huolimatta
Stagecoach eli Coutsi sai uuttakin
ajettavaa, esim. linjät 111 ja 345.

Keskuslinja ajaa edelleenkin alihankintaa Coutsille, Keskuslinjan
autoja onkin nähty esim. Kalajärven
ja Rinnekodin linjoilla. PikkuvoiF
tajana on nähtävä myös HKL Bussiliiken ne, joka sai ajettavakseen seu-

laajentamismahdollisuuden lånsisuunnalla Espooseen- Liikenneministed lupasikin valtion tulevan mukaan rahoitukseen samalla tavalla

kalustoksi tulivat jälleen vuoden 59

kuin Vuosaaren rataa rakennettaes-

vaunutHKL

sa.

vittiin enehmän linjoi e 4 ja 10, kun
näillå vuorotarjonta kasvoi-

KALUSTO

17.8- alkaen Iinjan 2 vakio1 -

30.

N

ivelvaun uja tar-

Kulosaaren asemaa on peruskorjattu. Sjinä yhteydessä nimikilpi-

nauhoihin oli lipsahtanut virheitä.
Ensinnåkin aseman nimi oli tekstattu våårän vårisin kirjaimin. Toiseksi
raiteen 1 nauhoissa luki aseman nimi ensin ruotsiksi ja vastia sitten suomeksi (kielilain vastaisesti). Tekstit
oli ladottu myds sangen epäsiististi
nauhoihin.

31.8. alkaen myös linjan'l(A) peruskalustoksi vakiintuivat "Laihian
nivelet' 1 - 30. Havaittiin, että vaunuihin 1, 3, 14 ja 23 oli kesän aikana vaihdettu yksipolvinen Siemens-

viffoitin vanhan saksisankavirroi!
timen tilalle- Syyskuun puoleenväliin
mennessä tilanne oli se, ettii vaunu

2 oli ainoa saksisankainen vaunu
liikenteessä (vaun usta 'l 3 ei havaintoja). Saksisankavinoittimia kuulem-

tulinjan 711.

ma tarvitaan työvaunuihin.

Taiteiden yönå 27.8. oli jälleen

Vaunujen 1 - 15 telejä on huollettu ja tåysko4attu viime aikoina.
Nåitå vaunuja tullaan tarvitsemaan

kulussa laitiolinjat6X Erott4a - Val-

lila ja 10X Erottaja

-

Kuusitie.

Yöbussilinjoilla 01N - 07N olilåhtöjå
Rautatientorilta klo 2.00 - 4.30.
Raitiolinja 4 kulki sunnuntain ja
maanantain välisen yön 6.-7.9.
poikkeusreittiä lvlannerheimintie Arkadiankatu - Runeberginkatu -

Mannerheimintie. Poikkeusreitti oli
käytössä puolestayöstå alkaen yöliikenteen loppuun. Jårjestely johtui
uuden kiskonsiirtojakson liittämistöistå Kansallismuseon kohdalla.
METRO
3'1.8.1998 alkoi metroliikenne
osuudella ltåkeskus (lK) - Vuosaa
(VS). Ks. artikkeli s. 2 - 3. Uusina
asehina otettiin kåyttöön Puotila
(PU), Rastila (RA) ja Vuosaari (VS).
Ensimmäisessä vuorojunassa eli klo
5.19 lK:sta lähteneessä junassa oli
vaunut 179+'180 sekå 113+114. Nk.
aukiajoju nassa jo tätii ennen olivaunut 183+'184 sekä 131+132. Myöhemmin aamupåivållä kulkeneessa
juhlajunassa, jossa matkusti myös

tasavallan presidentti Mårtti Ahtisaari ja ylipormestari Eva-Riitta Siitonen, kalustona oli 151+152,
119+120 sekä 107+108. Vuosaaren
asemalla järjestetyssä juhlatilaisuudessa puhuivat mm. Eva-Riitta Siitonen ja liikenneministeri Matti Aura.
Molemmat korostivat mehon erinomaista soveltuvu utia Helsinkiin ja
ottivat esille myös järtestelmån
RAtTtO 3*1998

Kaisaniemen metroaseman ja
Yliopistonkadun vålistä tunnelia,
Opintoputkea, ei ole suljettu, vaikka niin uutisoitiin. HKL on sopinut
Kluuvin pysäköintilaitoksen rakennuttajan kanssa, että jalankulkuyhteys tunnelin kautta Yliopistonkadulta metroasemalle säilytetään
koko rakennustyön ajan. Tunnelin
sulkeminen oli haitannut tuntuvasti
Kaisäniemen aseman käyttlijiä. Tun-

vielå kauan Variotramien aikanakin.
Sen sijaan vaunujen 16 - 30 telien
sivuja on ainoastaan maalattu eikä
vaunuilla uskota olevan enåå kovin

pitkåå tulevaisuutta. Valmetien katot 0a erååtmuut kohdat) alkavatolla melko lailla mätiä.
Nrl+ 68 ilmesty! ajoon linjalle 3T
heinåkuun toisella viikolla Kilven
mukaan peruskorjattu 7-98.
Syksyllä korjaamolta valmistuivat
myös Nrl+ 70, Nrll+ 77 ja Nr + 109

nelin kautta kulkee arkipåivisin noin

Vallilan hallien slivous- jä re.

15 000 henkilöä. Opintoputki oli

monttitöiden vuoksi KHrn pihalla oF
kesän aikana säilytetiy erilaista kalustoa: Kustiaa Vaasan tien viereisen

suljettuna 1'1.9 saakka. Se suljettiin
2. syyskuuta, mutta 11.9. sen etelå-

pååhån avattiin väliaikainen jalankulkuyhteys Vuorikadulle. K:tytävän

sulkeminen johtuu raitisilmakuilun
rakentamisesta uuteen Kluuvin pysåköintilaitokseen ja väestönsuojaan.
l\4etroliikennettå alettiin 31.8- alkaen hoitaa siten, että sellaisina
ajankohtina, jolloin ennen ajettiin 10
minuutin liikennettå, ajetaan nyt lyhyin, yhden vaunuparin junin, eli ilta-

myöhåän

ja pyhåpåivinä. Välillä

Ruoholahti - lltikeskus kokonaistarjonta ei nåihollen muuttunut miksikäån ko. ajankohtina, vaan puolta
lyhyempiå junia kulkee kaksi kertaa
useammin.

aidan luona vatlnut 2118, 2120,
2121, 2123 ja 2126. Huoltohallin
edustalla raiteella 17 olivaunut 362,
35211, 31 3, 139 ja 684. Huoltohallin

edustalla raiteella 18 olivat vaunut
331, 521, 1El, 719, 761 ja H 4. Ennen vuotta '1945 valmistuneet vau-

nut peitettiin hyvin pian siten, etiå
vain telien suojalaudat jäivåt nåkyviin. Mitå sitten eituotu Koskelaan?
Vastaus: 68, 69 (Jumbot), H-l.

HKL:n nivelbusseja sarjoista
5 ja 8601-8610 on jokunen
myyty ulkomaille, esim. Tallinnaan.
Auto 8710 on nykyåån Keski-Suo-

8500-851

messa Koivuranta Oy:llå.
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HKL:n Volvo B10M-60,rWiima
K202 -autoista 8725-8738 on
kahdeksan kappaletta myyty Koskilinjat Oy:lle Ouluun. Auto 8731 on
nykyään Rovaniemen Linjat OY:llä.
Varhan autot 8621-8640 laitettiin
elokuun lopulla seisomaan. Autot
8635-8638 tosin siirrettiin Ruhaan ja
ne oval siellä ajossa.

5.8. Ruhan nivelbussi 8704 oli
linjalla 32! Samana päivänä linjalla
14 oli telibussiRuhan Scania MaxCit 9505-9507

on siirretty ainakin väliaikaisesti
Varhaan. Toisaalta Varhan autot
8930, 8932 ja 8935 on siirretty
Vafiasta Koskelaan.

ne liikkuvat lähinnä Vantaan

si

säisillä linjoilla Tikkurilan suunnalla.

Aulol231 - 242 taas ovat tYYPPiä
Volvo B10B LgAabenraa ja nekin
on sijoitettu lähinnå Vantaan sisäiseen liikenteeseen. Sen sijaan autot
501 - 586 liikkuvat miltei kaikkialla

pääkaupunkiseudulla. Etenkin tämän sarjan autojen krntoa on kritisoitu jyrkin sanoin.
Linjebussin uudet 2-akseliset
autot ovat numeroilla 361 - 371 ja
teliautot 372 - 385. Kaikkiuusimmat
2-akseliset ovat sinivalkoisia, teliautoista vain 372 - 375. Autot ovat
merkiltäån Volvo B10B LgcanusTeliautoja käytetään nyt myös
aamuyön linjoilla 01N - 07N.
ULKOMAAT

Elo-syyskuun vaihteen tienoilla
Ruha oli lainannut Koskelalle autot
8817, 8820, 9803 ja 9810.

Linjalla 21V on havaittu silloin
tållöin 2-akselinen bussi.

Syyskuussa HKL Bussiliikenne
sai ajoon uudet seutu-Volvot 9828
{Tro-25'1), 9829 (Tl0-266), 9830
fito-276\ ja s8s1 (TlO-273). Ne
ovat tyyppiå 81 0B LMF/Canus K204
City M. Niitä on sioitettu linjoille 711
ja 731 .
Syyskesållä STAsai ajoon uudet
seutuautot 211 - 224, Volvo B10B
LE-7o/lkarus E94. Niillä on pituutta
aiemmisla vastaavista poiketen noin
'13 metriå.
Nähtåvåsti LOY:n kaikki vuosien

1981-83 bussit on viety Pois

påäkaupunkiseudulta. Auto 41 (ex
241) on nykyåän Jyväskylän Liikenteen 478. Entinen LOY 65 (ex
265) on nyt JL 479. LOY:n vuoden
1986 auto 22. Volvo 810N4-60/

Wiima K202, on nyt Lauttakylän
Auton 101.

Oy Linjebuss Finland Ab on

Lontoon bussiliikenne 1997

Vuonna 1997 tapahtui taas
joitakin muutoksia Lontoon bussiliikennöitsijöiden omistussuh-

on jåttiläisfirma FirstBus, joka
rantautui vihdoin myös Lon-tooseen

ostamalla Centrewest ja London
Buslines-yhtiöt - bussimäårå 600.
On huomattava, ettå Arriva, Go
Ahead, Stagecoachja FirstBus ovat
valtakunnallisia yhtiöitä ja tässä
esitetyt kalustomåäråt ovat siis vain
niiden Lontoon bussien lukumääriä.

Edellä esiteltyjen viiden lisäksi
Lontoossa liikennöi vielä joukko
pienempiå bussifi rmoja.
Lontoon joukkoliikenne on bussien osalta siinä mielessä vähän
vanhanaikaista, ettei busseille ole
järjestetty kovin yleisesti omia
kaistoja - erjllisväylistä puhumattakaan. Sielläkin missä bussikaistoja
on, pysåköivät autoilijat surutta
kaistoille ja pysäkeille. Bussit siis
poukkoilevat ja seisovat samoissa
ruuhkissa muun liikenteen seassa.
Siksi on tultu siihen johtopäätökseen, etteivät yli l1m pitkät bussit
sovellu Lontooseen. Niinpä suosiota

vaksi. Arriva-yhtymäån kuuluvat

ovatkin saavuttaneet kymmenen
metin pituuteen venytetyt yksikerroksiset midibussit sekå kaksike osbussit, jotka yleensä Bri-

Lontoon liikenteessä Leaside. South
London, Grey Green, Kentish Bus,

tanniassa eivät koskaan ole olleetkaan kymmentä metriä pitempiä.

teissa ja nimissä. Suurinja kaunein
Cowie Group muutti nimenså Arri-

London-links, County Bus & Coach

ja London & Country sekå vuonna
'1997 Coung Bus'n ostama Wests-

yhtiön linjaliikenne. Arrivan Lontoon

toimintojen bussien lukumåårå on
reilusti yli 2000 ja sillå on jo 26%
osuus Lontoon bussiliikenteestä,
vaikka liikennelaitos onkin suositellut, ettei minkäån yhvmän osuus
ylittäisi 25%. (Arriva osti viime
vuoden lopulla myös Kööpenhaminan HT-liikenteessä toimivan
Unibus-yhtiön).

Toiseksi suurin liikennöitsijä on
Go Ahead Group, jolla on hallussaan London Central ja London
General-yhtiöt - bussimååråltään n.
1200. Kolmantena on Suomessakin

liikennöivä Stagecoach, East

siirtånytTanskasta Suomeen 86 kpl
Volvo 810B LFJSåffle 2000 -autoja.
Autot 501 - 582 ovat LB Danmark
IJS:n entiset 60296051, 6053€099
sekä62006211. Autot 583 - 586 on
taas hankittu De Blaa Omnibusser
-yhtiöltå. Autot 243 - 247 ovat taas

joka siirtyi viime vuonna ranskalaisomistukseen. Uusi omistaja

tyyppiä Scania CN1l3CLL N4axcija

Trensdev on osa Ranskan kolman-
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neksi suurinta bussiyhtymåä. Unitedin bussimåårå on 620. Viidentenä

London

ja

Selkent-yhtiöillåån.

Lisåksi mukaan liittyi viime vuonna
Dockland's Transit. Bussimåårå n.
'1000. Neljäntenä on London united,

Sen sijaan täysmittaisille yksi-

kenosbusseille ei ole rnarkkinoita
Lontoossa ainakaan tållä hetkellå.
Monet yhtiöt ovat luopumassa vain
muutama vuosi sitten hankkimistaan

volvo 8108, Dennis Lance ja Scania
1 '13CRL-busseistaan. Mitåhån
lontoolainen bussikuski tuumaisi
helsinkilåisestä 2,60 leveåstå 14,5
metriä pitkästå telibussista?

N

Bussikalustossa on edelleen
kaksi samaa kestosuosikkia, joita

hankitaan lähes jokaiselle

liikennöitsijälle. Ykkösenå on auto,
jota voi hyvin nimittää Lontoon 90luvun perusbussiksi, nimittäin
Dennis Dari SlF-midibussi Plaxton
Pointer korilla. Aikaisempina
vuosina myytiin vielå eniten Dartin
korkealattiaversiota, mutta nyt
hankitaan låhes yksinomaan SLFmatalalattiamallia. Toinen Dartin,
viime vuonna yleistynyt, korimalli on

Alexander ALX200. Kaksikefiosbussien ylivoimainen ykkönen on
edelleen Volvo Olympian Northern
RA|TIO 3*'t998

Tallinna

Counties-korilla. Kuten sanottu tåyskokoisia yksikenosbusseja ei Lon-

Ne käyttåvåt polftoaineenaan ebno-

tooseen juuri hankita. Sen sijaan

Tallinnassa on nåhty ajossa

muutamat valmistajat ovat io
esitelleet matalalattiakaksikerros-

esim. entinen HKL 8500 sekå muutama vastaava N2o2-korinen nivel-

busseja ja jo nyt on kilpailutuksessa
muutamille linjoille esitetty vaatimus

bussi. Siellä liikkuu myös entisiä
Göteborgs Spårvägarin VolvoM,/iima -nivelikköjå. Myös nivel-Sc€niat

tällaisen kaluston Gytöstä vuonna
1999.

Kaikista uutuuksista huolimatta
keskustassa liikkuva saattaa ajatella
vielä tiinäkin päivänä, ettei Lontoossa juuri muita busseja olekaan kuin

perinteisiä avoimella oviaukolla
varustettuja etumoottorisia rahastajabusseja - niin paljon niitä vielä
liikkuu keskustan kaduilla. Nämä
Routemasterit ovat edelleen siis
voimissaan ja jälleen pohditaan,
kuinka pitkään niiden elämää pystytåän vielä jatkamaan. CentreWest-yhtiöllä on ollut käytössään
yli 40 vanhalla AEC:n koneella varustettua Routemasteria. Nyt näistä
39:ään vaihdetaan uusiScania DSggTA-moottori. Aikaisempina vuosinahan on Routemastereihin jo
vaihdettu lveco-ja Cumminsmoottoreita. Toinen uutinen kertoo
linjasta 11, jonka London Generalyhtiö on edelleen voittanut. Linjaa
on liikennöitåvå Routemastereilla.ia

uusi sopimus.iakso alkaa toukokuussa 1998 keståen viisi vuotta.
Näin siis Routemastereilla liiken-

bussit on maalattu sinisiin väreihin.

ovat varsin yleisiå Tallinnan k€tukuvassa. Joissakin vanhemmissa on
låhinnä Jonkheeren kod, rnutta onpa

siellä myös yksittåisiä vastaavia
Ajokkeja ja jopa Delta. Delta on en-

tinen Westendin Linjan 10.

lia. Seuraava runkolinja korvaa nykyisen bussilinian 48.
MUUTA

Tampereen liikennelaitoksen
busseista on ilmestynyt Timo Lehtosen ja Kimmo Pyrhösen tekemå
hieno so-vuotiskida, Tampereen siniset bussit. Kirjassa esitellään kaikkiv. 1948-98 linja-autot. Kirja on A4kokoa ja se maksaa 135 markkaa.

Kirjaa myy esim. TAKL.

Tukholma
VIRHElTÄ

jkaraitiotie ("Hästsko") saataneen kåyttöön vasta syksyllå 1999.
P

Ensimmåinen osuus käsjttää yhteys-

vålin Gullmarsplan - Liljeholmen.
Seuraavassa vaiheessa rata jatkuu

Alvikiin asti.

RAlTlOn 2'1998 Auskalian raitioteistå kertovassa adikkelissa sanottiin, ettei Adelaidessa olisi raitiovaunuva kkoa käytösså. Onhan toki, mutta alkuperäinen varikko eiole

enäå kåytössä.

Kaupunkibussien runkoverkon
eli Slrmrrler ensimmäinen linja 4
on saatu kesän jälkeen kåyftöön.
Tåmå linja on korvannut bussilinjan

Avustukset tulivat tällä kertaa
seuraavilta jäseniltå, joille kiitos:
Mikko Alameri, Teemu Collin, Tom

54, joka aikanaan korvasi kaupunki-

Heino, Arto Hellman, Hans Jaatinen,

raitiolinjan 4. Runkolinjalla ajetaan

matalalattiaisilla Scania CN94

Marko Kinnari (S), Pertti Leinomäki,
Juhana Nordlund, Kimmo Nylander,

UA6x2 -nivelbusseilla. Runkolinjalla
on omat syöttölinjansa. Runkolinjan

Jorma Rauhala, Kimmo Såteri ja
Risto Vormala.

nöidään ainakin vielä vuoteen 2003
asti. Aika hyvä saavutus busseilta,

joista vanhimmat ovat viisikymmenluvun lopulta ja uusimmatkin vuodelta -68. Pakokaasutkaan eivåt ole enåå suuri ongelma,
sillä useisiin Routemastereihin on
asennettu katalysaattori ja tåmå yhdesså ympåristöyståvållisen polttoaineen k€nssa saa aikaan sen, että
päästään Euro 2-normien tasolle.

Lopuksi vielä internet-vinkki:
London Bus Page-sivuilla on valtavasti tietoa lontoonbusseistia mm.
jokaisen liikennöitsijän esitteiy ja
kalustomååråt, viimeisimmåt uutiset
jne. Linkkejå on satoja, esimerkiksi
Lontoon liikennelaitoksen virallisille
sivuille, useiden koti- ja ulkomaisten
liikennöitsijöiden omille kotisivuille
(Stagecoach, Capital Citybus,
Swebus jne.), useiden harrastajien
sMuille eri maissa ym. ym. Osoite on:

http://www.amdragon-com/
londonbuspage/
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Lakiasiaintoimisto
Kämäräinen
&

Korvenkontio
Ky
Pohjdnen Hesperianl€tu 3 B

00260 HELSINKT
puhslin (09) ,140 414
telekopio (09) 4,lo,147
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Aiemmin ilmestyneilå RAlTloita on
vielä saatavana. Tavanomaisten
uutispalstojen lisäksi lehdissä on
seuråavanlaisia iuttuja:

1988:2
mm, Viisikymmenluvun sinisiä busse-

ja. Ivlunkkiniemen vaiheila.

1995:2

VÄRIPoSTIKORTTEJA
tlclsllK SAT:n pulamoottorivaunu
1950-luvun alkupuoliskolla Erottajalla.
Hclb]nK lcipion mootto vaunu, nYkyaikaisin kaksiakselinen vaunusarja, 1970-luvun alussa Sederholmin talon edustalla.
Helsinki punahamaa nivelvaunu nro

mm. \4isikymmenluvun ratikoita. Lau!

68 Munkkiniemessä ruska-aikaan

tåsaaren hevosrailiolie. Tampereen

syksyllå 1978.

uudet bussit.

tlelsi[ki Karia-vaunu 303 Snell-

mm. Kausalan - Leininselän lautatie
ja hevosraitioveunut siellå. Raitiolien

maninkadulla Suomen Pankin edus_
talla 17.1.1985.

,t996:4

jatkaminen Arabianrantaan. Vaunujen
1 - 30 muutostyöt ja erot, osa

1 .

tlelsiIli

Johdinautot 622 ia 625

Tukholmankadulla 6.5.1 974.

1997 i 2

Ia!o!e-!c Johdinautot 9, 10 ja 23

mm. Vaunujen 1 - 30 muutoslyötja erot,

Pyynikintodlla 1.11.1970.

Hel,singin

Ro.itioliikennemuseo
öIön v aunuhalleilla on
avoinnd keskiviiko sta sunnuntaihin klo 11 - 17.

Tö

Vanhoja raitiottdunuj a sekä
j ohdinauto, v alokut' ia
H els ingin j ulki s en liikent e en
hisroriastc.
Myynnis sä on p o stikortt ej 4,
v aununr ake n n u s s a rj oj a,
op oskirj asia j a videoita,

osa 2. Leyland-bussit.

l9S7 | 4

mm, Turun raitiovaunuvetoomus
HKL:n Sisu-bussit, osa 1.

1998:

I

mm. HKL:n Sisu-Bussit, osa 2. Helsin_
gin bussilinjoja, osa 12. Koskelan pikaEitiolinja - KOPRA.

1998:2
mm. 20 vuotta Raitiota. Tukholman

Tilaukset SRS:n postisiirtotilin
PSP 800 014-54 483 kautta,
rnerkitse tiedonantokohtaan ha_
luamasi numerot ja kodit'

Töölönkatu 51 A
OO25O HELSINKI

30 mk kappale,
: 2 vain 15 mk.

-Lehdet
paitsi 1988

-Kortit

5 mk kappale

metro pian 50 v. Australian reitioliet

SUOI',EN RAITIOTIESEU RA ry

PL234
00531 HELSINKI
PSP 800 014.54 483

Jäsenmaksu 100 mk
Perustettu 16.1.1972

Jäsenkortilla ilmaineo sisåånpåäsy Hel_

singin Raitioliikennemuseoon sekå
useimmille pohjoismaisten raitiotie_
seurojen yllåpilåmille museoreitioteille ja
museoihin. Tiedustele lipunmyynneistä-

puhee ohl4a.....Joma Rauhala
puh k: (09) 873 5836 tai
049 843 330
puh
(09) 707 2957
vr.klo.€uhajo@memonet.ri
sihieei.................J uhana Nodluncl
puh k: (09) 458 7794
puh
(09) 6136 8512
varapuh.johtaja-...,4t okså
puh k (09) 802 2393
puh
(09) 472 3Al4 tai
050 559 1911
ad.oksa@hkl.hel.fi
rahästonhoitaje....Kr'ster Engbetll
p'rh k: (09) 362 960
puh
(09) 839 3181
haeng@koulut.vantaa.f
arkistonhoitaia.....To,vo Nr:skanen
puh k: (09) 531 121
jäsen......................Danie| Fededey
puh k (09) 458 4033
vataläsen,,,..,,.......Teemu Conin
puh k: (09) 793 756

t

t
t

t

Päåtoimittaja: Juhena Nordlund
21 .

vuosikerla

Lehti ilmestyy neijåsti vuodessa ja
jaetaan SRS:n jåsenlehtenä.

Toimituken posliosoite;
Juhana Nordlund
Orapihlajatie 12A 14,00320 HKI
Kustantaja:
Suomen RailiotieseuE ry
Painopaikka:
Painopörssi Oy, Helsinki 1 998
@ Suomen Raitiotieseura ry

Tekijänoikeusmäädysten perusteella
mitåän osaa lehdessä julkaistuista
eriikkeleista ei saa kåyttäå ilman
toimituksen lupaa.
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