Heiloniencn palvelulinja: Ecobus Hertonicmen melrcasemalla 28.5.1999.

Pääkaulunkiseudun
paluelu: ia tak$iliniat

Kirjoittaja tutki harrastajille lähes tuntemattomaksi jääneitä linjoja ja
kävi seikkai lumielisenä testaamassa linjat sekä tutkimassa kalustoa.
veluliDjojen kohderyhnäd ovat vanhukset

ja liikuntaesteiset, mutta saavat

niitä muutkin kä)ttää.
uten kaikki tietenkin tietåvät, pääkaupuDkiseuduUa liikennöidään nel
jää taksilinjaa sekä yh

deksää palvelulinjaa
(kymlnenes tulee kuvioihin sBsliilenteen myötä). Takilinjat palvelevat "sydäkyliä', joissa ti€stö
on ahdasia matlasiajamää.ä pieni. Pal

raksiliDjoja oli vielä kevåållå neljå
ja kolne VdtaaUa). Espoon linja 16T (Puolarmetså - Kuitinn:iki - Henttaa) oli taksilla ajettava, liikennöitsijänä lårs Stenlund eli Sten Lj
Cvksi Espoossa

ne. Tämä linja muuttui hein:iluussa
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pullisesti isokalustoiseksi, ja T-kiiain
putosi pois. våntaalla ajetaan kolmea
tålGilinjaå: Kalliinan sairaalalta Koivikkoon, rapoiaanja Pirttirantaan (linja r),

Va oltatn il aloittival linialiikenteen HehinEissä30.8.1999.
Kuvassa HKL203ruuhkavuorossa135 liniallal0.
Kr€.11fi ana NordlLrnd 2 I 1999
Uudel !peal

Martinlaaksosta Petakseen (linja 2) se
kä Hakunilasta Sotunsin Nybvsseiiin ja
Länsisatneen (linja 3)- Linjoitla kä,tetåän tavallisia I hensen tilåtaks€jå, ja
on kullaldn linjala kå}si, jotla
keskenään
sopivat ajoluoroista (usein
'rittåjiå
11loroviikoin).
Vantaalla on kaksi palvelulinjaa, joide! tunnuksena on syd:intavio: Maiinlaakso Myl.rmäki (punainen sydån)
sekä Kaivoksela Mylrmäki Varisto

(siDinen sydän). Kolnas palvelulinja

(vihreä sydän) tutee Korson - Koiwkv-

,,
natlo$taiifl oli iläfilllnähon

dlfir

-lhllävä$itldn mrum mmmr
fi öylästä,

ia länett ltuoltttffi n
ei ilctäär

län alueelle syksyllä 1999. Tätå ki.joitettaessa ollaan kuitenkin vasta heinäkuusså. Kaikilla linjoilla on kalustonå
erilaisia pikkubusseja, joista tarkemmin
Espoossa on yksi palvelulinja ('rapiolan palvelulinja"), jolla on neljä €rilaista r€ittiå (Tåpiolasta Oravannahka,
torille, Håukilahteen, Pohjois-Tapio
laanja Itärantaan).
Helsinsisså on kuusi palvelulinjaa eri
puolilla kaupunkia: Lauttasaari, Munkkiniemi, Haaga, Kontulå, Vuosaari ja

LinjojeD esiast€ina voidaan pitåä ns.
kutsutaksikokeiluja 1980 lululia. Pohjois Espoossakin rällaista kokeiltiin,
nutta matkustajia oli äå.inmäisen vä
hån (ti€ttävästi vain mu
Röylästå, ja hånen kuoltuaan ei ketääD), joten kokeitu päättyi lyhy€en.
Vantaan taksilinjat toinivat myös koutulaiskuljetuksina. Helsingissä ajettiin

linjaa 3s (MuDkkinierni - ra.vo) jo
196oluvulla MB pikkubuss€illa, samoin linjallå loo (Ruskeasuo lnvalidisäätiö) nähtiin pienkalustoa. Suomenlinnaan ajettiin talvisin rgTolurun
lopulla jäätietä pitkin \,rw-TraDsporter€illa linjaa 19 (Kaivopuisto Suomenlinna). Eli onhån pienkatustoa kä]tetty,
nykyään siiä vain kältetåäD enemmän,

ja mitä pitemmäile "maaleudulte" rnen
nään, siui varmemmin sieltå löytly pai-

Taksilinjå 2: liiian lilalaksi lladinlaakson rsematta 20.5.1999. (aikila tatsitinjoi a tävletdän
vaslaavankokoisiå lilalakseja. yleensä Iullalin lintalla 0n tatsi efi autoa, totka aiavat viorcvn-

v€lulinjoja (esin. Patojoki, Hyrylä jne.).
Ryhdltäänpä kåsittelemään aihetta.
Pyslttelen pääosin kevåän 1999 tilan-

Vantaan

taksilinjat
Vantaalla on tähän mennessä ollni
Detjä taksilinjaa. Päivåkummun taksi-

linja on tosiDjo rnuuttunut nomaaliltsi
sisäiseksi linjaksi Dunerolla 79; linjaa
ajaa Taksikdjetus samanlaisella pikl(uMerstrlla kuin Myjm:ien palvelulinjaåkin. Vuoden 2ooo ålusta liniåa k,,ircn
kin ryhdrtåån ajanaan isol;kålustolla.
LiDjaa alettiin liikeDnöidä 28.2.1994
reitilä Koilul:J,län puistotie - Krtötie -

P€ijaksentie. Matkuståjamäärät ovat
koko ajan kasvaneet,jot€n retti on ny,
kyisellään vantaan sisäisistä nomaali
linjoista lyhyin.
Muut kolme tålGilinjaa ovai yksityisten tåksiyrittåjien iilåtakseitta liiken,
nöiniå pienoislinjoja. Kålusio atimus

on, että autoon mahtuu kåhdeksan

natkustajaa s€kä yhdet lastenvaunut.
Liikennöitsijöistä oD tåhän mennessä
vaihtutrut jo noin puoletj sopimukset
ovat voimassa toistaiseksi. Reitit ovai
pysyneet jokse€nkin €nnallaan, joskin

ja Sotunsissa on tollut lisåä
ns. haarcja reitin varrelle. Taksilinjat 1
jå 3 oqt ensisijåisesti koululaisten kaytössä, linja 2 fPetas) syöttää myös junaa. Linjat ovåt luonteekaan melko läSeutulassa

hellä palvelulinjoja, ja sotungin linjan
(3) voisi sellaiseksi tulkitakin. Matlustajia on kullakin linjalla loo-2oo hen,
keä vuorokaudesså. Petaksen liniåll.

vähiten. Kaikkia liikennöidään rirvas

kesållä, joskin hårennetuin aikaåu-

I palvelee varsinkin Koivikon "kesåkylää", joten sen liikenDöinti
luin. Linja

myöskes:isunnuntaisiD onperusteltua.

Taksilinjojen ol€måssåolo perustuu
madinlaalson palvelulinja: lilumiiänsn Linian Fatidi9T Paaluto a20.5.1St9.

toisaalta pienehköön matkustajanåä
räån, toisaalta altaaseen tiestöön; Petaksen linjaa voisi lq.lläkin ajaa myös
,u,t o g,eg
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isolla kalustolla. Linjataksin kä].ttö on
kuitenkin 40 % linja-auton kå)'tröä hal

Linjojen aikatauluja ei ole vantaan
aikatåulukirjassa. mutta esim. YTv:n
n€ttisiwilta ne lö''twät. Sly puuttumi
seen kidasta on toisaalta se, että talvi
iiikenteen aikatauiut saadaan vålmiiksi
usein vasta elokutrssa (koululaisten
määräja tulosuunta vaikuttaa linjojen I
ja 3 aikatauluihin), toisaalta myös s€kä
se. että aikatauluja muutellaan tarpeen

tult€n, että se, että linjoilla on vakiokä]'ttåjånså. Satunnaisia matkustajia ei

juurikaan ole, nitå Dlt joku huilu alan
harrastaja joskus eks}'.y niillä ajel€

Linja 1 (Katriinan sairaalå Koivikko/Tapola/Piidiianta) oli VaDtaan ensimmäiDen tåksilinjakok€ilu. Liiken,
nöinti alkoi koemielessä 21.10.1989. ja

kokeilua jatkettiin r.6.1990. Seu.aavana

wonna linja jäi vakinaiseksi. Pirttirannan osuus oD lisätt!' reittjin myöhemmin. Koivikkoon jå Tapotaan liiken
nöidään kaiklina viikonpåivinå (arkisi!
ruuhka-aikoina, lauantaisin ja pyhåisin

keskipäivältå), Pirttirantaan vain arkisin pari woroa .uuhka aikoina. Linjan
aikataulua on noitittu vaikeaselkoisek
si, poikkeuksia on merkitiy viisi erilais
iaja osa niistäkin vain tiettyinå viikonpäivinä (Solbackan kautta joko aina tai

torstaisin ja perjantaisin tai arkisin
paitsi tiistaisin; Pirtti.annan kautta;
Tapolan kautta; tåritiaessa MyllFa
dontien kauttåi Myllyll'lån ti€nhaaran

kautta). Koivikon reitti kulkee Katriinan sairaalaltå Kåiriinaniietä Kesäkvråntrerre ta sLrs Jortakln lahtolå Kat-

riinanti€tä MyllyMäntien liittlmään ja
tarittaessa edelle€n lenkki Mylykylän-

tie --Myllypadontie Myllykyläntie.
Tapolan .eitti kulke€ sairaalalta Katriinantietä ia RiiDilåntietä Suosaarentielle jå edelleen Solbackantietä Tapolantielle tien på:ilän asti; osa \uoroista
ajaa kuiienkin Solbackantietå aina Sol'
backaan asti ja palaa sieltå jatkaakseen

I{yymäen palvelulinjar Tatsitulielutsen SlarbusVaislon palvelutesk!ksen luona 20.5.199S.

Tapolantiell€i Tapolasta taas osa no
roista poikkeaa Suosaarentien kautta
Pirttirannantien päähän ja siehä takaisin edell€en Riipilåntielle ja Katriinan
tieiä sairåålålle. Pirttirånnan reitti on
kin jtse asiassaosa Tapolan reittiå; ruo

.oja Kairiinasta pelkästään PirttiranLinja 2 (Ma.tinlaakso

-

Peias) kulkee

vain arkisin ruuhka-aikoina. Liik€n
nöiDti alkoi 1.6.19s2. Pari moroa käv

8)Taksikulieluksen lVercedes-Benr vadlaan linjalla 79 Pcijaksenliellä25.5.19ss.

poikkeuksellisesti Suotien ja Turveiien

liittjnåssä eli parisataa netriä

Petak
sen päåtepysäkiltä eteenpäin. Myöheh
min on lisåtty myös pari A-{roroa (siis

2A), jotka rneDevåt Peiakseen Koivupään kaufta, jolloi! ma&a aika kaksink€rtaistuu. Linja lähtee Martinlaakson
asemalta Kiviworenti€tä ja Martinky-

läntietä, Vanhaa NurmiiåNentietä ja
Vantaanreittiå Hämeenlinnantiet alittåen Korpiti€ll€, jostå osa \uoroista siis

jåtkaa Suoti€tä Turv€tien isteykseen.
A-ruorot liik€DnöidääD kaikli sarnassa
suunnassa €li Petakseen päin siten, että
Vanhaa NurmijäNentietä ajetarn Piispanbläntielle ja edelle€n Riipilänti€n
kauna Koiqpäänti€ll€, josta Kåntotien
kautta Runkotielte ja tien påfiån asti,
josta palataan samaa .eiitiä Riipiläntielle, josta M€starintien ja Vanhan Hä-

meenlinnantien kautta Ko.pitieUe ja

edeleen Peialseen.

Linja 3 (Nybysset/Länsisalmi

-

Hå-

kunila) eli Sotunsin taksilinja åloitti
3.6.1991. Linjaa iiik€nnöidåån arkisin
koko påivän ja lauaniaisin keskipäiväl
lä. Nybyggetiin ajetaan noin kolme kertåå enemmän Mroroja kuin Länsisålme€n; yhteinen reiti:i aikaa Hakunilan
Kimokujalta hrkon ja kirjaston välistä

jatkuen Hakunilantietä Sotunsintielle;
Nybyggetin reitti jatkuu Nurmimåentieiä, Kalkkiuunintietå ja Uunirinnettå
pitkin NybygSetintielle. Läns jsalmen
reitti edelleen Sotunginiietä Oste.sun
dominti€ll€ linjån 83 päätepysåkille.
Oså Nybyggetin vuo.ojsta ajetaån
(kummtrsalin suunnassa) tåwitta€ssa

lain entinen lsis edestal{åisjn aj€tavia

pätkiä). Iåh tö on råa iåworenkujåltå l-aäjaluorentien nsteyksestå ja jat
kuu Raappa\uorennnteen, Raappaluo.enkujan ja Råappållrorenpolun Iautta
Laajanetsänkujalle, edelleen MartinlaålGontie låajaniitlniie (teneysase
kad trn

rakenn€ttu, osaksi matalålattiainen
kaupunkiliDja auto. Kiinteitä istumapaikkoja on 14, lisäksi perässä olevaD
matatalattiaosan takaseinässä kolme
taittoistuinta. Etuovi on po.taallinen,
mutta auion takåosassa on roinen. Dor

taaton sisaänkävnti. Mukaan matituu
pyörätuoha. jotka voi joko nostaa

ma) kajaniitlnkuja - RåMopolku RåMosuonm:ili - Låajaluo.eniie Kiviwor€ntie - Kivimäentie - Koiviklorinne - Koivikkotie - Kukinrie - Lintukallionkuja (haara) - Kukintie Kukinkuja Ktrkinpolku - Kiviworenlaja Kiviluorentie - Martinlaakon aseha
(laituri 6) Kiviluor€ntie - Må.tin-

naaroja kuten Lammaslammentien
kouklåus on poistettu. Liesitori sekå
Leiritie ja Apajakuja on lisätty reittiin

mäentie vaskil,llorentie-ruukkriiu-

vostien ja Kaivosvoudintien kauttå
Ukonkivenpolull€ ja edell€€n vaskiuro-

laaksontie Raikukujanpalvelutalo
(haara) -Ma.tinlaalsontie - Loun€hntie - Louhelan bn Uomatie Mwja (M':tainkoti) - Liesikuia - Liesitori
0',*öshalli) - MBrrnäeniaitti - Paalu-

tori. Ja samåa reittiä takåisin. Äioaikaa
kaluu 40 minuuttia ia keskinooåudeltsi

tulee r2 km/t. Linj;a ajetaa; arkisin

kals

sisään tai ryöntää takaov€sta ramDDia
piikin. tEimauslaite lyö linjåtunnuHen
0oo. Tämänlio linjån reittiä on joissa,

kin kohdin oikaistu, jå iieityjä "rurhia"

14.9.1998. Nylsinen reitti alkaa Kaivos

rinteeDtien pohjoispäästå jatkuen Kåi-

rentie Iauhelantie - Norotie - Hal
tiantie (haara) - r"ulelantie Eriikuia
(håa.a) - Uonatie M]'.]Tmäentie-Virtatie - Putouskuja (haara) - Virtatie
- Raappaworentie - våski\uorentie

Länsisålnen koulun kautta.

Kuten kaikeii huomattiin, linjoien
nytTin€n nun€roinii ei vastaa iinjojen
slntyjärjestystä. Nunerot tosin otettiin
kä]ttöitn vasta mvöhemnin.
Linjoilla on nyös joitakin erikoisjärjest€liä kuten se, €ttä tietyn pysäkin
jälkeen matkusrajia ei enää oteta (ellei
oletilaa).
SDsliikenteereen si irryttä essä linjålta 2 kaiosilat A vuorot KoivuDään
kåutta

Vantaan

palvelulinjat

Iaksilinjan3lilalaksi Kinotlja1|a25.5.1999.

vantaalla on kaksi palvelulinjaa, joiden liikennöinti aloitettiin 6.tr.tsss.

Linjojen tu.nuksena on sydå.kuvio,
Martinlaakson linjalta (Martinlaakso MlXrmäki) puminen ja MlXrnåen lin-

jrlla (Kaivols€la M}}miili - Varisto)
sininen. Slysliikenteeseen 1999 siirrlttäessä tulee (tai tätä iuettaessa var-

maankin: tuli) kolma! palvdulinja (vih.eå sydäniunnus) Korson - KoiluMän
alueelle; linjan reitti oli tätä kidoitetta€ssa vielä suunnitteluvåile€ssa.
Martir aå1Gon palvelulinjaa liikennöi
Korsisaari/Ntr.mijäwen Unja Rapidj
pik](ubussilla nro 97 (rek. MG0-563).
(Råpidi oD liikennöirsij:in tuotemerkl.j;
alusta kuuluu Citroen Jumper pakettiautolle). Atrtossa on r1 ishmaDåikkåå
ja yksi pyörätuolipaikla,ja auto; keshosa on matalalattiainen. Autossa on yk,
si etuovi. teimauslåite lyö linjatunDuksen o1o. Reitti on aikuajoisiaan ykinkertaistunut. kun nimismiesDiirin ånFtukeua on salliitu auton l.ul'la rentisjl
lå) kewen liikenteen väylillä, ja taloyhtiöiltä on saatu lupia ajella pihojen ja
parklipaikkojen läpi. NytTinen reifti sis;iltää siten myös väh€lnm?in "haaroja"

keskipiiivälå neljä edestalaista woroa.
Yksi vuoro (Paalutorilta) jatkaa norrnaalireitin jälkeen Raiviosuonmäen
päiväkodista (tenavat kyyiin ottaenJ
Askiston koululle rejttiä låajalroreniie

- Kivivuorentie Ma.tinkvlinriF - Kehä III Askistontie -

Vihdintie

Uudentuvantie. Nyh/iset reitit ovat tulleet kärttöön 14.9.1998. Viilkoå mvö

hemmin eli 2r.9.r998 tiniale tisättiin
kaki aaru.uuhkålähtöä Häm€enl-vlastä Mtryrm;ileen r€ittiä Såirarie t$nta-

- Ainontie - Martinkyläntie - Laajano.eniie - Kiviruo
rentie - Martinlååksontie Rååppamåentien risteys)

nrorentie

-

Vaskiurorentie

senti€ MDrmäen

-

Jönsåk-

asema. TällöiD

lqy-

RuuH,akuja (Mylrinkoti) - Liesikuja Ljeritori r rtköshålti) - M$rmäenåifti

-

Paalutori

-

lskostie (tervevsåsemål

- Leiritie -'ADaiakuia
- Leiritie - Raiator;a;tie'Lasturie - Nuijarie - vap;ataniie Råjatorpantie -Viiftatie-viisaritie - Hämeenkyläntie - Viikatetie (haa.a) Vaakaiie - Viputie Viittatie Viisari
tie - Rajatorpantie - P:i]*inärinteentie
- Pähnåtie (haara) - P:il <inä.inteentie Lånmaslanmentie Luhtiti€ Rajatorpåntie

(haara)

Varistontie - Niiftäiäntie t_Variston Dal
velutålo). Ajoaikåa;n 55 minuuttjj, ra
l:ihtöjä on Kåivokselasta kolme. v,nstosta neljä keskipåivätlä. paluuieitti on
muuten sama, mutta Ukonkivenpolulta

disså on lukioikiisiä iå sitä nuo.emDiå.

Aiemmin linjallå oli yhdeksän e.i h;a
rå4, mutta mainittujen erikoisluDi€n
alulla reitti on sååtu selä rs minuunia
nopeammåki että myös sujuvammakMDrmäen pålvelulinjalla ajelee Taksikuljetus itse korittmallaan M€.cedes
B€nz 71114250 Starbusilla (r€k. TGN659). Tälnå on kuorma-auton alDstalle

,
sd$olryyfld olisiilä, oltä tiilstoll
t0il0it0t[ laitdll0, 0i[ä llair
slöfieläisille tai

$ydäilitti$ith
($ydälltljiltlls)
raIo3Ag
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mennåånkin suoråån Kaivokselantietä
Kaivosrint€entielle. Keskinopeudeksi
tulee 18 km/t.

Kumpikin linja kä)ttää matkan var
rella otevia bussipysåkkejå. Lisåksi pikkuteillä, joila ei kulj€ muita linjoja, on
valopylvåisiin tiimattu sydäntarroja;
näillä ns. viittausatueilla ktö.tiin
misiä kohtaa tahansa

käsimerkin. Linjat
on suunniieltu €rityis€sti vanhuksille
ja liikuntaesteisiile;

dtanålla

p

isee

s€lkeån

kole ja vapaalaan ja Hämevaaraan sekä

jatkaa reittiä Varistoon Askoon ja Is
kuun-.. Suu.i osa ehdotuksista on sittemmin kyllå tot€utettu. Vuoroja on

myös lisåtty ja åloitusåikaå aikaist€ttu
("..jotta ehtisi aamuisin teraeysasemalle verikokeisiin...").
Erityistå kiitosia saivat linjojen kul-

jettajat yståvällislydestå jå palveluålt-

Håmäåvåä aikataulussa (joka sitten löy-

tlT n€tin lisäksi myös aikataduliriasta)
on siirtyminen reitiltå toiselle, esin.
Itärannasta ajetaan pieni pätkå uinahallilte, iosta alkaa seuraava reitti. n1utra ltärannan låhiöä ei näykään aikatau
lussa, vaikka sieltä tässäkin vaiheessa
pääsee mukana uimahållille.
Oli miten oli, auton työpäivä on maa-

Dantaisin, keskiviikkoisin ja per
jantaisin: Haukilåhti - Uimahalli

(tyhjänä ora-

kohderyhmänä ovat

olleet yli 65-vuoti-

vannahkatorille)
Uimahalli Hau
kilahti - Uimahal-

aåt, mutta iieteDkin
kuka tahansa saa

li Oravannankåtori Uinålialli -

matkustaa näilläkin
linjoilla. Reittisuunnittelu tapahtuu siten. että våestötietokann::sta merkitään
alu€ r kantaan pis'

Haukilahti (tyhjänä uimahallille)
ri. Reitti tiistaisin
ja torstaisin: Pobjois Tapiola uinahalti - (tyhjänä

tein dinteistöt, joissa asuu 65 vuotta

täJ,ttineitå, sekä rer-

vels-, kauppa- ja so
siaalipalvelujen tar

Kulituuriaukio (tyhjänä oravånnahkatorill€)

joajat. ränän jålkeen suunnitellaan
nahdollisimmd hyvin alue€ila sukku
loiva r€itti, ja haetaan tawittaessa lu-

Uimahalli

Kulttuuriaukio

pia poikl<eavien reit-

.i -

tiosien (pihat, pyöråtiei jne.) ki)'ttöön.

Palvelulinjoista

(tyhjånå Kutttuu-

riaukiolle)

Itäranta - (tyhjånä uimahallille)

seuraniatutkimus.
Matkusiajamååriksi
laakson linjalla kes

Uimahalli

Pohjois-Tapiola

t€htiin monna 1996

todettiin MartiD-

Poh

jois-Tapiola - Ui
ma,halli - Itärånta

La!tasaalen palvelulinja: Linjebuss2 Lautkaniemessä 28.5.199S.

kimäärin 2,2 mat

kustaiaa/ruo.o ja Myrrmåen linialla 6,0

matkustajaa/no.o. VaihtelM oli tyh-

jästä autosta 11 matkustajaan. Linjojen
yht€iseksi keskiarvol$i tuli 4,1 matkus
tajaa/vuoro. Matkustajamäärät ovat
kuii€nkiD tämän jålkeen kasvan€et.
Matkustajahaaståtteluista ilmeni, ettå
elåkeläisiå oli 72 % ja työikäisiä 28 %
matlostajista. AIe 2o-ulotiaita ei ollut.
Matkustajista 78 % oli Daisia ja 22%
miehiä. Pyiirätuoleja oli tutkimusviikol
la kaksi, lastenvaunuja samoin kaksi.
EnsisijaineD matkan kohde oli mylmälä, toisena teweysdema.

Måtkustajalommentteja oli saatu tutkimukse€n varsin mielenkiintoisissa
muodoissa. Todettiin mm. usein olevan
epäselvlXttä siitä, että linjat on tarkoitetiu kaikille eikä vain elåke]åisille tai
sydånvikaisille (sydåntunnus!). Sanaa
"tåksi" vierast€ttiin yritJks€n nimessä
"Taksikuljetus Oy"; niinpä Mlyrmäen
linjan M€rsun keulassa sana "taksi" on
kin n)ttemmin peitetty kolmella sinisetlå sydäntunnuksella (Et. ku%) ("sydånsydän-sydån-kuljetus"?). Reittitoivomuksiå oli tietenkin esitetty: Pähkinärinteessä pitäisi käydä vanhustentalolia,

tulisi ajaa Uomatien kautta ja käydä
Luhtimäessä, mennä Hämeenkylån ki.6 *tu:rss

tiudesta. Nåillå linjoillåhan kuljetiajat
awstavat maikståjiå l<yltiin nousemisessa ja poistumis€ssa; erillistä autoisäntää tai emäntää (kuten HelsiD
sin palvelulinjoilla) ei ole. Aikatauluihin
on lisäksi painettu suora puhelinnumero åutnön A to voi siis noutåå ,siakkåan nyös reitiltä poi}€t€n, mikiili se €i
aiheuta myöhästlmistä aikataulusta.

Eritellään n'.t vielä .eittikadut (tai
-tiet):
Oravannahkatorin reifti: Oravannalkato.i - Jousenkaari Puhuripolku
Kelohonsantie - Meriiuutentie Poh
jantie Kauppaniehentie
- Kulttuuriaukio Kauppani€hentie- Pohiantie
Tapiolan palvdukeskus

Espoo:

tie

Tapiolan palvelulinja

- MerituulenMenninkäisentie Uimahalli.

- Tapiolanti€

Kirklopotku

-

Haxl< anden reittii

Espoolaisten ainoa palvelulinja liikkuu usealla alueella, vieläpä ed viikonpäivinä. Yhteinen nimittäjä neljälle eri
reitilte on Tapiolan uimanali.

Oravannahkatorin reittiä ajetaan
kåikkina årkp;iivinä kaLsi lihtöä krmpaankin suuntaan. Maanantaisin, k€ski
viikkoisin ja pe.jantaisin myös Haukilahden reittiä samoin kaksin lähdöin.

Pohjois-Tapiolan ja Itå.annan .€ittejä
ajetaan vain tiistaisin ja torstaisin, jål-

leen kaksin lfidöin. Sama åuto ajåa joka reittiä woronperå:in. Työrupeanaksi

muodostuu viisi tuntia eli klo 9

koittaa, ettå aikaiaulussa ei ol€ merkitty tätä osuutta,
nutta se ajeiaan, ja mukaan pä;isee).
Linjaa liikennöi Pohjolan Kaupunkiliikenne pikku-Me.sdlaan n.o 75.

-

14.

Uimalnlli

Kirk

kopolku Menninkiisentie-TapiotaD-

tie

Tapionaukio - SampokDja - Meriiuulenti€ Et€lätuulenti€ Linsiväylä
- Haul<ilahdenkatu - Kiiskitie Ukkohåuentie

-

Haukilahdenkatu Toppe-

lundinportti - Toppelundintie - Mells
t€nintie Pitkänkallioniie (haara) Mellstenintie Toppelundintie-Säy-

nåvätie

Haukilahdenrantå - Hauen- Haukilahdenkatu Ukkohauentie - Kiiskiti€ Haukilahdenkatu
- Länsiväylä - Etelåtuulentie - Tapio

kaliontie

- Meritu entie - Tapiolantie Mennink?iisentie-Kirkl<opolku Uimalalli.
lan palvelulieskus

STÄ 39S, Scania-DAB S11 Paatsamat'en

ja 0rapihtåjätien risteytiessä. hLr'dJr1a]a\o.drr0_

Pohjois Tapiolan Eitti: Takojantie - Piilopolku (haara) Sepontie - Louhentie Ukonvaajå - V€m
Sepontie

melsäärentie - Kaslenkaatajantie Pohjanti€ - Kaupinkalliontie - Kult-

tuuriaukio Kauppamiehentie Pohjantie - Tapiolan palv€lukeskus Meri,
tuulentie

-

Tapiolantie

-

Menninkäi

sentie Kirklopotku Uimaballi.
Itärannan reitti: Ha.juviita Itäranta

- Tapio)antie Menninkäisenti€ Kirklopolku Uimahålli - Ki.kkoDolku Menninkäis€ntie-Tapiolantie
Tapionaukio - Sampokuja - Me.ituu
lentie Pohjantie-Kauppamiehentie
-

Kulttuuriaukio.

b

mutta mainitsen jo tässå niiden liikenniiitsjjät ja kaiuston:

HKL-

Bussiliikenne/Itå; Vatmet 74T / 42ao

"Vuosaari: HKL/SuuDnitteluyksikkö,

HKL 9813, Csepei/Ika.us 821.20, .ek.
TIO 186
'Munkkiniemi: Korsisaari/Nurmtätr

"EcobN", .ek. ECO-1 (autossa iärjest]E
numero 8oo), 23 ishrmapaiklea
"Haaga: STA 399; DAB Silkebore Stl
MK3, rek. CCO-772, 2l istumapailikaa,
joistå läppäistuimia 6 (3 x kåIdenisrut

niä muutoksiai åsråkaspalautteen jäl-

*Kontulå: HKL/Suunnitteluvksikkö,
HKL 9812; DAB Silkeborg S11 MKB,

ja. Linjatunnuksena on keltainen aurin
ko, mutta leimauslaitteesta tulee liDja-

rek. CCO 779, 21 istumapaikkaa, joista
läppäistuimia 6 (3 xkahdenistuttava)

*Lauttasaari: Linjebuss, LB 2,

volkswag€n/Kutsenits, rek. MGZ-A47,
17 istumapaikkaa, joista 6 Iäppäistuimiå
(alunDerin Låuttasaaresså tosin aioi
Lårs Stenlund)

Helsingin

099

Linioien reitit ovat kokeneet van Die-

keen muutertiin 5.1o.1998 Haasan,
Herttoniemen, Kontulan ja Lauttåsaaren palvelulinjojen reitt€jä ja aikaraulu

tuDnus ooo (HKL:n autoissa) tai oo2

(Lauttasaaressa). Linjoilla on myös ns.
kutsu osuuksja, iotka aietåan vain Duhe-

lintilaulGesta.
Kesåliikenteen 1999 aikana (tårken-

min: 28.6.-1.8.1999) ei liikennöity råuttasaaren, Haagan eikä H€rttoDiemen

palvelulinjat
Helsingissåkokeiltiin palveluliniaa r2

vuoma 1994: linjaa aj€ttiin naanantaista lauantaihin 4.-r6.7. ja 5.-11.10.
autolta Eco 1 (vålmet 74T I 42Ao "Ecobus', nykyisin Herttoniemen Dalvelulinjalja). Reiftinä oli Kåmpin metroase
ma Linja-autoas€ma Mannerheimintie Postikatu - Kaivokatu - M;

konkatu Hallituskatu(nyk.r'liopistonkatu)

-

Unioninkatu

-

Kauppatori

(Etelä-Esplanadi)-Et€läranta Pohjois-Esplanadi - Mannerheimintie
(Erottaja) Bul€vadj-Fr€ddldnkatu
- Pohjoinen Rautatiekatu Runebe.ginkatu - Kånpin metroffema. Suunnitteilla oli kesl-ustan pal!€lulinja, joka
ei ainåkåan toistais€ksi ole toteutuDut.
Koska reitille ei oltut linjalupaå, matkustaminen oli ilmaista.

Palvelulinjoja p€rustettiinkin sitten
muihin kaupunginosiin ja lähiöihin.
Ensimnäisenä aloitti 1.9.7997 Hertto
nienen palvelulinja, seuraavina
1.10.1997 Haaga, Kontula ja Lauttasaari, sitteD 17.8.1998 Vuosaari (korvaten
linjan 99) ja uusinpana 31.8.1998
Muriikinieni (koraaten linjan 33).
Käsitt€len linjat ikäjärjestyksesså,

K0

ulan palvelulinia: Hl(L 9812 tUettunmäen metrcascmath 28.5.1999.

linjoja. Kortutaa ajettiin entisin aikåtauluin, vuosaaren linja ålkoi 7.6. käydä
myits Uutelassa kahdesti päivässä. Sa
moin 7.6. alkaen Munkliniemen linjaa
jatkettiin Tarvoon asti, ja t€htisaa.en Kåskisaarer reitti jåi pois k€såajålGi.
Linjat kilpailutettiin kes?nH 1999. Tuloksena oli se, että r'uonna 2ooo HKI
ajaä edelleen kolnea iiäistä patvelutinjaa, muita Vuosaa.een tulee toinenkin

auto.

Lauttåsaaren voitti

Korsisaari/Nurmijärv€n Linja, Haasan
Tåksiloljetus ja Munkkiniemen Askais
Vantaan iapaan myiis Helsinsin pal-

velulinjoilta kä)tetåån reitin vårrella
oievia bussipysäklejä. Vain palvelulin
jan liikennöimillä katuosuuksilla p)sähtlnr.rpaikkoja on me.kitty j atkakä]täväät rnaalatulla keltaisella palvelulinja-

tunnukselia, mm. Kivihaåntiellä. Ne
vain eivåt nåy kovinkåån pitliälle, ja kuluEt aikaa myöten pois.
Joka linialla on kuliettaian lisäksi

bussiemäntä tai -isåntå,joka pitåä seu-

raa natkustajille jå åurstaa heitä tar-

Mäfitellään nlt vielä näidenkin lin

joj€n r€itit.

Herttoniemen linja on rensaslinja, jota ajetaan \uoronperåån kumpaankin
suuntaan, pååtepysäkkinä Herttonie-

men m€troasema. Reitti: He.ttoniemi
(M) - Hjihtonåentie - Måenlaskijanti€
(haara) - Hiiltomäentie - Majavatie

tlaara.qinkutsustal Hiihtomäentie
- Kettutie Siilikuja Siilitie Muu!tajankatu Sahaajankatu - Roihuworentie - (kutsusta Ttrhkimontien kautta) - Abråiam wetterin tie Linnanra
k€ntajantie Kaivolahdenkatu - Lai\2-

lahdenkaari Laivalahdenportti-Linnanrakentajantie - He.ttoniemi (M).
Aikataulu kertoo myös, että kutsuosuuksia ei ajeta kadun viiklosiivous-

päivinå. Linjaa ajetaan arkisin 4+4 eli 8
kierrostå keskipäivällä. Ki€rrosaika on
36 37 minuuttia.
Haasan tinja on sokleloinen. Reitti:

Munkkiworenostoskeskus Rauman
tie - Huopalahdentie LåpiDmäentie Vihdintie Hakamäentie-Kivihaantie
Kylänevantie - r.auppalantie -Vanha
Turun maantie

-

Talontie

,u o sns

Ristolantie

kuja (haarå) Isonnevantie - Haasan
urheilutie - Vespertie - MaikåmieheDtie - Nuijamiestentie - Laajasmntie

- Påatsanatie Oråpihla
Laajasuontie Tunnelitie Il

O.apihlajatie

jatie

-

kantie Huovitie (haara) - IlkaDtie Aino Ackten tie - Tolarintie - Ohjaajantie - Nåt'tteliiäntie - rda Aatbersin

vuoiaalen palvelulinja: HKL9813 Vuosaaren nelroasemalla 19.5.1999.

S

-

Kyliindanti€ - Kylätie Haagan ur
heilutie Isonnevantie-Riista'uoren-

-

tie ja Adolf Lindforsin tie (tuplahaarai)
Nä)ttelijäntie - Kaupintie Kånt€iet-

tarenti€ Maxi Market Kantelettareniie Kåupintie Hopeatie(PohjoisHaaSan palvelutalo). Munkki\ruoresta
aj€taån kolne ja Pohjois-Haasasta netjå

Iähtöä keskipäivållä. Ajoaika yhteen
suuntaan on 51 minuuttia, joka lähente
lee LTllä maksimia- Saattaapa se olla
turhankin pitkå, silå matkustajia on vähän.

Kontulan palvelulinja on kaksiosai

n€n retti, jonka keskjpisteenä on Koritulan netroasema. Toin€n ääripää on
Mellunmåesså, toinen NaapurintielläKoskå kummassåkin päåsså käydåån

rroronperään, on luontevaa esittåä reitti seltaisena kuin se ajeiaan: Kontula
(M) - Kontulantie - Porttiiie Naapu
rintie (pohjoispäå) - Poiditie - Kontu'
lantie - Kontula (M) - Keinulaudantie

Kurkisuontie V€terenikuja (haa.a)
Kurkisuonti{ Kurkimäenti€ Kivikonkaa.i - Ki ,jatatie (haara) Kivi
konkaari - Kontulankaari - Sakara
(t€raeysasema, hååra)

-

Kontulankaari

Jäkärläntie Kotikonnuntie Ostostie Ostoskuja (haara) Ostostie Kotikonnuntie-Vesalantie Tuukkalan
tie - Aarteenetsijänti€ - Mellunmäki
(M)

-

Mellunmåentie

Sååris€länkuja (haara)

- Saaris€läntie - saariselåntie -

Melunmäentie - Kaunispääntie. Takaisin Kontulan metroasemalle muuten
samaa reittiä, nutta Adteenetsijäntieliä mennäänkin Paneliantietå Tuukl(alantielle. Linjaa åj€raan kolmeia puoli
kierrosta leskipäiv,iitä (M€llunmäestä
neljästi Kontulaan, Kontulasta neliästi
Naapurintieile, multa Kontulasta r?in
kolmesti Mellunrn,ikeen). Naapurintien
kienokseen menee rr minuuttiå ia Mellunmä€n kienokseen s7 minuuitjå, joten kierrosåikå on kokonåiset 98 mi-

låuttasaaren linja kattaa Iilles koko
saaren. Reitti: Särkiniementie (Uinsi-

- walutinintie Heikkiläntie - Melkonkatu - Melkon,
hja - VattuniemenlGtu - Purjeentekijänl(uja (Aurinkosatama, haarå) vatlahdenLujaD risteys)

tuniem€nkåtu-Meripuistotie Laut-

tasaarentie - Pohjoiskåa.i (etelään,
haara) Pohjoiskaari(pohjoiseer')

Iauttasaarentie Gyldenintie - Tallbe.q;n Duistoti€ Haahkatie - Håahkakuja -- Tallbersin
TaivaaNuohentie

puistorie

-

Isokaårj

-

Puistokaåri

saaFnti€
lsokaari

-

-

-

r\åjavatie

- Tiiia

tounajsväylä ViklåIajå

- Isk"ri -

-

I<,-

tajaharjuntie-Koiwsåa.entie Luo-

teisväylä Kåtajaharjuntie(Laukka,

niemi). Aurinkosatanasså kåydään
vain maanantåisin, keskiviikloisin ja
peiantaisin. Särkini€mesfii ajetaan ar-

kisin kesldp;ijvällä kolmesti Katajålarjuun, muttå K"tajahariusta neliiisri Särkiniemeen. Yksi låhtö päivittåin kumnåstalin suunnasta poiR€aa Särkinienentien ja Isokaar€n sekä Tallb€rsin
puistotien .isteyksestä Lauttasaaren
kirkon pihaan. Ajoaika yhteen suuntaan
on 40 minuuttia (tai 43 minuuttia Au-

rinkosatamankuuluessareittiin).
vuosaarcn palvelulinjan erikoisuute-

na on varsin pitkä kutsureitti Meri-Rastilaan, joka aj€taan aikataulm mulaan
kolnesti piiiviissä - paitsi jos ei kutsu-

ta. Reittiin kuuluu myös erillinen Kallahden kienos, joka ajetaan sitien kutsumåttakin. Reitin keskipist€enä on
Vuosaar€n metroasema, joten lähdetiån sitten sieltå: Vuosaari (M) - Val-

kopaad€ntie-Vuosaa.entie punali-

ventie - Po.slahdentie - Iokkisaårentie (kutsusta, haarå) Porslald€ntie

-

Isonvillasaa.entie (haara) - Porslahd€ntie-Niinisåarentie Kållvikiniie

Mustålahdentie

- Neitsvtsaarentie
- Must;låhdentie Kalvikintie - Purj€tie - Merikorttitie Me.ikorttikuja (htsusta, haåra) - Medkorditie KåIlikintie R"stilantie
lnkitie - Kallvildntie - Satamasåarenti€ - tlappasaarentie - Vuosaarentie valkopåad€nije
vuosaa.i (M)ja
(kutsusta, haara)

-

kulslr€irtj ajetaan. se aj€taan lErsinai- Hiidenkiukååntie (haara) - Kaskisaa
sen kierroken j:ilkeen: vuosååri (MJ renrie (Saårihuhdantien risres). påIu,,_
valkopaaden{ie - Iiluodonti€ L€iko- måtkå muuten samaa reitii;i
-ur,,
saarentie - l4eri-Rastilanrie - Råmsin- Seurasaaren silmukka åieraar nlrkin
niementie Verklotie Katiskatie samansuuDlaisesri(MäilahdeDiie
Råmsinniementie jne. takaisin met.o- HeikinDi€mentie - Seurasaarentie _
asemalle. Jos reiftiä ei ajera. pidetään lanminiemenLie - Meilahdentie). Aujonkå j;illen jatkelaån (a!ällisra ron työpäivä on siirä outo, erä se
atkaå
'aui<o.

ajoa. Kienosaika on 67 minuuttia,

nuurtia metroasemala eDnen Kåila]'rea
sen jälkeen. N4eri Rasrilan kursuajo
vie r7 minuurtjå. fKes:iliikenteeseen linjalr lisäftiin kaksi kiyDriä Uurelassa ar-

kisin.)

-

Krshsa;resta, josta tuuaå; Nienenmäjtkeen kiyd;iän kotmesii

keen. Tämän

Rilokaliossa.iosla viimiisen kenan nå_
tatessa jåädäånkin Munkkiwo.en ;s_

tosk€jkulGeen ja piderään puoten tun_
nin tauko. räm;n j:itleeD kåydääo k;;
ran raskisaaressa ia sinen viåta netiii..i

Munkidniemessä on monimutkainen Rjtokaliossa. Loputsi ajelaåD Nie;eDliDja. joka jåkaånruu kåhreen osaan: mäestä Kåshsaa;een. i,i*"
,åalNiemenmäki Muntkiniemj - Ritokat- ba. Tämäkin on keskiDäiväiinia.
"at"a ker.
lio ja Niemenmäki - N4unkkiniemi rcsaika Ritoka ion reir;tta on do mi
S€urasaari - Kuusisaari - L€htisaa.i nuuttia; Kaskisaa.en reiti å se oli.si 64
Kaskisaari. R€itit tärty siten kuvailla minuuttia, jos r€itilä edes kenan teh_

e.ikseen. Ritokållio. r€itti:
entie
Luuvaniemeorie -

-

Niemenmå- täisiin tällsi kier.os.

Niemenmä.

Kesäliikenreese€n (uti oieniä reini
entie Låpimäentje Huopalahdenrie muutoksia,linjaapidenneit;inrarvoon

-

Raumantie fMunkkivuorn ostoskes- asti,jå rchrjsa;ret- Kash
t1rs.håarå) Uvildrje prolessorinrie jäik;säåjatsipois.
Låajalahdentie - Munkkini€men '

puistotie

-

Tammitie

-

Saunabndentie

Loppukaneetti
;i:,'ix{'åli.i:i"#:':"iål*;,i:}:
poll<u;

takaisin reittiä Ritokalliontie Äpajapolku ruulasoottu rrlunr<ti. Olemm€nlronnistuneetkäsitlel€ni;ieffånra _ saunaiåndentje xaai_ mään pä;ikaupuntdseudun ra_ksi_ja pål_
rintorDanrie _ Kaderinrie _ Tåltikuiå _ telulinjår joltain lailå. Epäilemäilä yh
Tammitie _ 14unkkiniemen ouisår;. tään rei iselostuslen mi€tenkiintoi-

jne. Niemenm;ileen. Kåskisaa;en reifti: suutta voin vain todelå. että kaikkea
Niemenmäes'ä kulen edellä L€aialah- måå;rmaan mahruu. Telslini ei elkä

asti niiu,i. _ s"t",iii" .
Kadetinlie - r.åartintor?åntie Saunalahdentie _ namsavnränL. _ v.ii"r,_
denLie - HeikjonieÅentie - s;;c;;reEbe _ ramminiemenri€, rr.l"uJJi"
tie Råmsahrånta _ pikh,nich.nnp _
Kuusisaarc;ti€_LehtisaareDtie rph_
desniit Ttie (haara) - l€htisaarcntie denriele

juud nla ole

enaä ajan råsalta, muttå ra_

ponoimme jatkossakin Råilioo si'lrilla
Däiden mietentijnroislen tinjojen muu
roksista.

...Ki;rokset eniyisesti],anraan jouklo_
lkennelormrston väelte alusra ja taus_
tamåteriaålista.

Lakiasiaintoimisto
Kämäräinen
&
Korvenkontio
Ky

edel-

Hiekkajaalanranta

mi

ja

leenKallalteen:valkopaadeDtie Iiluodontie l€ikosaarentie-Hi€kka-

laiturintie

jostå

t2 minuuttia kuluu KåIahteen ja 5

Kalk,

kihiekåntie-Hiekkålaiturintie Iriko-

- Iiluodontie - ValkopaadenVuosåari (M), ja sitten vanhan

saårentie

tie

Vuosaaren kier.os eri suuntaån kuin äs,

ken. Lyhy€sti: Vuosaari (M)

-

Keski-

vuosaa.i - Råstila - Vuosaari (M) Kallalti ja takaisin. Jos Meri,Rastilan

Pohjoinen Hesperiankatu 3 B
00260 Helsinki

puhelin (09)440

414

lslekopio (09)440 447

l(aakkoi$-Aasian
uudel kaulunkil'adal
aailmassa investoidaan

tällä ietkellä voimåkkaimmin uuteen kaupunkiliik€nneteknologiaan Kaakkois-Aasian

kehittlvissä netropoleissa Hong Kongissa, Singapor€ssa, Kuåla Lunpurissa

ja Bangkokissa. Teknologiå on uusinta
mahdoilista. Ympäristövaikutukset on
otettu erittåin tiukasti huomioon. Mac
kustajille järj€stelmie! kå]ttit on tehty

niin helpoksi kuin vain nahdollista.
EurooppatåiDen kehitys on jäämässä

jätkeen Kåakkois-Aasiasta.

Määritelmiä
Tässä oD åluksi määriteltävä kä)tettävien ratat$ppien nimitykset:

HAITIOTIR
Suunmnaksi osåki kaduilla kulkeva
perinteinen råitiotie. Virta otetaan ylåpuolisesta ajojohdosta.

PIKAR/UTIOTIE

Raitiovaunuilla hoidetta!å reitti, joka
on pååsääntitisesti omalla linjauksel
laan eikä kadulla. Raiiioiien ja pikaraitioiien erottaa toisistaan .adan rakenne; liikkuva kalusio on sanaa.

METRC
RautatietDppinen raskas kuljetusjär-

Hong (ongin KCRC:n iunal

kulteval melmsla poikslsn pääorin maan pinnalla.8.3.198S.

jestelrnä, jossa on suuret kuljetusyksiköt. Vaaiii råutatietDTpisen ratageom€trian, joten sen sijoittaninen yhdyskuniarakenteeseen ilnan tlrnn€lia on
vaikeaå. Junissa voi olla kuljettaja tai

tai kalustossa on alluj;irjestelmä. Koekä'tössä on myös ratkaisuja, joissa lii'

iunat ovat automaattiohjauksellisia.
Virta otetaan yleensä raiteen vieressä

taan pysåkeillå, jolloin vauhtipyöråä

ke energia va.astoidaan vauDun

vaulii-

(mrn. Franlf,urt am MaiD ja Kuala Lum-

pu.)

ieessä, mm. Sydneyssä Australiassa.

olevåsta virtakiskosta.

kiihdltetåån. Ensimmäiset åutomaatti-

AI'IOMÄATNRATA!

terminaalien välisissä kuljetuksissa

Pienillå yksiköilå hoidettu kuljettajaton iäriesielmå. Vuoroväli on usein erit
tåin pieni. Koska matkat tällä järjestelm;illä ovai varsin lvhyiu. €i nopeudenkaan tarvitse o a kovin suuri- Siksi rata

voi olla hwinkin kaarteinen jå mäkinen. Se on melko helppo sijoittaa

päristitön. Virta oteiaan virtakiskosta
''rn-

lO

*i.:rcc

YKSIKf,SKOINEN NATA

'I'leensä automaattirata, jossa ei oie
perinteisiä kahta kiskoa, vaan .aiteen
keskellä tuldpatkki, johon ohjauspyörät
tukeutuvat. Jårjestelmää on kå)tetty
mm. jo lqmmeniä ruosia joilålin lentoasemilla, mutta myös kaupunkiliiken-

pyörään. Ajomoottori saa virtaa ainoas-

radat on otettu kä)ttöön l€ntokenttien

ILMANATA
Katujen päälle omille silloill€en rakennettu metro tai automaattirata. RåF
kaisu on yieinen tämän artikkelin k?isittelemällä alueella. mutta Euroopassa

EnglaDninkielisisså iulkaisuissa käytetåän nnsaasti termiä Light Rail TraD-

sit (LRT). Sillä ymmänetään yleisirnmin pikaraitioiteitä. Nimitykset ovåi
kuitenkin horjuvia. Esim€rkiksi Kuala

Perjnleinen hong kongilainen kaupuntiraitiovaunr. vanhaslavasla !lkonåöslä huolimafla 0savaunuista 0n hWinkin
uusia.7.3.1g89.

Lumpurissa LRT tarkoittaa jlma.atoia
dippumatta ovåtko ne metrojå våiåutö
mååtti.atoja. Eoslannin kielessä puoleståan peoplemover tilmiskuljatin)
ta.loittaa joskN ke\Mraleoteista Dientä luljettåjallistå .aitiovaunua, joikus
taas automaattirataa.

Järjestelmäratkaisut
Uusimman teloologian käytön naldollistaå luonnollis€sti se, että Kaak-

kois-Aasian järjestelnåt rakennetaan
vasta .)t. Käsvaneet åuioruuhkat jå ilmåll saastuminen ovat yksinketaisesti
pakoft åneet hål<emaan uusiå råtkaisuia.

N)t oli liidettävä ratkaisut, jorla oli;ivat yksityisåutoja houkurteleyimDiå.
Järjestelni€n tuli siten olla nopeita,
kii]'ttåj,ille mielilttäviä ja ynpäristö'rs-

tävällisiä. Mahdollisten kulkuneuvoien
vaihtojen tuli tapahtua helposti, mieiuiten åina såmala tasollå ilman Dortåta
siltoja tai tunneleita.

Jårjestelnåmtkaistrina on kärtettv

kollekin alueelle pårhaiten sopivaa teknistå ja toiminalista m&aisua. Itsetå.-

koitus ei ol€ olut råi<entaå yhdell€ ja såmalle kalustolle sopivåa verk](oa, vaån
luoda toitrrivat mnlov€rkotjå oijti, täy
dentävätjå sydttävät lähi rå iaverkot. Äårirmäisenä tapalksena on Kuala Lumpur, joDne on ralenteila viisi tekniikål-

taan erilåista råtaverkkoa. Ne tulevat
toimimaan kuit€nkin vhienäisenä lii
kennejädestelnänä. Aslalkaalle ra*å;
su on hwä, vaikkå l:unnossaDitiiiät eblå
harmittel€wtkin viiden erili;eD;dkon

Råtlaisd esitetään tässä ikiiä.ies
tyksessä. Nylq/åikainen kiskoliikenne on

"vanhintå" Hong Kongissa ja Bangko-

on

kissa liik€nne
sta alkanassa kuiuvan moden lopusså-

Hong Kong
Hong Kongissa on neljä låaiaa erj kjsIoli;kenneverk](oå, iotka tävdentävät
kitkåttomasti toisiaa;Hong Kongissa al€ttiin rakentaa

me

vii

lokakuussa tåysin uutta

Kowloon Tren Mun -rautatietä. Tånä
3o,3 km pitkä rata valmistuu 2oog. Tåmä West Rail-nimelä kutsutru on suunniteltu kuljettamaan suunnattomia matkustajamåä.iå, 1o0.ooo henkeä tunnissa kumpaaDLin suuntåan. Uusi råutatie

liittry keshstassa nyMseen

KCRC-ra-

taan (Kowloon Cånton Railway Corp.)
KCRC on toiminut voitoltisena viimeiser
14 vuotta. Uusikin ratå tehdäån ja sitä

rairog,eg

II

liik€nnöidään ilmaD våltion mhoitusta.
Radan väitetään iulevan olemaan kul
kuåäneltään naailnan hiljaisin.
KCRC:ään liittly myös Tuen Munin

pikaråitiotie, jota pidennetåän ed€lleen.
Myös metroa (Mass Transit Railwåy,

dt

i

I

AC

10
c

MTR) laajennetaan edelleenvoirnak-

!

Perinteistä raitiotietäkään (Hong

9

l

2t
i -21

Kong Tram{ays, HKT) ei ole unohdetSe muodostaa elintärkeän paikalli
sen veqkon. Raitiotien kaiusto on kaksi-

tu.

ålf
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Singapore

llalesian l0 rinqqilin seleliPUTBA"j!0ineen. Aulomaaliiala on selelissä hallilsevin liikenne.

Singaporessa Mass Rapid Transit
(MRT) on maaD peruskuljetusväline. Se
on viimeisen päälle tehty netrojårjestelmä. Keskusta-alueella radat i\alkevat
tunnelisså ja nuualla naan tasossa tai
illrlaratoina. Tunneiias€milla laitureilla
on läpinäl9ryät simseinät, joiden ovet
avautuvat vasta junan pysåhdyttyii. Ris-

teävien metrolinjojen väliset kaikki
vaihtomahdollisuudet on toteutettu
niin, että matkustajan ei tarvitse kos
kaan vaihtaa tasoa, vaan kävellä vain
laiturin yli. Ihmis€t eivät kiipeä, vaan
junat tekevåt sen. Ratkaisu edell).ttäå,
että risteävät linjat kulkevat yhden asemavälin rinnakkain. Tällä välillä toisen
linjan raiteet vaihtavat €ritasossa väliai
kais€sti puotta (Sinsapo.e

manpuoleinen liikenne). Tämä on suuri
etu verrattuna vaikkapa Lontoon tai Pariisin metroihitr, joissa matkNtaiat iou
tuvat vaihta€ssaan kiipeänään lukemattomat portaat ja vaeltamaan kiltäviä pitkin. Singaporessa vaihtoaika on

onnistuttu minimoimaan (parhaimmil
iaan noiD yksi minuutti) ja tapahtuma
tekemään todella miellyttäv?ilrsi.

smaa

ideaa voidaan kä).ttää myös metron ja

automaattiradan tai bussien liityntä-

Kaikilla asenilta on nimien lisäksi
rnyös järjestysDumero, esim. N9 on
pohjoisen linjan yhdeksäs asema. rämå
helpottaa huomattavasti satunnaista
matkustajaa, koska esim€rkiksi aseman

Rakenleilla olevaa PUTnA{ålalinjaa (uala Lunpurissa. Kuva m fiummelin 1.2.1sss.

N8 kohdalla hån tieiäå, että seuraava
as€ma on häneD nahdollinen mäårän-

päänsäN9.

Metrorataa on nlt kältössä 83 kn.
Kiskoliikenteeseen iDvestoidaan nlt
niin voimakkååsti, että verkon pitutrs
on viiden luoden kuluttua kalGinkertainen ja 4oo km lo 15 uroden kulu€ssa.

Suurin kilometritisäys tulee olemaan

metrojärjest€tmää syöttävillä automaat-

tiradoilla. Metron kapasiteetti on noin
45.ooo matkustajaa tunnisså yhdesså

suunnassa ja automaattiratojen
5.ooo-ro.ooo/h/suunia. Automaattiradoista vatmistuu ensimmäin€n sws
kuussa 1999. Sen kussaki

20 istuinta iå tilaa 85 matkustajalle.

STAR-,una ilmaralaosuudnlla

(ual. Lurrpurissa.

Näiden tisäksi Singaporesså on Male
sian rautateiden hoitåma perintein€n
dieselkä]'ttöinen rautati€, jola on kuitenkh vain kauloliik€nnettii.
Mainittakoon, €ttä myös Vålmet
(Transtech) on tarjonnut Singaporeen
metxojuniå. Tadottu målli oU Helsinsin
metmkalustotr mulåinen ratkåisu
Metroråtojen liikennöinti kilpailut€-

taån. Merkille pantavaa, €ttä junaliikenteeD hoitoa saavat tårjota tain yhtiöt. joilå on jo k),seise ä ålueenå linjaautoliikennettä. Näin vamistutarn liikennelnuotojen keskinäisen koo.dinoindn sujuurud€sta.
Henkilöauton hanldDta on tehty Singaporessa ta*oitukselisesti hankalåksi
ja jopa luvanvaraiseksi ja sen kå)ttö
kaliiksi. Icskustå-ålu€en kaduilla ajos-

ta on maksettava lisåvero. Asukkaat
ovat kuitenkin tlyB'r'ä isjä koskajoukkoliikeDDejädestelmä on jo nltkin hlvä
jå uusien ratojen valmistuttua suorastaan erinomainen. Kåtuvarsien ilma on
puhdastå ja

ru l*ia

ei oik€astaån ole.

Kuala Lumpur
Malesian pääkaupunki Kuåla Lumpur (asul:kåita 1,3 miljoonaa) on tiillä
hetkelu ebtå rnaailman suudn råtåjårjeÄtelmätj,dnaa. sinne on juuri valnis-

1.2.1 999.

tunut tai vålmistumassa viisi ei kisko
liikennejårjestelmää sekä ne yhdiståvä
uusi k€skusaserna. Ratajärj€stelInät

ovat ilmaratatyyppinen metrorata
STAR (Sistem Tramit Aliran tunsan),
ilmåråtaDa toteutettu automaattirata
PUTRA (Projek Usahasamå T.ansit

Riryan Automatik), yksikiskoinen (monorail) ilmamta, keskustasta uudelle
lentokentille 57 km:n på?ihån .akenneiiai? rautatie ja juuri modenisoitu rautateiden (Keretapi Tanah Melayr, KTM)
lihiliikenneverkko. STAR:ista ja PUTRA:sta kiiltet*in yhteisnimitlEtä Lisht
Rail Tmnsit (LRT). Suuin osa rådoista
mkennetaan yksityisen rahoituksen tur,
vin. Ratoja pidetään h).vånå liiketoi-

mintana. Myös KTM yksityistettiin
muutäma urosi siften. Entisten di€selratojen 25 kV s:ihköistys otettiin kä]t-

tömät vaunuparit kulk€vat pehmeästi
automariikan ohjaåDinå. Vailds iunissa ei ole kuljettajiå, asemitla iå j;issakin on runsaasti ,stävälistii ja akiivi-

sesti påh€l ualtista heni<ilökuntaa. vieraållekaan ei iää sormi suu}lu. JäriBtelmär awosiusta tavaa pune-juiran
pääsy Malesiån uuteen kvmmenen
ringgitin seteliin. JuDia kiyteiä:in luonnolisesti eniten työpäivinä. Jottei pyhidiki:in siirryftäisi autoihiD, ovat lippujen hionat pyhiDä 50 % non!åalia hålv€mpia.
STAR on ehkiipä maailman l(ufti]*ain

metro. Ilmaratasilloilla on molentuin
puolin lyhln viilein ku}:I€-altaiiå. Malesiassa tulee lyhyitä sadekuuroia tr

heästi, joten kåsvien lastelukio höiiuu
oogelmiftå. STAR-råtaa oD nlt vålmijDa

töön 1995. KTM:n raideleveys on yksi
metri. mutta muut rådat rakennetrrn

Kaiklien j,idestelnien åsenat on numeroitu Singaporen tapaan.

kuun ottamåtta). STARiD ensimmäinen
osuus valmistui 1996 ja PIITPiA:n 1998.
Molempien jatkorålentaDinen on intensiivisesti menossa. Monorail valmistuu pårin vuode. kuluttua. Uusi keskusasema vålmistuu 2ooo ja lentoked-

pailtåvan ratojen

normåatiraiteisina (yksikiskoista lu-

t;ir-ata 2001.

PUTRA on t€kniikåltaaD kaikkein pi
simm,ille viety. Rådalla kå'tetään lineaarimoottoritekrolosiaa. Liiles åänet,

Kuala Lumpurissa tuntee siellå kil-

li*ilsi

siitä kuka tekee

kauneimnan ja mielenkiiirtoisimman
pilvenpiirtäjiin. Eurcoppalaiset k€rrostålot ovat paljon yksitoikkoisempia.

Bangkok
Tbåimåan pääkaupunsissa Bånskokissa (åsuklaitå virållisesti runsaåt 5

niljoonåa, kiltånnössä selvästi enem-

-r.

s/,€

l3

SkyTnininrala*aul€loilalakenleillaBangl0tissa.llmaraloialuliakulkemaanpaikoilellenuseassalasossa.12.2.1999.

män) päättäjät toiesivat, että kaupunki-

.atajäiestelmä on elinehto koko kaupungin taloudelliselle kehityksele. Ulkomåålais€t investoijat eivåt enää tulleet kaupunkiitr, koska liikeneu\oiteluja
ei voitu enåä sopia tiettlyn kellonaikaan. Ru l (asta riippuen ked-usta-alueella ajomåtka saattoi keståä vartista
pariir iuntiin! Liike-elämä edellytti raiajärjesielmåä, eivät niinldiän perinteiseen rauhalliseen kiire€ttömään elämään tottuneet tavålliset kåupunkilaiset. Nlt sen valmistumista toki odottavat kåil:ld, jotta pahasti saastunut kaupunld-ilrna saataisiin puhtaamaki.
Banskohssa on työn a]la kålGi jårjes-

telmää, ilma.atana toteutettava Sltylrain ja tudeliratlaisuna tehtävä metro.
Ilmaradån ensimmäisei linjat ralmistuvat vuoden 2OOO alussa ja m€tron
vuonna 2001. Molempien .aideleveys
tulee olemaan no.maali eli 1435 mm.
Thaimaan våltion rautaieiden raideleveys on nästå poiketen vain yksi metri.

SM.åin-ilnaradan päällysrakenDe

toteutetåan piikittäispölkkynetreteldilä. Kiskot on kiinnitetty erikoiskiinnityksillä pitlittiiispötkkyihin. Kiinnitys
on erittäin elastinen kulkuäänen pitämiseksi må]dolisimmån pienenä. Råi-

l4

o

s,sg

de on sillålla noin metrin sFyisessä
kaulalossa, jostå melu ohjautuu liihinnä
lain ylöspäin. Radat rakennetaan tihes
kokonaan silloille kätujen pä?ille; kåu-

tulee rakentaa raskas metmmåinen rata. Sitä syöttävät €siLaupung€issa ja jopå haflåIkoon asutuillå ålueilla k€wet

punkikuvallisesti ratkaisusta voi olla
mo.tä mieltä. Ilmarata toteutetaan kokonaan ykityisrahoituksela.

radat. A:irimmäisen tifkeitä oråt hyvin

Metro toteutetaan kåiva-ja-tä)'tä -menetelmällä. Bångkokia kutsutaan usein
Aåsian Venetsiaksi. Kanavat ja maånalaiset ioet ovatlin tehneet metrotyöt
hwin hanlaliksi. Lisiilsi auki otetut ka-

tasossa ilman portaita. Junien tulee

d;t ovat pah€ntaneet viiliailGis$ti

en-

tisestään åutomuhkia. Meton mkertaa
våltion ja ylcityisten yhteisyritys. Myos

maastoon hwin sopeuturat automaatti-

suunnitellut vaihiomahdollisuudet.
RunkoliDjojm vaihtojen tolee tåpåltua

ki;

vetä eikä matkustajien. Runkolinjan
syöttöasemila syöttöratojen tule€ päåt-

tyä U-muotoiselle.unkoradan k€skilaiturille, josta on tasoyhte,E .unkojuKaiken kal ston tulee ola våloisaå ja

turvålisen olon saamiseksi läpikuljetta-

rautateiden pääasematte tul€e metroasema, miki antanee vauhtiå rautåtei
den liihiliikenteen kehitt,imis€Ie.

vaa. Asemienja pys?ikkien tulee ol]a nu-

Mitä Kaakkois-Aasiasta
voi oppia

taratl€isuksa tul€e käyttää nykt'teknolosian maldolistamia hiljåisia räihio-

Kaakkois-Aasiassa on suurkaupungeissa sove[ettu h]vin kokenukin seunavåssa yhteenvetona €sitettyjä periåatteita.

Perinteinen kaupunkiraitiotie toimii

hlvin Hong Kongin tapaan.

PrE?ikkiv?ilit

ovat lyhyet. S€n sijåan k€skustasta ulos

meroituja; toki niillä oD myös nimet.
Matkustajainfomaatiojådestelmiin tulee ola ensiluokl€inen. Kålusto- ja raehtoja.

Pikaraihotie ei sovi $skaaseen runkoliikenteeseen. se on h'ryä Bihtoehto
esikaupuDkien syöttöradoiksi. Automåattirådat ovat kuitenkin kälttökustaanu&siltaan hah€mpia.

Kaksiakselisisla 1920'30lukujen vaunuisla koostuva

nitiova!n!iuia lini.lla 3EAlelsanterinkadutta.

HKL1, Ka a/Sldmberyvlodella 1s59, linjalla4lvlunttiniemessä.

tl{L I hallnaibilla

l6

*r.:lss

Ivlo0llorivaunu HKL 1 Töölön vaunuhalleilla.

Lrntan € Kåria-m0oflorvaunu 1950luvun atustå ia LHW:n
valmislama perävå!nu vu0d€[a 1939 Va rtassa.

Ws.vaunu HKL344vuode[a 1955 tinta a b.

H{L 7 linjalla 10 (aisani€m€ssä ennen nivelvaun!j€n aikakaulla

la *

.

rrqq

'

elåmrne_ et o e ntT<adn ar\otstd. _olle st ta nerrota

H(L203 linjallal0vrorossal95. Ku€iuhanaNordund2.9.1999

SYYSKOKOUS

Kiipyl?isså

Suomen Raitiotieseura r.yrn säåntönåä.åinen slyskokous pidetåän lauantaina 27.1r.1999 HelsiDgin kaupungin
Råitioliikennemus€ossa klo 14.00 alkaen. Kaikli jäsenet toivotetaan t€rvetul-

tön hallile n. ldo U.oo.

leiksi kokoukseen. Sääntömääräisten
asioid€n j?nkeen on luwssajälleen mi€lenkiitrtoistå ohielmåå.

MUITA TADAHTUMIA
Pienoisrautatiepävät ovåt tånä luon
nå 30. - 31.10. Turun Konserttitålossa
Aninlåistenkatu s:ssä lauantåin, klo r2
- l8 ja sunnuntaina lt - 17. SRS osallistuu nå),tte\}n.

Pienoisrautaiiekerhon Joulunärltely

SYYSÄIELU

on 4. - 5.12.1999 Helsinsin rautatiease
malla I en hlösiöravi ntol; Hör.nDa n n un

VARI TNÄMILI.A JA
SM+LAHIJUNAJ-A

SRS järjestäå 23.10.1999 ajelun VR

Osakeyhtiön uud€Ua matalalattiaiselta

Sm4-tywpis€llä sähkomoottorijunallå.
Lähtö tapahtuu Helsinsin rautatieasemalta klo 12.00. Ajamne tå ä pikl(lrPendolinollå vätin HKI,VKS-HKL Juna-ajelun jälkeen jårjest€tään ajelu

ja Hietalaldessa. Paluu Töö,

tiloissa. SRS:llä on oma osasto/pij\rä
myös tässå tilaisuudessa. Esillä on
.aitiovaunujen pienois-

asennettu nä)ttötaulut, joilta natkusta
iat saavat reaatiaikaisia ennusteitå siirämonenko minuutin kuluttua seuraava

vaunu on tulossa pysäkille. Tauluissa
n;iby tinjan nunero ja mäårånpää sekä

ennustettu odotusaika minuutteinå.

Tauluissa voi olla rnyös teksri "Tietokat-

kos

Data-avbrott".Odotusaikaennus

teita saadae tänä wonna vain liniojen
4 ja 23 i.uoroista. MuideD linioien liikkuvassa kalustossa €i ole id;e;telmän

vaåtivia paikannul- ia radioviestilaitteita. rys,iLnitaulujen lisåksi järiestetmään
kuuluu seu.aavasta pysäkistå keriova
kuuiutus vaunujen sisällä s€kä valo
etuuden tilaus liikenn€,!åloin ohiåtuissa
risteyksissä.

r;otram vaunulla. lähtöDaikkana Mi
konkadun raide Reittiin sisälby kaynnit Yrjönkådun silmukassa, Kataiåno-

Liniat

kån terminaalitta, Linioilå, tuåbiasså,

MHDEKSALLE raitiovaunulinjan 4 ja

va,

seitsemälle bussilinjan 28 pysäkille on

LNJA 11, Herttonierni(M) - Korkeasaari(Mustild(arnaa), liikennöi maanan
taista 31.5.1999 alkaen kesäaikataulun
mukaan eli a.kisiD klo to - 20 puoleD

tunnin väl€in. viikonloppuisin klo
.r
l9

1O.oO

ja klo

-

17.32

1732

wo.ov:i]i on

15

minuuttia

2o.oo puoli tuntia.

29. JA 30.5. KAIVOPUISTOSSA pidetty-

jen konserttien lroksi HKL jårjesti lisä-

liikennettä raitiovaunuilla. Linja 3X liikennöi kumpaankin ajosuuntaan Aieksanterinkadun ja Ei.an vätiä. Radio Ma
fiu konserttiin 29.5. 3x ajci noin klo 14
Eiråan linjan 38
- 17 Uioppilastalolta
suuntaisesti ja noin klo 18 21 Eirasta
'I'lioppilastalolle linjan 3T reittiä. RSO:n

konse.tiiin 30.5. lisär.uoroia ajettiin
noin Ho 13.oo - 14.30 linjan 38 reittiå

ja Doinklo

15

rTlinjan 3T reittiä.

HELSINGIN RAITIOVAUNU- ja bussilii

kenne siirtyivät kesåaikatauluihin maanantaina 7.6. L?ihes kaikkien linjojen aikataulut muuttuivat. Samana päivänä

raitiovaunupysäkin Postitaio nimeksi
tuli Lasipalatsi (Gtaspalatset) ja pysäkin
Sairaanhoito-opisto nim€ki Meilalden
sairaala (Mejlans sjukhus).

LAUANTA NA, HELS NKI-PAIVANÄ
12.6.1999, e.ilaisten ka.nevaalien \uok-

si useåt raitiolinjat oli johdettu poikkeusreiteille iltapäivällä. Linja I ajoi
Kauppatorin asemesta Katajanokan ter

niDaatille. Linja 38 ajoi reitiiä Ylioppi

-

lastålo - E.ottaja - Brn*ardi - Ei.a
PMK - ja samaa reittiä tåkaisin Yioppilastalolle, jostå omålle reitiueen. Linja

3T ajoi erikoisreittiä Kauppatori

Snellmaninkatu - Liisankatu - Varsa
puistikko - Råutatientori - l^asipatatsi
- Töölö - oma reitti. Ateksanterinkatu
oli näet liikenteeltä suljettu. Linja 4 ajoi
Aieksanterinkadun sijaan Rautatiento
rin, Icisaniemen, Lijsankadun ja snellmaninkadun katrtta omalle reitiUeen.
Linjat 7A jå 78 ajoivat "vånhåa" reittiään käymåttä Kruununhåassa. Osuudel-

laVarsapuistikko Rautatientori3T
ajoi ollen menossajoko Töölöön tai Ei
man, mikå hämmensi pysåkeillå odotta-

neita matkustajia. He eivåt tienneet,

ninne vaunu oli todellisuudessa menossa. Monet Kaivopuiston konserttiin
matkalla olleet kokivat elämänsä hämm:istyksen, kun huomasivat 3T:n kään-

t)ryånkin Kaivokadulta Lasipalatsille
Töölön suuntaan.

Kyllfiiin sitikin kaut-

ta Kaivariin pääsee, mufta lyhyempiäkin reittejä olisi ollut tarjo a. Kuljettajat
kyllä )Tittivät kuututtaa, minne ottiin

menossa, mutta karnevaalihålinåsså
kuulutukset eivät menneet juurikaån

perille. Kaivopuiston konsertin kulku-

yht€yksiä pyrittiin parantamaån sekä
raitiovaunulinjalla 3x että bussilinjalla
3X. Siis kaldella samanaikaisesti hoidetulla eri 3X:Iä. Btrssi 3X koNNi raitiovaunu 3B:n jåttämää aukkoa. RaitiovauDu 3X ajoi Eiran lenkkiä iinjan 3T
suuntaisesti, toki kiertäen Snellmanin
kadun, LiisankaduD ja Rautatientorin

20,aro3Ds

Variolram.railiova!nu HKL203 Mikonladun raileellalilausaiossa. KuvaJormaRauhaa2581999

JUHANNUSMTTONA 25.6. Helsinsin
sisäis€ssä liikenteessä noudatettiin lauantaiaikaiauluja. Linjan 24 viimeiset
l;ihdöt olivat seuraavar Erottajalta klo
1.1oia Seurasaar€sta 1.30. Unialla aiettiin poikkeusreittiä tuona päv:inå ålka-

en klo 15.00 liikenteen loppuun asti
seuraavasti: Paciuksenkatu Meilah-

dentie

-

Tamminiemeniie

ren pääiepysäkld.

JUHANNUSPÄNÄNA

oLl

-

Seumsaa-

sunnuntar

Vuosaaresta Ruoholahteen klo 11.21,
RuoholandestaMellunm?ikeenklo u.28
ja Vuosaareen klo u.33.

LINJA 13 AJOI juhannusaattona pe.jåntåiaikåtaulujen mxiåån ja junannuspäivänä lauåntaiaikåtaulujen mukaar
laivojen lihtö- ja tuloaikoja noudattaen.
Yölinjat olN - o7N ajoivat perjantain ja
lauantain sekä lauantain ja sunnuntain
viilisinå öinå.

liikenne alkåen noin klo 1r.3o. Ensimmäiset metrojunat lähiivät juhaDnus
päivänä seuraavasti: Itäkeskuksesta
Mellunmäk€en klo 1r.04. Vuosaareen
klo 11.09 ja Ruoholaht€en klo 11.16,

KESAKUUN j:ilkipuoiiskola Aleksanrerinkadulla oli Fabianinkådun risieyksen
molemmin puolin aafaltilta tuetut pintavaiht€et. Kiltössä oli alulsi vaiD pohjoi-

Mellunmäestä Ruoholahteen klo u.rs,

käyttivät linjan 1(A) pydilikiä Senaatin

sempi kiskopari. Linjai

2,3't, 4 j^7L

to.illa.
N,1YÖS

RAITIoVAUNULINJALLA 2 toi-

mii vaunujeD nä)ttötauluissa näkwä
pysäkkitiedotus. Kalkosella vaån on
niin haNoin NrI+-/N.II+ -kalustoa, et-

t€i jårjestelmän tadoånasta mahdollisuudesta useiDkaan päästå nauttimaån.

HELSING

N BUSS]LINJAT 54(B),

sBfB), ja 754 siirtyivät stlrsåilåtåului
hin 2.8.I999 alkaen. Linja 7rv palasiiuhannuksen iälkeis€ltä kesätauoltaan ia
noudatti kesååikatautuja 13.8. saakk;.
Haåsan, Herftoniemen ja Lauttåsaaren
palvelulinjat palasivat myös kesätauot

taan. Met.o palasi slyskauteen, junakoot muuttuilat (aikataulut eivät).

BAIT OLINJA 2 korvattiin Iinjalla 2x
9.8. - 27.8.1999. V:iliaikainen linia kul
ki muuten samalla tåvoin kuin åvållin€o linja 2, mutta Linjojen påätepys?ikki
oli ko.v?ttu Areenatalon luona otevalla
pys;ilrillå. zx:llä oli kulussa !?in neljä

kinkatu - låiru.inkatu - Tehtåankatu
- Neits$polku - Pietarinkatu Raåti-

LAUANTAIIJA 14.8. bussi- ja mitiowu-

katu - Fredrikinkatu Bdevardi Mannerheimintie - Aleksant€rinkatu.

kadun kautta E.oftajrnkadulle. Ko.ma

3x ajoi reittiä Aleksante
rinkåtu MioppiiasLalo) Keshskaru Pohjoisesplanadi - Bulevardi - F.edriva bussilinjå

miehenlatu

nuliik€nteessä oli Doikkeusreitreiä iå
viillrtyksiä Helsin[i City Marath;nin
luoksi noin ldo rs - 19. Rv linia I ajoi
linjan 2 rerttiä Katåjanokalle. Linioilla
3B ja 3T jåi Ei.an lenkki ajamatti. :s
ajoi Aleksanterinkatua linjan 2 reittiä
Kåtajånokalle ja 3T ajoi Eronajånkådulta linjan to reittiä Kiruraille. Linja 6 €i
aianut Hietalahteen. vaan se käänM
Bulevardjn, Ydönkådun jå Uudenmaai-

Tehtaankatu

- tåil.lrin-

3X kä)ati .aitiomunupysåkkejä.

YLIN,dÄRÄ]NEN RAITIOLINJA 3x ku].

jefti juhlijoita Kaivopuiston kansanjunlaan sunnuntaina r5. elokuuta. Råitiovaunut kulkivat noin 10 minuutin välein
AleksaDterinkadun ja Ei.an väliä. 3X
ajoi noiD klo 1L3o 16.00 linian 38

reittiä et€läisen kehän osalta. N;in kto
r7.oo - 21.00 ajettiiD samaa kehää linjan 3T suuntaisesti. Kaivopuiston iuh,
Ian åjan bussilinjalla r7 aieitiin nii€lkalustolla.
168. SUURIN OSA bussilinjoistå siirtyi
talviaikåtauluihin. Linjat 645, 67X, 85V
ja 865 palasivat liikenteeseen. uuden
bussilinjan 94v Kivikko - Kontula{M)

liikennöiDti aloitettiin. Linia: IiiL""-

ma

nöidäån

pe ruuhka aikoina. Reitti:

Kontula(M)-Kontulankaari Kivikonlaari Ku.kimäentie - KarDalotie
Keinulaudantie - Konrula(Mj. Linian
78 reifti muunui Målmittå l1,,si rFirdosuus: - Låtokartanontie - Kirkonkvläntie

-

(Malmin sairaalakuja) - (Talv;- päätepysälki Malmin sai-

lanpolku)

.aalan alueella

Lräntie

-.

- Talv€lantie

Ki.kon,

LINJOILLA 4 JA 10 oli viine kevään aikataulut kä]tössä 16. - 29.8.
17.8. ALKAEN linjan 54 koululaistihtö-

jå ja linjaa 92T alettiin liilennöidä.

21.8. ALKAEN LINUAN 22B kolme tihtöä (Sömåisistä 16.00, r8.oo ia 2o.oo)

jatkoi Suurhatli)ta postikeskukseen.
Päätept*il&i on Posti 2.

TAITEIDEN YÖNÄ 26.-27.8. liikennöi
penntejse€n tapaan kaksi yöraitiolinjåa.

Linjå 6X Erottaja - Vallilå kulki klo
23.45 4.o5ja lox E.otraja Kuusiti€

ldo 23.3o

- 4.30. Molemmilla oli to
nuutin luorovålit.

bi-

29.8. LINJM 79A siilitie(M) - Latokartano liikennöitiin viim€isen keran.
30.8. SIIBR\Tfl lN tålviaikatauluihin rai-

tiolinjoiila jå lopuiuå IDia-bussilin joitla.
Linjåa !l liikenDöidään !?in viikontoDp'risin ja klo 20.oo asti. Linjallå 55A
ajetåan årkisin kolme lähtöä. ViikonloD-

puisin ajetaan noin ldo 8 19. LiikeDnöinti alkoi bussilinjalta 68 Råutatientori - Låtokå.tano. Linjaa liikennöidään
fil(L 34liniålla 2X Hatanienen hallin sde3sä täädymässä ns. Ar6ånataton sitmutkaan eto-

ku$sa lggg,

Kuva Tuomas Nårpp nen

ma

-

su noin klo 6/7/8

-

23. Liiken-

nöitsijå on Stagecoach Finland Oy Ab.
rarrc3/se

2t

-

Reitti: Rautatientori
Sörnäisten

Rantatie

Hakaniemi

Työpajakatu

Varastokatu Kiiskinkattr

- Viikintie

-

Talonpojmtie

tajankaari.

-

H?imeentie

-

Tilanhoi-

RAITIOLINJA 2 PALASI kokonåisena

takaisin 3o.8. Linioien päässä kiskoja
on "vedetty mu*å]Ie" pysiiLkien luona.

HKL:N BAITIOLIIKEMEEN wo.ot lin-

joittain ålkaen 30.8.1998:

-

Maananlai

1
1A
2
38
3T
4
6
7A
78
8
10

I-

6, 101, 104

-

106

32-3S

4A-45,140-142144,146
- 56, 151,154
- 65, 161,163

149

saaren viikonloppuliikennettå, låhinnä
lauantailiilennettä supistettiin 17.8. al

71-f5,173,175

kaen. Linjalla 4oM Pori Pikatie Mäniyluoto - Reposaari ajetaan enäå

86,182,183,185

90-99,190,195

vain kaksi €destaluista lähtöä lauantaisin, l?indöt Podn linja-autoasemaltå klo

22-29

32
40

9.15

lähdöksi, tunnuksena 3oM. Meri-Porin
linjoista 3l on ainoa, joka ajaa Vähäraumalla Professodntien kautta. Tållå on
merkitystä sikäli, että lauaniaisin todella noin jokå toinen entinen 3t on korvattu 3oM:llä, joka ei ajakaan Prof€ssorintien, !?an Kon€ntien kautta.

81-86
92-99

24-29
34-39

43-49
51-56
61-65

JWÄSKYLASSÄ paikanisliikenne siir
tyi tålviaikatautuihin 1r.8.1999. Uusia

71-75
81-86
94-99

Edellå ole!,åsta käy ilmi, että ruull(avuo.o r49 ajaå lauantaisinkirl vaEin
kin linjoila 4jå lo on toisåålta mmaasti vardoruoroja, jotka lopettavat jo ilansuussa tai alkuillasta. Linjan 1o våkio-

ruoro 93 on ma - pe luonteeltaan l-uin
ruulkåwom, silä on muutaman tunnin
Däivätaulo ruuhkien lomassa. Linian 4
iuuhkal'lrorojen runsauteen våikirttaa
myös se, että jotLat niistä ovat 'ulkona"
vain jonnassåkunmasså ruuhkassa,
aamulla tai iIaIå. EIi neloselå ei sentåän 18 vaunua liiku saDånaikaisesii,
mutta 16 kuitenkin kulkee (iltapäiv:inå).

SYYSKAUDEN ALKAESSA Espoossa
tapantui muun muassa seurååvånlaisia

bussiti.jojen muutoksiå: linja 2 Otaniemi - rapiola - Soul&a(pilGlinja), a
Otaniemi - Tapiola - Kivenlahti(pikalinja), 4T kuten edelinen, mutta Ki!€n-

lalden teolisu salueelle (entinen 12T),
Soul*a

Kivenlabti

Soul<JG

- KrvenlåIti

pjolaientiser l2s ja 14s),

Ta

14 Tapiolå

-

Tåpjola (entiset
12Kjå 14K), 29 I€ppåvaåra - Punanet-

sä

22

-

I(alajåNi ja 44 Hentiaå

^r-

zge

worot

to. Myös arki-iltojen klo 20.15 linjojen
31ja 4oM lähditt on yhdistetty yhdeksi

71-75

-

13.15. Muut Reposaåren

samalla iokå toisen lähdön linjalla 31
Pori - Pihlava Vanha tie - Mäntyluo-

-49,143

51-56
61-65

TaDiola

ja

hoidetaan tunnuksila 3oM, joka korvaa

33

Sunnunlal

12

SYYSKAUDEN ALKAESSA vantaalla
bussilinioilla tapaltui seuraavia rnuutoksia: 43B låkkautettiin, liniaa 44 iatkettiin Limaisiin, perustettiin uusi linja
45 ltllyrmäki - Reuna, 51 muutetiiin
Martinkyläntie - Kvinorentie, perustetiiin uusi linjå 54 Mild(ola - Mylrmäki, uusi linja 57 Tit*urila - M}').miiki,

PORISSA NiIÄNTYLUODON ja nepo-

51
61

launlai

38
3T
4
6
7A
79
8
10

mukais€sti: 203+204 9.2OOO, 201+202
1r.2OOO, 205+206 3.2OOr, 2O7 +2O8

KFRAVAN LINJASTOTJI]D STUKSEI:
Katso kohta kalusto (Lihilinjat Oy).

22-29

38
3T
4
6
7A
78
8
'10

toimittamåån seuraavan aikaiaulun

-

87),87 (entinen 87N).

106

11-15

81

(korvaa linjan

Henttaa). Lis:iksi laH(autettiin liDjat 249 ja 323.
16 Tapiola

uuli linja 60 Tiklndla - Vantaanportti
(4.ro. alkaen), uusi linja 86 (€ntinen

perianlai

1-6,101-

Niittykumpu Henttaa

-

ola.i

-

linjoja: 5 Kauppatod - Mattilanniemi Ylistönm:iki - Kåuppatod, 12K Kauppato.i - YlämylMärvi, 17 Kauppatori Ictjonkångas Hautalanmiili -Råjala,

-

- Palokka - Lintukangas
Saårenmaa, 35 Keskusta K€iki-Palokka - Hauu(am?iki ja 37 Palokka - Puuppola - Vertaala. Kuokkalan asukåsmää31 Keskrstå

rän lisäänntttyä linja 33 on muutettu
heilurilinjaksi KuoLkala - Keskusta Ki i. Ennen linja 33 ajoi våin osuuden

K€il-usta - Kiri. Yliopiston kampulselle Mattilanniern€en lisätään liikennettä.
Aiemmin kulki ainoastaan linja 9, nlt
sime lisätään myös linjat 5 ja 20.

4.2O O\, 2O9 + 2tO 5.2OOr, 2tr + 2r2
6.2O Or, 213+ 2r4 6.2OOl, 215+ 21,6
7.zOOt, 217 + 218 8.2OOt, 219 + 22O
8.2OO7, 22t+222 9.2OO7 ja 223+224
10.2001.

VAUNUPROJEKTIN ensimrnäisen junan korin vatmistus alkoi heidikuussa

ja

se

Elnistuu jouloluussa. Ensimnäi-

nen vauDupåri jää aluksi saksaan vatnistajale Bonbardier Transportationille, minkä \uoksi ioiDen vaonupari tulee
Suomeen aikaisenrnin. Ensiksi toimitetulla ju.ayksiköIä tulee hankintasopimuks€n mukaan ajaa tesiiajoa kesään
2ool mennessä 30 ooo km, jonkajäi.
keen sille tehdään rasituste$ejä syksyllä
2001.
BUOHOLAHDESTA ABKSIN klo 14.21
Vuosåare€n lähievä juna aloittaa nimenomaan Ruoholåldesta, juna on otlut Däivätauolla Ruoholahdetr Däässä
kää;töraiteiden ylteydessä. såoia kos
kee klo 14.30 M€Uunmäkeen läht€vää

junaa. Mellunmåesdi klo 14.12, 14.24 ja
14.42 liihtevät junåt arkisin Ruohohnden suuntåan näyttiiisivät aloiti:avån nimenomaan Mellunmäestä, €lijunatovat

s€isseet keskipåivällä Mellunmäen
käntöraiteiden yhteydecsä Vantaan raiån luona olflassa tunn€lissa. Vuosaaresta ei vastaåvålla tavalla aloLta rukaan

Kalusto
RAIT OLINJALLA 2 kä)tettiin myös kesäaikatauluj€n o[esså loimassa woden
1959 vaunuja, vaikkakin nivelkalustoa
oli joissakin wo.oissa p:iivitiäin. Heinäkuussa tiines kaikissa vuoroissa oli
kuitenkin nivelvaunu.

3.7. {LAUANTAI) HKL 10, Karia vm.
1959, oli hetken aikaå linjalå 4!!!
VARIoTMM,VAIJNU HKL 203 sååpui
noin toulro-ksräkuun wiht€esså ja 204
tuli 17.6. Vaunu 205 hii HelsiDldin noin
heinåkuun puolessa v;ilissä. 206:tr oti
tarkoiius liihteä tehtaalta 3.9.

Metrc
NYKYISTEN VAUNUJEN sisäseinistä
on Doistettu ovi€n luota tarät,joistå ilme;i, saåko våi eikö saa l€mnikkejä
kuljettaa klseisessä unussa. ovien ulkopuolella tanat ovat niilqvilä.
UUSIA M2oo'SABJAN vaunuja tullåan

MAANANTAINA 30.8. Variotram-vaunut 2o2 ja 203 aloittivat linjaliikenteen
linian ro ruuhka'uoroissa 190 jå 195.
vu;rosså 190 ollut launu 202 åioi ballista ulos aåmula k]o 6.oa ja ajoi Piklu
HuoDalahteen. Sieltä effimmäinen aikatåirluDmukain€n lähtö oli klo 6.16.
Vuoro !95 ajettiin Töölön hallista ulos
klo 7.o3 ja vaunu suuntasi kohti Kimrgia. Ensimmäinen Kirurgin virallinen
lähtöaikå oli 7.r8. Samat våunut åjoivat

linjan 10 ruul*aworcissa myös illalla,
mutta toisin päin sijoitettuina (2o2lr9s

40 \uotta vanhempi Keppi,Karia HKL
14! Vuoro 93 ei }uitenkåan ole pitkä"

oli havaiftavissa nyöhästlmisiä. Pahim-

donmukaisempi kalustopolitiikla, vålikoimaan kuuluivåt muun muassa Su-

ja 2o3/79o t. Ensimmaisinä ajopäivinä
misså täpauksissa vaunu joudurtiin
kääntämään jo Kuusitien silmukassa.
Vaunut suuDnitelleen Adtranzin nimes,
tä tuli 3o.7. alkaen Daimlerchrvsler
Rail S'stems. Kun koko 20 vaunu; sarja on toimitettu Liikennelaitokselte. sijoitetaan !"unut miltei kaikile tinjoj e.
Maialåiåttiavaunuin hoidenavat \uorot
merkittäneeD yteisöaikatauluihin vas-

taa

lta tavalla kuin bussipuolella.

vakiolro.o. Linjalla rA oli paljon jo}per-Valmetit 23, 25,

HKL 1. Linian 8 ruuhka\uorot aietaan
Koskelasta kåsin, vakio\.rorot taa; Töölöstä. Linja 3T siirtyi slysliikenteen alIaessa Töölöstä Koslelaån. 3T:llä käytetään edelleenkin +-vaunuja Dlsäkki
tiedotusjärjest€lmän noksi. Vastaavaa
kålustoa n;il(ee l;i}€s vksinomåan mvös

27

siinetty Ruhasta Koskelaan.

v.-

(=ajamatta). Toista Variota olisi kuu

osilsi. Nivelbussi 8703 on ronutetiu.

10.9. 2o2l10/19s iltaruuhkåssa.

27. - 28.7. HKL:n linjalla 654 oli mjn
kåIsiakselisiå linja-autojå- Syy lienee ollut päät€pys:iki n asfatttityöt. vapaita ni-

9803

9806 ovat

liikluneet 26.1999 ålkaen lähinnå Laa,

Sanaan aikaan vakio\uorossa 93 viiletti

HKL BUSSILI KENNE on kåyttänvt
slyskes:illä seutulinjalla 453 verratrain
usein maakaasu-Volvoja vuosimallia
1999. Myös auto 9701 on n?ihtv 453:lla
arkipäivinäkin.

luteltu ja nrillä ed€lllretäan uutta kalustoa. Tätä l€hteä tehtäessä åutot 9912

)ä 9.

tiavaunut olivåt siis ruuhkal'rloroissa.

velåutoja liikkui Iin jalla 7/.

jasalon liniastolla eli autot on siiffettv
Varhaan (tilapäisesti). Lrkuisia kaasu-kä].ttöisiä Volvo Blol-:iä on sii.retty Ruhasta muille varikoille lähinna linjoja
645, TrSja ZS vårten. Linjat on kijDai-

N,4AANANTAINA 6.9. L NJALLA ro ei ol-

vaunu 2o2. Huippumod€mit matåialat-

8625 rnlXtiin samaan kohteeseen vara-

lemma aamulla kolhittu.

9932 (Volvo B7llcarrus K2o6) olivat
luo\uttamatta. Kuit€nl.in auto 9912 oli

TiISTAINA 79. iltapäivätlä linjatla ro oli
worossa t9o vaunu 2o3ja \uorossa 195

HKL N BUSSIT 8840 jå 8849 on mlyty
Rovaniemelle sr1'skesällä r999. Autd

näL:),i oleva; sisätlä

linioilla4 ia 10, munaiietenhn eri s;stä r kertalippujen uudet myynrilafidi).
lut iltaruuhkassa Variotrameja. Havaintoien mukaan no.oi t9o ia 195 olisimr
olleet kokonaan ajamatta.'

retty Koskelåsta Varhaan. lähinDä liniaa
865 va.ten. Nivelautot 8801 - 8803;n

ja 30.

9.9. TLTARUUHKASSA oli våin vksi

iotram, uroro 190

HKLjN TELIAUTOT
L NJALLA 8 OLI aånu.uuhkassa 30.8.

KaiH.i jäljellä olevat 87,sarjan nivelau-

tot on k€skit€tty Koskelaan. Nivetautot
8901, 8902, 8905, 8909ja 89ro on sii.-

HKL BUSSILIIKEMEELLÄ on uusi tiiåusajo /koulutusbussi nunerolla 23.
Se on volvo 8loM/låhti 451 Easle. SeD

esillä Jlväskylän paikall isliikenneDäivil
- 10.9. Scaniå M arcit sso2 jÄ 9So?

edellinen omistaia oli Pukkitån l.iitcnne. scania/(uft&a (14) ei HKt-:lla enää

on siirr€tty Varhaan, jotta matalaa kalustoa riittäisi idän suunnan linjoille.

ole, ei myöskåän Taivrl-korisia Voivoa.

HKL BUSSIL IKENNE siirtää nykyåän
kalu$oa niin tiheäån Erikolta toiselle,
etteivät tåmåtr palstan tekijät aina perässä tahdo pysyä. Mainittakoon taås
joitakin esimerklejä: 9604 on siirreny
iossain vaiheesså Koskelasta Ruhaan.

Poiiolan Lij*snne 0y:n läysmalålalallialinia-aulo Scania Cii94UB4I2 0mniCity 858 Turussa tinja

9.6. HKL 9301 on nähty linjalta 57. Ei
kovin yleistä linjalla 57.
STA SAI KESÄLLA käynöönsä linja autot 230-244, Volvo BTOBLE 7ollkarus
E94. Autot sijoitettiiD ensisijais€sti Hel-

a

4.

KuvaJuhanaN0rdtund3.6.j999
ri"

:lsg

23

Lillenne

pohjotan Liitenne oy:n votvo

Bloulahti

402

-matatalatialinja.auto 826 Hclsinoin Raulatienlo lla. Ku!€JuhaMNordlund1251999

sinsin sisaisille linjoille. Atrtojen pituus
on noin 13 metriä. K€säkuussa STA såi
muutaman woden tauon jälke€n Sca
nia-merklisi:ikin kalustoa. Autot 155

158 ovat näet tyyppiä

-

Scania

L94UB6x2llkarus E94. Näiden teliScanioiden oma tinja on kilpailutettu
bussilinja 72. Auiojen pituus on 14,5
metriä.

mä kå1Gi ovat ne takaovettomat LOY:n
Mersut.

19

STA SUOITTIvoittami een Espoon sisäisille linjoille r.7. atkaen pääasiassa
\uoden 1995 volvoja. on jopa havaittu

autojasadastal-s.
2.7. STA 146 (Ikarus 415) tinjålla 72

il

iaruuhkassa, kun ei otlut riittävästi ma-

POHJOLAN KAUPUNKILI KENNE si'
uudet Volvo BroL/tåIti 402 -aubt a24 - a27 linjalle 67 7.6.1999 alkaen
vakituiseeD käyttöitn. Myöhemnin (ainåkin 12.8. atkaen) nämä autot saivat

joitti

tuola linjalla).

POHJOLAN KAUPUNKLL KENTEELLA

nlt

on

Helsingissä myös auto 839,

BGN-327, Volvo B1oBLE/Carrus K2o4
City L v. 1994. Auto on tuoiu Turusta
Helsinkiinl Auton ensimmäinen onistajå oli Linjaliikenne K. Hakanen Oy

(TLO) ia autossa oli woteen 1999 åsti

(taas) uudeleen lukuisat åutonsa. Ta-

siiEetty hävityn liikenteen johdosia lukuisia autoja nuualle suomeen. Esi-

,"k

stse

4oo

autoa, numerot 163,
!11otta vanhoja

ja 168. Näitä pari

;n

takimmaisette ovele. Auto poiklGaa ål-

Omnicity'' on peräti

voite lienee se, että iärjestysnumerot
asettuvat välille lo1-199. Yhtiöttä on

165

autoja on kä)tetty aikaisemniD muun

sTA ON OTTANUT uudelleen liikentee'
seen seliaisia 198olulun autojå, jotka
eräässä vaiheessa seisoivat Volvolla Kaivoksetassa. Liikenteessä myös autot 23,

OY L IKENNE AB ON nuneroinut

linjalta 35 käytössä kolme Volvo

BIOB/Lahti

eli Pohjolan 860:sta. Auto on OTPiä
Scdia N94UB4x2/Låhti 4o2 ovilla 2-21. Arto on kokonaån matala etuovilta
kuDeräisestä Omnicitystä varsinkin pi-

25,38ja 41.

POHJOLAN Ll KENTEELLÄ on Espoossa

seuraåvarsin mielenkiintoisestå autosta

talia autoja.

24

heessa ti€tenkin \äin

TLO-maalaus.

28.5. STA 231 (volvo/Ikarus) Espoon

linjala

merkiksi kailki Kåbusit 131 - 135 ovat
nlt Kuopiossa. Monia Vollo BloM/Wiima K2o2:ia on siirretty sinnetäDne.jotkut Poffooseen, jotlut jonnekin muualle. Autot 61ja 66 (Låhti 4oo) on siirret
ty Jlaästl'lään. Matatat Mersut 55 ja
137 ovat nlt numeroilla 132ja ur. Nä-

tuitensa puolesta, tämä "suomålainen
13,4

metriä pitkå.

POHJOLAN KAUPUNKILL KENNE
ryhtyi ajanaån Helsinsin tinjaå 64 7.6.
alkaen ja kä].ttämään linjalla tätä varten

nuassa Helsinki - Inhja Hanko -linioillå vakroworoliikenteessä. Autoissa

ilmastointi ja I 2 o -ovet. Alkuperäiset pehmeät korkeaselkinojaiset istuimet on D''t tosin vaihdettu teräskuuppiin. E poon linjala 42 puoleståan

liikkuu vanhojen ryllilän autojen jou
kossa yksi uusi auto, 859, Scania
L94uB4x2llåhti 402, joka on kaksiaksPlinen måialalati:ia-auto.

hankittujå Scania L94UB6\2/ Ij'ht\ 4o2
-teliautoja. Autojen nunerot ovat 828

STAGECOACH Finland oy Ab sijoitti
Heisinsin linjoille 70 (V,T) uusia Volvo
BIoBLE/Carrus K2o4 L autoja. Autot

ei pä:ilaupunkiseudulla ole oltut ailaisemmitr. Kesållä sarian autoja liikkui
enemmän tai vähemmän tilapäisesti
myös linjålla 67 (toukokuun koeajovai-

50,53

-

832, 850 ja 852. Vastaavia teliautoja

-

56 sekä

101-

1o4 ovat kaksiak-

s€lisia, kun taas auiot 106,722 - 1,24,
130, 134, 136 ja 137 ovai 3-ål(selisia te

liautoja. Autoissa on Cotrtsin tlYliin

Voith-automaattiEihteisto.
28.5. STAGECOACH

53

Linja 633K t€kee myös lenkin Keråvan

seutulinjalta

102.

Kurkelassa ja Kalevåssa, kiertosuunta
riippuu siitå, onko auto tullut H€lsingistä vai menossa sinne. Oså 63gK:n åamu[i]döistä kuitenkin aloittaa vanhalta

,sllgFco4gH
fl|LAryD on sijoinanut
nnJonrc /ur ta /ov myos nk, Jonkopin-

päättäri)tä Mattilanpuistostå. Linian
733 "normåålit" urorot eivär kouki€a
Kaievån kautta Keravalla. vaan aiavar

sidiisessä liikentees;ä-

ja asenålle ja edeneen Helsinhin.

sin Säfilejä rvolvo BroR-59), iotka ennen liikuimt liles vkinomaan EsDoon

79

70 liiklui "EsDoon Auto
63" ZEA-963. volvo BroM-es/wii-,
LINJALLA

K2o2 vihr*issä asussa.

y,

24.6. LINJEBUSS 224 (scania

jålla 742. Tämän sarjån autoja }ä],tetääi ensisijaisesö Helsinsin linioillå 7r.
7N j^738.
LINJEBUSS FINLAND on saanut ke*illä

kä]'ttöönsä kålGi Volvo BToBLE/Ikarus
Ee4 -linja-autoa nmeroille 386ja 387.
Autot on siioiteftu lähinnä EsDoon sisä-

liikentseen-

16.8 LINJEBUSS s62 aioi EsDoon linjålla 13, vaikla linjaa on r.7. ikaen tiikennöin).t STA. Ehkä kyseesså oli alihankintåa, kulj€ttajan vaatetuskiD hieman antoi viitteitä siihen suuntaan.

10.7.1999 LINJEBUSSIN autot s83 586 ajettiin Helsinsistä Vaasaan laivattavaksi Sundsvalliin. Nämä olivat ne
"tanskandossit", jotka Liniebuss hankki
åikanaan De Blaa Omnibusserilta.

KESKUSLINJA (Espoo) on saanut uuden åuton. KylkiDume.oa 5 kantaa nlr
Scania L94UB4x2llåhri 4o2, JCz-289.
Ovijärjestys on 2 2-0, vailka ulkoaoäin
vo;si kuvitella. enä autossa olisi ;vös
talaovi. Takåovi kyllä on, nutta sisåtH
ov€n kohdalla on penkki. Vanha 5 eli
AVC-888 (ex MLO t3) on siis poisrettu.
JAFVENPÄÄN LTNJA KoRsrsAARr 141
U-seutulinjalla 632 r.7. Ja autohan on
STA:lta ruokrattu Råba MAN/Ikarus!

Linjatunnus oli tuulilasissa. silä liniakjlpinåuloihin ei såa kolminumeroiita
LÄH|L|NJAT Oy KÄyTrÄÄ uudistetdta,

ja nlt U-seutulinjåJGi muutetdla linjal-

merkitlt vuorot, samoin kaikki z33N:t.
ajavat edelleen Kålevan kautta. Linja:
tunnus 6334 on jäänlr pois. Linian

lnoron ollen samalla ainoa Nikkitään
åsti ajå!?633N. Muot 633N:t loDenavat

nykvään Ke.avan asemalle. Sdreakor!€ssa ei ole €nää minkään 633:n D:iäte-

pysäkl(iä. Kuitenkin muutama iliaoäivän Nikkilään ajåva 633 teke€ Ddton
Sorsakorpeen. Linjalla 8738 ei ol; enää
talvisinkaan sunnuntailiikenn€tti. Ehkä

633N:iä. eli Korson yhteydet haiiftiin
varmiståa tuolla tavoin? LiDian 7385
Iähtöjä on vähenneny, n1t nitiä on vksi/ruunkåsuunta. Keråvålla 7385 v6raå
linjåa 738. HelsiDgissä S-versiotta on
pääteplsäkki Kåsarmitorilla.
TAMPEBEEN Liikennelaitoksen rTKt-)
bussi numero 603 liikkui Helsineissä
kesäl-uusså Pi.lånmaa-taDahtumiå ai
kånå

TAMPEREEN KAUPUNGiN Liikennelaitos TKL sai hein;i-kuun alussa aioon
upouuden Scania CN94UA6X2 Om;ici
nivelbussin. Autolla on numero 4o8

ty

ja rekisteritunnus KIS-827. Auto oli
esillä s].'skuussa JlviisMäD Paikallislr
kennepäivien kalustonä)atelyssä. Nälttelyssä oli mvös TKL:lle mvöhemmin
luo!,utettu

tel

i-Volvo/Ca nus.

]KL:N VANFIA Scdia BRrlo6oA/aiokh os v. 1970-72 oli Dvsäköitnä'R;s6-

lan leiriotäalueell; suniruntaina

22.8.1999. Auto oli maalattu oudosriviidt s muistutti jopa ToLholman t97o:
lu\.un kåupunkibusien ulkoasua.

TURUN MUPUNGIN Liikennelaitos
TUKL sai h€inäkuusså liikenteese€n
kuusi uuttå Scania L94UB4x2/Carrus
K2o4 City L -kaupunkii;nia autoå numeroille 107

-

1r2.

TUFUN L NJA-AUTO ov:lle tuti swsItuussa kokonainen saiia ue-.åå"

to sijåitse€ Kerawn ja Tuusulan .åiåIa
Tuusulan puolella). 738 tekee te;kin

teisia volvo aroBLE/Car.us vegojå. J.
sålonen Oy (TLO) hankki puolestaån
lolme Onnicityä. LehtiseD Ljnja otti
ki:],ttöönsä Scånia L94UB6x'bhn 4o2

kuiD ruuhka-aikoina ja jopa lauantaisin.
LinjåIa ei ole enåä päätepysåkliä Tuusulan Mattilanpuistossa. (ManilanDuis-

L:iNin-

jojen Keravån li.jat muuttui\,ät melkoisesti, esinerkiksi linjan 633 lukuisat

vuorot jatkavat Keravalta Nikkilään
kon åten kokonaan entisen linjån 8so.

25 - 28. Autossa 25 on Voith-automaittivåihteisto, muiden våihdelaatiklo on

nekaåninen. Myos autot64,6sja 73 ai
otaan uudelleenkoriitaa, sen siiaan autot 67ja 69 mwdään pois.

LAHDEN LIIKENTEEN uusia,Kabus
-å utoja saåtiin dklnesällä
liikenteeseen. Ne ovat t].yppiä Kabus
TM6Z2I68. Or håvaittu autot 332 XrB737 ja 34o xIB-740. ErBlmmäiset autot
sijoiteitiin linjaXe 2l,joila pääse€ LiiDolaan ja Mukkulaan. seuraävaksi saita
neen åjoon autot 346 jå 349. Autoissa
on 39 istuma ja 35 s€isomapaikkaa.
Autoissa on nyl.l,suuntauksen mukaimåtalajalattia

sesti lelyjårru r jokå;sessa Dvdrässä.

Lalden Liikenne on Låhde" i,it,tti.tii
kenteestå vastaava Koivlsion e.uton

siksi pyhien 633:t ovar nykvään

la 738 pääasiås5å tåysturistikålustoa.
On niihty jopa cold UDen turiribusseia
siellä. Linja 738 aiaa nlt muulloinkin

Keråvan Kaleråssa. Myös muut

ä

633N viikonloppuien völiihtö korvaa ko.

Nu3/Carrus K2o4L v. 1992) seutlnin-

se€n

Mattilanpuistosta suoråan tteskuitaan

72 ja 74 on tehly myös uusi kori. nutta
Ikarus 895. Järi€stl6numerot ovat nvt

BeDz Citarojå.

Yhtiölle tuli myAs

te

ran

tetiautojå.

POF N Lll'UAT OY.N auto 2 on saanut

uuden Carrus K2O4 Citv -koin- Atrtö
on kokonainosbussi. Autoihin 66, 68,

JWÄSKYLAN LIIKENTEEN valiiobussjna linjålla 18K oli k€s:itlä åuto 414, entinen STA:I 159. JL 4z/ on Finnairin kokomainosbussina ia se liikennöi Jwäskylän l€ntokentälle Ti kl<akoskeile. iE 7
477 tiikennöi illalla mvös lähiliikenne-

reittiä Peurungalle.

'

Lähiiuna
hESÄhuuN alkupäivistä etokuun Duoleenväliin ratåosalla Huopalahti - i"nnelmäki oli våin radan itäin€n raide

käFössä. Jädestelln syy oli Leppä!äa.an kaupunkiradan tvöt HuoDålahden
asemån luoteispuolellå. Huoialahden
åseman raiteet on (tilaDäisesiir numeroitu uudelleen. Entis;t raiteet 2 4
o!åt n}1 nume.oiltaan I - 3. Vanha råide I oo tilapäisesti pur€ttunå. HuoDa-

lahden iEnha ristevssilta Duettiin
sällä rqqq

ie-

9. - 10.9. VÄLSENA vönå oii mandotlista matkuståå r. luok;sa L iunissa tå-

vallisjlla 2. luokan lipuitlä, samoin
HKL|n. YTv:n ]1'ls. lipuillå. Sähköradån huoltotöiden

lroki

ko. iunåt hoi-

dettiin Dvr2-vetois€lla eZzb ia Zztr't
kalustolla jå yksinomaan vaunriixa cEii
ja cEift.

Ulkomailta
TUKHOLMAN UUDEN pikaraitiotien
nimeksi tulee Tvärbåna, (poikjttaisråta). Liilenne alkanee vasta vuoden
2ooo kesällä, eli noin ruoden mvöhåsså. Näin siksi, että kulunvalvoitaa ei
saatu kiiyftökurtoon mäåräaikåaD mennessä. Liik€nteen alkaessa kokoliniå h!
l€e olemaan kiltössä Alvi kiin ,.ri '
ario3€e

23

I1JKHOLMAN UUDEI netrojunat sarjasta C2o olivat vähån aikaa pois kåytöstä ovivikoien woksi. Vanhin kå]usto,

eli raunusa.jat c2 ja c3, poistettiin lo
pullisesti liikenteestä viime keväänä.

OSLON RATIOTIEVERKKOA on laa-

jennettu ULevål Hågebystä &ikhospi'

råleriin. Päätös uudesta Caultå-mdan
rakeniamisesta iehtiin nåaltukuussa
1998 ja kireästä mkennusaikataulustå
huolimatta atoitea:iin liikenne tiiltä uu-

delå

1,6

km:n pituisella rataosuudella

30.5.1999 toisin sanoen våh kaksi viik-

koa sunnitelmista myöhiissä. 1.6. pidettiin viralliset avåjåiset. Radålla on neljå
p,säkkiä, suuin nousu on 70 promilea,
ei siis mi}:*in pikaraitiotie €ån vuoris
torata. Rikshospitatetiinliik€nnöi aluksi

linjat rTja r8.
GAUSTA-MDALLA ei Rikshospitaletis

sa ole kåäntösilmukkaa vaan ylimeno-

vaihteet. Koska Ansåldo-Fireman
uusien kaksisuuntanatalalattiavaunu-

jen toimitukset ovat myöhässå, ei linjoiu€ 17 ja 18 ole nittänlt kuin muutå
ma uusi vaunu. Siksi Rikshospitaletin
kä;intöpaikalte oD rålGnnetlu våtiaikainen kolmioraide, jola käännetäån vånhemmat nivelvaunut. Kolmioraide pu
retaan, hrn koko 30 Asaldo-matalalattiavaunun erä on saatu liikent€eeen.
puTALL NNASSA ON TANA
'rro""^
näet han
nostettu johdinautoihin. On
kittu ainåkin neljä uutta johdinautoa,
joistå ainåkin vawu nro 3o9 on koriltaan Ikarus 415:een pohjautuva ko.keålattiainen tro illm, t]f,ppimerkiniä on
lkarus 415 T. Muui uudei johdinautot
OVAI TÅYSMIITALIA IKARUKSIA! Nii'
den qD?pimerkinti on 412 T. Ailan jotain ennenkokematontå Tallinnassa.
Yksi niistä on numero 313. SisNtuskin
on Doikkeuksellisen hietro: värillisiä

oteånjoja,

kansaspenJ<it, pysäkkiti€do-

tusifi estelmä kuulutuksineen ja nå't-

tötaoluineen, autossa 3o9 on jopa kangaspä:ill]Eteinen sisäkan:o. Autoisså on
s?ilköiset linjakilvet. Auto 3o9 on nainosväreisså, maialalattiaiset taas TIK:n
LONTOON BUSSILIIKENNE 1998. Inntoon m€rkittåvien bussiyhtiöiden piirissä taDahtxi vain kåksi ]Tityskåuppaa
\'lroD;a 1998. Capital C;tybus my)'tiin
Firstcroupille ja yhtiön uudeksi nineksi tuli Firstcapitå1. London No.tlerD
puoleståan siirtyi Metroline-yhtiön
omistukeen uud€lla nimeuä Metro)ine

Lndon Northern.

Kuten edeltäkin jo voi huomata ovat
useat suuret kons€rnit omaksuneet

ni

mikältännön, jossa tltäryhtiöiden ni'
hen ålh'os,nå on emovhtiön nimi. Liikennöitsijöinä on edeilisten esimerkkien lis?iksi mm. sellaisia yhtiöitä kuin
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Stagecoach Eåst London, Stagecoach
Selkent, First Centrewest jne. Myös AF
riva-yhtJmä on nim€nnlt kaikli s€itsemän Lontoon firmaånsa vastaavå]la tavalla ja se on kaiken lis:iltsi muuttanut
monia lontoolaisil€ tuttuja yhtiönimiä.
Esimerkiksi I€a$de (aikanaan yksi liikennelaitoksen yksiköistä) on n)'t turiva Iondon Nor$ ja G.ey-Green on Arriva Inndon North East.

I'htiöiden suuNusjärjestys Lontoon

liikenteessä on pyslnlt ennatlaan - ykkösenä on Arriva, toisena Go Ahead
Grcup ja kolmantena Siagecoach.

Arrivalla, Stasecoachilla ja Firstcroupilla on kulakin orna väritylsenså, jota
Lontoon keskustalinjoja lukuunottamatta k:iltetään valiakunnanis€sti kaikilla omiitukseen kuutuvila yhtiöilllä ioskus jopa ulkomaillåldn (kuteD Stasecoach Helsingissä). Lontoon kantakaupunsissa kå].ttävät kaikli kuitenkin yhtenäistä punaväriä, \€tkoisi a tai keltaisina raidoilla koristeltuna.

Kalustopuolela ostolistoja haltitsivat
entiset valtiaat; Dennis Dat SLF - ma-

talalattiainen midibtrssi sekä Volvo

ulkomaist€o våunujen.

Muuta
SCANIA JÄ VOLVO YHTEEN
Volvo osti loputkin Scanian osakleista elokuussa. Molemmista yhtiöistä vakuutellaan, ettå "kaikki jatkuu ennallaan, mikiiån ei muutu miksikään". Todennäköisesti tutkimustoininta yhdistetään, ja luultavasti joskus trtyöhem
min tule\aisuudessa jotain komponent
tivalmistukseen liitb'\'iä toimintoja yh-

disteläån.

TFANSTECH UUDE1IE OMIS

TÄ'AU-E

Rautaruukki Oi Transtechin osti espanjalainen Patentes Talgo SA. TALGO
tul€e sanoista Tren Articulado Ligero
coicoech6a oriol.

UFEÄ KIRJA VOLVO
BION'/W|IMA KiD'åISITA

Olynpian kaksike.rosbussi. Mutta uutta on tulossa. 5. päivänä marraskuuta
1998 otettiin kä]'ttöön l,onioon ensim-

Jäsenemme Kimmo Nylånder on kir
joiitanut ja suomen Linja Autohistorialtinen Seurå ry kustantanut kirjan,
joka käsittelee 'Volvo IC{202:tå". Teos

va London North-yhtiö linjalla 242.
Bussien alustana on DAF DB25o, kon
on Alexande. Alx4oo. Autojen pituus
on 10,6- ja leveys 2.55 metriä. Linjan

ja erittäin mielenkiintoisia ja suur€lla

mäiset kaksilenosbussit, joisså alakerta
on matalålattiainen. Aloittåjåna oli Arri-

242 autoi olivat ainoai kå)ttöönotetut
matalalatiia kaksikefosbussit !ruonna
1998. Tästå eteenpäin on kuitenkin tulossaliikenteeseenhuomatta määrä

t:ilaisiå busseja, joten natålalattiabus-

sien osuus Lontoossa tulee reippaasti
kasvåmaan nylc/isestä våjaasta 15-p.osentista. Uuden sukupolven kaksikerrosbussejahnhan rakentanaån DAFien
lisäksi myös Volvo B7L ja Dennis Trident-ålustoille ja korittamaan Alexanderin lisäksi Pltrton Pr€sident, Optåre
Spectraja EastLåncs Llyne-koreil]a.

Uusien kaksikerrosbussien tulo lii
kenteeseen tulee myös me*ittävästi vähentinä?in vielä hensissä olevaa Routemaster-kalustoa. TåIä hetkellä pisimmät liikennöintisopimukset Routemåster€iden kä)'tölle ovat vuoteen 2oo3
saaLlå litrjoille 11 ja 94.

vENÄJÄN UUTlslA. spektr-niminen
numeroa

ool kantava t'rylikås .aitio-

vaunu nåhd;iän päivituiin koeåjossa Je

katerinburyh kaduilla. Puolustusteoli
suuteen kuuluvassa UråltraNmash tehtaassa suunniteltu .aitiovåunu on koot-

tr

vksinonåan venäläisvalmisteisista

osi;ta. Nylryåil(ajsella elekroDiikalLå va'

rustetun vaunun sariatuotaoto aloite-

taan jo kuluvana vuonna ja se tulee kor-

vååmaan vanhentuneet vaunut 20 venäjän kauputrsisså. Uutuuden hinta on
huomattavasti alempi kuin vastaåvien

sisåltää runsaasti korkeatasoisia kuvia
vaivannäötlå laådittuja tilastoja.

Ki.jasså volvo B9lloM/wiima

K/N202:ta luonnehditaan jopa Helsingin seudun perusbussilGi. Sitä se mel
kein olikin erå:issä viilivaiheessa. HKL:n
miltei kaikki nosina 1985 91 hankkimat autot kuuluivat tihän .yhnään. Samankaltaisia autoja hånklivat lukuisat
kunnalliset ja yksitis€t yhtiöt muuallakin pääkaupunkiseudulla. Autotruin
menest)s oli selvä, erittäin monikii).ttöinen ja lujarakentein€n alusta, joka oli
vielä varmaioiminen jå kulkuominaisuuksiltaan markldnoiden kärkeä. Kut€n hrjåssakin osuvåsti todetåan, kaikki
matalalåttiabussit eivät välttåmättå ole

yhtå mukavakulkuisia kuin IG.{2o2 oli
ollut.
199olukr matalalåttiå-auioineen koitui l-uite.Iin KN2o2:n kohtåloksi: seuraavat tilastoliset merkinnäi joudutaan

kidaåmaan poistojen ja .omutNt€n saralke€seen. Ensi \uositulannen ålussa
viineisetkin KN2o2:t påiikåupunkiseu'
dun osatta konattaneen joko puolimatalalla iai täysmatalallå kalustolla. PerusteeUiselle historiankidoituksele oli
selvä tilaus. Kymmenen i'rroden kulut
tua joutunemme måtkustamaan muuatl€ iai lukemaan KN2o2-ki4aa voidak-

s€mme palauttaa mieliimme tämän
unohtumåttoman bussitD?in.
Kirja on ollui mDnnissä ainaldn Raitioliikennemuseossa ja autoalån kirjamyymälå Affåmenssa. Julkaisua voi I'ysyä myös Suornen Linjå-Autohistoriali-

EIKö

S|NU

UUTTSESI

PAASSYT MUKÄAN?

Olemme sen tilånteen edessä, että
Päätepysäkille on nyky*in tarjoUa mer,

kittävästi €nemmän uutismateriaalia,
mitä pystrrme julkais€naan. Lehden
yhd€n numeron suurin taloudellisesti
järkevå sivumää.å on 28 sirua. Tuon
määIän ylittäminen kiy koht..ruttomaD
kalliiksi. Jos taas 28:aa sina ei tahdo
saada mielekkäållä tavoin tä]teen, seu

raavaksi pienempi mahdollinen sivu
määrä on vain 24 siwa. PäätepysiiHdpalstalle ei ole kohtuulista hanklda lisäiilaa myöskään våhentåmällä varsinaisille kidoituksiue tarkoitettuja palstamilimetrejä. Näin joudumme hw:ik,
symåån seD tosiasian, €ttä osa låhetetyistå uutismat€.iaaleista ei sellåisenåan tule miloinl€an jdkaishrksi. Sen,
mitä julkaistaan jå mitå ei jdkaista, ratkaisee lähes yksinomaan arpå. Ketään
anstajaa ei näillå siuilla eikä meidän
seurassarnne s}Tjiiä. Kaikki Helsinsin
rÄitiovaunuihin liittlwå materiåali plritään aina julkaisemarn, olenmehan me
Råitiotieseura. Jos jotain tippuu, se koske€ useimmin muihin liik€nnemuotoi-

hin liittraiå iuttuia. Uutisia l;iletetåän

I\l!idän oloissamme harvinainen vaihdetyyppi.

edelleenkin kolmeen vaihtoehtoiseen
osoitte€seen 1) SRS:n postilokeroon PL
234, 00531 HEISINKI 2) lehden pää

toimittajalle, yhteystiedot takimmåisel-

h sildla 3) sähköpostiise seuran inter
netyhteyshenkilölle AIto Hellmanille
s;ihlöpostiosoitteer€en srsry@mbnet.6.

Viimeksi mainittua kä'tettäessä tulee
viestin otsikoksi kirjoittaa "SRS-uuti
RAITIO lehteå luetaan muuallakin
kuin vain meidän harråstajien kotonå.
K;iyt;imme h}aää kjiåkieltä myös pää-

tepysäkli-pålstålla. Nettiuurisiisa uutiset on usein julkåistu juuri siinä muo,
dossa kuin aqrstajat ovat ne lähettäneetlin. T:issä mielesså toivomme asial-

lisuutta kaikilta uutisten lähettäjiltä.
Mutta kuten on jo kauan toistettu: kaikki aurstukset ovat jatkossakin erittäin

Tuomas Karppinen. Hän on taittanut

aikai oten häneltä
sujuu tämä työ €rittåin m i. favåsti ja tai'
lehtiäjo pidemmän

tavasti. Toivottavasii uudistunui ilme

mielllttäå kaikkia lukijoitamm€. Seuramme olemassaolon k€skeinen turvaa-

ja on nirnenomaan RAIIOlehti.

AVUSTUKS ttnivat tällä kertaa seu
raavilta, joille kiitokset: Miklo Attila,
Te€mu CoIiD, Jeppe Hmsen, Tom Hei-

no, HKL, Hen.i Hovi, Jouni H]tönen,
Izvestija, Håri Koskikalio, tuttu Kur,kdlorpi. P€rtti l,einom:ih, Ju}la l-€p ,
tö, ville Lindblom, J\,rki Ljinqmån, y\årellos Nikolaos, Julana Nordlund, Kinmo Nylånder, Jorma Rauhala, Niklas
Savinsaari, Kimmo Säteri, Matti Visuri,
Sauli V;il?i1<oski,lTV

t€rvetulleita! Jå myös kirjoihrksia varsinaisiksi artikkeleiksi kaivataån kuvien

NÄYrTJiJiKö

Tii

Ä LEHTI
ERII.ÄISELTA KUIN

AIKAISE MAr?

Jos nä!.ttåä, lysymys ei ole pelkästä
Nlt meil]ä on MITIOn toimituksessa ammattitaitoinen t.rirtaja,
sattumasta.

K0va Pauti Söderhotm.

tatto3!'€
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BllTl0lTA a so mk
Tavanomaisten uutispalstojen lisäksl lehdissä on seuraavanlaisia

juttuia:

21197
mm. Vanujen

1

-10 muutosqpt ja erot,

6a

2. kytård-busst.

HELsll{Kl
1

mm. Turun rait*lvauuvetoorrus, HKI-:n Si

su-hlssi!, osa 1.

/rsa

1963. FHsingin bussiLinjoja, osa 12. KGI(€lån plkaråitiolinia KOPM.

't

950-tuvun au(puotid(oLla Erottaiattä.

HEL.sll{Kl lGipim m@Sorivauru, rryhEikaisin lGksialcefi r€n \a[L!årja,
197ctuvun alusa s€d€rhdrnin taton
edt6tatta.
68

ni\€Näunu nro

l lnkkinieme{å rusla-ailcån tyl(syttii

19n.
HElSll{Kl lGriakadutla S.ionlen

mm. HlCn Sisu-hrsit, 6a 2. Raitiotiesäh.
kö{åiiterid€n kiiytiistii ja kunnosszpidGtå v.

as

SAT:n putamoottorjvaunu

HEl.sll{Kl puEhannåa

411l'g,
r

ililP0$ll0fiTltJl

uru301Snellrnanirts

Pa*in edustallå

17.1.1985-

HEI.sll{KI

JohdirEutot 622 ja 625 Tuk-

hdnånkadutlå 6.5.194.

211ä,a

mm. 20 vuotta Raitirta. Tukholrnan flEtro
pian 50 v. Eussitiikennetietoutta Tun6ta.
fustratian raitiotieL

r

mm. Vuosaaren metro vatmis. Matkatta

mm. Ha\raintoia Pietarin raitioteiltii.

Arnsterdamisla. KANJO.

SölderhoLnin

4/

Grneja OtänmiielLii. n{€rba Tattftnassa.

tgoo

mm. 25 vuotta nivehafiovaunuja Helsiryis-

di.

Ensrmrnåinen Variotram

tuti

H€Gir din.

Uikkee(ii Ate€nassa. Pikku HuopaLalti en'
nen ja rYyt. Nonkijpingin raitio/auruja sarbin ja kwin.

$ u0nGn
n aitiotieseuna ny
PL234
00531 Helsinki

/19$

3/tg$

.toHnol(ul'.ra vt oNl'la
Ft,HEEI'I'O}fDÄ.'A

k.
puh t.
puh

(09) 873 5836 iai
0400-843 330
/.09) 707 2957

$Nw,netlilinja.lil-ahollman/

Laavåt Englantr'in, Tampereen Onnikoita
1990'twn loputla.

lg
F tt
puh
puh

SllotaHott.Ä.ra

k.
t.

(09) 386 2960

{09)83923181
haeng@ko!lul.vantaa-li

(09) 454 294
(09) 61838512

puh

v/Äh Pt HEEl.lrOltiA. a
puh
puh

a

k.
t.

k.

lotiÄJÄ

(os) 701 2408

JnrEi.a

j.nodlund@kolumbus.n
Jåsenkoriilla ilmainen sisåånpåasy Hel
singin Railioliik€nnemusoon sekå
us€immille pohjoismaisten raitiolisseuro'
jen yllåpitirnilie museoraiiiol€ille ja museoihin. TleduEtele lipunmyynnsisE.

l0 vuoth s:ihköHii tiihiiuna$kernet-

/ÄFl(tsnot{t

k.
puhl.

puh

k.

puh

k.

(09) 458 4033
daniel-fede ey@kolumbus.li

(09)802 2393
(09) 472 3644 tai

050-5591911
.oksa@hkl.hel.li

PauLi

1. Variot-

tii, Cii&rgin raiiiotrlkerne, Raitiotiet pa_

SltftEEfl
Juhrnå Nordlund

G

2/t909

mm.

Kdder Engb€rg

L€onia 800 014-54 443

puh

raitioawrkryh

(09)7571301

icollin@cc.hul.fi

