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HKLNR 94 POIKKEUSREITILLA 1 KATA]ANOKAN TEFMINMLJLLA ]26 ]999.TULEVA]SUUDESSA LIN.IA ] SMTETAAN JOHTAA KATAJANOKAN TERM NAA
L LLE KUVAJUHANA NOBDLUND

Näin ollen wosina 2oo1-2o02 jouduttaisiin paitsi uusimen enernmån kiskoja
kuin tavallisesti, nytts .akentamåan uutta .ataa Anbianrantaan. Työmäärän ta-

Linjan 1 pidenliiminen Kauppato?ilta etelään

Raition 2/95 Päätepysäkillå kerottiiin lyhyesti suunnitelmista poisraa raitiolinjan
pååt€lys:il<ki Kauppatorilta, sillä Kaupu.l<isuuhitteluvirasto halusi avartaa toriåluet,
ta Havis Amandm ympärillä. Tämän seuraukena liikemelåitoksellå tutkittiin erilåisiå
vaihtoehtoja. joissa linjaa 1 olisi jatkenu Kåuppatorilta etelään. tnppujen topuksi rodenniiköisimmäki nousi vaihtoehto, jossa yklöstä olisi ja&€ttu Kaamitorille. Nåin se
olisi palvellut pa.emmin myös Kåartinkaupungin työpaikla-aluetta. IGsami.ipäiilåupunki\uoden aikma. Töiden on
tori-vaihtoehdosta ei ole mainintåa Råitårtoitus l.iilDnistyä !,lonna 2oo1.
tio 2/95:ssä, sillä sitä tutkittiin msta tehden ilmgtynisen jiilkeen.
Näillå nålqmin päätepysäkl'ålue
Arabianrdnb
Kauppatorilla jää ennalt€en. Erilaiset
Eihtoehdot ovåt bikki osoittautuneet
Raitiossa 4/96 kerrottiin raitiotieD jatjoko lii kalliiksi tai hankaliki. Pitkillä
kåmisesta Arabian.annan uudelle asuin-

tähtäinellå raitiotien jå&aminen Unioninkåtua pitkin Kasamito.ille lienee
todenniilöisin muttei silti toden iköinen
mihtoehto. Myöskään linjan 1 johtamista
olemassa olevia raiteita pi&in esim. Erottajålle ei pidetå ma}ldollisena, sillä suora
raitiovaunuyhtels Hakanienen jå Xaup-

patonnv:ilillähålutaan säilyttåä.

Raitiossa 4/95 kenottiin Töölöntorin
pensparutamissuunitelmåsta. Perus-

toia

että raitiotietä ei oteta kiyttöön

halkova

silnulka poistetaan jå vdtaava va.ayhteys .alennetaån tona ympåröivilte kaduille siten, että silmulkaan voidaan ajaa
sekä pohjoisesta että etelästä tultåessa.
Tänä suunnitelma on ed€lleenvoimassa,
mutta toteutusaikataulua on myöh€metty, sillä toria ei haluta repiä auki Lllttuu-

dunral<ennstyöt ajoittuvat smoin ensi
tl'lodelle. Vuoden 20OO aikana r€lmistuu

siis uusi rata vålille Hämeentie - Ara-

biånkadun ja tuabianrannan .isteys. Ny,

kyisen ki:irtösilnukan kohdale ei

kd-

"turbåd" vaihteitå, joten
uusi rata ei ole yhteydessä muuhun
tenkaån tehdä

Kun alunperin puhuttiin min linjan 6

reitin pidentämisesti, on myöhenmin

otettu huomioon myös "kulttuurilinian"
8 jatkåmismaldollisuus AEbim taidete'
ollisuuskeskxlsen jå Taidet€ollisen korkeåkoulun liiheis],tt€en ja niinpå AEbianrannan silmuklam tulee sir1rraide,
joka siis mahdoilistaa molempien linjojen ja&anisen alu€elle.

smoihin

åikoihin kun €Ninmä'set talot alueella
valmistuvat, niin kuin alunperin oli tdkoitus. Tämä johtuu siitä, etti kadunra,
kennustöiden yhtevdessä latutasoa nos,
tetaan nykyisertä jopa pari metriä. Kå-

Tölönbrin uusi silmuld@

parannuken yhteydessä

alueelle. tutil*€lissa todettiin, ettå kuudesta tutl.itustå vaihtoehdosta vaihtoehto
Btä pid€tiiän toteuttamisk€lpoisimpana.
Tämä vaihtoehto (jonkå linjauksesta on
kartta Råitiossa 4/96) toreutetaan ålueen
rahentamisen yhteydessä kuitenlin niin,

soittuiseksi onkin tarkoitus .akentaa

Änbiankadun ja mahdollisesti myös Häme€ntien rataosuudet valmiiksi jo €nsi
woDa varsinkin, lan Arabiånkadun ka-

dunråkennustiiiden apioidåan \ålnistuvan viimeistään wonna 2002,jolloin linjapidemls otetåan kälttöön.

Mielenl.iintoista on todeta, ettå .adan
rakennustyöt tullau mitii todenn:iköi-

lGnjo
Vuosina 1994-1997 toteutetusta Kanjo-

projektista ke.rottiin Raitiossa 3/98 ja
siihen liittwästä Koskelan pikåratilasta
tarkernnin jo Raitiossa 1/98. Tämä suunsuuntainen jå radikaalikin prcjekti uhkaa

jåädå ainoastaan yhdeki monista to-

teutumattomista visioista. Tässä artil&e-

sinmin atoittamaan jo ensi \uonna. Tåmä johttru siitii, että påä4issa kulttuu,
np;iåkaupunkiwod€sta johtuen ei råtå,

]issa nost€taan ainoaståan sille muutåma
setlainen seikka, joka vaikeuttaa knjon

töitä voida ensi wonna tehdä kovinli""n
påljon, ja työt siirtlaät tuleville wosille.

melko taaja arrikkeli karttakuvineen, joka

toteuttmista. Raitiossa 3/98 julkaistiin
antåa hwän lovan

siiä, mitä suunnitNAIt0
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sxi wmilyxn:crx*llä"..

telijoiden mielessä liilkui. Lehteä oD
vielä saatåvissa. HI(,:n ja Kaupunkisuunnitteluvi.aston yht€istyönä toteutetun projektir hånlaluulsia ovat olleet

]rD. oi

instanssien erilaiset intressit iå
asiantuntemus ja niinpä lopulliseenkin
raporttiin on otettu mukaan selaisia tinjausvaihtoehtoja, joid€n toteuttaninen
k?i)Cimössä on h].rin had<araa elei jopå
Seuraavaån on koottu muutama yl(sit-

tiiisiä kohtia, jotka ediivät Kårjosså s;
teltyjer raitioteiden toteuttamiseD tai ainaldn hanl<aloittavat sitä.
Satåmåradan kuilu Rautatiekåtuien välissä on Kånjosa tarkoiteftu otettavåksi
raitioliikenteen kiyttöön. Maså-Yardsin
telål*a ei kuitenlaan siirry L:insisåtamastå pois, jolloin satamdata säby ai-

nåkin toistais€ksi. sitiipåitsi kuilusta tulee osa autoliikenteell€ ralennettavaa

keskustatunnelia. Råitioliikenne tutee
siis såilynäiin Mech€lini.ladula ja caioniukB€nkadula.
HKL tu&ii Töötön metrohaama (ase-

mat Tölöntorin/Ooppemn tuntuMsa
tai hienan pohjoisempana ja Tlnlnpuomillå, nyöhemmin nyös Keski-Pasilassa). Tämä vie

pohjd lois raitioliikent€en

kehitt?imiseltä Töölön suunnala. Topeli-

ulsenkadun raitioti€tå ei siis toteut€tta-

KULTTUUFIL]NJA KASIA KMVA LLMN JATKETTAVAKSI ARABIANBANTAAN. KIJVA TUOMAS KABPPINEN

IGnjossa nykyinen tinja 4 haaroitetåån

molennista päiståån (Mun}*inieni/
Mun}*iwoi ja Merisotilaantoi/ Teminaali). Töölön meFon toteutuesså nelosen na&ustajamäåiiir odotetaan laskevan niin paljon, ettei MunkLhuor€n mtaå

Petkistään se, että Töötön m€Eoa
jo merkittiivibti Tölön suume enttiiin rrul*aisen
suunnit€llaan, haittaa situ

mitioliik€nten parantamissuumitelnia.
Toistaiseksi ei ole mitä?in tak€ita sntå toteutuuko metro olenkaD, ja våik*å netrohaara joskus rale.nettaisnnkin, saattåa siihen kulua k}lm€niiilin \uosia. Äi-

nalin t?illä hetk€Ilä länsimeuon tot€utuminen våikuttaa todennäköisemnältä
kuin koskaan, mikä osåltad lyRiiä Töölön meEon toteuttamista.
Koskelan pikdatilkaa tuskin toteutetåan, s€n sijen HKL tutkii maldollisuut-

ta ja*aa linjaa 1

Ver?i?im?ikeen. Tiistii
k€rrotaån tarkemmin nyöhemmin tiissä

artiklelissa.
toppujen lopuksi ainoa koDlEettinen
tulos, joka Kånjosta on saatu, on raitiolii-

nitelmissa mu}ånajo

UUDET SUUNNTTEU{AT

kåniemeen

ia

teri.katua

ja Brie\ardia pi&in

Fleninginlatua pitkin H;imeentidle, Ha-

Kun matalalattiaiset raitiovaunut tilattiiD, sovittiiD sama a 20 vaunun suurui
ssta optiosta. TarkoihB on, että tämä
optio tunaan kiiytt?imäån. Nykltilåntee!salan mitioliikennettä €i voida laåjentaa,
sillä t'ilatut 20 Ermua eivät ditii eds ko.-

vaamao mmrrtettavia luodo

peus nylqisestå 16lm/h:sta 19 km/h:iin

ruote€n 2oo2 mennessä. Keskusia-alueella h laan myös konaamad bu$itiikemettii raitiovaunuilta, joskaån ei Xår-
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frAm$S

KauDpatorille. Myöhem-

min linjaa oli tarkoitus jåtlaa ÄtekEan"

1959 neli-

åliselisia \åunuja. Kun myös optio kiiytetän hyviiksi, jäå wunuja sen sijaan
jonlin verån nyös liqiaverkoston laa-

HKL tutki kåhta vaihtoehtoa: ioko
bussilinjojen 17ja 23 konåamista uudella råitiolinjålta 9 tai bu$ilinjan 65A kor!åamista lidd 1 pidennylselä Ver;ijämiikeen. suunnitelmåt ovåt sikili toistensa \aihtoehtoja, etui option vaunumäärä
eiriitiimolemli€n totsttamise€n.

kente€n nopeuttaminen. Tarkoit$ on
ed€ll€en nostaa raitiotiik€nteen k€slino-

9oluwn alusta asti. Silloin sen reitti kulki llmalantorilta
Pasilasilån yli Al€ksis Kil€n ladulle ja

josså eiitettyjen suunnitelmien nukai-

UnF 9
Ullanlinna - llmala

Raitiolinja 9 on ollut HKL:D suun-

Nyk)Buunnitelmi€n

mukm

Salmikulk€e

nnalantorilta L:iBi-Påsilaan jå'siEsterinportista Pdil silale sekii ltii-Påsilånja

lR:n

konepaja-alueen

hdki

Alet<sis Ki-

ja FlemingiDr<atua sek;i Helsinginkatua kolnosliDjån nytgTeititl€.
Erottajåtta linia jatluu L:'anpin rait€itå

ven kadule

pitkin ja Korkeåworenkatua r.åpteeninpuistin<oon, jonne sijoitetåan ki:htösitmukka. Lisiiksi on tutkittu vaihtoehtoa,

jossa reitti jatkuu Kapteeninkådun pää-

joloin käiintösilmukka tulisi Meriladun etelipuolelle puistoa.lueele. R€itti
on tässä \aiheessa kuiteDlin vielå alBtahän,

\åjå siihen tulle€ muutoksia.
olemassa oleEan tinjåstoon

tåa siten,
kautetaan

vaikut-

etti b$silinjat 17 jå
'6i 23 lakjå linja 228:tii pid€metiiin

Rusk€åsuolle. Jottå linjat 3 ja 9 €ivät kulkisi samallå reitiUä Kålliossa, on kolmo'
nen tarkoitus johta Halaniene.stä Tois-

ta linjaa pitkin cåstreninkadun ja KirstiDkadu kåufta tåkaisin nykFeitilte Het-

sinsinkadulle ja Liintiselle Brahenkadulle. Samalla koNautuu linjan 23 lal<kauttårnis€n yhteydessä slntlwä palvelun
heikleneninen Kalliossa.
Linja 7 tulee kulkemaan Pasilansitlaltå
suoraan Esteinportin kautta Pasilanrairiota etelään jolloin kie.to L:iroi-Pasilassa jää pois ja ma*å-aika Töölön ja
Pasilan

iililtä

lyhenee.

Raitjolinjan 9 toteuttåminen pienentää
tiikennöintikustannui<siå nykyisertä jon-

Linja 1 lchiarckka
(teminaalD - Vediiåmäki

oulunl{t'liin kupeessa siiaitse!€lle Veråjiimäen duinålwetle liikennöi bussilinja
65Ä jokå on pans ylikuormit€ttu. Pi&å
reitti Lauttasaareen 6ti keskustan läpi
tuo sitäpaitsi mukanaan ail.€tauluongel'

mia. L:insimet.on toteutuessa Vattunieneen liikennöivät suoråt bussilinjat keskustasta todenn:iköisesti laklautettaisiin.

T;illöin ongelmaksi nousee Rautatientorin åIdN teminaalialue, jolta ei töydy
juurikaan laitu.itilaa bussilinjaa 65A
Nämä s]5a ovåt johtaneet siihen, etti
on päätetty tutkia råit'olinjan johtamisra
veräjäm;ikeen. Linja kowaa bussilinjan
65A. Parhaiten tarkoitukseen sopii linja 1,
ja näin ollen Koskelan pikaratikla Kopra
(Raitio 1/98) iää toteutumatta.

Linja

t

johdetaan Mäkelänkadu ja

Kosk€lantien risteylcestä Koskelantietä
pitkin linjan 654 reittiä seuråten Veråjåmåkeen. Råitioliikenn€ Pohjolånkådulå
ja Målelänkadun pohjoispå:nsåloppuu.
Etelässä ykkönen ja kalkonen ikään
kuin Eihtavåt paikkåa: yklönen ajåa Haleniem€stä Rautatientorin tautta Katajanokan terminaaliin. Koska uutta ykl<öslinjaa ajetaån kaikldm vi'konpäivinå,
korataan myös bussilinja 13 raitiovaunuilla. Ka].konen palaa samalle reitille,
jolla se liikennöi 2.6.1985-31.12.1991 eli
Kåup!åtori - Linjat. Nän tarjotaan Veråjämä€stä yhteys keskustaån såmalla
kun suora yhteys Hakanienen jå Kåup,
patorin väliliä säil)y. Ruuhka-aikana
liikennöidään linjaa 2A, Eira - Linjat.

Unia 3

pidä Salomonkadun .aitiotietrå hyvänä
ratkaisunå. Simonl,atua pitl.jn .aitiotietå
tåas ei voi vetä, sillä Simonladun nåen
nousu on liiånjlrl&ii. r\apuloitå rattaisiin
aiheuttavat myös Etu-Töölön asukkåat,
jotka ovat dettuneet vastustuaan raitiotien siirt mistä pojs Arkadiankadulta.

YHIEEM/ETO
Raitiotieverkkoon tulee seuraavan kerran muutolsia todennäköisesti 2ooolumn älussa, kun linjåa 6 ja måndolisesti
nyös tinjaa 8 ja&etaan tuabianrantaan.
seuraavan lerran raitiotieverH<o laajenee aikaisintaan \,uonna 2005 joko linjan

perustamisen tai linjan l jatlamisen yh,
teyd€ssä. Tässå vaiheesså loidaan pitää
ndko todenn:iköisenä sitii, ettå jol<o linjan 9 penstaminentailinjan l pidentämi9

nen toteutuu. S€n sijaan kolmoslinjan

Tolurdta asti HKl, on suunnit€llut
raitiotien rakentmistå sålononladnlle
Rata yhtyisi Runeberyinkadun Etaån
miltoin Fredrikinkadun, milloin RuneJo

berginkadun kau$a. Tämå suunnit€lma
saa uutta puhtia ntt, kun rtrpin aluetta
taas suunnitellaån. HKr lraluaisi johtaa
kotnoslinjan Arkadiad<adun sijaan salomonladulte pårantaalGeen Kampin metroaseman pintaliikenneyhteyksiä. Usätåvoitteena on våhentää Lasipålatsin pys:iLliin kohdistuvaa kuomitusta. Kaupunkisuunnitteluvirasto ei kuitenkaån

MIKÄL LINJA 1 N JATKAM NEN VEBA.IÄMÄKEEN TOTEUTUU, SAATIM KAKKoSEN
JANOKAN TERM NMLILLE KUVATL]OMAS KARPPINEN ]S ]O ISS9

PMITÄBIIÄLLO

johtåminen Salomonkådulle vail<uttaa
epätodennäköis€mmältii HKL:n lonnisSuundtelmisså on myös raitiotien
jåtkaminen Jätkäsaareen, kun tavamsatmatoiminnot siirtlvär si€ltä pois. Lisäksi edettltetiiän satamaradan purkmista.
Suunnittelu on kuit€nkin vasta alkuvaiheessa. Todennäköisri on kuitenhn. enä
tinjaa 6 pidennetii:in Jätkåsåareen jota-

kuinlin samoihin aikoihin asuinrå}entamisenkmsa. I

N s IBryÄ KAUPP,AToR]LLE, JAYKKöSEN TAAS XATA.

MI0l]!9
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Liki neljännesu,tosisah
kunnallista
bussi i i l<enrcttti furissa
I

Tässä artikkelissa käydään läpi ensisijaisesti Porin Linjat Oy:n kaluston kehitystä ja samalla erittiiin
ylimalkaisesti yhtiön muodostumisen vaiheita ylipäänsä. sen kummempia yhteiskunnallisia vaikutuksia emme tihän ota mukaan, sellainen pohdiskelu kuuluu pikemmin johonkin muuhun julkaisuun.
Po.issa tuolloin vallinnut bussijär-

Poin sisäs€n joulkoliikent€en rationalisointia oli )dtetty vi€dä eteenpäiD jo
19so-lur.1rlla. Tuolloinlin liikenne pe.us-

tui lähinnä linja-årtoihin, jua sai io
ennen wosik]'nm€nen puoltaväliä
aäi-styå bussin tielu myös Miintyluodon

reitilå. \aR:n hoitamaa Mäntyluodod linjaa lukuunottmatta bussiliikente$tä
vastasivat yksityiset liikennöitsijät.
Seumavan 20 luoden ajan pohdittiin,
ioihri.iko bussiliikeme tehoklaamin

ja

tarkoituks€nmukåisemmin kuDnallisen liikennelaitoks€n vai yksityiseen
lrittäjy)'teen perustuvån moniliikennöitsijäj?idestelinän tuNin. Vaihtoehtoisina

€sikuvinanainittihkåupunginvirå]lisissa tutkimutsisså lähinnä Tampereen
kaupunsin Liikenn€laitos (TKL) ja
Landen moniliikennöitsijäjärj€stelnå.

jestelmä oti l?ihempänä lalielakta mallia.
Tutkimusraporteissa myös todettiin, ettei

Poriin ole realistista luoda råitrobe- tai
johdinbussi.iä.j€rtelnää. Joukkoliikennev:iline€l$i siis suoEiteltiin jatl<oakin
ajat€llen "omnibusltD"pisiä kulkuneuvojå.

Liinalarjaan, Musaan, Pietriernell€ jå
V:iltiraurnalle. V?ih:iraumd Linja-Auto
Oy nyös åjoi Po.in Liikenne Oy:n kaBsa
yhd€ssä keskustan läpi kulkwåa linjaå
Viin?irauna - Kåuppatoi - Ruosni€mi.

Yhtiön automäärä oli olut viimeisinä
aikoina kymmenen tietämillä. Autoja
koristi Satakumm rnaakuntav?irit sininen ja keltainen. Iimä värist€ on säi'

!4
Fodn Uniat Oy
syntyy

lgToluuila

f.e$i noteen 1976 asti, ennen kuin
mitään konkreettista €hti tapahtua.
Helnikuussa Vähärauman Linja-Auto
Oy:n omistus siirtyi yksityisettå taholta
Porin kaupungile. Bussiyhtiö oli hoitanut esikaupunkiliik€nnettä PoriD
k€skustasta kaupungin läntisille
esikaupunkialueille, kuten Kåppärään,

Ponn kaupunhtinja-autoissa muoniiihir päiviin saaklå.

dossa tai tois€ssa

Vuonna 1970 yhtiöön hankittiin

viim€isen kenan kokonaan uusi linjaauto (auto 6, Scania BF11o59/Kutter 7)
seD j:nke€n ha.limat olivåt p€rustuneei

kiiltetb.ln kalustoon.
Vuonna 1976 kålpunki hankki

Jussil Äutoliike

myös
Oy:n kaluston ja linjat.

Jnssilan hallusså

oti ollut

liikenne

kaupungin keskustasta (tinja-autoas€-

matta) ]ähinnä n} M€riPo.iin €li
Ylteriin, M;jntrtuotoon ja Rep6aar€ne.
Liikeme Mäntyluotoon oli siis siirt)nlt
VR:ltå Jussilalle. Jussita åjoi lisiiksi rcittiä Pon - Preiviiki - Viasv€si. Jussild
kokoluokla !åst6i noin 40 linja-autoa.
Kalusto o1i suureki osaksi sasen ikiiäntrayttä ja kiilttövamuudeltaan vält-

tåvää. Lukuisat ykioviset linja-autot
aiheuttivat myös kär'tännön ongelmia
kaupu.limais$sa liikenteessä.
Välttiimiittitmiä

kalusbt|anhnbia
EdeIä ilmenneet s,:a omalta osaltaan

johtivat siihen, ettii låupunsiD omistamalle yhtiökokonaisuudelte, joka sai
nimelBeen Porin Unjat Oy, jouduttiin
YKSfIYISILTÄ TULLEET L NJA-ALJTOT EIVAT OLLEEI (OVIN I]MVEJÄ. KUVASSA PÄÅASIASSA .
iuaitLAN aUToLLKKEEN ENT s a BussEJA UUDENNITYN VÄBIKoLLA LAKoN aIKANA KEVMLLA
1977, KUVA POBLN LINJAT OY/LAU BI SIEN FOOS
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mfill ms

hankkimaan nnsain nitoin uutta tinjaåttololustoa seuravi€n \tosien aiklm.

L NJAN 3 LL'PPÄKOI]P

KITTL]AÄL]TOi49

KAPFARA KALIPPATOF

KOIV sTO NL JOTOI KALUSTO I]L]O STL]IFEFLISTEELL SEST sY(SYLLA'-OSE POF N L NJAT OYN ITAN

5] S'AN A N]]:]'LB]AJOKK CTl

KL]\/AJLIHAi']A NOFDLUND 2:] g

]9..

fla[ 0t/9!
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Liki n*åii*nrm..,q.!ffiisab kunnallista

i:jsci k*nn*äli
å

ii

KESÄTTA I gg4}ONIN T

ÄHDossA

F*s"issä.,

OV HANKKI KOKEM U KSIA SCANIA N 1 l2AUAJOKKI 3OOO NIVELL NJA'AUTOSTA. KI]VASSA ALJTO ON LINJAAU'IOASEMALLA
A IINJA. LA 32. \UVA JUtsANIPOJSSA HE \Ä.U JSSA IqA!

N].JAT

(o,]]IYTER

Ennen va$inaisten "citylinja-autoj€n"
tuloa kaupungin omistama liik€möitsijå

kokeili joulukulssa 1976 Oy Scan-Auto
Ablta lr.lokmttua Scania CR111M:åå, joka
].åntoi rekisteritunnusta AAR-188. Auto

liikkui l?ihillnä Kauppatori

-

Musa

-liF

jalla edelisen haltiian eli H€lsingin

kaupungin Liikemelaitoksen v;ireissä ja
tunnuksin. Helsingin kaupungin vaåkunåt liene poistettu, mutta esime.Ljksi
HKL:n \roden 1976 tåriffitanat oli t
esilå auton sisätiloissa.
Tammi-helmiluussa 192 Porin Linjat

Oy vastaanotti neljä

Scania

BF11159/Delta 200 (City)- ja

lålci Volvo
858-60/Delta 2oo (City)- kaupunlilinjaautoa, joissa

oli nk. HKLb)PPiset

keinonal*aistuiinet ja ovij:ii€st],s l-2-0.
KoriBa prole€tå linja-autot poikl€siEt

m€*ittåviisti åikåisemmin hankituista
Hankintaeräiin kuului myös kåIsi Kutter
8 -linia-autoa, joista tois€ssa oli Scrnia
BF1u59- ja tois$sa Volvo 858-60 -alus-

tå. Scmiå o)i ylsiovinen tilausajoauto,
la,n vols oli t koite$u r-O-1 -ovtuena
puolituristiliikenteeseen. Vastaavan
Volvon kaupungin omistama yhtiö oli
ennätuin''t hanl*ia myös \toden 1976
puotella. Alustapuot€n osålta ei l?i}ldetty

kunnallisten liikennelaitosten linjoille,
mikä olisi klif;innössä merkinn)'t alustat l?pien Scania BR111M, Sisu BT-69CR
tai volvo 859-59 tuloa Podn kaduilte.
Porisså katsothin, ettii toiståiseksi olisi
tuwåIisempaa ja tåloudenisempaa py€,tdiytyä vamoissa ja tutuiksi tuleisså konservatiivisissa mkenteissa. Jälkeenpäin
katsottum vålinta lietree osunut oikeam.
Vuonna 1978 hankiftiin åinoastaan

a

fi I[

4r'9S

"

kilettyjä autoja l?ihinnä

päiil(aupunl<is€udulta. Kuit€nl<in ennen luGitgrnmenen Eihd€tta uusiakin autoja jo'rduttiin

haD]:ldmaan, sillä'ritFkauppojen
mukana tulle€t åutot eivät olleet kovin
kehuttuja. K RdtasärLkä Ky:ltä tulleet

autot olivat erittäin aDhoja

ia

kaupunkiliikennetti ajatetlen primittivisiä, monen auton konq/ppinä oli nI
Siipnwiimå eli wiima 2. Myös JNsilån
entis€t Vanajat jå DAFit alkoivat olla
lopuinaa, autoj€n kilometrikustannuks€t olivat kohoamdsa aNaamattomiin
lukeiniin. Vi€lä syksylå 1979 PL sai k;ilt-

tiin

johdonmukais€lla tavalla. Kesällä

vastamotettiin yksi S(dia BFu1s9/D€ltå
1oo city, kori oli nyt Ek€nnett'i Li€don
asemestå lisalmessa. Irppukel?illä saatiin vielä kalsi samanlåista D€ltaa. mutta
niiden ålustana oli poikkeukBellisesti

kotimainen Sisu BK-87EIT Allisonautomaattivaiht€istolla varustettuna.
scaniå/Detra sijoitettiin Y''terin linjatl€,
kun

ta6

sisr{i€n työkenti}si muodostui-

vai kekustalinjat. Uudeksi tilausajoautobi hankittiin sceia BRU6S/Ajolki

töönså neljä scaniå BFru5gAS/Delta r00

6()00- Vuoden 1s8o aikana Paaw Forstenin linjat Kalaholmaån ja Isojoenrånnalle sittyivät Porin Linjat Oy:ne. Såman

huo-

woden lopulla yhtiööD saatiin vielä kaksi

van_

Scania BFulsgAs/Kuttel 9 -kaupDnt<iautoa, j?ilteen ovijiirjestyksellå 1-2-o. Ne
sijoit€ttiin tåas k€rran Meri-Porin råskainnine ajosarjoine. Toiset kaksi tiiysin

jo*a muistuttivat
mattavassa määrin pari wottå
City -linja-autoa,

henpia sisåIiaar. vuod€n 1979 autoissa
oli kuiteDkitr ko*easeluståiset, mutta

kiinteät pbTshiverhoillut istuimet ja
Delra Plån oli tehDt Dieniå uudi€tulsiå
korin€rkinn?in lis?ilsi esim€rkiksi autojen takapään muotoilunn. Sinätsä mielenkiintoista, €ttå Delta Citld nimi oli
aikaisemmin Delta 2oo, nuttå myöh€m"
min €sitelty uusi Delta 2Oo ei muistut-

tuut katurimalia juu.i minään tavåIa.
vuoden 1979 autot sijoiteftiin ensisijai-

smanlåista Scania/Kutteria hånkittiin
wonna 1981 sita, että ne saatiin ajoon
hein?ikuussa. Nekin työIistyivät Meri-Po-

rin linjoitlå (auto 14 sijoittui Mäntyluodon linjåIeja auto 20 Reposaar€n liF
jatle). Tuossa Eiheessa keskustalinjojen
uusimmåt autot olivat wonna 192 hankitut Delta! tosin niillä oli ikiiå vasta neljä

sesti Meri-Porin linjoille, kuD woden
192 Deltat olivat saan€€t töitå myös
kaupunlilinjoiltå. Kur wosilqnmen vaihtui, oli Pltla kymen€n nodemiå Deltakorista kaupunldautoa, joila pys\ttiin
hoitaro Iihes kaikli pitkåt ajosarjat.

vuotta. YkBityisiltii tutleet autot olivat siir-

Lisåiiit iöilii r*aan

autoineen. Kaluston kesh-ikä oti edel€€n
tavattoman kork€a. Niinpä woma 1982
Porin Linjat Oy teki eräån historiansa
suu.imrnkta hanliMoista. kun s€ osti

F uuta kalrsbå
vuonna r98o kalustohanlintoja jatket-

trreet toisarvoisempao käyttiiön, joko
vara-autoilsi tai tyhlle ajosarjoille.
Kåikista surk€in kålusto oli mådolistå

Vuonna 1981 Poin Litrjat Oy:öön liit€t-

tiin

myös Po.in Liikenne Oy vårloine

luusi Scania

K112CL/Aiokki 50ooE

-kaupuDldautoa. ovijärjestys oli jo läher
itsestäänselvlys eli 1-2-0. Vaihteisto oli

PL:n tinjan nukaisesti mekaarinen.
Autoista neljä puotet

injoilk

sliäytti

keskustal-

192 Deltåt toisaNoisemlaån ki)'nöön ja kalsi sFjä)'ni Ylre.in
linjan wosien 1979-80 Deltat hiukan
kerTempå:in käyttöön. Jiileen oli mahdollistå siivota k€lustosta kaiklein kurjimnat ylGilöt pois. Esiineikiksi Jssilan
!.uoden

vanajista alettiin päästä lopuliisesti
eroon, smoin yhtiön ailanaan vanhimmista kä)t€ttyinä hanld.jmista autoista.
Myös Rantasärkältå tullut kalusto

jouduttiin koraanaan uud€lla hlvin
lyhyes!å aj6sa.

Vuonna 1983 Porin Linjat Oy:öön
liitettiin Porin Linja-Auto Oy:n Porin
sisiiiset linjat ja \."staava määrä kalustoa.

Liitetty kalusto ei taaskaan vastannut
198o-iurtn urbaaneja tarpeita. Monet
autot Porin Linja-Auto oy oli aikåDaan
huklitrut kä'1etBtä, eikå autoja vättärnåttä ollut ålupe.in tårkoitettu kaupun-

DELTOJEN T-IJLO {KUVASSA VOLVO B5€$O) MERK T5 MELKO STA MUUTOSTA POFIN KAUPUN(IKLJ
VA,AN KEVMLLA ]S77 ENSMMASEN T]ANKINTAEB,AN AUTOISSA OLI HKL.TYYPPISET KEINON.

AHKA STLJ ME'I K1JVA JUI]ANA NORDLUND 4 6 ]936

kiliikentees€en lainloan. Uusia kåupunkiautoja ei oikeaståan nonna 19a3 han-

kittu, sitlä hankinta tehtiin nlt pitkien
linjojen ta.peita silmällä pitii€n. Ostolistalla oli nlt netjä Senia Krt2/Taival

GL -puolituristilinia-autoa ovilla 1-r-0
seki kålsi Sisu BK-190D/Äjokl.j soooE låhiliikenneautoå, myöshn ovillå 1-1-0.
Sisuissa oli Altison-automaattivaihteisto.
Samåssa yhteydessä woma 1980 hanl.itut sisu/Deltat mDtiin pois, sillä ne eivät
soveltuneet yhtiön kä)ttöön liian pienitehoisen moottorh johdosta. Scania/Taival

-autoistå kolme sijoitettiin lihinnä Rantasärk;iltii perilt neille Ahlabten linjoil-

yki Taivål-Scania vaiattiin vara-autoluontois€ksi tilausajoautolsi, joka oli siis
tavallaan monikå)'ttöauto. Sisut sijoitettiin alul(si tähinnä Reposååren ajosarjoille, nutta pein \uoden jäk€€n ne siinettiin ke*ustatiDjoile. Näin si]<si, ettå autoisså ha1åittiin kiusaliisia vfi nälniöiti
tietyiltä naanti€nopeukilla. Siirto edelle,

lytti, että kaksi woden 1982

] S37 SAATIIN KÄ\'ITööN KOLMELLA OVIAUKOLLA VABUSTETTUJA AUTOMMTT]VA HTEISIA
KAIJPIJNKIAUIOJAKESKUST,ALNJO]LLEKLJVASSAAUTO44SCANIANll2CUAJOKKIEXPFESS.KUVA
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Sca-

nia/Äjoklda sijoitettiin Reposaaren liniå1le Sisuien

tilall€.

\ l6i1S4
ja suuri liniastouudistrs

Yuosi ts84 merkitsi strurtå voittoa
niille, jotkå jo l9soluwtta suunnittelivat
Po.iin suurta yhtenäistå liikennöitsijää ja
liikeMev€rkloa maldollisimman setkeine linjoineen ilman tarpeettomia auton-

vaihtoja keskustassa Kauppatorin termjnaalillå. SDsliikent€en alkaessa 1984 oli

Ieskustalinioille tehty historian suurin
renontti. (aikli linjat oli yhdistetry keskustan läpi kutkeviksi nk. heilurilinioiksi.
Jo paljon tätå €nnen muutamia linjoja oli
koemi€lessäyhdisteltvvåstaavåIatavslla
yksityisten liikenteenharjoittajien ajaessa
linjoja, linja 2 v:i}äauna - Kauppatori
- Ruosnieni tulikin esilte jo aiemmin.

AUTO 50 ON YKS 1ggGLUVUN LOPUSSA TÄYSKORJATU STA BUSSEISTA. UUSIMMLAUS ON SAMAN
KMVAN MUKAINEN, KU N VIME AIKOINA HANKITUSSA IGLUSTOSSA, KUVAJLJI]ANA NOBDLUND
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Linja-autoasemalta alkaneet linjat eivät
täån uudistukseen. Uudistuksetr toteuttaminen oli sikiili }jwtotrta,
että Porin Unjat oy:]lå oli tässä vaih€essa
milt€i monopoti kaupunLilinjoilla Kui-

kuuluneet

tenlin Pomestarinluotoon ajoi Ca ajaa

edelleen) yksityinen Lttt/tän Liikenne
oy, joka ei ote otlut (eikä nä''ttäisi ol€vån

vi€läkiän) tdossa inukad kunnalliseen
yhiiöön. Toinen yksivinen yhtiö Ruo$
niemen Linjå-Auto OylE. Sund€tl ajaa
taas Porin Linjat Oy:n kabssa yhdessä
linjaparia 4/5. r'hteistyö oli alkanut alunpitii€n Poin Liikenne Oy:n kanssa, mutta
täm;in siirryttyä kåupungin omistukseen

(wonnå 1981) yhteistyökunppei \åihtui Porin Linjat

oy:ki.

Heiluritinjojen etuina voidaan pitiä
siis vaihtotarpeen v?ihenemistä ja kalus-

tonlieron rationalisointia. Mvös Kauppatoin terminaålin laituri- ia tilajätjestellt helpottuivat ja osittain sdkeltyivät.
Mitä ta}Imsa tinjoja ei kuitenkaan loiila
yhdistää keskenään heilurilinjåksi, nolempien päiden on vatattava, niin laljon
kuin mahdoltista, toisiåan- Ehkä sen
woksi joitaLin tiihän ryhm*in kuuluvia

linjoja muuteftiin hiukan sen jälk€en,
kun uudistus oli tapaltunut.

vuonna 1984 PL hankli vain kaksi
uutta autoa, jotka olivat Volvo B10M6olTaival GL

-t

lppisiä, mutta ovilla

1-

2-O ja teråskuuppaistuimilla. Autot
sijoitettiin linjale 31 Pori - Pil aw -

Mänt/uoto Scania/Kutter€iden tilålle.
Mainitut S@niat sijoitettiin puolestaån
keskusklinjoille. MaiDittaloon, että
k€sii]lä 1984 PL:l]a oli koeajossa nivettinja-auto Scania Nll2Al/Ajolki 8000, jokå
oti aiemmin ollut Helsinsin kaupungin

vaNAi'

PORN NIAIO $.

-6.692000 1r

IÄIJPI.NNI (ENTIISSA PABAS MAI
AUTOL IKKEE N HANKK

MA

KLJVA

VÄ4llJODELla 9/l \oO\lNE\ -l\JJF r O UAL-O OIIÄ U\ OEAIN JJSS AN

DO \TN 1Ö\AL'

JUHANA NOFDLIJND 10.7,1941

ja nDtiin

myöhenmin espoolaisele Westendin Linja Oy:Ie.
vuonna 1985 Po.in Linjat oy haD].Ii
viimeisen kenan kepphåihteisia autoja

Liikennetaitokela

uutenå

kauluflki-/lähiliikenteese€n,

autot oliwt n€ljä Volvo B10M-6o/Kutter

9:ää ovilla 1-2-0. Kaksi sijoitettiin
Reposaaren linjåtte ja tois€t kaksi Yltein
linjalle. Tämå merkitsi sitä, että MeriPorin kaikila pääsarjoilla otikin tästä
l?ihtien nuutaman woden venan Volvo

BloM tTlpinen linja-auto. Myös kså
1985 oli nivelbussin kokeilukesä. Nlt

lnorossa

oli Sisu

N2o2-222,

ATJ -272,

temmin STA:lta

ja

BK-2ooD/Wiima

ensi^ HKl,ltaja sit-

Äskaisten Autotta

tuttu kohmainen nivellinja-auto.

Sisu-

niveliklö ajoi heinäkuussa
linjoja Pon Reposaan ja Pori Ylteri.
Jezfestivaålien aikana Ygerin linjalta
nivelauto puolustikinpailkaånsa. Porissa

kulkiessa autosså

oli HKL:n värit

ja

Saneerdusta ja

uudistumista

1980-luwn loppupuolelta ja koko
199oluwn ajan Porin Unjat oy:n toi

mintoja on jouduttu joskus kovinkin oitein sopeuttanaan kyryntään, kuten hienosti tavatåan 6ia ilmaista. Liikennetaiontaå on valitettåvåsti jouduttu supis_
tamåe, hiljåisen ajan osalta jopa radikaålisti. Mutta asiål<kae kannalta våloisaa on kristämättå se. että kalustoa on

voitu uusia miltei taukoamatta. Vuonna
1987 saatiin ensimmäiset kolmella oviau-

kolla varustetut automaattivaihteiset
kaupunhbussit, joissa oli €dessä suurikokoiset linjatumuket. Kaksi autoista
oli tD?piä Scania NU2CL ja tois€t kal6i
Volvo BloM-60. Kodttppi oli kompromissinomaisesti Ajokld Express, joka
osoittautui kä''tösså turhan korkeaki.
ovijärje$ys oli Poissa ensimmäistä keF
taa kiiyttöön tullur 1-2-1. Isttrimiki valit-

tiin teräskuupat, joita sijoitettiin vårsinkin ovipuolelta nnsaAti siten, ettii istujan kasvot otivat kohti kiltävää. Te skuuppaistuimista oli saatu kokemulsiajo

ruoden 1984 Taival-korisista Vohoista.
Autot sijoit€ttiin keskustalinjoile 2, 4/5
ja 6. Koska linjan 6 aikataulu oli kir€in,
S3O HANK TT N V IMEISET DELTAT JOISTA KAHOESSA
KUVASSA AUTO 26, KUVA JUIiANA NORDLUND 4.7 1941
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autot 44 ja 45 (sceia N112CL) sijoitettiin Myen kokeilun jiilkeen pysla;isti sin-
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ne.

Vohot tutrtuivat taEnomaista vai-

sunmilta, silå Voith_automaatin ansiosta kiihdl'tys muistutti pikemmiDlin ku-

minaulan venyttitmistii. Ehldi sen luoksi
nämä Volvot oEt seisoneet milloin jompikumpi, milloin molemmat, ]ähes
kaiklina 1990-luiun kesinä
Vuoden 1988 hånlintojå suumit€ltaes-

oltiin woden

1987 autojen ominaisuuksien ansiosta viisastuttu. Niinpä

sa

nonna 1s88 PL sai viisi

Scania

Nll3CLB/Ajokki City -autoa, joista
kolne oli ovilla 1-2-l sekii kåIsi ovillå 1-2-

o. ENin mainitut sijoit€ttiin linjale 3 ja

kaki viimeistä linjål]e 31 (Pori - Pihlava
- Mäntyluoto). Linjatr 3 autoissa oli \ oden 1987 autojen tapaan Påljon poikittaisia istuimia ja istuinina teriiskuupat.
Linjan 31 autoissa oli Pehmeämmät
istuimet ja valtaosa istuimista oli sijoitettu nomaaliin kavanaiseen järj€stJ,kvuonna 1989 Ajokld ciry -autoja hm-

kiftiin lisää siten, että kal6i autoa olilat
edelliselti nodelta tuttua mallia Scånia
civ ovilla 1-2-1. Kåksi

NTBCLB/Ajokld

muuta olivåt Volvo B10M-6o:iä ZF:n
åutomaatilla ja ovillå 1-2-o. Viimeksi
nainituissa oli korkeila selkänojila

varustetut istuimet. Autot sijoitettiinkin
Reposaden pitldle ajosarjoine. Vuoden

1989 Scaniat konåsivåt linjatta 6 kalta
aotta vaDlenmat åutot, jotl.å €ivät 6300
nm:n alceliväinsä ansiosta olleet sopivan keftenä maidih e linjalle. Artot 44
jå 45 (m. 1987) sijoitettiinkin timän jiilkeen muille keskustalinioille (lähinnå
aluki linjoilte 2 ja 8). PL:n kaikissa
Scånia

N113CLB/Ajolki city -autoi$a on

12 tAlI[

{,19

v{iimott

It

matalalattiaisia

199olulu merLitsi PL:IIå voimalasta
uudistumista. Vuoma 1990 PL sai kåksi
€nsimmäistä Wiima K202 -åutoaan,

joiden atustaM oli korib')'pile ominainen

Volvo BloM-60 ZF-autonaatilla.
Ovij:iist's oli 1-2-o ja istuimet olivat
ko.keaselustaiset ja pehmeät Autot
sijoitettiin Yltedn linjale woden 1985
Kuttereiden tilåIe. Tässä vaiheessa PL:n
ajoEarjoista

tärkeimåt saatrin hoid€ttuå

automattivaiht€isitta autoilla

Talwlla r99o-91 Pl:lla oti

koeajossa

saksalain€n

matalatattialinja-auto.
Myönteisien kok€mulsien ansiosta yhtiö
hankki wosina 1991-92 kolme samån-

laista bussia itselleen. Autot

ovat
pääkaupunkis€udritåkin tuttua Bl,?piä
Mercedes-Benz O4O5N ovilla 2-2-0.
Vaihteistona on kuitenkin s_portainen
voith. Yksi autoista sijoitettiin tinjåIe 8 ja
kaksi tinjalte 6. Näin oll€n linjan 6 kalusto uusiutui taas kerran lyhyen ajan si*inä.

Scada/AiolJcja siirr€ttiin nuill€ lin-

joille.
Lamavuosina 1993-94 kalustoon ei
paljon voitu satsatå, mutta wonnå 1993
PL hanl&i kålsi Volvo B10M-60/CaEus

K2o2-120 -åutoa, joita jotkut linjaåutomiehet kutsuvat l.ålkkilaivoiki autojen synbvaiheisiin liitBwien seikkoj€n
u,oksi- Atrtoissa on ZF-automaatti.
korkeåt selkircjat istuimissa ja ovet 1-2o. Nimikkolinjaksi vakiintui linja 3r'
Meri-Porin

kaikli pitkit

ta6 "\olvoistuiråt".
Tatv€lla 1995-96 PL hankki. kolne
Scania Nu3CLL63/Carrus K204 City L
ja natala lat-autoa, joissa oli ovet 1-2-0
tia etuovetta keskiovile. Våihteistona oli
tällä kena]lå n€liportainen Voith Da64.
Autot 21 ja 22 luolttettiin jodukuussa
ollen

siis alselivälinä 6000 mm.

ajosa.jat näin

1995, mutta auto 23 saatrin PLll€ vastå
seuraa\an woden alussa. P€riaatte€ssa
kåksi autoa siioitettiin Meri-Porin ajosarjoille ja yki k€skustålinjoille. Auto$a 23

oti

ja sen suht€en
ettå auton on oltava

mainosnaalåus

sopimus siitå,

n:il".r'illä eri puolilla kaupunkia. Näin
ou€n eri autoyLsilöitä 'kierrätetiiitr" eri
lnjoina ja ajosdjoila. Ja toiselsi MeriPo n ajosarjat oli "sekoitettu" sillä
tavoin, ettei sama auto aja periikkäisillä
kierrolsillaån vältuimåttii samåa linjaa,
Mäntytuodossa kiiynnin jälkeetr voikin
olla edessä mat](a Reposaareen )ms
Myöhemmin kuitenkin Ekiintui kåy1åDtö, jossa auto 21 ajoi tinjalla 6, auto 22
Mäntyluoto-painotteisella Me Pori
-sårjalla ja auto 23 lähinnä Reposaari-

painotteisella Meri-Po.i -sadalla-

sittemmin auto 23 on siinetty linian 8
Vuoma 1997 PL hanlki yhd€n kokonaan utld€n auton ja toisaalta koritutti
uudelleen toisen r oden 1984 Taivalkorisen Votvon (PL 76). Uusi auto on
tlTppiä scånia L113CLL60/Carrus K2o4
City L ovilla r-2-0. Se siioitettiin linjan 3
pitkiån ruoroon. Tädi enn€n linjan 3
nimit&oautot oli\rat kåikli wodelta 1988!

vaihteisto eilsä autossa (19) on s-portainen ZF-automaatti. Entisen auton 76
uudeksi korilGi tuti carus K204 citj, ja

tiitä kiioitettåesså ole vielä selviltä, mitkii

Yuoden 1998 hankinnat noudattelivat
ed€llisen woden kuvioita, yksi uusi
Scånia L113CLL/CmS K204 City L hankitiiin numemlle 24 ja entinen Taivalkonnen volvo z kontettiin Canrrs K204
City -korisel(si. Viimelsi nainittu kdtaa

n}t nuneroa 1a. Auto 24 päätettiin
poikkeuksellisesti pitää vara-autona.
Nåin siksi, €ttä Porin kaupurikia mainos-

tava

kokomainosmåalaus/-teippaus
mahdolisimman laajala ålueellå
Po.isså. Nk. yllösvåm-auto liikkuu luon"
noUisesti p:iivittäin toisen åuton tilalla
tänän ollesså huolossa tåi koiamotla
tåi muusta slystä pois tinjalta. Teknisesti
åuto 24 on identtinen veffattuna noin
wotta vånhempaan sisareensa (19), ainoartaån peräviilitylcissä lienee pienehlö
nälqr'isi

Vuosi 1999 oli Po.in Linjåt oy:llä
uudellenloritwten \rosi. Oikeastaan jo
edetlisen woden puolella \uonna 1982

valmistuneisiin autoihin 66 ja 68 (S@nia
(112cllAjokli 5oo0E) tehtiin Unl<eissa

Ikms E95 -kori. salna]la al$toihin
asenn€ttiitr uusi moottori. Autot
uusi

ntrneroitiin uud€lleen numero te 25 ja
26. Äutoon 25 asennethin poikleukselisesti Voitl-adomaattivaihteisto. Tåmå
auto sijoitettiin valnistuttuaan (käfinnössä woden 1999 alkupuolella) M€riPorin yhdelle pisimnäll€ ajosaialle. 17{rotiaålle alustatte aiotaan kerätå ajokilomeuejä todelta n}ltinaallinen måäå.
Saman hankintaerän autot 64 ja 65
liihetettiin \.uonna 1999 Ikaruks€lle
rudeleenkoritettaviksi, kun tåas autot 67
ja 69 on päät€tty m)yd:i pois. Myös won-

na 1983 valmistuneita Scania
K112CL/Taival GL -autoja on

uudeleenkoritettu lkarus E95 -korisi16i.
Autosta PL 72 tulikiD Ikarus-koisena PL
27ja Estaai.alla tavalla åutostå 74 PL 28.
Atrto 73 meni samanaikaise$i autojen 64
ja 65 kå$sa uude eenkoritukseen, eikii

- 31 dnetau millekin
autolle. Poin Linjat Oy:n Ikarus E95
numeroista 29

-korisiEsakin autoissa on ovijärjestys 12-0. Istuim€t ovat korkeaselustaistå
na]]ia. Vuonna 1999 saatiin myits auto 2
(Volvo BloM-60/Kutter 9) uudeneenloritettua. Volvojen tapaan uudeksi koiks'
teet€ttiin Carrus K2O4 City ovila 1-2-0.
N?iin ol]€n auto wte teknisesti Ui)sin
aiemmin
autoja 4 ja
'rudelleenloritettuja
18. Huomattavaa
on, että auton 2

ei tässä yhteyd€ssä
muuttunut miksikiiän. Seu.aava vastaavalla tawin modemisoitara auto on
numefoltaån 5. Entin€n Kutter 9 -kori
purettiin åmmåttioppilaitoksella \uoden

järjestysnumero

1999 L-ulue$a.

Koko 1990luwn

aja Po.in

Linjoina

on ollut tiulka taloudenpito. Liikenn€ttå
on jouduttu supistanaan ja linjoja jopå
yhdistämäån. Kaupunkilinjojen osaltå
Uinä on Däk}D t muun nuassa siinä, etti

tinjat 3, 6 ja 8 on ilta-, yö- ja pyEiliik€nteen osalta jouduttu yhdistämän

linjaki

6K, jokå hoitaå linjan 6 ohella muiden

måini$ujen linjojen tehtivät. Tosin linjan 8 lGskussaiaalar pää hoidetaan hiljaisenakin aikana linjatunnuksella 8,
joskin siinä kåletåiin linjan 6K autoja.
M€ri-Porissa on tapahtunut etenLin pari-

na viimeisenä vuotena rnyös rajujå
leil&åuksia. Ylerin oma linja (32) ktnkee

nykTåån vaiD a.kisin aamuaikaisesta
noin Ho 19:äiin asti. Viikor oppuna ei
ajeta låinkaan. Reposåareen pääsee arlisin linja-autola keFaD tunnissa, mutta
viikontoppuisin vain ke..an kahdessa

tunnissa. Vielå lgaoluwn puolenv:ilin
jälk€en Reposaarenpääsipyhäpäivin:ikin
jolå tunti jå vielä nopeala pikatieluorolla. Nlt tilanne on se, että kenu kåidgsa
tunnissa kutkeva linja 30M hoitaa samalla vanhaa tietä rihhvan kåutta kulkevån

linjan 31 tehtävän (jola toisen luoron
osalta). KoskaMäntyluotoonaietaanioka

tunti l.aikkina dnvinå, linja 3t lolkee

ed€l€enkin my& viikonloppuina omåIa
tunnuksellaan, vaikkakin vain kahden
tunnin välein. Tosin lauantaisin

Reposaareen aj€taan kalci edestakaista
woroa pilatietä eli tuNuksella 4oM.

Mainitt'rina åjanlrchtina ajetåan tavallaan "ylimääräinen" \uoro Mäntyluotoon
asti tDnulsella 31. A*jsin niltei kaikki

Reposaaren worot ajetaD edelleeDlin

pilati€tå tunnulsella 4oM. Koska Y)te.in
oma linja ei iltaisin €ikii viikonloppuisin
kulje, hoidetaan sen alueen liikenne

Reposaaren autoilla (3oM/4oM)
koukkaamalta vähintään Kaanaassa
JuhaniDtien ja Satrtojentien kautta.
Kesäkaudella lukuisat worot tekevät
lisäksi piston Kylpylä-Hotelli Yrte.in
Po.inkin seudtma on joitakin bussilinjoja kilpailutettu. Niid€n tejouskilpailujen seurauksenå PL on s€kii voittånut että
hävinnlt. Voittona on saatu linja 95
Kullaå]]e, mutta sånålla taås on hävitty
linja 27 oosiN€lkäån. Linj aa 27 ajaa tätA
nylTä Llttylän Liikenne Oy, joka on
ajanut erittäin pitkään linjåa 50
Pormestarinluotoon ja linjaa 60
Lyttylåån.
Kohti

ZXDlulua
Porin Linjat Oy sii.By uud€lle ruosituhannelle modernina ja patvelevana
yhtiönå. vaikla kaiutoa on aivm viime
aikoina hankittu säästeliä:imnin k'rin
198olu1tn "lihavina wosina", on kåluston laatu tasokastå verråttunå moniin
maamme kaupunkeihin. Ensimmäisen
matalalattia-auton hiosta on kulunut liki
wosilgrnmen, kun joihinldn kaupunkeihimme on iästikåän såatu h,ryä jos yksi
ko€kappale. Elektronis€t rahastuslaitteet
ovat olleet arkipäivää Podn Linjoilla jo

wosia, kun jopa päåkaupunliseudula

råståavia odot€llaån yhä. Voidaan siis
'!€tiiä johtopäätös, ettii porilåiset ovat

onnistuneet kehittämään s€llaisen

OSAAN VUOSINA ]332€3 VALMISTUNEIS'TA AUTO STA ISCAN A K1l2CLIPÄÄTETTIN MYöS BAKENNUTTAA UUS KOBI. KOBIT TEFTETT IN U N KARILA SELLA IKABI]KSELLA KOF TYYPPI ON KAFUS E95.
KUVASSA AUTO 25 TAMNA AUTO 22, JOKA MAALÄTTIIN IIUDELLA (MVALLA KOLAFIKOFJALJKSEN

!tq-M lr

MAN ÄLAOSAN
JUI]ANA NORDLUND 1,7.1S9S

,nlE,OESSÄ
KUVA

vAcl AIOAÄJTOA 22 -. -lA\Mr\

rR'

SrrN I LVM\

joukkoliikemej?tjesteldin, joka palvelee
kåyttijiän mitå tarkoituksemukaisimna]la tavå]Ia, såInålla eritt:iin kohtuullisin kustannulGin. Tiillainen järjestelmä
kelpaa e-simerkiksi nille paiHelunnale
MIT|I 1/99
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Metsäilän ti-ni
I

r tt r

nraan
1952 perustettu Mebtilän
Linja Oy on pieni helsinkibinen
linta.atrtoyritls liikenne'
alueenaan lvlalmin suunb,
jonne liikennöidään Helsingin
linja-autcasemalb.
fu rinbinen Mebåilälinja on
ollut 69. [t<yisin autoja mYcis
linjoillaTT A ja778.

Meb:ilän bussit 1gl5-99

busseja listamuodossa ikiijadestvk-

Tiilaisila deltiin uroden 1975 alussa:
Näin aluki niistii trendeistå, jotka wi-

n.-66,

kuttivat Metsäl?illä wonna

1975 kä]tössä

Kalusto oli Scaniacvabis)-merkkistå jå
etumoottorista. Vuoteen 1971 åsti ostet-

fin vain ns. buldog-mallisia autoja eli
autoissa oli h)ryin lyhlt etuylitys, joten
etuovi oli etualiselin takana. Moottorina
oti 8litminen pikkukone. Kun ruoma
1972 alkoi ns. hetkujen hårkintå, joihin
sai etuoven arvan €teen, niihin tuli iso 11_
litminen kone lukuunottamatta autoa 11
nodelta 1973, iossa oli kuitenkin Pikhrkone. Autoissa oli kauPunkiliikent€en
kannalta våhän ovia: yksi kapea ovi €dessä ja toinen kalea ovi talana, ovijårjestvs

siis 1-o-1. Koreina kåltettiin 60luwn

Duoliv:ilissä Aiokkeja, sittelmin Mimaa,
alulsi malliå 3 (M-64) ia sitten mållia 5

(M-68 LIIX), jotka oliat naaseutumaltisia, joiså o1i Pyöreähkö ralaseinä,
"pylly". Koreissa oli kåuPu.l'jmaiset istuimet. K:irtetbnä ostetu t autot olivat tie-

trrsti oma lukunsa. Autojen pääväri oli
vaateanhamua punaisila raidoitla Sisäseinät olivat puunvfiset ja istuimissa pu-

Tuona i'rronna kä)tössä oll€ita
14 m l0{g!

AI(R-88, scania-vabis 856/Ajokli 5
poistettu -75,
2, BFz-8, Scånia-Vabis B56/Ajokki 5
!m.-66, poistettu -75,
6,

7. 8OJ-8, Scania-vabis 856/Ajokh 7

m.-62

poist. -76,

5, BTS-4, Scania-Vabis 856/Kutter 7
\.n1.-68 ostettu kiltettldi -74, poist.-79,
1, Bfi-8, Scånia-Vabis B56^Viima 3

m.-68, poist.

-2,

3, Bsx-8. Scaniå-Vabis

B56/wiina

vm.-68, poist. -77,

15, BP-47, Scania B8o/Kutter
kä}letBaä ostettu -75, poist. jo
8, AIY-8, Scmia 880/wiima

7

3

vm.-69

-2,
5

vin.-

69, poist.-79,
9. BPX-8, Scania B8o/Wiima 5 1m.70, poist.-8o,
_
10, AEI-8, Scania 880,/wiima 5 vm
71,

poist.-81,

AJB-88, ftania BF11o/Wiima
m.-72, poist.-82,
4,

5

u, ABJ-888, scania BF8o/Wiima 5
i'rn.-73, Poist.-42,
12, ACC-8a8, Scånia BFuo^Viima 5
m.-73, poist._85,
13, ACV-888, SGniå BFllo/Wiima 5
vm.-73, poist.-84,
14, AEC-888, Scåniå BF1lo,^lr'iima 5

SCÄN]A BFSO /W MA5VUODELTA]973 ÄNOA
HETKU PIKKUKONEELLA. KUVA TIMO,PEKKA

3 AL\.S SCANA BAO /W IMA 5
L]N]A AUTOISEMALLA MMLISKUUSSA ]975
KUVAI]ANNU PULKK NEN
METSÄLAN

kuuluiEt yhå kuvioon. Numerot olivat 7
(ÄrL-888) ja

17

wonnå 1992ja

(AJK-888).

17

poistettiin

wonna 199r.

7

Pääasiassa titåusajokäyttöön

haDkittiin

wonna 192 yksi Scdia BFlu Kutte. 8

-kodla, nrc

18 (AJR-888), joka m$aiin

hevGautoki wonna 1989.
Joulukuussa

192 tuli auto

I

(AKA-

/ wiima M-200, eli
samad€ltainen kuin 7 ja 17, mutta
888), Scåniå BFlu

METSÄLÄN ENS MMÄNEN
LÅ

]06,]938,

WIMA [2OO NFO9

KL]VA PEFTT LE NOMAKI

istuimet olivat wiiman uusittua mallia,
joissa hammassuojattyny oli korattu

YKS TTA SKAPPALEEKSI JÄI TAMÄ SCANIA F1]2
/ KI]TTER 9' NRO
VUODELTA I9A1 KIJVA

Takaikl<uDan
]mpä.istö ei ollut enäå yhtä punainen

saw-Kaialan Linjalle.

mustalla "lenkillä".

Ja tiitlaisia

oli myöhemin

n

eru:
Vuoden 1975 na.ns-joulukuussa hni
taloon kaksi uutta bussia, numerot 2
(AxH-888) ia 6 (ÄHH-888). Niisså oli

nlt

Scanian uusittu hetkualusta 8F111
korin otlessa edetteen wiima 5 vdtaten
aienpia hetkuja 1-o-1 -ovineen- Istuimet
olikt wiiman katuripenl.jt. (HUOM! Ei

siis kuitenkaan niitä

HKL-tWlisiä

penkkejä!) Nänä åutot joutuivat poistoon wonna 1988, jo.ka j:ilke€n kuuto-

nen sai vielå jatkaa Vaasan Onnibussilla
KeÄäkuussa 1976

jokå

jäi

tuli Metsäl?ilte auto,

yksittäiskappaleelci kahdessa

AlNta oli toki Scania BFl11
keppivaihteella, mutta kori oli Ajokki
50008 (Äj9)ja korissa oli talaov€n sijåssulteessa.

kuin aikaisennin. Auto
1990,
1978

tuli

yki

I

poistettiin

auto, nro 15, AIo(-888,

joka poistettiin wonna

1991.

Smarilainen kuin nro 1, paitsi Pys:ihtlyStenar -kilpi oli tästä läti€n mustaLisää pöriseviä Scania BFl11 / Wiima
nonM 1979 numeroille 3

M-2OO:sia tuli

(ALK-888) ja 8 (AMK-888). Autot olivat

hlvin sananlaltaisia kuin
!uonna 1993.

Vuonna 1979

tuli

15. Poistettiin

myös uusi auto

tilauajol<;iyttöön. Se oti sanalla yhtiön
ensinmäinen takamoottoriauto, kun
alustana oli Scania BR1I6S. Koril6i tuli

Kutt€r 9. Tämä mD'tiin luonna

1987

k€skiovi. Nume.o oli 16ja rel.jstedtunnus AXJ-888. Auto poistettiin kes;illå
ta

1991.

vuonna 1976 ehti tullå kaki muutakin
bussia. Alusta oli BFl11 ja ko.i Wiima M200. Ov€t otivat edelleetr vain edessä jå

AUJO

]4 {SCANIA BF]]O/W MA

5 VI]OOELTA

LISIJI]SRÄTEELLA KUVA PEFTT LENOMA(I

Yhtiön autot alkoivat saada kaupuDlimaista ulkonäköä lronna 1980 auton 9
(ANÄ-848, ei ole painovirhe, numero oli
tosian 848) Wiima K-2OO -korin myötii.
Alusta tosin oli edelle€n BF111. Kapeå

takaovi

oli

leventynl't tuplaoveksi.

Linjåkilpinä olivat nlt kolniraitalilvet.
M',)'tiin v.1994. Toinen Scånia BF111 /
Wiima K-2oo tuli nonna 1981, nro 10
(AoM-888). Ulkois€na €.ona 9:äån oti

nrl

Metsälållä ensimmäistä kertaa

kä'1etty takalinjalilpi. M}']'tiin v.1994.
Vuoden 1981 lopulla tuli taloon auto 11
(Arc-888). Se jåi yhtiön viimeiseksi etumoottoriseki !.aturiki. Kori oli Kutter 9'
ja ovet autojen 9 ja 10 tavoin 1-0-2.

jäi ainutkertaiselci Met*iliillä, koska s€ oli ScaDian
uusi modemi hetkualusta F112, jossa oli
vi€läpä turbokone. Äutossa oli Kutt€rin
omat taupunki-istuimet ja moottorikoppa uudent ytinen möylky, jonka si*iltä
Eihdekeppi työntyi esiin. Auto nlytiin jo

AlustaltaaDlin tiimä auto

\.1ronna 1993 Pohjolan Turistiautolle,

joltå

takana. Autoissa oli Wiiman omat
tatunpeDldt, joissa oli ns. haffnassuoji-

nå mustat tlfn)1, joissa oli telsti
"wiina". Py*ihBry-Stånna. oli sen ajan
HKl-ttylin mukainen iso hamåa rdia,
johon syttyi punainen tekti. Hattuhyll)t

I]

se

myöhemmin mrxtiin Viroon.

VaiH<a etumoottorirakenne onkin

idioottiwma, se ei kuitenkaan ole erityisen sopiva kaupunkiliikenteeseen,
VIJOOELTA 1977 OLEVA AI.]TO ] L NJALLA 694
PATOLAN PAATEPYSAKILLA. KUVA PESTTI

AUTO
BF

1 1

16!!OK(

5OOB KOR LLAJA SCANIA

1 .ALUSTALLA VUODELTA 1976 METSALAN

VARI(OLLA

]37 ]939

KUVA PERTT LE NOMAK]

koska leveän tuplå€tuoven.akertaminen

on miltei måhdotontå. Silisi Metsälålle

AUTO ]7 VLJODELTA ]976 i/ALMILLA 13.5 ]933
KUVA PEFTTILE NOMAKI

fr

04n!

15

tuli åika siirtyii etumoottorista takamootto.iin. Yhtiön ensimmäinen katurituup-

pdih

i taloon

woma

1982, nro 4 (ARN-

/ Wiima K-2oo. K112
-alustaå ei lqllåkiiån olut tarkoit€ttu
ensisijaisesti kaupunl.jatrtoon, eikä
myöskään manuaalistå vaihteistoa,
888), Scånia Kt12

nlt sentään saatiin rakennettua
autoon kaupuDhmais€t leveät ovet €teen.
muttå

tuli nlt siis 2-2-o.
kiilettiin j;illeen altamatonta
moottoria, mikä jäi m€lko harinaiseki
K112:ssa. Vaihteisto oli viisiportåinen
ovijärjestykseksi

Alustassa

YKSfiÄIsEKs JÄ MYösTÄMÄ20 Iso.
OTSA SEN

W

MA K2O] KOFINSAV!'OKS

K1JVA

wnru

peruslåatil<1<o.
9 ja 10 tuttu Wiiman

kori oti jo autoista
K-2oo 45:llä pum-

mustana }ånkaalla verhoillulla wiimån
katuripenldlä ("tu.bo") ja muutenkin sisustN v6tsi aiempaa t,"liä. Tämä åuto
poistettiin wonna 1996. Auto palveli hetken kouluautona ennen Ruotille Iålfie€n
J:ilteen håni<ittiin uusi bulsi luonna

Do
4. poikk€ukena istuinet, jotka olivat
1983. Se oli l;ih€s samaJilainen kuin

muovirunkoiset Parabus-penkit Dunamustalla !rnlåål]a. Tästä autosta alkaen
vakiintui turbokone uusien bussien
voimarilähteeki. Ja autohan oli 19, ATK-

888. S€ myltiin myös \uonnå

1996

Ruotilte, mutta ajoautoksi.

Metdilå osti wonna 1983 Sipoon Linja
2:sen, UJR-581, r€kisteriji sen uudel€en

ja nt sen seuraavana wonna Klaavolan
Linjale Drole 10. Auto oli Scania BFul /
Kutte. 9 wodelta 1979. T;illä autola ei
olht Metsälii]lä nuneroaja kiilttökin lienee ollut vain jonldnlaista tilausajoa.
Auto 20 astui palvelulseen iuonna
19a4. Rekist€ri oli ATP-aa8. Alusta oli
samarilainen Ku2 kuin 19:ssä, mutta kori
oli Wiiman nodemisoitu kåupunkikori
K201. Istuimet olivat j;ileen Parabusit.

Auto n)",tiin jo noDna 1994 Rtrotille,
se sai numeron 8. Tänä auto jäi

jola

Mets:ilän ainoaksi Wiima K2o1 -koriseksi, seuraavissa autoissa näet käytettiin
tälsin uutta K2o2 -ko.ia.

Metsään Unjan ensimmiiinen wiina

K2o2 -korinen auto €hti tulla jo samana
luonna auton 20 kaDssa eti 1984 ollen

aivan ensimmåisiä koskaan tehtyjä
K2o2:sia. Tässå autossa 13 (Avc-888) oli
edell€en Scaniå K 2"alusta, n€kaaninen

våihteisto ja istuimina

Paråbusit.
Sisustus o1i Metsäliin tavatlista tl"tiä.
A'rton erikoisuuksia olivat ovet. Itse
ovien lehd€t olivat poil&eavat siitä, Inillaiset ne myöhemmin rakennetuissa
K2o2 -koreissa olivat- Myös ovikon€isto-

jen å;inet olivat rajusti eilåiset, kuitr
Mets:ilän wiimå-korei*sa yleenså. liäni
oli napsahtava, jot€n se rnuistutti HKL:n

(2o2-Wiimojen ääntä. Tämä auto m]54iin wonm 1995 Keskustinjalle numercI€
5 Espooseen, jossa sitä kä)a€ttiin
kevääseen 1999 åsti.

Atrto 12 (BAx-888) tuli tåloon woden

1985 joulukussa. Se o1i S@Diå Ku2 /
Wiima K2o2 Parabus-p€nkein, mutta

auton vaihteisto olikin Scånian CAG eli
'puoliautomaattin€n" robottimånuaali-

16 fl lt0d'!t

AUTO 2 HwlN

MALM]LLA

Eihteisto, jossa knjettajan tä)tyi vain
valita ajosuunta ja käyttäå kltkintä.

Tietokone

hoiti

SI STINÄ

MAAL SKUUSSA 1939

KUVA PERTTI LE NOMAK

automaattivåiht€e]la

ja näin

ollen

hlw:ikulkuinen. Auto poistettiin liikenteestä k€siillä 1999.

Valitettavasti timä hieno vaihteisto korvattiin nomaalilla keppivaihteella 80-

Smana wonna 5:sen l(ånsså tuli myös
toinen auto. Nimittäitr mdraskuussa tuli

€delle€n

tåloon auto 2, BIGiI-aaa. Se poil<ksi 5:stå
siten, ettii alusta oli nlt uud€n sukupolv€n Scania N113 jå våihteistoksi tuli
S@ian itse vålmistama kåksiportain€n

luwn lopulla. Auto 12 on

Metsälållä hätävara-autonå, joten
wode$a 1997lähtien Mets?iliillå on ollut
kaksi autoa kytkinumerclla 12.

Joulukuussa 1986 hankittiin taloon
vielä yksi keppivaihteinen Scånia Xt12

Wiima K2O2 -korilla. Nume$ oli 14 ja
BCE-aaa. (oriltaan våstasi auto. 12. S€

oli ti€ttå isti viimeisen kenan linjalla
sykyllä 1996 ja mDtiin seuraåvana
ruoma Ruotill€ talteen.

VihdoiD wonna r98a tdi aila ostaa
Metsiilän Litrjan ensimm:iinen diyd€llinen kaupunkiåuro. Kori oli edelleen tuttu

GAv773& joka valiintuiljn Metsälän
perusvaihtektoksi moniksi ltosiki.
Iklunoiden yläpuoliset raidat olivat
j:illeen "nonaalit". Auto mDtiin wonm
1998 Ruotille t lteen.

Keväällä 1989 Metsälälle tuli kaksi
uutta bussia, nunerot 6 (BLE-888) ja 18

(BIq/-888), jotka kuuluivat ilmeisesti
samaan hankintaan auton 2 kass4
muttå siis valmistuiwt våhån myöhem-

Wiima K202, mutta alusta oli Scanian
todelinen kaupunlimalli N112, jossa oli

min.

taake poikittåin sijoiteftu lllitrainen
turbokone. Vaihteistol6i tuli nlt €nsim-

lot olivåt nl1 pienet valkoiset entisten

mäistä kertaa automaatti, 3-porlarnen
voith D863- Alusian .ak€me nahdoltisti
nlt kumollisen takaoven E]<entamisen

talamooftorista huolimattå, joten ovivastapäätä

tuli 2-2-1. Takaovea
oli myös pieni seisomasilta.

Istuimiksi

Parabusien sijaan

iärieswkseksi

tuli nlt

ter:'skuupat kuitenkin edelleen Metsälän
kankaålla.
Istunapaikojen luktrmääiilsi tuli 39.
Muista Metsiilån Wiima K2o2sta tidin
yksilön erotti jo kaukaa, koska

ikkunoiden yläpuolinen puna-hamaaraidoitus poikk€si väien järjestyken

osåltå edetlisistå

vastaavista.

lnppuåikoinaan vitonen oli metko kärsin€en n:iköinen, olihan silä ajettu påljon.

Vårsinkin uutena autolla aj€ttiin
melkoista rallia, olihd se eNimmäinen

Näissä autoissa oli vain vähän
ercavaisuutta 2seetr Diihden: etuääriva-

orar'ssi€n siaan ja etutinjakilvtuä oli €ri-

laiset nauhat, kuitenhn kolmiråitaiset.
Autot 6 jå 18 ovat vdhimmat autoL joita
kiiltetäån liikentessä arkkin.
Tammikuusså r99o tuli taås uusi
Scania N113 / Wiima K2O2 låksiportåisp.lla S.åniå-antohsåiill, nnmemlle 16
(CAA-481). Tåmån auton myötä loppui
Metsälän rekist€rinumeroiden 888pednn€, lun Suomessa otettiin kii)'ttöön
ns. sattmalilveL eik?i siloin otisi saanut
toivomukilpiä ilman, etui olisi joutunut

måksamaån itseään kipeåki. Tämån
auton eroina aiempiin N-Scånioihin oti%t linjalilvet, jotka oliEt yksinauhaiset
%iD litrjar 69 ja 69A sisiiltävåt entisten
kolmiraitakilpi€n sijaan. Teräskuuppaistuinten hammassuojissa oli outo
"na]*amain€n" pinta. Sisävalaisinet otivat nlt yhte iisesså !'alolistassa kesketlä

kattoa. Kuljettajan takana oli nyt kumon
yhtenäinen seinä.
Syksln 1990 uusi bussi oli nro 1, OSS-

650, joka vastasi

alNtåltad ai€mpiå
Nl13:ia. Korin €minå r6:een dihden olilät ulkoseinien påksut mustat ltutåt mm.
iH<unoiden ympäritlä. Te*jskuuppien
håmnassuojat olivat taas tavalliset
Iårh€apintaiset. Ovien otetangot olimt

nrt yhtenäiset metalliset, io&a olivat
pästii?in

Iå

dilisilå

€vat entisten muovipintåis-

istukoilla oviin kiiDnitettyjen siiåan. ovikonektoja ;i;ini muistutti
t€n

nlt samanikiii.sten HKI:n br$ien å:indi.
M€tsiilän ljnjaD 1Z IFO-6?3,jäi yhtiön

viineiseki ko.keålåttiabussihaDkiDnalsi
ennen matalalattioiden aikaa. Låh€s
samanlåinen kuin nro I, vain sisustulssoli pieniä eroja. Teräskuuppaistuinten
hmmassuoja oli sileäpintåinen ja plEtyhrkitångot kiimittyivät suoraån siih€n
menemÄtui ishrinten jalkoihin asti.
vuoden 199r lopu$a tuli aika ottaa
kiyttöön yhtiöD eDsirnmäinen matålalåtsa

tiabNsi, nro 15 (JBA-963), joka oli
Scania N113CLB-Lq kod

Wiina K2O2:n

matalalattiaversio. Vaihtektoksi tuli
int€rcool€moottoriin sopila kaksiportainen GAW83R. Korissa oli 34 t€riiskuuppaistuinta

nl

puertavårlHrmaallå

kankaå]la. Ede$ä

oli kolme istuinta

sijoitethrna poikittain j:i:ihdyft :iiin woksi. Invaramppi oli såhkötoimin€n.

METSÄLA

METSÄLÄN ENSIMMÄ NEN KATURITUUPPAFI
NRO4 MALMILLA 24A 1$7 KWA PFRTTI

uudela etuakselilla, kolniportatuela
voith D863-Eihteisto a ja jii €€n intercoolermoottorilla. Kolnosen kone oti
tar'å.Iin€n turbokon€. 8:n iituinl<ånsd oli

kintahiDtaar kuului myijs s€,

1 VUODELTA 1SSO, UUTUUTENA PAK
SUT MUSTAT L STAT IKKLJNO DEN YMPABILLA.
KUVATEEMU COLLIN KESAKUUN ALLJSSA I999.

Autot

9 (ZFX-150)

ja 10 (KGJ-676) hni-

\at taloon ma(askuussa 1994 ja helmikuuEsa 1995. N:imä oliEt muuten 8:n
kaltaisiå, paitsi sisiinä kåttoråkentet olivat e.ilaiset ja teräLskuuppaistuimet oliEt

oli eituimättä lattia:
auton talaosaan johti kaksi askelnåå,
mitä ei ol€ Suomm matålalattiabusseissa

oikeaan reunaån. ttlkoisena erona

mäisen, eli TKL 1o8:n. Tii åtavoinIkårus
råk€Dsi lattian mytjs STA:n wNietr 1996
ja 1997 Volvoihin. Scånian Lu3
-ålutas-

klden onaa malia. Tåkalinjakilpi oli
siirtynlt keskeltä tal<aikkunaa sen

v:iheDmiin pitkittiiisiä mustia pal€uja listoja veEattuna 3:een ia 8:aan.
Yhdek*iDlrmentilurun puoliviilissä

bussiliikenteen kilpailuttaminen alkoi
noståa päätiiiin ja ,aityst€n oli pudotetta-

va

kustannuksiaan pärjätäks€en kil-

kuljettåjan

pailu8sa. Luomo is€sti myös kalustoa
pitää hankkia naldolisitmaD edulis€s-

Maaliskmssa 1992 tuli tåloon myös
toinen Wiima-Scania-matålalattiabmsi,

Metsiilän Linjaa vielä suorånaisesti kos-

Piu;iltyy-!ålo

oli sijoitettu

taaks€ s?ihlölaåpin seinå?in.

o 7 (xIM-956). Se oli l?iher samanlainm kuin 15, mutta inEramppi oli
kiisikiiyttöinen, jonais€ksi se myös 15:ssa

nyöhemmin muutettiin. Py8:ihby{Elo
oli jäl€en iånnalla paikåIå etulinjakilVuorma 1993 Mets:ilå muutti kurssia ja
tilåsi uusien autojen korit Lålden Auto-

korilta, mali oli

lå]ti

4o2. Huhtikuussa
tuli auto 3, CBH-375, maklålattiå-Scåniå

N1l3CLB-LG Ds1l71-moottodlla ja
GAw73R-råihtetutolla. Tämå auto j?ii
Metsiilärl viineiseksi, jo$å oli kalsipor-

tainen Scaniå-automaatti. Korin istuinj;idstrs oti ideDttiDen Wiimojen 15 ja 7
kan$a. TeråskuuppaistuinteD kaDsas oli

harnaata punaiein ja oranssein
täplin. Auto 8 (HGG-612) tuli taloon
elokuussa -93.T;imä auto poikkeii 3:sta

nlt

aluståtra ja istuin]<a.laansa puol€sta.
Kåhdekikon atu.sta oli Scania N113CLL

ti. Vaikla wonnå 1996 ei

kilpailu

kettarutkaan, piiåtettiin tilata todellist
sä:btönalliåutot ålusta Scånia Lu3 ja
kori unkarilainen Ikaru E94. Niiitii autoja tuli luonna 1996 kakBi kappaletta, 4
(KGv-252)ja

11

(KGV-282). N:iiden auto-

jen myötii M€ts?ili nyös ulrasi p€rinteikldiiin hanne-pmin€n -värityks€nsä
mainosraloien saamiseksi. DimitEiin nä-

hin autoihin tuli kokomainok!€t. Nelonen
oli alun pe.h Canonin mainos, josså
kaikki sivuiH<uat oti peitetty verkollå.
Ulkoapän auto näyfti siloin yhteniiiselui
isoltå mainolselta ja siÅädi piti D?ihd;i
ulo6. Mutta syksyllä kurakelilä ulos-

niilcmind oli

nulGen mestariteos

nähtykiiän

8ifta en

Tamp€reen €nsim-

sa oli jålleen koDe tåkana pitkittåin,
mutta 60 åstetta kallistettuna. Euro 1
-vaatimukset tåyttå in kon€en jatkeena
oli ZF 4 HP6oo -vaihteisto.

Aikaisemman kaltaisia Scania
Lll3cll/Ikans E94 -åutoja h. i kalsi

kappal€ttå lisåå wonna 1997. Erona
aikaisenpiin moottori, joka oli
palostalin EURO 2 -vaatinulset tiiyttåvå todellinen voimanpesä, DSCu24,
t€ho 260 hv ja vå;intö maltavåt 1315 Nm.
Nämä autot owtkin o eet siiui l?ihtien

ja&u!"sti kåikista rarkåimnissa ajoså.-

joissa aamuvarhaisesta yöhön, våikka
uudenpia åutoja oD tulut tajoon us€itå.
Teräskuuppaistuinet olivat ntt e.ikois€t,
joiden "hamnåssuoja" oli tasapalsu lenkki, jossa luli "ricå'. llå.unoideD ja lat-

tokanavatuul€tuskoteloid€n välin€n
seiniin osa, joka oli woden 1996 autoi$a
vålkoin€n, oli näissä jå t'nevissa autoissa

musta. Pysiiltly-kilpiä oli

j:inen kal$i

per auto. Etummaisessa oli valkoisela
pohjala puDainen t€ksti STOP! (huo-

arvauksen \larassa.
Amerikkå]åinetr keksintö ei taaskaan
toiminut meillil mitenl;ih:in sieltä ison
v€den takåna, siellähän paistaa aina
au.i.Io... Verkon läpi tuljottel$ta tuti

Autot saivat num€rot 12 ja 13, lekisterit

vielä pii:ikin kipe?iksi... Auto

!a8taaEsti ZGU-122

11

oli taasen

MeNais€t -i€hd€D maiDos. s€ oli sitii \uot€en 1998, joloin siitii tuli Agfå-filmi-

4 muuttui
leipäbussilsi jo
måinos.

canonista Fu€.in

wonna 1997.
Linjaldlvisså palattiir kolniraitakilpiin,
tosin keltaisilla numercilta. Näiden
Ikansten sisustus nuodatteli Mets?il?in
pe.uslitrjaa: harrnaa yleisasu, seinåt
iklunoiden alapuolella puujäljitelmåä
muttå n)t våaleampana kuin Wiimoissa
ja tåjldisså. Istuimet olivat teräkuupat,
AUTO 13 KESÄLLA 1997 AJOSSA MELÄ LMAN
MA]NOSTE]PPAUSTA SINISENA KUVA TEEMU
COLLIN

€tti t€riik-

sket otetansot oli pä:illystetty muovin
sijasta jollåin netåIinväris€Uä la}åia,
joka kului siften hyvin nopmti pois ja
tangot muuttuivat törkeän iköisiksi.
Vuonna 1998 otetångot päållystettiin
uudel€en mustalta hmilla ja sitten nijsti
tuli ihan siistit. Ikd*sen korinråken-

joiden kån}ååssa oli eroa a:n ja 11:n v;ilitlå. P,s?i}lby-kilvet (2 kpl/åuto) otivat
matå]at, joissa luki valkoisella pohjallå
punåin€n SToP. Autojen matålaån han'

måtkaå huutomerlki...) ja taaernnåssa
tel(sti STOP mustala pohjalla pmaisella.

ja

ZGIJ-|23. r2.n

mainos oli Ke\'',t Lirja -marsanini (se oli

siinä €delleen sylsyUå 1999). 13:n pohjavän oli sininen, jolaisena se liikkuiLin
jo.lin aikaa k€siilä 1997, kumes se sai
HPY:n ulkomaansuuntå 999 -teippauk-

set. vuonra 1998 auto våihtoi l€iriä

saaden kylkiinsä kilpailijan Soreran
mainolset. Sieltii tii:iltä paisroi läpi sininen pohjamaali punåisten Sonera+eippien

väeisti...

Kilpåilu kGketti vuonra 1998 jo
M€tsälän Unjaakin. Tuoloin HKL voitti
itseleen linjan 78 Oy Liik€me Abtta ja
Mets?ilä rupesi åjanaan alihankintaDa
HKL:Ie suufinta osåå tiistii linjasta, joten

M

0

d,t$

r7

autoja piti seda nopeasti. Autojen alus-

toilsi piti tulla

Scånian L94, mutta

koritehdas Ikarus ilmoifti, ett€i s€ pysty

rakentamaån autoihin haluttua låttiaHlennetta taakse. Myöhemin Ikarus

ilnoitti erehtlneensä jå voivasa korittaa
Scanioihin matalamman tåkaosan, mutta
åutoi a oti kiire, joten M€tsiilän o1i pal:lo
tilata alustat Volvolta, vaikla sitå tuskin

nielelään tehtiin. KenotaaDlan juttua
196olumlta, joloin nyivinen johtaja

Silventoinen tuli bänsä tilåIe joht@n.
Isä oli ennen väisBmjstääD ehtinl tilatå
Voholta alustan, mutta poika ensi töikseen perui tilauksen ja situsi sen ScaniaVabilsette. volvojå tuli siis kolme kappaletta Ikar$ E94 -konla woma 1998.
Niiiden autojen åIs€liv?i]i oli 5,9 n, mikå
Vohon tTseessä oll€n tekee s€n, että
varsinainen natålaosa jää !årsin lyhyek-

VOLVO BlOBLE/IKARUS E94VUODELTA 1999 MALMILLA ELOKUUSSA 1999 KIJVA TEEMU COLLIN

si. SalrE kokoisissa Scånia-Ikanksi$a
oli edessä matalaosassa 16 istumapaikkaa, Volvoissa vain 11. Muut€n sisustus !?ste ailaisempia hikuunottamatta
Pysiihty-kilpiä, jotlå olivat D}'t perusSuoni-mallia eli keltaiselta pohjalla

tumma

Pysähbry-Stannar -teksti.

lstuimet olivat e.ikoiset harmaat muoviset, joisså oli kaare\å iso tartuntatanko

selkinojan päällä. Kattoon kiinnitetlt

alJTo 4 rscÄNrÄ Lr13 / lkaRus E94)
FNS MMA SFSSA MÄ NOSA5USSAAN IAKO
MAESSA 123.1996.

KLJVA PERTT LEINOMAK

METSALA 1A BKV€33. VUODELIA 1939 L NJA
AUTOASEMALLA KEVAALLA]996. KUVATEEMU

istuimet alkoirat Esin pian irtoilemåan,
ja siksi on jouduttu asentåmaanjuud näi
hin autoihin ylimääräiset jålat laftim ja
pe.lin väiin. Näistii autoista ro 2, TIN86a, sai Budejovichi Budvar / London

Pride -olutmainokset kylkiinsä. Kalsi
muuta, 14 (TIN-865) ja 19 (TIN-866)
kulkevåt edelleen köyhän vatkoisinå,
koskå HIö ei ole enää halumut myöntiiä
lupia uusille mainosbusseille.

Vuodd 1999 kaksi autoa olivatjiileo
Volvojå, ilmeisesti halvan ha.kintahinnån ruol(si. Alseliv?ili oti ka$ånut nlt
Zo metdin vastaten STA:n ja Linjebussin
seutu-Ikaruksia. Autot olivåt 5 (Jcx-996)
ja 20 (JO(-997) ja jälle€n kerån erilaket
penkit, jotka nlt otivat unkarilaisen

IMAG:in (Ika.us Mori Al!åtr€sz$/arto
Kft.) valmistetta. Samanlaiset on
TaIi m uusissa matalalattiajohdina toisa. ftaruksissa aienminkatonrajassa
olleet punårset Stop-napit, joista påinåmala sai ketlon pirisemään ohjaancs,
eivät kuuluneet enäå näiden autojen
tyytiin.

SA 1996. [t]VA TEEMI] COLL

Muutamia

K,n Målmin ålneen bussiliikeme u!distui Tikkurilan kaupunliradan kiilttdönoton yhteydessä, Mets:ilän Linjan
linjalta 69 viihennettiin woroja. Tämiin

uolsi

Metsiilä sai koNaukselsi worcja

uudelta

liitrntäinjalta ZA. Met*ilän on-

selna oli, kun jou!:koon uu8impia autoja
sai kjlpiin våin linjm 69. Pälettiin hank}ia niihin autoilin uuden nauhat kilpiin, joihin sai linjat 69 ja 7A U siin
kilpiin tuli k€ltais€t numercL Vuonna
Mll0 {3!

Ä 6s I

os\ELÄ\- rl

LA SYVS\IJJS.

N

1998 Metsiilä siis sai alihånkinta\uoroja
linjalta. Leilkaa jå liimaa -periaate otet-

sai vain 69 ja
lisättiin 78, jolioin 69 ja 77A oli\åt
keltaisia, nutta 78 valkoinen...
Metsiilin Linja Oy on mvennut lapistuman påh€mman kerran. Uudet autot
wat pelkistäån ha.maita, mikå kuvåa
varsin hwin fimatr h wåisuutta. Onban

tiin kayttöön. Xilpiin, joihin

zd,

yleisiä haväintoja

1A

Mrrsaa14 Bct$a a"M1a5sÄv[Mtsaa-oJAAN rN.a

vaalea.iåmaseen helppo teipåta mahdoliseiti nainokia tai jonkun toisa firman väriraidat. Linja 69, joka on
Metsälän todelinen päiilinjå, men€e kilpailuun liihiaikoina. Jos Metsälä ei sitä
voita tai ede såa Bitii alihankittavalsi, on
suuri todennäköislys siih€n, etti Metsiilä
lopettaa toimintansa. Jokaisen bussiyhtiön on pldttiivä ajånåan mahdollisinman pieniläkustannuksilla pärjäUlseen

kilpåilu$a. MahdolisiM pieni hanl<intahinta !.alustossa ei todelalåan takaa
€dullisimpia kilomet.ejä, vaan banlinnoissa pitiisi ajatela kokoDaistaloudellisuutta, jossa on nukam polttoain€en
kututus yms., sillä sopinuslaudet liikenteerså ovat nykyiselään 4-5 \r.rctta ja

oEt

pitenemään pän, jolloin kiiyttökustannukset nåyttelevät m€rkituivintii osaa.

tåhdeli€toia:
seuråaviltå henlilöiden materiaalista

olen saanut apM artikkeliini, heitle
suurkiitol$et:
-Rekisteriti€toja: Kai Sillanpää
-Pertti Linomäen kuva-arkisto
-.nrhå.a Nordlund

Tieråninon

oi

olo

minkåån

årvoista,

ioll€i

sitå

koirota

Syysajelu 1999
SRS:n syysajelu

järistettiin

niin, että koko v?ili åjettiin
pysähbTåttå viiliasenilla.

N}'t niin tehtiin.

23.101)99. Uihes 90 Gallistuiaa
nautli aurinlois€ssa ja naubnkn

kalr

niissa syyssai?issä matalalatiauu

tukaislen eli VR:n uud€n lähiliikennejunan ia HKLn urden raitiolaunun l!fy-

deistii yhteens:i liki viiden bnnin her-

toajeluohjelnEn pitt€is.sa.

Kello 12 asettuivat retkelåiset
Hetsinsin denula tilausjunaamme sm4
nro 6303+6403. SD6ajelumme €nsimmäisen osion kohde oti maamme ensinmäinen oikea

kaupunkirata

Martinlaaksonråta - ja sen pääteasema
Vantaankoski. KukaaD osallistujista ei
olut kulkenut tällä radalla åikåisemmin

Matkan

aikana junamme 8849 konduktööri kertoi kovåäänisten
välitylGellä iunaBlpin teknisistii
tiedoista olennaisimat seikat

ja pä?istyämine
perille, rneillä oli h).våä
'ru.
aikaa tutustua tarkenmin junamne
saloihin kuljettajammekin päästyä ajotehtävistään
Mielenl.iintoista oli tutustua ohjåm@n
sekä

nuihin matlustajilta nälgmättöni

in påikkoihin åsiantuntijoiden

opastuksellå. Paluuna&alta junånne 8854 ajoi
j?illeen pikajunana suo.am H€lsinkiin.

Nlt oli worossa sinSrinen ajelumne
toise€n osioon eli Rautatientorin pys:i}jllä odottaneeseen Lasse Seppälän kuljet-

n.o 202. Sillä
ryhdlttiin kto 13.30 urakoimaån

vasti

kauDiin

päivän
vålokuvaavatkin osallistujåt sailåt ikuist€ttua "varjon" kaikissa ajelun tilanteissa.
Reittimme oli pääpiiteissään seumava:

åuringonlaskuå,

Rautatientori
Kruununlaka

-

-

niin ettå

- Kaisaniemenlctu Äleki - Måuerheinintie

Yrjönkådun silmukl<a
Månnerheimintie - Ä1eksi - Katåjanokan

terninaati oossa kok€ittiin linjan 2
kilpiä) - Knununhal<å - Hakåniemi Linjat (josså kokeiltiin linjan 2 kyttt€jä
toiseen ajosuuntåån) - Hakanierni - Et'r-

- Helsinsintåtu (ratatöiden iohdosta påäsimme ajaman pintavåiht€i-

tamaan Variot.amiin

Töötö

Helsingin sikål-åjelua, joka tuli piättJmään 1åsta låhempänä ilta viittii, sopi-

den kautta vääräå raidetta) - Stu.enkatu

tuabia (kok€iltiin linjan 6 t€ktejå) -

lal I t/t!

t9

päätepysäkki
Paavalin kirkon silmukle

(p)€åhtlnättä Sturenkatu - Käpvlän si\lrraide -

kuvausajo PohjolankaduUa
- vallilan halin ratapihalle ja
]mplräajo)
;'kGpu&an nutka' ki€rtåen - Mäl<elänkadutla kok€illen "kuoUeen'

miehen pysähdystä" sekä

ajaen

nop€usrajoiiusten mukaisesti

Sörnäinen - Hakaniemi - Hietalahti
(kokeittiin linjan 6 kålsiki€listä määränpäätektiä $abiå/Ambia ja såatiin siinä
yhteydessä yksi oikea nä]'ttölipulla
kulkenut matkustajakin ha.hautetuki
vaunuunm€. Hänen ma&ansa suuntautui lasipalatsille, joten ei ollut hätiä ja

hän sanoikin heti vaunuun tullessaan
ihmetelteensä kuinkå oudotta tilanne
sielä nä)tti; våunuhu oti lli}les seisoma_
lastissa ja netkein kaikilla oli juttu
kesken naapuinsa kansså) - tasipalatsi Töölön halli. Pidemmälle emme olisi
ehkii kest:ineet ilman tånH@us-/Vhiennls!'sfid)6tä, joten oli oikeå aika laittåa
piste päivän

ahemkelle.

Tahdomme vielä tässä kiitti:i onnistuneen ajelupäivän toteuttmisessa ol€n_

naisentärkejtäyhteyshenkilöitämmei\rR
osakeyhtiö Henkilöliikenne Et€läSuomen

Jano

Oksasta sekä Helsingin

kaupunsin liikennelaitos-Raitioliikenteen Esko tevomäkeä sekä erittäin
S\1SIJELUN

JTJNALLA pJETTU

oslus KÄslrrlBElr

N HELS

NK vaNTMNKoSK

NElslNKl

diantuntevaa ja ystäviillistii henl<ilökun-

taa niin leveä- kuin kapeaEitekella
puolela.

lisesti Erottajalle (käyttäen

Koätkokous

8xD.

Snom€n Råitioti$euå r.y:n säiintönåålän€n kevlitkokous pideti;in tauåntåina 12.2.2000 Helsinsin kåupungin
Råitioliikennenuseossa klo 14.00 ålkaen.

Kail*i jåb€net toivotetaan te$€tulleikÄi
kokonl<seen. Sii:intömäär:iiste! asioiden
j:ilkeen oa lu!6a jåiIeen nieteDldidois-

llll lffi tllt

PlLVtLULlilJA

reitti muuttui

6.9.1999 alkaen. Amuisin ja iltapinvisin
ajetaan Lehtisaren ki€rros. Kakisaares-

ta Niemenmäkeen ajetaån klo 8.35 ja
12.31

ja Niemenmäestä Kaskisååteen låh-

ja 14.57. L.:ihdöt ajetaan
nolenpiin suuntiin Tammini€men kåut
detäiin klo 12.07

ta. Niemennåen ja Ritokalion r€itillä ta-

paltui pieniä aikåtaulunuutokia.
VU0SÄlBlfJ PILIIILUU!/JALII

jäi pois kesiiltä

lin-

ajettu Uutelån reitti. 6.9.1999 alkaeD
jalle tuli kalGi uutta lihtöä Kållahteen.

Uudet luorot låhtevåt klo 11.00 ja 14.30.
llÄRJUI0nft $UlllxÄll vaihteet on poistetru 22.9,-4.10.1999. Suurin osa miteesta
on jiiljellä, nuttå vaihteet Puuttuvat, sa-

IflJAttA

I

oli poilkeus.eitti 110.1999

mJ'rslqn katkottua oksia ja puita Mech€lininkadula. Råitiotinja 8 ajoi poikleuksel-

2()

M[10 4/!S

tunnukia 8 ja

llllil0fl L0PPUI/I, J0ll0ltl oli Habitar€-messut, raitiolinja 7x oli kulussa. Linja !oikkesi tåvallisistå seitsikoista siinä, että 7X
ei ajanut ollenkaan Kruununhaan kautta.

mm0ultJÄll 2 pysiikl.i Kallion vi.Atotalo

suunnassa

Ensi Linjalle siinetiiin

27.10.1999 alkåen Toinen Linia 7:n koh-

dalta Siltasaarenladulle samalle pysiikitle,jota kä)ttivät raitiolinjat I(Al ja 38.

rYflirirPiirviiri 6.r1.rqss bussit. råitiovaunut ja metro liikennöivät sunnunta!
aikatåutujen mukam. Poikkeuksena oli
tinja 13. joka liikennöi lauantaiaikataulujen mukad. Aamuyön linjat olN - 07N
ajoivat nornaalisti pella- ja la/su -öinå.
Ylimäiiråiset bussilinjat 55xja 70x olivat
pyhåinpåivänä klnussa. 55X ajoi noin klo
10.30 - 16.00 15 minuutin /ilein hnjan
55A reittiå Rautatientorin ja Hietaniemen
viiliä. T\rlopysäLki o1i Ateneumin edesså.
Linja 7ox ajoi noin klo 10.40 - 15.10 kaki

kenaå tunnissa Rautåtrentorin ja Malnin
aseman väiå linjan 70 leittiå Latol€.tå-

nontielle ja jåtkoi Vilpprnantien ja Hieta-

kummuntien kautta Malmin asenalle
L:ihtö tapahtui Rautatiento.ilta linjan 70

45 /Suomen Turistiauto -yhtiöt,
40 /stagecoach (Concordia Bus),

54G) /HKI- BNsitiikenne,
73N) /stasecoach tconc. Bus),
74(N) /Stågecoach (Conc. But,

75A /Stagecoach (Conc. Bus),
76418 /Stasecoach (Conc. Bus),
zA /Stasecoach (Conc. Bus),
8o(A/IO /HKL Bussiliikenne,
81 /HKl- Bussiliikem€,

93G) /HKL Bussiliikenne.
suomen Turistiauto Oy ja stagecoach
Finland oy Äb olil"t knpailun suurimmåt
voittajat. Stagecoach kuitenkin luopuu

Ruotsin ja Suomen toiminnoistaan ja en-

tisen Swebusin ornistus

siirtly norjålai-

s€lle Corco.dia Busille.

Sllulltll

tsttllllI

on ilmest]nrt uusia

llltsltlGlll SAI/ ,4llll uutisen mukaan
lK -

metrojuna katkesi }ahtia väli1lå
siilitie lauantaina 20.11.1999.

laiturista.

t sl itsitlii (2ooo) seuraavilla

Helsinsin

bussitinjoilla alkaEt uuder, tå4ouskilpai-

lun mlkaiset sopinuket (tinja/liikennöit!ijä):
15 /Stagecoach (Concordia Bus),

2oN) /SuoneD Turntiauto -yhtiöt,
24 /Suomen Turistiauto -yhtiöt,
42 /Suomen Turistiauto -yhti6t,

39(A/v) /SuomenTuristiauto -yhtiöt,

MIII0U JAIIA 2 kåletään j:illeen 99,9
prosenttisesti vaunuja I - 30. Linjala (A)
kå)tetään ma - pe ensisijåis€sti samaa ka-

lustoa, mutta nil€liål.jn on havaittu, var-

Vaimet-Eutru 22 on palannut liiken-

on nlt huolletut ja maalatut telit. Vaunu 26 seisoo ed€le€n Kosteeseen. Siinä

PtlJllllrl
205linjåIa

1.10.1999

iltamuhl6sa HKI-

10.

Vffil0lnftl.VlulluJl (2o2, 2o3 ia 2os)
kä)tetään edelleenkin lihinnä liDjan 1o

l,fil0n lml

koille l:ihinnä linjoja 645, 71S ja z/S !"F
ten, mttta viimeis*in manaskuussa nämäkin autot palautui@t Ruhaan. Tåtå

Bzlcarus

ovlsYSEE

l eroaa vanhem-

lllll

tDttlA

fl. 9r0l (MAN-nestekaasuåuto) on
ollut säämöIisesti linjalla st6.
flft:fl nll m 9803 pa]oi moottodtilastaan låuttasaar€ssa tiistaina 16.11.1999.
Taa B1OB kårähti palemman kerd.
Aiemmin palarut 9624 on j:ineen saåtu

ll ml Volvo B7L:t (Voho

pien niv€ivaDujen ja ruoden 1959 våunujen automatiikasta siten, että sen ,!oi

TOOO) ovat

lq4k€ä pois päältä, vaill.a ovet olisivat
au].i. T;illöin o\,€t menevät kiinni, mtrtta
måtkNtajat eivät voi niitä enäå painompeista avata - ei myöskään kuljettaja. Tå-

Gassa on aivan uskomaton. Korchuo-

ti

maldolisuutta eivåt useimmat kusHt

li€ne

jat

lltmäniireet, niin pitkit p)€iild<iaovat.

'äiIä rml
UUS|

tll

vaunujen etumnaisiin
oviin on tulossa muutos, jo.l<å j:ilkeen n€
eivät ote €nää riippuEisia automatiikås,
ta. Näin kutjettajat voivat aEta ja sulkea

ne Epaasti e.ityistarpeetkin huomioiden. Näin kuski voi esimerkiksi kiiydå
kiäntänässä (ulkona) vaihteen niin, eft€i
l.aikl.ien ovien lukibrsta tarvitse vapauttaa. Myöskään etuovi ei muutolsen jälkeen sulkeudu niin helposti suoraan etu-

ovista sisälle pyrkivien nenän ed€stå.
Mutrtosta ennen kuljettajat pitivätkin
us€in etuovia nk lastenvåunutilasa.

lll(Lfl nUÄUnI 9803 9806 ovat ]iikkuneet 7.6.1999 alkaen l?ilinnä låajasalon linjastola eli autot on snretty Varhaan (tilapäis€sti). Lokakuun lopula autot palautettiin talaisin Ruskeasuon Ei-

kolle. Luklisia kååsukä]ttöisiä Volvo
B10L:iä oli siirretty Ruhasta nuilte vari-

$,tlilkäiin

iköisiä. Mutta

autojen melutaso Eisätiloissa auton taLåneen äänie.istys on palasti epäonnistu-

nut. Myös kuUettajilla on ollut huomaut-

tamista eräistå (varsinkin) ohjaåmon

ll.9.l9!S llllll Scania Omnicity 9835
havaittiin linjålla 71s.
ruslllluTol Ä sälltettåvät HKL:n Sisut
720 ja 970 on vålitettavasti siinetty "ul
koruokintaan" €nsin Ruhaan, josta 970
lltLlJ IUSSII 8504, 8505 ja 8508 odoriapoistoa. Autot 8839 - 8845 (jiiljellä

Et

ol€vat) seisovat Vartiokylän vadkolla
odottamassa kohtaloaan. Samassa påikassa seiso t myös luluisat autor sajoistå 8621 - 8640 sek;i 8725 - 8738.

{

. 8734

S8!r ffo]vo BloB LE teli) titrjalla

9932 (Vol-

-

u.rtråmatta. Auto 9914 havaittiin linjana
86 lauantaina 16.10.1999 ja se poist€ttiin
sielui seuraavana päivänä ovivikojen johdostå. Seuråavalla viikolla linjoina 85 ja
86 hawittiin muun muassa autot 9913,

9915ja 9916.

lll

452K20.10.1999.

K206) olivat osittain luo-

lehteä tehtiessä autot 9912

vo

oli lainattu Ruiastå.

on poistettu syksyllä ajostå ja

viety Varhaan romuriviin. Tilalle Koskela
on ottanut uudelte€n ajoon auton 8733.
HK ltl0 on otlut narraskuussa Vehe

kiltössä, ainalin linjalla 79.
ÄUl0 [l{t 9601 on BiiEetty tal(aisin Ru-

fln NZr on siirretty Vartiokylån va.ikoltå Ruskeåsuon vaikole.
flIt 882t oti linjalla 79 12.10.1999, åuto

liikente€seen. seD tåkaseiniin maalaus,
tjryli on muista s&jan autoista poikkeaE.
BlOB:itä on pålannut viime aikoina myös

esimerkiksi Linj€bwsilla ja Lähilinjåt
Oyllä. Sutrrcm€ttomuuksia tutkiva Kåri
t€htola sittää linja-autoihin (ositrain

edellisten tulipålojen seurauksena)
palotliselsi nk. nusta laåtiLkoa. Myös
Ruotsissa on sattunut linjå-autojen tulipaloja viine aikoinå. Tuldolman Stomlinien nirelbu*si (SL H34E 5352) tuiou-

tui täydellis€sti Homsbersin varikolla

jokin ailå sitt€n. Etmoliautojen moottoritiloissa tuleekin olla sprintderlaitteis-

to

normaalia suur€mman paloriskin

lK

23

[volrc BloM/låhti) oli yhden

siwn veran linjå]la 453x
Kysymylsessä on klo ts.SS

17.u.1999.
Kåm-

liiltö

Pista.

{n

SUSSlUlIIfllllU tulee luonnå 2ooo
uusiå linja-autoja: 9 l(pl volw
7ooo, 5 kpl Scånia N94UB 4y2/r.^\ä 4a2
(tii!€matala rd. Pohjdai LiikeiDe 860)

seuavia

setä 3 kpl sca a L94UB6r€l.Cånus

reliautojå. Tarjouskilpailun seuraoklenå
HIo- Bulsiliitenle tarvitsee truttå kaltistoa €osi k€siistå ålkaen vglsinkin liDjoilla
8o(Ä)r8r, 93G) 6ekii s4(B).

$l [Ä lllll eBi luonnå (20oo) ai.å]in

jå kalsi 2-alselista autoa.
Kåldeksarteliautoistaon Smioita.
16 teliautoa

POHJOLAN LIIKENTEEN TAYSMATALA 360, SCANI,A Ng4LJB4X2MHT 402, HKL BUSSILIIKENNE NANKK lSAMANLASIAAUIOJA bNSIVUONNA

KUVA JUHANA NOFDLUND 20.10

]999

Mll04!9 21

Ajokli Sooo- ja Ajokld city -niv€låutoja
ilee liikenteaså €deu€enkin pilvin pimein. TKL ilneisesti aikoo eNbiiaisesti
hanu<ia nivellinjoile uusia nivelautoja
jossain \€ihee$å. Helsingissä on toinen

politiil*a, pä?ikaulungisså triv€linjoille
hanldtåan nykyåiin ykinoman teliauto_
ja.

lll 0t/ lÄl UI kä]ttööNå palvelubussin
1o9, scania N94UMx2/Lahti 402 @illa
1-1-o (IoU-839). Auto kulkee linjallå 10
(mäitänpåätekstinä Kskuslinja)

TAMPEFEEN KAI]PU NGIN L ](ENNELA TOS 403 SCANIA CN94UA6I2' KUVA PEKKA PALORAN TA

fl UllG tlt ll:il joistaldn busseistå puuttuu omistajatunnukset.

ta håttijastå.

'tM6Z2l6a.
siit?ineet joståin

5.ll.l9rS Hetsingin linjalla 71 oli
Linjebussin 247 (Scånia cNr$CLL

auton 249 (UMN-5r4) Uudenmaan alu-

MåxCi).

een

2l.lt.l!91 linjala 742 oli Lini€bussin
243 (Scånia CN1l3cLL Marci).
YAlllllll auto 132 modeha
1s84 on ollut marråskuussa lihes våkituisesti linjålla 213 Ho 16.10 tildösså
Linja-autoasenalta Mikkeliiän.
LlllJtBUSSlll

[[JtBUss 0[ wYt/YI autot 40, 331 (scånia K93lr,iii 4oo) sekä 359 (Scånia

K92lAiokli Express) J. Vainion Liikenrc
Oy:Ie paikanisliikente€s€en. LB joutui
ottamaan uudstaan ajoon autot 311 ja
312 (Voh,ro BloM-6o/l,ahti 3oo) linjalle
54(B).

uilJtlu 2t3 on Nein jopa kolme weitendh Linian autoa, joillå ajetaan alihankintaa Urjebussille. Nämå Westendin
åutot ovat HFM-832, Scånia

4OO

Lu3/talti

m. r99or IXE_214,

K92lKutter Deca 32o vm. 19a6;
509, Scånia

Scaniå
LrLrLr-

Sfi l0t/Uul.YHnÖT ovat

fiLfl tl fiÄ SCIUI BR1106oA/Ajol&i 05
(278) v. r97o oli py*iköib'nä Råstild lei
dD iå]u€ella koko loppuk€sän.
tlll0tfl Ullft ru uusien Kåbus matalalalåttia-autojen nune.ot ovat 337, 340,
343 ja 349. N€ ovat tD?Piä Kabus

liikentese€n. Tämä Volvo

Bs8/l']ti

4oo (uusi kori) on liikkunut viine
åikoina linjallå 845.

TltrPnEfl n[Put/fltJ U[Gllltttlll0s T]osai hein:ikuun atussa ajoon upouuden

Scaia CN94UA6X2 Omnicity -nivel-

bussin. Autolå on numero 408 ja rekjs-

tefitunnus Ks-827. Auto tiikkui ålulsi
åinakin tinjala 16, mutta myöhemnin
syksylå siitii tehtiin lu]<uisia haEintoja
linjåIa 22, Arnala - Haukiluoma Syksyltä TKL sai teli-Volvot 226 - 228, jotka

sijoit€ttiin linjoine 1 ja 19. Teli-sceiåt
(L94uB6x2/låIti 4o2) nurnercila 229 ?30 sijoitettiin linjoille 18 ja 22. Kaikisså
vuoden 1999 teliautoissa laikki istuimet
ovat'oikein päin". N:inH teliautoillå kor\.åttiin l?illinnä vårhoja teliautoja (poikkeukena linjat 1 ja 22), joten vanhoja

srl4 0u E slll fusri IInnA matkustajå]iikateelsä 7.10.1999 seuraavisså P-junis'
sa H€lsinsin låhtiijen mukaan: 10.37,
11.57 ja 13.12 Seuraåvila viikoilla Sm4:iå

S, L, E ja M
Sll+kalustoa on kiytefty norualissa liiytösså K-, N-, P- ja Ijunissa rikkurilan kaupunkiradåIta (ja
edetle€n osuuddta Hi€klahaiu - K€-

I;i'rettiin lisiiksi linjoina
l!.11.1999

lull

SUilru Ix[A ?.l1.l9gg rantaEdm ]iihijunat alkoivat ajaa Huopalahdesta Helsi-

Dliin päin TuMeliti€n ylityksetr j:ilk€en

eteläisinti raid€tta siten, että Ilnalasså
kiiltettiin Eidetta 4 ja PNilå€sa raid€tta
9. Pdilan jälkeen juut siirtyivät wtuital]id kohdalla van}lalle raiteele.
smr 6046 0n sane€råttu. Sm2 6052 0n

Kg2lvoith/htter 9'.

S GEC0T[[ (oik€åstaan Concordia Bus)
nro 392. Volvo BloR-67/Wiima M31o
Conbi, on otlut seutulinjä]ta 539. Vaniaalla tämätr sarjån autoja ei ole kovin
yleise$i tiikkunut.

P0H0u tlUPU lfltllfflflt on siiltän]t
Ttrnsta Helsinkiin Aallon Liikenteen
CILO) auton 835, OFP_51o, Volvo B10Rsg/Wii,ma K2o2-227 m. 1992. Autoa

kå]tetä:in Helsinsin linjåna 67, smoin
kuin ai€nnin siilrettyii ex Keijo Hakasen autoa 839 (BGN-32,. Auton (OFP510) oli Turussa aikanaan han]*inut

Tlt-ruålaus on koNåt_
Pohjolan Liikenteen vfiasulla.
Mainittåkoon, että joitalin linjan 67
autoja (esin. BGN-327:åä) kätt€täån
toisinaatr myös Espootr sisäisillä tinjoi a.
mnslsmff STA:ul wolrattuja I}aNk-

ÄaIoD Liikenne.

tu

sia näyttää tiikl<uvan myös Keravan suun-

nån linjala 833. STA:n var lat järjestys-

numerot

o!?t jäliel]ä

sinivalkoisissa

Igljisså, ainoastaan KORSISAARI-Ianå
järjestysnunercn viercssä kertoo uudes-

22

[AII|0 4]XS

I']KL 9913, VOLVO BTUCARRUS (206 {VOLVO TOOO), KUVAJUHANA NOBDLUND

21'10']99S

tä,tslorjåttu, smoin 6064.

flfllPlrllt/ S-mlt/.lqUrST0A uusitaa. Sitä
mukaa kun uusia BR 474 -junia tul€e lii-

TÄUl[tllSSA TnX As oD ha.]kiDut k€sällä viisi uutta cA-412 IK -malista johdinbussia. Ko.i on Ikaruksen, Biihkölaitt€et

Ganzin. Matkustajia maltuu ro5. Bussi
on matalalattiainen. Malciminopeus on
60 lm/h jå t€ho on 18o kw. B$sissa on
ABs-jamrt ja s:ihköis€t infotåulut.
TUIll0tlllSSA 0IEml[ 10.10.1999 ki]ttöön ur]si ru.kobussilinja 1. Aikatariuista
voi päätelå, etti nivel-Omicityjä lien€e
SL:Uä (Busslin}) jo noin 70 kappaletta.

(Hyvin piiätelty, niitä on todellåliD

72

hrcn.) Jolainen runkobBsilinja sitoo ihint in DoiD 20 autoa. Kiykpl. Toin.
u;ssä ovåt

linjat

1, 3

ja 4, htlossa ovat vi€lä

0!10il $En0SSl tåpahtui pieniä muutoksia 22.a.1999. Vestgrensan $ema srnjet-

tiin, kun ås€nm kupeeseen rål€nn€ttu
uusi asema ForskDingsparken avattiin
em. päivänä. T:iltä uudelta as€malta on

Eihtoyhte's Gausta-mdan raitiolinjoill€.

Metmlinja 4 pid€nnettiin Blindenistå
Ullevål stådiotrille. Oslossa on viisi
n€tsolinjaa:
Frosne$eter€n [Holmenl<o1]bdenl HelslF llåmbertset€rbanenl C
BergkryståIen)
osterås tRoåbeetrl - tFurus€tbanenl
El]insrudsås€n
Kokås - tKolsåsban€nl -

U evål stadion lso$svannbanenl [ånbertseterbanen] Berykystallen

-

tc.orudbarenl v€ldi

Lis?iksi Ostossa on tålvikaudella
ruuhkalisä:ihtöjä:
2x (Gausta -) Stortiryet Etlingludåsen
3x Stortinget - Mortensryd
5x Stortinget - Vesdi

unjoja ajetaan nul*a- ja päväikoina

15

ninuutin v:ilein. Linjåa l

ajetåan ruuh-

ka-aikoi.a B€r€kystalleniin ja linjalla 2x
aj€tåån kalsi lrroma aamuin iuoin kokeilunielessä caustaar. Oslossa metrolinjat
tunnetaan yleisenDin ratoien eikii niinkiiin pääte$emien nimjstä. Ratojen nimet on merkitty yläolevad tistaan hakasulkeisiin. Meuovaunuja on ruu}}a-ai
koina kulssa 17/ ftokonaismä:id 207).

LiDjoilla 1, z\ (causta-ulom0 ja 3 kiyteti:ir vaunuja, joissa on sek;i virtaldsloIåalain että kattovinoitin. Holmenlollenin radålla Froenin ja Frcsne$eterin
aälilä on vietå ajojohdot, kuten on nyös
Kolsåsin radala Montebellon ja Kolsåsin

välillä. Kaikilla muilla osuuksilla on
k;iltössä vinaktuko.

olla, ettå romutus on todenn:iköisin vaihto€hto näinkin ;ilkiilte junille. BR 474 juat ovat muuten huonattava parannus
huoDokuntoise€n ja raihmiseen Hanpu-

rin paikalisjunalalustoon. Jopa wosina
1974-84 rakennetut BR 472 -juDatkiD
ovat kummrltisn paljon kokeneita.
fl00r 0[GlI ltru
S-Bahn-j]lnat (BR
476 ja -477) owt edelJeen kovåssa kiytössä. klustoa on ja€ttu eri tinjoille niin,
€tti tinjoi a on vain yhtä tai kork€intåan
kalta €rilaista junat lppiä liikenteersä.

Niinpä jollain linjoina åjetaan viikoDlop-

puisin tamyöhåiitr 6ti näilä läher åntiikinaikaisila junina sanmaikais€sti, kun
ruu]*avuoroihin sijoitettua 199olu\,un
kålustoa seisoo

v

ikola.

Stlultllfl IUSSIIOIJSI0 noudåttaå vielikin
jollain tawlla nuuinaikaista jaloa: Kylmiinkin sodån åikaisia L:iDsi-B€rliinin
lä€s "vinlisia' busseja €li MAN:in ålusta]lå wstettujå Wåggon-union-kaksik€nosbuss€ja liil&ru Lihinnä liinsipuol€tla. Uud€t lånnen puolele sijoitetut kåksikeuoksiset bussit ovat kokomatalia

MAN:n tuotteitå. Itiiisen pnolo P"åbaIkans-MAN:iå n?ikee €näå vårikoitla, iuipuolen liikkuva kålNto koostuu lihimå
M-B O4osN:istii ja Neoplan-\änaatioista.

lft tensjsban€nl Monensryd

sosnsvann tsosnsr"mbu€nl

kent€deen, jopa ennen Toista Maailmansotaa (emimnäsen kerrar) ElGnnettuja BR 471- seki wosina 1959-70
.akennettuja BR 47o -juDia "kienät€tåiin": Iaksi yksilköå joutui uusiometalliksi LD"ekissä elokuun puoliväissä. Voi

Nytt€nnin raitioraunuEkostoa
kettu

iinen

on

jat-

nonen \.uoden tauoDjiilke€n

entisell€ }intiseUe puolelle.

n$S|t0flll0ssl 0 llIIIU asentaa kuercita nivelautojen talimnaisille ovill€
(Elåstajattomien linjojetr åutot). Kamera

on sioitettu }åttoon "silmä" alaviistoon
or€a kohti. Iaite muistuttåa pikernniDkin

Iimpöanturia kuin videokameraå.
M€troa on nl .yhdytty toden teolla rakeDtåmaan, geologis€t mittaulset tehtiin
kevå;iD ja ke!än kulue*rå ja Dyt on kåtuj€n !åmille plstlt€tty hi€noja Ymp?iistö-

kunnallist€kniiku ja julkisten röiden
ministeriön tauluja, joissa €siintyvä råIasumma on mahtava: noin kähdeksan
sataa niljddia draknaa.
l l[0EU tx$Iititstfl johdinautolinjan
avajaist€n 25-wotisjuhlaa sävytti nel-

koinen ålakulo. vi€lä kymmenisen vuotta
sitten kaupungin kaduila tiiklui noin 80

johdinautoa, nrtjiiljellä on 38ja Diisuilin
kaksi kolmme$a on loppuunajettuja.
Råitiotie- ja johdimutolaitos saa kerätyksi vain viide€osån

suumite

uistå lipputuloista, sitlä jopa 80% matkustajista on oi-

keutettuja lailisiin alennNtippuihin pu-

humattalaån e.ilaisista laittomista !äpaanatkustajista. valtiolla ei riitå \doja

puuttu\ån osan koNaåmiseen. Johdin-

autohallinto onlin jo täydeltise$i luopunut r€.koston laajentamissuun telrnista
ja plrkii ainoataåD kaikin voinin säillttämään liikenteen nyl]isessä laajuu-

lttslilC t0flU

fl JÄ YUoS fitil palv€lu-

liDjojen bussit y,ijplaåt Varhan vårikotla.
He.ttoniemen EcobN tåas tulee kuuettajinen Rulasta. (Vrt. adilkeli l€hse$ä
RTUTIO 3+1999)
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27.9.1999

ja k€stii:i 24.4.2oo0 dti. Reittimuutolset:
liDja 18 jatlGa Haritussa Va$inais-suomeDliatua lidån 9 päätepys?ikille asti ja
linja 55 jatkaa Moikoisista Kukolån kåutta Haådaan ja si€lä Kakskenåntietä ta-

mEI[ Ulltuffm0lst voittanutyhteenliitBnå Linjaliikenne J. Salonen Oy,
Lehtken Linja Oyja Turun Linja-Auto Oy
åloitti liik€nnöimin linjoila. \ ra,34,67
ja 320 sekii Paattist€n ja Jäkiirftin linjoina
21 - 23 muunnelmineen. Kalustona k;iytedi:iD $imerkiksi Merceds-Benz Os3o
Citamja, scaDia CN94UB4e Omicityjä
ja Volw B1oBLE6x2/Carrus vesoja.
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Uutisia liil€t€Uiån ede eenkin kolineen
våihtoehtoiseen os.itteesen
1) sRs:tr postiiokeroon PL 234, 00531

HEI"sINIq
2) lehden

pätoimittajal€, yht€ystiedot

takimmåisella Bi\dla

3) sähköpostitse seurån internetyhtershenlilölle Afto Hellmdille siihlöpostiosoi$eesed srsry@nånetrtr. Viiheksi nåinittua kilettäessä tulee viestin
otsikoksi kirjoittåa "sRs-uutsia".
ItÅITIOlehteä hretaan muuållakin
kuin vain meidän haråstajien lotona.
Kiiltäm€ hlwä kidakieltii rnyös Päätep'sä}}i-paktåIa. Nettiuutisissa uutjset
on usein julkaistu juuri siinä muodo*qa
L:uin awstajåt ovat ne lähetuinee*in.
Tåssä nielessä toivomme 6iattisuutta
kåikilta uutisten tihettäjil i. Mutta kuten

on jo kauan toktethr: kaikki arrstuIset
o€t jåtkossakin erittåin terv€tulleital Ja
myös kirjoituksia vårsi.aisiksi artilikeleiksi kaivataån kuvien kera.
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