1

lTlo
/
zt]cltl

fs:,

Mu-\KKNIMEN
KUVAN MUIaNAoLEVAN-T EDoN r EBToMANA TÄssa oTLAAN srENruKsEN
ffi;;"r"aa^*rrr"*
Jor,ar'riiseEncr'sa rvsEEssÄ olrs ElllYya]liFllElrl-fyll3l,rl9."åtl1Y IY]$F^Ifltfl%
riiriiuEl.qioiN iuorerrl""*r.
"iiirioviiLäv
mii ,l$ffiiKlåiåiliål: ilffi'r"#iiu:äÅäEiäbiiä-iäil ial,ase-vr'.iÄria nouvn vrv nosBEBGrN PÄvÄNVARJoN ra(aNA NÄKYY ronN VALJNI.]. KOKOELMA

J. FAIIHALA.

Helsilgln
nitiobiden

osa
Tässä viis osaisessa arukkel6arlässa
pynmme es'ttelemäan Ia'kli Helsing n
raitoterden tvdaunut sano'n la hLvrn
Ens mmä sessä osassa kås telliän
alkuaikojen tydaunut, toisesså osassa

hina!svåunut

eli ha ipåssit",

koldan

nessa osassa harjavaun!t, neljånnessi
mult työvalnut ta viide..esså tvaautot
Emme edes PYrl olemaan teknisesi
p IlularLLo]a, vaan suhiåudumme
a'heåseen puhtäan desLripi v sesti

emme puutu. M.G.Stenis

ioihin
'Levhri.ilä

tå6 oli s:ihlöveturi,

Osåion1.å esit-

ne tässä osåssa, seki koko jouLko
Munl*idemersä ja Haasdsa kiltettvjä

t€ie

ta!åraDerälaunuja. Artikkelin ulkopuo-

hlle o; jätetty lumiauåt, joita tyijnsi rnil-

loin mikäkin moonoriraunu Luettelo
luniauroista löytly esim seuramm€ nettisi!uilta.
HRO:n kirjanpidossa työrnoottodvau-

TYövaJNur tago - 1955
Helsinsin Råitiotie ja OmDibus Osakeyhtiö (HRO) tuli toimeen nelj?nlä tvönooftonvaunulla. Ol€massa oli tosin vedetdiviä ve-si-, suola-, hieka- ja kivivau-
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nuia,ioista €i ole säilyn)'t tarkempia tietoia eil.å kuviakaanr Ein vrosittaisiå lukunäiidä lö'tw HRO|n llosii<ertomuksista. Lis?iksi oli kalsi tomivåunua jå
tTusi tumenkuljetusvaunua sekå joitakin
työautoja, jo*a es;telliiän artiklel isarjan
viimeisessä osasså. Kulosaaren Råitiotieosal<evhtiöIä oli niinikään erilåisia Kulosaare;a kålettyjä ta\åraped\aunuja,

nut on listattu A-sarjaan (arbets!ågn)

Vaunuissa ei A-kirjainta kuitenl€an kos-

kaan nähty, A"sarjm numero lqn?

<in.

Våunujen helmoissa olevat kirjainlvhen-

teet viittaavåt tietenlin HRo-vhtiöön.
HKL suonalaisti launut T-sadaan (tvö-

ilneityi nyös T-ki.rrpdta tyitaunut päätyivät H-s&-

vaunu). ia vaunuihin

iain.

iaan fhuoltoaunu ia hallivåunu), vielä!ä

I ja 2 €i ollut
H-kirjainta lainkaan, råunuissa H 3 - H
sit€n. ettii hioma%unuissa

oli, mutta ilman viiliviiEa kiiaim€nja
numeron aälissä, jå Eunuissa H-15 H14

kiiåin

viiwt-

vaunusta on säillDlt nuutama vålokuva. Nelin osoittåEt
liihimä vain sen, ettii vaunu oli

tomia poikleukia lukuunottmatta) ja
numerc. viimeksi HKL siiFi hiorna- ja
harjavaunut "työkonenum€rointiin"
{onna 1Sa2 väille 2118 - 2126. Kå}si hi-

säilyttån)t kunmermaisen ulkomuotonsa. Siwiklunat oli
pienennetty puupanelein, ja
vaunu oli maalattu harmaalGi.
Vaunun työvaununurnero nä-

nausåunua on edelleen H-sdjassa (H-1

by

26 sekii

että v:iliviiva (eråitä

ja H-2), nutta niistä enemån

Asiaanl Seu.aavaksi

seuraa-

esittelemme

HRO:n työmoottodvaunut sekä pari
muuta vempelettä. Måinittakoon heti
alnlci- enä Töölössä rålennettiin \uonna
1937 raiteenpuldtutuspedvaunu, ja jo$

sain vaiheessa HRO:lla

vaunun siluhetndsa. Itse
hiomalaitteistosta ei tiene säi-

lynlt

tarkempaa kuvausta.

oli 2
kpl Ulc-moottoreita. Vaunu

Vaunun ajonoottor€ina

loistettrin lrroma 1953 eNim-

näisen Schörling-hiomavåunun !€lmistuttua ja liene€ sil-

oli Elennettu

myös hitsauskoneenkutjetuswunu. Mo-

lemat

siirryivät HKL:l]e 1945 samoin

kuin l,okomon toimittmatiååhöyläperävaunu (1942), hlillinen jäähöyläperä-

vanrux

r$Enoi HR032(1901'
t1921.44), HKr T
2 0945.55), HKL H 3 (195$63)

21)

HRO A 2

vauDu (1943) s€kä erikoisjäiihöylä (1944).

Höytäpelit jå rait€enpuhdistusperävaunu
poistettiin noua 1953, mutta hitsausko-

neenkuljetusvaunun poistoajankohtaa
€nlme tiedä. Kuvia ei nä)tä säityneen
nåisti l€kottimista. Toisaalta tisså artikkelissa on kyllä kuva kahdesta pienestä
työvaunun alustasta ja ne voisivat ola
nahdoltisia jåänteitå joiståkin pienistä

l,lnnc: radanRrhdisilrs\€un!
Tässä vaunussa Kummerin
alustale oli ral€nnettu uusi,lyhlt, kulmikas kori, joikå kunmassakin päiissä oti viistokmtinen laatikko radanpuhdistustyökaluja vart€n. Kori muis-

tutti erehdlttävästi "steeplecåb" -tjfppisti säb}öveturia,

jollaisia oli mlmistettu pienille T/öVÄIJNII I TöÖIÖN

sähköradoille kautta måail'
man, myös meidån maa}lann€

TYOVAUNUT

a1-A4/T 1-T5l

H

1-

H3

28 (1900'21),
HROAl{1921.44}, HKL T 1(1945-

VÄsNuN l'ru^tEnoi HRO

53)
VlLilsYAJÄ: Kufimer
NlMr(E: kiskontåhkoamisvaunu eli

HAILISSA lg3CLUVULLA NYI

VAUNUSSA ON.IO PANTOGRAFIEL] SAKS SANKAV FROTIN
(LJVA ROOS. KOKOELMAJ RAUI.IALA

ktrten StenitrIs€l]e MuDkinie-

neen

ja

Hamma.6nille qröskoskelle.

nöllisesti vaihdettu uudempaan malliin.

Tiistä vaunusta on aikoinaan otettu useita

Moottor€iki oli vaihdettu ensin UrC-

kuviå. Mvöhemmissä kuvissa,

koneet ja HKr:n aikåna "pikkunotsalais-

jotla

on

otettu 195o-lunn alussa. havaitaan ettii

ten" ASEA B1ov2-koneet. Vuonna

ainakin toisen påän låatikko 0a luultåvimmin myös loisenkin) on pu.ettu

vaunu muute$iin työvaunun nimikkeetle
ja on sen jålkeen toininut myös jonkinlaisena hinurina vallilm hallissa. Vaunu
romtrtettiin wonna 1963 ensimmäisten
ha.javaunujen kåyttöönoton jiilk€en.

avotasotsi- Vaunun vinoitinl<in on sään-

1948

VllJlrjx l{-srBö: HRO 9 (19OO 2a); HRO A
3 (192844), HKL T 3 (1945.44)

Täm?ikin vaunu säil''tti

kmn€maisen

ulkonäkönsä ja myös isot ikkunansa,
joskin se maatattiin harnaaksi. Yåunu on
ilneisesti olut jo ennen ruottå 1928 hitsausvaununa, sillä 1.2.1924 HRo ilmoittaa työvaunul.alustoon kuuluwn myös

hitsausvaunun. Vaunusta on tiedossa
yki valokuva. Ilm€isertikin uunun sisällä on säilrtetw hitsausvälineitä, mutta
muuten vaunu on ollut liiles entisellään,

ajomoottoreina 2 kpl Ulc-koneita.
Vuosikertomukista påätellen vaunu lienee poistettu wonna 1948ja kaiketi korvattu autolla. Ktseessä on muuten viimeinen moottoivaununa henkilöliikentcessä olhi Kummer-vatrnr

NÄU10r/no
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TYOVAUNI] 2 ELOKUUSSA 1952 VALL LAN HAL.
L SSA VIERELLMN JOKIN ASFA:N TYOVAUNU.
VAUNUSSA ON NYT SAKS]SANKAVIBBOIT N JA
PMDYT ON AVATTU JA NE MUODOSTÄVA-T
TAVAFALAVAN. KLJVA

NN

FORBES, KOKOELMA

Tåstä "pikkuruotsalais€sta" ei ol€ s;iily-

nlt

yhtiiån varrnaa kuvaa tövaununa.
Voidaan vain olettaa, ettei sitä ole suurernmin muuteltu (paitsi ehkä maalattu
harmaalsi). sitå on vain kiiltetty liil&uAjomoottoreinå oli t;jssfin 2 kpl UICkoneita. Vaunu poistettiin \tonna 1953 ja
lienee silloin romutettu.
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TYOVAUNU 2 MELKO ULJTENATöOLÖN HALL
SA VAUNLJN ILKOASUSTA ON TEHTY VETUR.
MAINEN, ALKUPEAÄINEN LYYMV]RFOITN ON
KA-IOLLA SEKÄ KOR N PMDYT ALKUPERÄISET
UMPINAISET KOKOELMA J, FAUI]ALA.
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kuten muutkin "pikloruotsalaiset"

hallipässit. Poistoon ja ilneis€sti
romutukseen vaunu on joutunut
wonna 1956, jolloin kaikkiåan 11
muuta "pikkurootsalaista" muutet-

tiin

kuvatulla tavala hinausau-

nuiksi (niiistä enenn?in artiklelisarjan

reumaEs cNM).

Lisäki wonna

ti

1953

HXI ilmoit-

muuttaneenså yhden tissä mai-

nitsemattoman moottorivaunun
M.GSTENIUXSEN SIiHI(ÖVEruRI
VÄl. rstuÄ: ÄSEA

Var$6n sM,rEno: 64

Ul'lslusvrsi:1915
M.G.Stenius Oy

oli hankinut

ASEA:lta tiinän sähköveturin, jota

VAL TETTAVASTI TÄMÄ SANOMALEHTIKUV} VUODE LTA ] 949 ON LMDULTAAN MELKO HE KKO MUTTA
NAEMME S NA KUITENKIN O KEALLA TYOVAUN UN NFO 3 JA VASEM MALLA JON K N ASEA N 'TYOVAUNUN.

kälettiin erilaisten tå!åråvåunu,
jen vetämis€en lähinnä Munk-

KOKOELMAT NISKANEN

HRO osti aikanåan steDiulsen
nolenmissa päissä). Ajomootto.€ilsi oli tiiin vmaa vålokuvaa työvaununa, ei radat, mutta ei kalustoå, jot€n veturi jäi
våihdettu tehokl@ammai Us.253a-ko- sen våntyksest;ikä:in ole tietoa, mutta ole- s€isomaan Steniul<sen Munlliniemen
neet. Kosla vaunusta ei ole såilyn't yh- tettavdti vaunu on säilynl k€ltavihre;inä veturi\åjaan. YhtiiiD nosiketomuksesa

TULEVATYöVAUNU 3 ALKUPERÄ]SNUMEFOLLA H3O 9 TööLöN HALLISSA VAUNUKOBJMMON EDUSTALLA 1g2O.LUVULLA, KULJETT,CJA SEISOO VALJ
NUN KAKI(OSPAASSÄ, AJOPÄTTEN NlJMERO NTION P ENELLA LATTIAN RIJASSA MATI.IJSTAMON IORN ALA\LJLMASSA. KUVA BOOS, KOKOELMAJ
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KOSKELAN HALL N PJHALIA 5E SOVLSTA VAI]NI] 5TA VA5EMMA

NE\ ON ASEA

N TYOVAUNU VAL]NL]SSA Oi\ TVOVAI]NL]VAF TVS KI]VA H

KOKOELMAT N SKÄNIN

!i!

.&
.

TL] FVÄTYOVAUNU 5 Ä KL]I'EFASNI]MEFOLLÄHFO 110
SEINM VASTEN KO(OELMA J FAUHALA
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OON X FKON ULKOtsUONETTEN JÄFLI]ABAKENNL]STFN

T

L

wodelta 1935 mainitaan veturin ollcen
yhä olemassa käyttämättömänä. Oletetialasti se on piån tänän jälkeen joko
m$ty tåi romuteitu. Ainoa veturisla säilyn,.t kuva on ASEA:n arHstosta

ld$mlt

TORNIVAUNUT
Råiiioliikennemuseossa nafteillå ole
to.nivaunu lienee sama. joka esiinl,a1
jo postikortiikuvassa enneb vuotta 1908.
vaunua lienee vedetty noottori\zunulla

k

(aiDakin lq/tkin siitä ldl'tw) ja kriltetty
ajojohtotarkastuksissa ja -korjaulsissa.
Vuonna 1909 HRO päåtti banlkia uuden
tornivaunun. Myöhemmässä kuvassa

nälq,l toinenkin sananBfppinen torni-

vaunu, joka tiettäväsii hävitettiin 1970

lunlla.

Tornivaunujen vålnistajista

meillä ei ole vamaa tietoå, ei m)öskään

II,JMIVAUNUT

Kutenjo todettiin, HRo:lla oli tarkemmin tuntematon määrå erilaisia (itse teh
tyjä) tåvaravaunuja jo wosisadan ålkupuolella. Vuonnå 1941 rakennettiin pistoraiteita ("lumiraiteiia") Hietalalrden åltaaseen. Kåutpabnlle Kolerå'altaåseen
ja Siltåvuorenrantaan. Tållöir muutettlin
va.hai ASEA:n avoperävauntrt HRO 2or
2o4 luodeltå 1908 lumivaunuiki: l<orien tiialle rakenneftiin laidalliset luulavat. MooLtorivaunujen \€tämillä vaunuilla kuljetettiin lumimassoja nereen kaadettaviki. VuoDna 1942 sattuncen liiken-

neonnettom!trden seurauksena Kud
mer-peiäeaunu HRO 21 (ent.
vaunu HRO

3lnodelta

ftooriori

1900) muutettiin

s.n2lln ravalla ltrmivaunul<si. Jossain
vaiheessa (soden 19.{1 j:illeen, mutta
ennen joulukuuta 1944) oli Kumfter
alustalle rakennettu toinenkin lumi-

!auu, jota emme kuitenlaan !)sry ideniifioimåao; voimme vain olettaa, että

TOI]NVAI,]NU KOSKELAN HALL SSA 1921972 NYKVMN TAMAVAL]NL] O/\

ES LLÄ

FATOL

KEN

KAHDEN KAYTOSTA PO S.
TETI]N TYOVÄUNLJN ÄLL]

TOFATEELLA 29 ]21S72
KUMMÄSSÄKIN VAI]NL]S
SA ON FATOT EN TFUM
PETTIKYTX MET EL N TA
I\IAALL N TAPAAN RÄ T O

NA[10

U[[
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resrrottullttlrLtrernvl
O KEANPUOLE NEN M ES

x
P

sroN

H

ovnxoNt ts:oLLJvuLTA. saHiövorMAN TÄMÄtoKoNE

TMKIN TANKOA

sAA

aloJol]rooN

KYTKETYN

KMPEL

N VÄLI'/KSELLA

PYSTYSSÄ, KOKOELMAJ' RAUHALA

Lfseessä on ottut pitkään vdaosataryeik_
si säitttetty Kummer-uuun al sta jos-

takin enn€n \uotta 1920 romutetusta
Kunnerlumivaunut

sekii

k ksiASEAja kol_

taista poistettiin ruonna 1953,
maskin AsEAlainen

iuoMå

1959. Ainoa

iäliele jä:in]t lunivaunu (ASEA:n alustalla)

jåi

odott€lemaan

HKI:tr

mus€on

syntlmistä. Kaupunginmuseo omistaa
nykyisin tämån wunun, joka seisoo Kos-

kelan s:iilltyshallin pe.immäisessä nukassa unohdettuna parin tuniauran
kanssa. Sen näytteille asettaminen ei
nälä todenniiköiseltä. Ku En n}'t eksisF|oMAVAUN! r rööLöN HALLIN TA(aP HALLA
VIJONNA
OMALLA SE SONTARATEELTÄAN
-TEHDYT

LJLKONA SET MIIIJ
1971. VAIJ NUIHIN
TOKSET OVAT MINIMAAL]SIA KUVA J

21]AIENT NEN

Eunun T

1

(ent. A 1), johon jo tutustu-

imme. Xaksi wotta myöhemmin HKL sai
SUOJALEIYT

NAHDMN
SIJOITETUT

toisen sarunlaisen. Vaunut ovat sai<sa-

laisiå perusmalisia hionavaunuja
oti krmmallakh puolella

vaunuissa

alGeleiden viilisså

kal$i hionåkiveä jå

niiden vieressä vesisuuttim€t. Kivet witiin nostaa ja laskea tarpeen nukaan.

Ajonoottor€ina on kummassakjn 2 {
Strömberg GHAT-78. Ajolq^kinet ovat
pöltään upotettua "kahvinyUynallia" ja

a

Mfi0 v00

AXG:n tuotantoa. Vaunut olikt €nsimmäiset, joiden ajovalot oli\åt parivaloja.
Råitiovaunuissa ei as€tuken mukåan sellaisia saanut olla woden 1973 syksyln
saakka, ja nänä vaunut tulkittiinkin
kyseisenä nonna takautuvasti työko-

neiksi eikä raitiovaunuiksi. Kyseisestä
asetulGesta johtuen uudet nivelvaunut
joutuivat käy'tämåän kes:in ja syksyn
1973 åikana koeajojen åikana våunun
keskiviivalle s€nnettuja tilapäisiä laitlisia valoja. Sykystä 1973 lähtien lskettiin laillisiksi raitiovaunuiksi myös pariKummanl<in\åunun päätyihin lisättiin

ennen

r9Toluwn puoltaviiliä

puna-

keltaiset varoitusraidat. Myöhemmin väri

våihtui pienempään keltanustaraidoi
tulseen, ja sittemmin on raidoituksen
osuutta jäI€en lisätiy. Nyttemmin keltaista pinta-ålaa on myös siwseinissä
Våutru 2ua matkasi kuljetusalustalla
wonnå 1992 Cijteborgiin, jossa Göte-

H OMAVAUNU 1 VALLILASSA S INÄ ASUSSA KUN VAUNUJEN KEIJLAT OL VAT YMPABINSÄ
FADOITETTU PLJNA(ELTAISIKS KUVA J, MUI]ALA279 ]930.

borgs SpåNäsarin konepaja poisti hiomalaitteiston ja vesisåiliöt seki asensi tilalle bensiinimoottorikä]-ttöisen t€räshaiakokonaisuuden kehittämänsä
"Borsta-Erik"-ratkåisun mukaisesti.

Niinpä vaunun katolta on nylvään
pakoputki, ja alutan kumihelmat estiivät

pötln leviåmisen våunuå kättettäessä
(aluki \åunussa oli metaltihelmat, mutta
ne veivät mennessäiin kåtukiviå, joten

niistä luowttiin). Vaunun nimike on
nodesta 1993 lähtien ollut työvaunu
(nåin lukee si\useinissä, nutta päätyjen
tekstilaatikossa luke€ edelieen hioma-

vauntr). Vaunu kålttötarkoitus on jokåsyksyisen lehtik€lin aikana kiskoille liis-

Iaantuvan, liukkåan, puiden lehdistä
koostuvan massan poistaminen tehokkåalla kiskon pinnan harjaukella.
Vaunu 2119 on edelleen hiomavaunu,
johon on tehty lähinnä kal<si suurempaa
muutosta: painevesijä4estelmä pelkän
huuhtelun sijaan sekä hionalivien kos-

ketuspåin€en säätönahdollisuus (eli
kältånnössä hiomakiviä voi nrt ki'.ttää
HIOMAVAUN !] 2 I.]ÄMEENT

E

LLA 4.6, ] S73 VAUNUT OVAT V ELA KOKOHABMAITA KUVA T TUOM].

Jo

on rakennettu myös viisto ihmissuojå

tonm€ työkunuista on vaNin rajallinen.
Kaild.i aihetta koskevat kuva-ailstuket

toisen päädyn alle.

KåIdennoden ikåerostaanhuolimatta

wunut oliEt woteen

1992 saåkka ident-

tisiä. våunut ovat alusta asti olleet kalsisuuntaisia, joskin vaunuja kiltetåän
nylgään yleeNä ylGisuuntaisina.

N:iin olemme käsit€ll€et u$den

1955

loppuun mennessä kä'.ttöönotetut hel-

H OMAVAUNU

SA DO N

2] ]9 {ENT NEN 2) KELTAMUSTIN

IOOLÖssÄ KIJVAJ RAL]I]ALA

nlt vetoamme lukijoihin: kuva-aineis-

myös kiskojamn korvil&eena). Vaunuun

oteiaan mielihlvin vastaanl

Loppuhuomautus: .aitiovaunustosta
15.1.1942 laaditussa luettelossa

('lakanas-

sa") Kummer'hitsau$aunu kulkee numerollå A 4jå ASEA-työkal
rolla A 3. Insinöö.i Anotd I,36n on

kuitenkin luetteloinut

vaunuston

sinkjläiset työråitiovaunut. valitettavasti
työvaunujen dolamentointi ei ole ainå
otlut suosittua, joten såillneet tiedot ovat
jokeeDkin ylinalkaisia.

20.12.1944 HKLlle luolttllsta varten, ja
mainits€e vaunut toisin päin eli Kummer
A 3 ja ASEA A 4. Johdonnukaisuuslstä
luotame jiilkimmåiseen versioon ja viit-

Seuråavåssa osassa tu&imme hinausvaunuja eli "hallipässejä". Koska tiss;ikin

taamm€ myös vaunujen muutosajan-

jo nainittiin ylsi selainen, enrme
voi viilttyä toistolta, klrn mainitsemme

vaunuksi vuonna 1928, mutta ASEA
työkaluvaunulci Esta wonna 1930.

osassa

kohtiin: Kummer muutettiin hitsåus-

osassa toistamiseen.
lÄfll

]t10
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Helsingn nitiotiet
ttilläwodh/mmene|lä
!.t:

: \"

4t{ i

I

!

$
Viiihe

r

m€r6sa iull(aisun

HelsirEin railioteiden

und
tl;

tffi
l

#1

å"

f

..*

laieir

tamispbjekft ia kibiblleen
artild@lin liedoista osa elrti var}

heitua F emen lehdei
ilm€styrnist i. Tämän vuoksi

selGteban tib6åi lyhlesti, mibn
suunnitbluqit on ede ryiviime
marrashun iälkeen, Tän*tn
adildelin liedot perusb/at

melidafln

alun tilånbeGeen.

vERii,Jiir.ÄAKsoN RAmonE

Uusimpien suunnitelmien nukaån
veräjälaaksoon liik€nnöisikh linja 2,
Katajanokla(Terminaåli) - Veriu:Uaakso.
Reitti kulkisi Katajmokalta k€skustan ja
Hakaniemen kautta H:imeetrtielle, mistä

Mäkelänkatua, Sofianlehdonkatua ja
Kosk€lantietå Kipyläntien kautta Oulunkyläntidie. Vaihtoehtoisia käåntöpaikl<oja otisivat Outunltläntori tåi Ver4äaa16o. Lisåksi on tutkittu €dulisem-

paå vaihtoehtoa, jos6a liikennöitäisiin
Miiketänkatua ja Pohjolankatua (nylvykkösen reitti) sekä Kullervonkådun ja
K:ipylåntien kautta Odulylänii€lle.
Ykkösen reitti lyhenisi iiliksi Kauppatori - Vallila, ja reitti oltui täsniilteen
sda kuin linjalla 9 15.12.1976 asti. (Ja
yhdeksikön kulkuanan aikanaån supistettiin lopettdalla ensin sunnuntai- ja
sitten lauantailiik€nne ja lopulta laklauttahallakoko linja). Diakonissalåitokette
€i tiik€nDöisi mikään linja, vaån linjan 3
Castr6ninkadun reittimuutos korvaisi

linjån 2 timåD osuudd. CasueniDkåtu
on kuitenkin osoittautunut melko åhtaaksi liikennöidä, ioten roi olla, ettei sinrc saadakaan sijoitettua raitiolinjaå.
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tösilmukoita seki Munkkiniemeen ettå

dun suuntaisena. Korttelinkierto

mielestä pientåloaluejtå pålveleva Verä-

Kåtajanokalle.

kuitenkin aldas ja kallis toteuttaa.

såköintiä ja ruuh]@uttaa liikennettå Kå-

Munl&iniem€sså nykvjnen korttelit
kiertävå silmuRå on rakennettu savi-

Kaupunkisuunnittelulautalunnån
jälaakson linjå poistaa kadunvalsipypylässä. Lisälisi

reitti on liian pitkä ja

måalle. ja raitiovaunun kulku aiheuttaa
maåperän tärinää. Eräs taloyhtiö on jo

wosiklrmeniå pitän)t asiåsta meteliä, ja
n)t on påätetty tu&ia, voisiko l!a'jala}LINJÄN 1 PIDENTIiMINEN
KAI,PFATORILTA ETELiiÄN

Nlt

tutkitaan ma}ldollisuutta råkentaa

ol)mpiaterminaålin läheisjTteen uusi
kääntöpaikka linjalle 1. Kiiäntöpaikl€ si-

joitiuisi Laivasillankadun ja Ehrenströmintien risteykee!. Vuonna 1995 tämä
ratkaisu koetti'n li'ao lalliiksi, nutta nlt
hålutåan tarkemmin selvittää. kuinka
paljon risteyksen uudelleenrakentaminen
ja betonikannen vahvistaninen ja laajen
taminen tulisivat maksamåan. Linjan 1
pidentäminen vaikuttaa kuitenhn edelleen melko epätodenniiköiseltä.

den valkanaån sijoittåa kääntösilmukan-

Ratkaisu on kallis, koska uutta rataa
jouduttaisiin rakentamaan melko paljon.
Siwraidettå uuteen silmukkaan ei mahtuisi. Lisäksi råtkaisu vähentäisi pysåköintipaikkoja ja edelll,ttäisi koko Munkkiniemenrannan-Saunalahdentien liiF
9måalueen uudelleenrakentamista. On

hlvin epätodenn:iköistä, etti suunnitelna johtaa toimenpiteisiin.

Katajanokalla päåtepysäkin viereisen

talon asullaat ovat toivoneet

s:ikin siirtämistå. Merisotilåantoria pidetäån yle'sesti liiån ahtaana raitiovaunun
kiiäntö!åilkaa valten. Tutkittavan suunnitelman mukaan råitiolinjå 4 kiertäisi

korttelin Merikåsarminlatu
LINJAN 4 UUDET

KiIÄNItbUvIUKAT
Myös linjålle 4 tutLitaan uusia kään-

päåtepy

-

Katajano-

kanranta - Merisotilaanl.atu (tässä suunnassa). K;iäntöpaild<a Merisotilaantorilta

poistuisi, mutta alueelle jäisi kuitenkin
pysäkl<ipari. Påätepysäkkj oljsi
Katajanokanrannåssa Merikasarminka-

on

AI"EKSANIERINI(ATU

Alekanterinl<atu aiotaan peruskorjata

Kolmen sepån aukion ja unioninkådln
v:iliseltä osuudelta. Koko katu rcvitään
auki ja .akenn€taan uudelleen. Alunperin
oii tarl<oitus, että raitioliikenne ja jalånkulkijat olisivat sanassa tdosså Amsterdaninja znrichin malliin, mutta raitioliikenteen sujuwuden ja liikennetuNal-

lisuuden vamistamiseksi päätettiin pitä]tyä nylyisessä nål]issa, jossa katuålue
ja jalkal<ä)tävät on erotettu toisistaan.
Ta.koitus oli myös raitioliikenteen
nopeuttamiselsi yhdistää l'lioppilåstalon
Aleksanterinl<adun lysäkit yhdeksi
Keskuskadun ja Mikonkadun väliin sijoi-

ja

tettavaksi pysäkiksi, mutta tästä luowtti
in, koska ei håluttu pideniää kävellmat-

koja pysåkeille. Kadulle tulee kuitenlin
kåtulämnitys sekå jalkakå)täville että
itse kaiualueelle. Töiden on tarkoitus ål
kåa kes:illä 2001, mikä aiheuttanee ajoittaisia poiu<eusreittejä ja panojal<in häir-

iöitå Älekin raitioliikenteelle.
NAn
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BAUHALA
LINJOJEN PYSÄKK ALIIEELLA KUVA JOBMA

TOI.JKOKUUN 2.

MM;N METROKAI'JPUNKI'

Tonaan ralrhmilla
mostinia. Yhtejnen ristevsasemå on Deä](
Ferenc t6r kaupungin keskustassa muttå
ei ol€ ReiF
-,'irå lhteisiä risteYsasemia
rien vhteisoituus on 3o,9 kn Asemia on
+0. vuorovai on adrisin rurihla-aikoina
<eitsemän minuultiå, muuten 5-1o mts

(A Bdapesti l@lelcd6si
&dapestis*i ioukloliikenrctE Bön'uää Bl(v
liiken.
lrorElhålduatänak tr6Pe) eli &daPestin l€uFngin
R6sa,€nytårsdåg

n**-*

nuLuOn *luu

rEbltr

nnuttia. laitureiden digitaalisissa tau-

lisitl(si råitioti4 brlssilini4 HEV-

harut€sata la Unrwuoen vinonb
paikallisjunat, itHinaubt, Sz6dtiyi'ltrorcn

ole tarpeellista. sillä linjat eivät loppu-

elitunilolaad.

toimiltutan tc2o-luwlla
BuilaDeslin liikennehisLoria allaa bven ajånsiiännörlncn bussiriirenne jå
*läliå'iäät, j;i;" kupunkiin pe- aroirFniin
jäueen iohhevosrairiotie neljän woden kulutua ro33
lli''*ii""
maairmansoLa
roinen
äi;i"'.," åuoi jo wonnå dinårrrnriikenne Budåpestiä Johdinau_
i:il;ii:; "ämäar'*
öri vli Lffim.nenwotlaennen HeF vaunoini nvös
'oo.

;''i1,ff:iä;i;:i;'äi;-ni"-' :i*"n:m;ffi ""ffi;:tl,l:lfl;

cnsimmäinen kaupungin sisäisen lirken- nen
t uonna lo?o avattrin M2-metrolinja Siiteen sählöisrettv raitiotie KauPunFssa
uudet merkkitaPaltumar o\'at

"'f;;

L\i*""ii"-a* ;iil"**

r'arjoireFu

lii-

j; b"n"iinitr;vttoi
;ilää?;: ft;rmutta
niiden rene'ssiIä raitjovaunuilla,
r; i, rdim intawosista

al-riaa'

en

Foldalatti-metrolnja

M1

avattiin won-

riin nonna l9oq. muna lalJ<aulettiin

t4

lÄlll0lill

rä.liiitien

oleet uusien metro-osuuksien avåamisia'

lv-

MErRo
BudåPesussä

Mllinia eroåa uudemmista linjoista
vanhemÅalla arkkitehtu rillaan Deåk
F€renc terin asem€å lul<uunottamatta yxLÄrliniån asemat ovåt kauniisti trakelo'tu ;ntisajan nallin mukaan vl&ösliniå11å kältetään keltaisia lotimaisia Junu'
iorka muistuttavåt råitiovaunuja Junat
""",r Lolmessa oscsa, nivelen erottamanå- Jokå vaunussa on

kåki vipPiovipåria

krrljetia kunmassaljn pä?issä on lis;iksi
wnhassa
!ruottå
sata
Yli
taian hvtin ovi.

nålaautt-."t'or.u trnn"lin korkeus on
kiskonhariasta vain 2,7s m joten se on

!ålitettavasti he-

irisäu"k-i" tl'å*'dsiuhlien kun""
Diaki. Se oli Manner-EurooPan ensimmaånalåinen rau-ai"en s:ifrf.Oi.rettyjohdiMutolinjå
åvalråtie. Ensimm:iinen

luissa mainitaan edellisen j unan liihdöstä
kulunut åika Seuraålan jund tuloark"a
s er
ia mä?iränpäätä ne eivätkerto TGin

eräänlain;n tilsnkävttdihme. sillä virrån-

on oikmståan

kaksi

metoå. vuonna 1896 vålmisrunut Mlliniaia wonnå l97O a\anu M2linja N)-

kyään linjoja on kolne: keltdnen vkxoe
linia, puDainen kåkloslinjaja s'nin€n kor-

otto tapåhtuu ajojohtimesta

Junia eiliitetä vhteen, vaan worokaudenaiasta riippuen on sama J'rnaKorc'
Unj; ei kulje kovjn sw:illä måd- ålla'

vain muutaman metrin sYqfdessa'

Vuonnå 1970 avattiin uuddpi metro,
joka kulkee huomattavasti yklöslinjaa
sy!€m:illä. Kalusto on v€niil?ijsti !almistetta. Metron 6emat ovat keskilaituritryppiä, yleeNä 20-25 netiä måanpin-

nan alapuolella. Esikaupunkiasemilta

lö}\y my& sildaituritj.l"pisiå

åsenia.

Uudemmat junat @at tavalis€sti kuusivaunuisiå jå niitä on kanta try?piä. Pää6ia$sa kalloslinjalla kiltetåän vaunupareja, joiden kumma$akin Fi?issä on
ohjaamo. N?nU wunupareja on ta\€]lis€sti kolme, kut€n HetsiDsissäkin. Kolnoslinjålla kä)tetiiän yhden vaunun junia. siis junissa on neuä viitivauDuå, joissa ei ole ohjaamoa sekii ohjaamona E-

rustetut etu-

ja talaEunut.

RAITIOVAIJNIJT
Budap€stisså on 28 raitiolinjaa. Vaunujen alaosa on kdtainen, sitten on ruskea Eita ja yläosa on valkoinen. Myös
muutamiå mainosnaatattuja vaunuja nä-

le€ liikentee*rä. VaDUtD"pejä on kolmenlaisiai kotimaiset Ganz-MÅVAGin
uv-EuDut, joitå näk€e yleeNå kalsi- tai

Linjakilvet ovat samat kuin edelliseså.
Kolnå3 EuDut)5'ppi on tsekliliinen Tatmn Tsc5-wuDusada vuosilta 1978-84,
jotka niimiikin ovat yleensä toisiiNa k)'tkettyin:i }åIdeksi vaunulsi. Unjåkitvissä
linjanun€ron lisäksi mainitaån myös
mäitänpää, edssä ja tåkana sek;i siruilla. Ovien sulkeutussa våmiteteån äå.iin€.ki i. Joillakin linjoilta kuulutetaan
py€:ikit sikili kun kuljettaja sen muistaå.
Kolo verklo on 179 km pitl<;i ja vaunuja

vaunujen

läpi pääsee kulkemaan väiovista. ainakin

teiassa. Kummassalin vaunutBpissä

on siwttaiset penkit. Junien ovien ytäpuolela on kaavio linjasta. Asemiltå löytJry vielä suui kdtta koko BudapastiD
tinjoista.

virranottotekniikka on uudennilla
linjoilla smanlainen kuin meilå. Vfta
on 825 volttia. NiiIä harvoilla pätkilå,
kulke maarpinnala, n:ikee

joisså metro

tii'sin paljaita virtåkiskoja, yle€nsä vain
posliinisteD nuppien päiillä. Mietin vain,

eivåtkö nuo kiskot l€imahtele sateisetla
ilmalla? Junahdutukset ovat myös mielenkiintoiset: matkuståjia varoitetåån ensin ovien sulkeutumissta. sen jälke€n

kuulutetaan seuraava asena. Sirutaituriasemila ina&ustajille kerlotad ovien avautu\€n e.i puolelta, kuin ed€llisd-

nini miritaan vi€lå kerån
aemalle saawtta$sa. Metro ei liikennöi
kovin myöhään vaån viimeiset worot
kulkel€t heti iltayhdentoista iiilkeen. Budape$in metro/maualaiDen on siis mielä. As€rnan

leDliintoin€n

ja tutustuminen on

suo-

CSM'VAL]NU l354VIJODELTA 1S71 LINJAN 2 PÄÄTEPYSÄK]LLÄ, JOKA ON TYYPILLINEN

"PUSKIMEEN" PMTIWÄ RAIDE. S KSIPÄ KAIKKi VAUNIJT OVAT KAKS]SLJUNTAISIA, KOSKA RA DES L.
MI]KO]TA EIOLE. L NJA 2 ON TUFISTEN EN TEN SUOSIMA FATIOL NJA. S]LL/\ SEN BElrT
MYOTA LEE MAISEMALLISTA TONAVAN RANTAA. KUVA JORMA RAUHALÄ 1 1 . ] 0,1999

kotmelBunuisina junina. Ovii:il iejtely on

on 962 kpl. Pysrikicjäkin on kahdenlai-

Eunua kohd€n. Nämå wunut ovat melkoisen \än-

Bia: on keski- ja siu aituritrlpp€jä.
Tåm:in måIdoltistaa se, €ttii .!åunuisa

wosina 1955-65. Kleitys on seuraaE:
edessä ja tåkåna linjmunero ja sivuina
lisiiksi reitti. ToiD€n \.åunutt]"pi on viisi
pariov€å kisittävå kotimåinen kå]€inive-

keillä ei yleensä ole muutå kuitr tolppa,
jossa on linjan Nioitu saapumisaika
juurie le pysiikile. Aikataulut ovat metållisia levyjä, joissa on luet€ltu myös

linen CsM5-Eunu ja vuosilta 1962-78.
NäiUi on väilä lqtk€tty kaksi peräk]iiin.

t<aikli p)€:ikit. Raitiotieliiriojen Dumerosaiat ov?t 1-69 v?ililtä.

yl€etrså kotme kalGoisovea

han niilöisiå ja ova&in valmistuneet

jo

on ovet kummallakin puolella.

Pysä-

Åikataulujen seu.aaminen ontoisaÅl-

ta ta.peetonta, sillä vauDuja kulke€
etenkin ruubla-aikoina muutamån minuutin viilein. Yöraitiolinjoja oD win
ylisi.
Budap€stistii p uttuvat raitiovaunusilmukat täydellisesti, sillä vaunuja
voidaan ohjata mol€mmista piiisui.

zussn
BKV:D bussit o!åt vå.ittään siniharmaita. Bussit o!åt tietFti Ikarulsia,
UD}årissa

l

n otlaan. MallEa on taval-

lisia ja nir€lmå]leja. Suurin osa autoista

on matdisikilvitetty. Edessä ja siwi a
nälqy ajosuunnan mulainen määrånpää linjanun€rcn lisäksi, takana on
pe}.ldi numero. Ovij;iierqs on tavåtlisissa maueissa kolm€ påriovea, nivelnåIeissa neljä. Busseihin saa noustå
kaikista ovista eikä kuljettaja rahastå.
Myös busseissa ovien sulkeutumisesta
SZENTENDFESTATIJLEVAN HEV.JUNAN JOHTAVA MOOTTORIVAUNU 1125 ON PEAÄS N VUODELTA
1983, (IJVAJOFMA BAUHALA 131O 1999

våroitetaatr äänimerkillä. Bussien
isttrimet ovat yleensä kångaspäåUysteisiä. Bussit pFiihtwiit yle€nså kaikila
mmtn0 15

pysäkeillä, muutånia pikaworoia luku-

unottamåtta, jotka iunnistaa punaisesta
neliöstä linjanuneron ynPänllä. Nämå

bussit lysähtrv;it vain tärkeimmillä

pysäkeilla. Bussipysii}jt ova! samanlaisia

kujn .aitiovålnulysäkit. Linjoja oD 160,
reittinumerot vrileillä 1-100. NIyös yksl
linja 2oo-särjasta ]ö}tl-\. Yaliniojen reit-

tilumerot ovat

1-182. Yo]injoista kcrtoo
myds linjanumeron yhteydessä olem Etirjain. Bussien iinjapituus on 715,1 kh.
Busseja on 1830 kpl.

JOHDIMUTOT
Johdinautot ovat punamustia. NiitäkiD
taellisia sekä nilelmalleja. ravalLincn
johdinauto on Zi!-5 -t)1T!iä. ovijäries'
tys on 2 2-2. N-ivelmallit on unkarilaista
ILarus 280-T -malliå. Niissä puolestaan
on rcljå orea. Autoissa istutaan mustilla
muolipenleillä. Plsäkeillä on saman'
lainen varustus kuin bussi ja raitiotie
oD

KÄI DE5TA L]Vs-MOOTTOF

VAL] N USTA JÄ PE

M OOTTOR !'ÄI] N L]T 33] 7 JA

FA\AUN

U

ODOSTETTU J UNA L NJALLA 49
KL]!/A JONMA FAUHALÄ ]O ]O ]999

SIA MI]

33]9 OVATVUODELTÄ ]962

p1säkeillä. Johdinautot liilluvat relko
suppcalla alueelld l'cstin Puolen esikaupungeissa, muita osa linjoista tdee m)ös
kestustuån. Johdinautolinjoja on 14. rrh
teistiluus on 5o,.1 lm. ,lohdilautoja on
2.19 kpl. Ne liikennöivät ramuviidcstä

ilra)hteentoista. Yölinjoja ei olc. Linjanumerot ovat 70-83 välillä.

MUUT LIIKENNEVÄLINEET

BKv:n alaisuuteen kuuluu

edellai

mainittujcn lisäksi II6v'paikallisjunalnr
ja!. Näiiä linjoja on neljä. Junat on
lalmistettu Unkarissa ia DDR:ssä. HEV
on lyhenols sanasta paikallisjuna. Namä
linjrt ei!ät tule aivån ydinkeskustlan,
vaan jää!ät met.oåsemille. josla natla

jatkuu Detrolla tai .aiLiolaunllla.

]ÄIIMASFAIARÄDÄN YLÄASEMAL Ä (L]VATTL] JUNA 64.54 ON PERAS N VI]ODELTA 197!L
I]AM VÄSIIÄI,IIAFJ ESTELMANA KAYIETAAI'] TALLA HAOALLA ABT K S(OA KI]VA J O FMA FTAL]I ÄLA

Kaukaisimpia csikaupunkeja Palrelee
Hav junicD lisaksi Unkarin valtion
raurareiden

(ItÅv) sähköjrnat.

x{oszlaä t6rin läheltä lähtee luonna
187.1 liilenteclle auttu hannnasrataliDja
]tös S,6chcnyi-wo.e1le. Nykviset junat
oval punavalkojsia ja valmistettu Itävallassa. Ne liikennöivät sanaaD aikaan

kuin muutkin kaupunsin liilcnneviili

Hammasrataradar

!aäleaseman

lähcltä lähtee 11 kilometriii pitkä kapea_
raiteiren (76{) mm) rlutatic, iota lii}en

nöidään päivittåin boislukien talvi

maanantait). Tåm;i on cniinen pioneeri
.autaiie ja nyl<yiseltä Dimeltään Laste!
Råutatie. !eturinkuljettaja ja junasuorit
tajat ovål aikuisia, nrutta lruuten hen

kiliil!nia

on !elkäsiään larhaisnuo.isoa.

Reitti kiemuicelee liehättävässä metså-

måisemassa. Radan toisessa päässå on
raitioiielinjar 56 päåiepysäRi, joten tål1e
radalle on hlaät yhtetdet leskustasta.
l.inMworelle kllkec kanniisti entisöiBL]DAVAF
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t!

r'inorata eli iunikulaari, joha aloittj
liitenteen vuonna 1870. Tässä laiiteessa

ei k€lpåå BKV:n liput, vaan

siiha joutuu

ostamaar edkseen oman tipun. FuniLT-

laari ei liikemöi parillisten viikkojen
maanantåim, joka on huottopäivå.

MATIGUruT
BudapestiD lippuj;ii€stelmä on ylsinkertainen. Vyöhykkeiei on vain yksi, Bu-

dap€stin kaupunki, jonla .ajojo sisäpuolela pys,eät kåikki linjaL lukuunotta-

måtta HEv-iunia. BudaDestissä ei ole
kii$össä laiDkaån lsteDlippuja.
Kertålippu maksaa 75 foritrttia. Lipdla

ei voi vaihtaa. Kertalippuja mlydäån
metroaemilla, kioskeissa ja joissalin hotelleilsa. Mebossa on olenassa vaihdollisia lippuja å 12o Ft. (1oo ft = n. 2,50

mr)

Kertalippu pitiiä leimatå leinaulait-

tesa

aina liikonevälineeseen nousts-

sa. KuUettajat eivåt

mly lippuja. Buda-

peitissä on kiiltösså avoitr lippujärjestelmä, mutlå pummilla-ajosta joutuu
naksamau viilittömästi kiinnijåäVååD
Ealon. Tu.istilipuiksi sov€ltuvat päviilippu (600 Ft), kolnen p?iivän lippu (12oo
Ft) tai viikkolippu (1550

ft).

FöLDALA]-I METRoN UUSIN JUNAYKS KKö oN NUMERo 43 VIJoDELTA I937. YKSIKKo KoosTIJLj
(OLMESTA KIINTEÄSTI YI]TEENKYTKETYSTÄ MATALALATT AVAUNUSTA. KUVA JOFMA BAUHALA

Budapestis-

viipwä \oi hån}lja BKV:i
kåntalo.tin eli kuulauai- tai ulosilipun.
Näitii lippuja ei tNitse leinåta, mutta ne
så pidempä:in

p€stin joukkotiikenteessä tunneta.

on nä)tettävä tarkastajan kohdålle

M€boas€mila €i ole hissejå eik;i natalalattiåJatikoita ol€ toistaiseksi
täiin
.fh
Rapparefta. rtnoastaån ttLv-Junnn paasee lyöråtuolir kaDssa, jos aiustaja on

sattu€sså. Tarkastajilla on pumineD kiisn
varsinauha ja h€ ovat nåin ovetasti
kätke)taeitä tikijoukkoon.

bussi- ja johdinautolinjat. Linjalarttå otr

m€lko pienessä mittakaavassa, joten
paljotr keskustassa

liikkuvd låDnattaa
joulkolii

hånklda }aupurlikartta, johoD
kennelinjat on nerkitty.

MUSEOT

UNIAMRTTA

Yt"ssrÄ
IåltenauDuja ja py&ätuoleja

Budap€stissä on pienimuotoinen metei Buda-

BudapBtisså on h}!å linjalertta, johon

on merkitty kaikki m€trc-, mitiotie-,

vasiti Mtzeun, joka
tdin metroasenalla Kåroty körnt -kadun atikä]täviissä
.omuseo Földålatti

sijaitsee D€åI{ F€renc

alkup€r;iise$sä, mutta kiiltöstä poistetus-

sa tunnelissa. Esillä on vånloja met-

rovaunujå, karttojå ja nuuta €sineistöå.
Museo on auH tiistaista sunDuntåihin klo

to-17.

LiikennemNeo Közl€ked6i Mnz€um
sijaitse€ Goitteesså Vårosligeti könit

11.

Museo on samålla tavalla auki kuin

metromuseo.

w.kn.iithu.

V€rl<lo-osoit€
Liih€ll€ pä?jse johdinau-

to\lnjo la 70,

ja 74.

72

Szentendresså

Nsaån 20 kilometir

päässä kaupungista pohjois€€n HEv-

junalta sijaitsee rnus€o.aitiovaunujen
kokoelma. sijaintipaikla on paikalisjunavarikola, nutta onko kokoelna muodostettu avoinm olevaksi museoksi ei ole

' A Budapasti

.fflomeiåc

6

iårati

koz ak6d6sr€

KAKS UVl.MOOTTORVAIJNUA MULT PPELA!O9
SA LINJALLA 19. LÄHINNÄVAIJNIJ 32]OVUODELTÄ
195€. KUV,{ JOBMA BAUHALA 11.]0,1999
Ml]lt tn0

t7

ei

ole

ioll.i

.tvoi3l.'

hinkåån

Ibuppatorile. Kauppato.in ja Kataiarokan viilin€n Nuus ajettiin bussi a 4x

Eittiär bussitinjan 16 pysäkld "KauPpato " - Etelä€splanadi -Pohjoisesplånadi - Katåjanokan låituri - Satå'

makatu. Katajanokalta ajettiin reittiä
Kåtåjanokan taituri - Pohjois€splånadi -

Unioninl.aiu

- tinjan 16

p)tsäkki

"Kauppatori".
d21.l[lcll

fi

eti tiik€nnsaloetuisuur-

ja pysäLli-infornaatiojärjstelmää laajennetaan. Joukkoliikennelåutakunta
(Jlk) on hlaik),nytpmståmissutmit€l'

nan, jonka mulem järj€st€ln:i laajenee
ensin linjå]le 10 ja sitt€D linjoine 3 ja 7

[AlTlotl[J0JEtl 3t, 3I JÄ { perjantaiaikåtaulut muuttuivat 3.12 1999 allaa.
Kello 22 alkåen ajetaan kut€n tauantaisir! mil..ii merkitsee liikent€en tihen-

'

lrsttilswsPilvii

i.

maanantaina

6.12.1999 bussit, raitiovåunut

noudattivåt

ia

metro

sunnuntaiaikatauluja.

Afluyön bussit o1N - 07N liikenndivät

perjantain ja lauantain, tauantain jå sun-

nuntain sekii myös sunnuntain ja
maånåntain välisinä öinä. Helsinsin sotilasläänin påraatin

woki

raitiolinjoilla 4,

74 TBja rojäi Ho 10.30 - 12.30 ajamatta
reitti Postitalo - Mannerheimintie Kisåhalli molemmissa s unnisså. Ne
ajoivat poikkeusreittiä,4rkadiånkadun ja

Lisäksi veauduraan optiolå järjestetmiin
laåjentmiseen myös linjoiue 6 ja 8 Eekii
liit<enne\åloetuisNkien laajentamiseen

koko linjåverkostole. 423laittein länstettuja nivd\åunuja on nlt 24. Kanteen
matalalattialåunuun asennetaan parhail'
laan puhe€nå olevia tåitt€ita. Iaitt€et tul_
taan asentamaan kaiLliin 2oo-sarjan

uusiin våunuihin ja lis:i\si 38 niv€lvaunuun, jotla o\,?t 'linjoille 3 ja 7 sopivaa kalustoa". Valinnassa suositaan
katustoa, jossa on jo rnatkutamon sisänä'töL Optiona varaudutaan kåiklden
niv€haunujen selii tois€n hånkinta€riin
matalalattiavauntrjen vårustamiseen.
Pys?ikkien infotaulqia hånkitao korkein-

Runeberginkadun kautta. Bussi 24 ajoi
reittiä Mannerheimintie - Salomonlatu Annankattr - Eteläinen Råutåtiel'atu Ärladiankatu. Postitalon p,siikld oti pois

taan 1O kpl, sillä ne o\at kålliita
Unjan 4 säännöllisrys on lautakunnan
mukau paråntunut ja woroväit ovat
tasaisemmat po. järjestetdin ansiosta.
Bussitinjalta 23 matka-ajat lyhentyivåt
niin, ettii linjalta viihem€ttiin yksi woro

autoasema -

pååasiassa woden 2000 loppuun men-

kä)töstä. Erottajalle päin r€itti oti
Runeberginlatu - Knnppi (M) - Linja-

-

satomonkåtu

Emttaja. Ylioppilaiden soihtukulkue€n aikana klo u.oo
- 17.30 raitiolinjoiltå 38ja 3Tjäi ajarotMannerheimintie

ta reitti Arkadiankatu - Runebergi.katu.

Ne aioivai poikleusreittiä Kisahali Månnerheimintie

- Postitalo. Raitiolinia

4 ajoi noin klo 18.00
18

[Al]t0

t[l

alkaen

Va.ia liikennevaloetuisuusjärjestelmä
poistuu tuNatlisuussyistå käytöstä
nessä. P&i kertaå on såttunut u] 'aava
tilann€, kun 6oov:tr jännite on kdannut
ajojohdosta ohjauskojee$en.

Xllllotlt/J0ltll

6 JÄ 8

nlihöån kuluw

woden ailda ku!ätaidettå, \alokuvia ja
eläviä elirykiä. KulttuuriratiklQ oD yksi

kulttuurikaupunkiwoden 2oo0 han-

k6.rot.

titå

l&eista. Helmikuussa raiteille.ål<ennettiin Ateneumin taid€rnuseossa åvattuun

Hugo Simbergin näyttely).tt liittlvä
elänyksellinen osuus. Helmikuur 22
päivåstä ]ähtien ratikkånåtkustajien
k€skuute€n laskeutui simbergin
maalauksien tunnetuin håmo. haavoit-

tunut enkeli. EDkeli natkusti piiivittiiin
tinjala 6 klo 7.3o - 9.0oja 15.30 - 17.00.
Perjantaina 25.2. mtil&aar kömpi hel)lttävä piklopiru kåksosined. Myös ratikan

ko stelu vihiasi taiteili.ian

tuotaDtoon.

Näyttelrn hengessä toteutettu ohjelma
jatkui ratikNsa 26.3. asti. Kulttuuri_
ratikat ajoivat normaaliliikent€en reittien
ja a ikataulujen mulais$ti.

lfll lllilll

sr$ll

t

H€rttoniemi (M) -

Susstu[Jl ll.
Korkeasaari

(Mustil<kamaa) , liikemöi kouluien hiihtoloman aiLana 21. - 25.2.2ooo myös d-

hsin. Linjåa liik€nnöitiin viikonlopun
aikataulujen nukaåIl aanuliihtöjå lukuun

ottåmatta. Lähtöjä

oli

puolen tunnin

v?ilein Herttoniemstå klo 7O.O2

- t6o2

seki Mustikkamadta klo 10.15 - 16.15
Seuraavia Helsingin sisinsiå linioja iå

koululaisl;ihtöjä ei tiikeDnöi9 hiihtoloman aikana 21. - 25.2.2OOO:
-ruuhkalinjoja 64S, 67X, 85vja 86S

linja 85 Herttoja 14.02, linja 927
hhotieltå klo 8.30 ja 14.15, liDja 54
It?ikeskul$esta }lo 7.1o, 7.50 ja 8.20,
-koululaislåhtöjä:

niem€stä ldo 13.02

Piräjänmäeltä ldo 15.30ja 16.14.
lrrsrflGl stsiitsflt uilJflt 9t[. Kud.imäh -

Konhna (M) - Kotikonnuntie, urorcviili
lyheni 16.2. alkaen ruuhka-aikoiDa 7 minuutiksi. I2umtabin päivlillä ajetaan 10
minuutiD vä€in. Ruu}l}a-ajd linjaå 94v
Kontulan meboåsenalta Kivil*oon alettih ajaa 14 minuutin vålein. Osa liikent€estä hoidetd pikkubusseilta. Pikkubussit oet palvelulinjoitta tuttuja midibusseja. Midibussit ajavat ruuhkaworoissa ja viikonloppuisin.

StU UllJllu

5l! (STA/PKI) kä]tetän

parissa worossa nivelbusseja, uihinnä

autoja STA 181 ja 187.
Ll!/JtB0SsIr $/slx irstflå lalkopäivänä
23.2.2000 P. Tyllilä Linja Oy:n auto 21,
Volvo BIoMA-ss/Wiimå Combi -nivel oli
seuhninjå]la 143. Myös mu la seutulinjoilta oli alihanlinta-ajoa (m.) lakostå

johtuen. JoillåliD tålonalaisilla linjoila
ajettiin esimi$loimin (15o, 15oAja r54).
?MXTUPUU(ISEUTUI

tos[mtll t AKr-tuk-

ilalotr aikana 8.3.2000 liik€nnöitiin linjaa 74oM Metlunmäen metroasemalta
vantaan NissakBeer klo 6 - 9 ja 14 - 18
väisenä aikana 3 - 4 k€rtåa tunntua, linjaa liikennöi unj€buss.
16.2.2!!0

[ Gr

PAwttUtl[Jl alkoi ajaa

l(0 TUU mMUBUSSI alkoi Kontulastå
Mellunmäkeen ajaessåan poik€ta Kon-

tulån metroaseman kautta. Muutoken
tarkoitukena oli pedtaa Kivikon alueen
palvelua. Aikataulusta jä pois tihtö Uo
15.18 Kontulan metroasemalta Naapu-

rintiele.
vl'
i$iilsli u JuÄ alkoi ajaa concordia Bus Fir dd (entin€n Stå8€coach
Fintand). Uusi liikennöitsijå joutui kui-

n

tenkitr luoloaamaan entbeltå nelkoisen
näårån kålustoa. Linjebussin !ålustoa on
nålqrllt Vantaa iinjoina myös ålihanlintojen johdosta.

TalGilTljetus Oy.

tlllltil lll lc-z. ålkaen k.ksi
palvelubussiå. Uusi palvelubussi ajaa
vanlan r€itin lis:iksi Meri-Råstilaan ja
VU0SAImSSI

Nordsjön kartanoon. Bussi ajaå Vuosaa.en pohjohos6sa myös Råntåkivdtien ja
Melatien kautta. Uudessa pah€.lubussissa

€i ole emäntää. Toinen Vuosaaren palvelubussi jatlaa lähes entisellä reitiläån.
16.2. 2ooo l?ihtien bussi on ajarut ainå
myös M€rikorttikujalle ja k;iyn}t kutsusta

mvös Vuosaåren kirkollå- Aikåt,ul,,

HKL 339 TO

fiXtr mn0nu UPUrulIl kalustotiianne
oli myös naåliskuu puol€ssa väli$ä se,
että måtalalattiavaunuja (va.iotram)
kilt€ttiin vain linjån 10 ruu]*anoroissa
19o ja 195. varmimmin esiintyi @uu
2o5 worosså 190 (ip). Linjakiirtössä on

Ml PUHELINLUETTELOMAINOSVAIJNUNA TAMMIKUUSSA 2000 KUVA: JORMA

havaittu ainoaståan \åunuja 2o2, 203 ja
205. VuodeD 1959 Euuja on nliltratt
l:ihinnä linjoilla 1(A) ja 2. Linjalla 1(A) on
ollut usein joissakin valio- tai ruunkå'

woroissa Nr-vaunujakin. Seuraavista
RM3-Valm€teista on niukasti (ios ollenkaån) liikennehavaintoja aivan viine
ajoilta: 20, 23 ja 26. Vatrtru 26 on saat-

tdut ollå liki iuoden pois linjå]ta.
llll 205 0[ [Ltlll 9.3.2o0o koulutusåjo]la
linjala 4.

t/lll+

84 VAll'tlsrul maEaskuusså ja

havaittiin 23.111999 linjan 38 worossa
28 vielä ilman mainosteippejå. si$emmin
omt rzlmistuneet NrII+ 112 ja N.I+ 43.
Vaunu 112 n?ihtiin ko€ajolla 15.12.1999.
Vaunu 43 haEittih modemisoituna linjallå 1A perjantaina 25.2.2000.
UU00EI/ 1959 VAtiltT.VtU U 25 on palannut
liik€nteseeD maaliskuussa 2ooo lil.i woden s€kontajalison jiilk€en.
llt.tusstuflGlllttfl tul0r 8823, 8824,
8837 ja 8838 (Scania N112L/Wiima) on
poistettu liikenteestä.

lllG[U$SluliEllllt

S$ kä]'ttöönsä

kesän

alkuun menrcssä sbäisiä linjoja vårten
seuraavat uudet autot:

3 kpl

Scania

FAU HALA 24.1.2000
NAUI0

rr0 19

L94UB6x2/Canus K2o4 city L, 5 kPl
Scånia N94uB4x2/lahti 4o2 selii 9 kpl

Volvo 7ooo. Scaniåt siioitetaan tarjouskilpailussa voitehnb tinjalle 54@) ja
Volvot tinjoile 8o(A) ja 93. HKLBussiliikeme saå €lokuuhun n€nnssä
seuraavia s€utulinja-autoja: 5 kPl scånia
L94uB6x2llkårus 894, 10 kPl Scania
L94UR4x2ltÅ\n 402, 9 kpl Merced€s-

Benz o4o5N2 sekä 5 kpl votvo
BlOBLE/Carrus K2o4 City L HKLBussiliik€nne oli tuoreimnan seutu-

tulinjan 452 (tai 453) jonain versiollå.
SUollE!/ lUBlSIruru 0Y Sll maaliskuu$a
uusia voho BIoBLE/Ikarus E94 -autoja.
On haraittu kålrialc€linen auto 246 seki
teliautoja 166 - . Autoja oD alkanut €siiDtyä liik€nte$sä Daaliskuun puoteD ilin
jätk€en. T€libussejå on såtunnaisesti
liikkunut s€laisiltakin linioi]la joila normaalisti kiiytetäiin kaksiålselisia autoja.
HanLhtaerän åutoissa on ensimmiiistå
kertaa linjaHvissä näiiränpäät€kstit.
SIA:il Ylfil(olu 0U $ustUUS$l 3eiso-

liik€nteen tdjouskilpailueriin suurin i"oit-

massa Tampereen liikennelaitoksen
(TKL) tdi-Scånia/hhti nro 229!
nTY3-4RåbaSTI:[Ä 0

myös muutåmia T\uuntien suuDnan lin_
joja, mutta niiden sopimus koskee vain

MAN/ftårusta Askaisten Auto Oy:tl€
STt 290 0ll 16.3.200! seutulinjala 248.

tåja. HKI--Bli såi mm. linjat 109(T),
132CI), 5ooT, 5o1T ja 5o5. HIC-B]i sai
yhtä luotta, koska Leppäraarån kaupurliaia liitJntiilinjoine€n otetad kilt-

"Pätkä-Ikarukiå' kä'tetåän yl€enså
HelsiDsin sisäisillä linjoilla. Sanana

töön jo syl(sylä 2001.

p:nvänä auto 3 Nolvo

lll(t.lu 0ll l(0ttlltw STA:n

Scania

E94 -teliautoa.
Samam aikåan SIA:Ia oli lainassa HKL
L94uB6x2/Ikarus

9802 ffolvo-teli). Tämä

tapahtui
helmikuun €Nilrm2ituelä puolbkola
0.Bu: tilSlllltilslili luowtetuihin sdjan 9912 - 9932 (Volvo 7oo0) autoihin ei
ollut asennettu rotkustamon tal@osåan

tisä-äänieristeitä. Nlt niitä on al€ttu asen_
taa nyös satu ålkupään autoihin, mutta
autossa 9917 eriste oD all.ånut inoilla ja
se pysyi paika.llåån liiheiseen otetanloon
teipatun laudånpätkin alirlå.
llt 920t 0[ IAYS[0HflIlr, måalanu ja
'!ärustettu kultånumeroin. Havaintoja on
nm. tinjoilta 52ja 21V(!).

xlul.tlltusl(Uussl

lK:

linjala 42 on

uhkå-aikoina kulkenut auto 8633!
fl0 9t05 [[ l(0ull ilUI pahoin etuosastaån. vauriot owt etukulmassa ovipuolelta pahat, vaiklG våståpuolena oli Pal(ettiauto, jolle €i tapåhtunut mitiän suurta
eikä sen kuljettajallekau.

HilLil lllloJl 88tl - 8118 on ollut ytlåttäviin runsaasti ajossa tiin?ikh talvenå.
Autojå on niikln)t myös settaisilla linjoilla, joilla niiti ei odottaisi n?ilevän (21V,
ni\€ltinjaj 42, nivellinja; 62, kåasubussil-

inja). Linjojen 14, 77, 24. 32

j^

57 ei'

matalissa woroissa autojå on esiin$nyt

€rittiiin mnsaasti, miki on tä)€in luonnollista. Näden autojen kohtalon hetket
atkaEt olla käsillä, eli Te, jotka haluatt€
ottaå kuvia näisti åutoista, toimiLaå tänä
kevåänä, sittå eisi k€sänj;ilkeen huomatta!å mälå H(L:n 198olu\un autoista
iää pois kä]tösri ja siirtty mt?ntivarasm$nlflA

!.3.2000

lll{t 9839 linjallå 58.

Näin ollen OnniCiBnE on voinut matkustaa myös låntiÄ€en Helsinkiin.

ruSt lll0(0 Ä 153.2000 aamulta HKL
ja HKL 8a'7 llnialla 42.

9106 linjalla 52

Linjalla 42 tuntuu olevan useimpina Päivinä ainalin yki lyh]'t auto liikent€essä,
viiliUä jopa keskeUä pävää tai lauantaina.
I0[STll t 16.3.20!0 HKL 8921 oli s€u-

20 tAl[lm

u) oli

BloL/Cru

CitY

s€utulinjalla 247. City U:ita ei

myöskäätr yleensä kä)tetä seutuliikenrtnsi.Liil/

u Jl

0r 5 (vårlempi), BHo-

888, Scania N112cl/Wiima n. 1988, oli
linjalla 69 maanantaina 13.3.2oo0. Näin
ollen MLO:na on kåIsi autoa liikenteessä

ttHsÄtill u[JÄ 0t r (scånia N113/Iå]ti
4o2) on palannut liikenteer€en parin
kuulauden mittåisen kolarikorjauks€n
j?ilkeen. Korikoiaus tehtiin Viltihteetlå

ldden Autoko.i oyJä.

tlt! 18 {Bit.88E) UflJA[l 78 korkea$a
vuorossa 16.3.2000. LiDjan 78 korkeissa

taiouskilpailussa voit€tuille vadaån

sisäisile linjoine, \aiu(å joita]<h ykilöitä
on il<}rlt esinerhksi Helsingin linjoina
7o't j^ 7oY. Vuoden alussa Vantaan
sisäisi ä linjoina n,ikyi aliha*imoista ja
kaluston wokraulsesta johtuen suuri
joulko Linjebussinlin autoja, oli "Ma]mön S€niaa", "Paavo Koshsen låltia",
Kjöpenhaminan "tanskandosseja" yms.
Concordia Bs joutui ottåmåm udelleen

ajoon wosien 1988-89 Volvo BIOR-

6zwiima M31o:iä, joicså on ovet 1-1-o.
såtunnaisestr on ha\åittu ajossa autoja
Volvo B10M-6o/Wiima K2o2-1o1 \'rn.
1988. Auto 345 (ex Auto-AFelå 45) oli

esime.kiksi 16.3.2000 seutulinjalta
1941195. Tämä on siis Volvo BloR6zwiimå Combi.

0Y ullJt[USS tlruflD r m)anti\amstoon ovat joutuneet mn. a&ot 227 - 23o

sekå 321. Ainal.in kuusi

Volvo
BIoBLE/Aåben.aata on siin€tty tuIåisin
Tans}åan. Äutot 231, 232, 238 jå 239 aje!
tiin 3-3. Tanskaan mer€våän laivåån.
Autot 233 ja 240 menivåt samaan ositteese€n

jo åiemmin (11.2.2000).

uil ur/Jrr 0t (lolllsl0t/ aulo 0Y) hånlkii
tietuivästi M-B O53O Citaroita voittåmalt€en seutulinjalt€ 611. Lähilinjojen

kolnesta Scania Llr3c]-B/wiilna
M31o:stä ovilla 1-1-1 (im. 1990)

kaki on
siirretty KA:Ie Lahteen. NAB_83r on
edelteetr tåiilä etelässå.
N r0HJ0Ll IAUPU tltlllft I Ä8rllf on
tulosså n€ljå scånia L94uB4x2ll-ahti

vuoroissa esiintry alihankinta-ajossa
nelko yleisesti MIO 17 GFO-633) tai

402:ta seutulinjaa 160 van€n. Autot h evat olemaan 13,4 metriä pitkiä ja niihin
aiotåan måhdtrttaa liki 50 isbrupail..låa,

v?ileissä kutkevå GAv73R-vaihteistotla

joista osa on låppiiistuimia.

Ttt! ttufl UllGflilt 0Y 5:tl tffina påättyi
keFostalon seinäiin Pajamäessä tammikuun viimeisenä p€rjantaiaamuna.
Auto oli bappiå Sisu BT-s8BPT/camo

myös auton 834, SFI-61o, Volvo B9M6olwii.ma K2o2-221, jossa on Allisonautomaaftivaihteisto. Autoa on kiiltetty
tihimä våra-autom Espoon linjalta 35.

juuri edelä mainittu auto 18. Metsiil?in

varustettu auto on kylä hiukan outo

l!l. 1988. Alusta oli oikeasti
paljon vånlempi. Auto a oli ajeBu alihankhta\ orcja autolinjalla 50. Etupää
k;nsi wrsin huomattavat vaudot, Eikka
kori sinänsä s;iilytti muotonsa.
$ll(UUEnS 0Y UYn pikkuista M-B
Lissabone

O4o5N cNG:tä

(naakåasukälttö)

Haaso palvelulinjala. Auton reHsteitunus on VTT-573. Auto on selv;isti ly_
hy€mpi kuiD TLL:n vaståarät.

IfiS[(uUtIUlGtt/ YÄn.E$

(MB

O4osN/Iåhti 402) on esnnt',nlt HelsinLi-vantaan lentoasemalla. Auto tien€e
mwty pois entiseltä o:niståjaltam. Yhtiö
liene€ Dyyn}'t pois myös M-B/Ajold<i
CitF (BIl-393), sillä sileki:in ei lö)ttle
enäå iuontevaa

kiiyttöå.

IUS fltlut/D

0Y P0HJ0LI UPU l(lult t 18 on
sii(änlt Turusta päiilaupunkiseudutle

[I

P0[J0tlt/

siirtänlt entisd

l(ÄlrtU
P.

flUllft E |l on
q:n autot

ryllilä Linja

864 ja 874 Turkuun ja niitå kiltetiiiin linjatla u. Autot ovat Volrc BloM -alustaisia

ja koreina on wiina M304 ja winna

cornbi seL;i vfiteistoina voith ja z,T.
ffSftflDlll ll Jl 0Y 0[ ha.]kinut lisää
busseja kåsvane€seen linjaliikentee$en-

sä. K€väiillä 2ooo wL ajaa alihankinta\roroja päå6ias3a linjoilla 132, 156 ia
213. Talv€n 1999-2OOO

seuaavat bussit:

6.

aiLea

on ostethr

EYC-435, M-B

OH1625L^an Hool Äliz6€ \d. 1990 ex
TransBus EFE-8oa; 7, EFE-123, M_B

OH1625L/wiimå Combi \an. 1990 ex
TransBus 23; 8, ZBE-408, Scania
Kg2cl/Kutter Deca 320 vm. 1988 €x

(entinen

Linjebuss 8 (alun p€rin 14t- 8); 10, ZHK-

Stagecoach Finland Oy Ab) sai woden

3o1, Scania BF-BRlu/Wiima Combi
("koritettu") vm. 1989 ex Linjebuss t
(alun perin WL 1). Lis;iksi auto do 3,
U1ru-5o9, Scania Kg2cllKutter 9' un

CoilCon0ll

39 lutta Volvo
BIoBLE/Ikarus E94:åå. Niistä 14 on
2OOO ålussa käl4töön

tetiautoja. Autot sijoitettiin ensisijaisesti

uudstad. Wstendin

1985, on maalattu

TUH-107, Volvo BlOM/Wiima l(2ol-1o2

muut liihiliikenneautot ovat, 4, IJI<E-214,
Sc ia Kg2cl/Kutter 320 D€ca vrn. 1986

m.

L113CLB/lahti
4oo vrn. 1991. TilausliikeDteesea har-

lainkaan Volvo Btol:iä, toinen myytiin
vainion Liikenteele ja toinen Koskilin-

ja 5, HFM-832, slnia

kittiin Länsilinjojen entinen volvo

1983.

TUnUSSI

n0:il Y[IÖltd €i ole

enää

joitle. Kuitenkin tu*ulaiset yhtiöt ovat

Decå 360 (EBE-566).
nuP /cru utl(t flEums (Tra,)

ha.ld<ima seitsemän Volvo Tooo:ää.
Vil i PluilU 0Y 8t, on Scaniå

Scania
CN94UA6X2 Omnicity -nivelautoa. Autot

L94uB4xz/l,ahn 4o2. Eipä Paunu s@nioita yleensä ole hankkinut. EbIåpä

ovat matålalattiaisia koko pituudeltaan.
Lisiiksi liikenn€taitos hanlikii neljå teliautoa S@nia L94uB6x2llanti 402 sekii

Paunutr is:intå oli luk€nut mainoslaus€en
"Te€ kut€n Volvo, Gta S(nia!". No, BU

Scania

ja Volvo-S&nia -tuusio jäikin diltå osiD
vain haåveeksi. Paunun Scrnia on Bitä
vdtoitr todsinta totta, autoa ajoikin laLon

BloM/Kutter

urlrrlftil
hanlikii wonna 2ooo viisi

yhden

midibussiD

N94u34x2/låhti 4o2.
nUfl nUru 0lll Ulfftl ttltl0s CIUKL)
kiyttiiä edel€eDlin woden r98r Volvo
BloM/Delta 1oo OV -autoia.
Stuu/Deltå City S:t

m.

lekae In}}tyjä BRnIM:iä ei en:iä woden
2ooo puol€lla ole kiltetty, viimeis€nä
1o8 (ex

ltrlo-

1o8)

viine slyskuussa, siis Vainion omistukrUnUil

U JI-lUn

tltiiryhtiö)

flr

(Koiviston Auton

M€rcedes-Beu Citalotovat
HKL:n vastaavista poiketen tåysmatalia,
toisin sanoen tahmmaisillåkaan @i]la ei
ote lainlaan askelmia. Ilmeisesti moot-

toritilu

muodon woksi näissä Tumn
Citaroissa on tala-alGetin j;ilkeen kal6i
paripenlikiä periikkiiin selkiitrojå eteen-

piiir, mikä on !åI!in enneniilemätöntii
suomessa. Tl,A:lla oli 7.3.2000 ajossa
lähe, kaikki etrtiset HIo:n autot 8516 8520 pi&illä sårjoila linjoila 32 ja 42.
Linjalla

11

aikana yhtiötr toimitusjohtaja Måftti

jauksessa.
EIPÄ|,

Snl

6023 on tietuivåsti

n / muruilflmnft ffttyviit Bin

jatkuvat. Helsingin aseme uudet rait€et

17-19 olat jo läh€s valmiit laitu.eiDe€n.
Su'r.in osa kaupunkiradan raiteideD
kiskotulc6ta viililå Helsinld - Pasila on
paikoillaan. Liikme di e rait€i € tiilä

smaDlaisen

Ikarus-ko.in saanee woden 1985 Voho

kulkee våin pohjoisemman sillan miteita
pi&in. Seuraavåt liikeDöintimuutob€t

tl[0[[
h

tlllllflTEtllii

0

jo viideskin mata-

r\åbus eli LL 328.
Pon U JAIoYr SCllllA K112CL:I TSK-

ja -865 orat saaneet uuden Ikarus
895 -korin ja siwnumerot 29 ja 30.
86.4

Vastaavå TUJ-373 on saanut

korin

ja kylkinumeron 31. s€uraaEn

BroM EAE-503. Muutoin Volvot on
uudelle€nkoritettu Cånulsella.
lGI0StttA 0[ B0Yl lt ttu jaltai Kernijåra€llä aioåutoina mm. enttuet HKL
8625 ja 8840. Samoin ex HKL 8728 ja
8731. Kittiliillå on taas entinen Tapio
I€skisen (TLo) s(nia N113CLB,A^tiima
ÄFB-789.

Plfl u

JÄI 0Y

0 t'l

ted Lyttylin Liikeue

lfilflUl linjaliikenOy:stä. Yhtiöiden

titausajotoiminta yhdistetå;in ja t;imän
vetäjänä jatkaa Lyttylän Liikenteen
nyh/in€n is:intå.

oli entinen Ve-sman Liiked@n

osuude!å

siitly

touko-kesiilaun vaih'
Ilmåld 6emalla on
suuret laituri- ja raidetyöt käynnissä.
Osuudella lnå]a-Huopalå]ti on kä]nnissä vaihteiden asennustyöt. Huopalatden aseman eteläpuolelta on valmiina
myös tumelitien ylittiivä etelänen silta
raiteineen, mutta toistaiseksi liikenne

siiåån
1984 näyttiiisivät

lisäIsi melkoinen joukko Scaniå
BRIuM:iä m. 1978-80. Matkå-Autoilliiklui MA

hwiiksynltkiån tiitä Vohon ostoritys-

Sen

olevan pois kä,töstä. Varikolla seisoo

s€llaiseDa

ei
Ui

Vl 0Yrll Slll:T 6029, 6044 ja 6o4E on
san€erattu. Srn2 6056 on kå)alt Ui'skor-

teessa 2ooo. Myös

kaupu.kiradan tiillä oså]la tapåltun€vat

ruXlOlJvlA
UllGil t Uulttu Polllmlsllll raitiotiellå,
Tvärbananila, on alkårut. Kysymyksessä
on osuus Gulmarsplan - Liljeholmen.
8USSUII (= St EUSS l8 + Nåc]aosbuss)

on sadut Tulhoimån kesk$tålitrjoille
uusia Scånia CN94UB4X2 Omnicity autoja. Nii$å on ov€t 2-2-1 jå siten
lyhyehkö p€r:iylitys (omnicityissä on
nomåalisti ovet 2-2-2 ja norualimittåinen tal<aytitys). Moottori on etmolikäyttöinen, sadatunnus H19E. Autot
o\at tuttu n tapad punaisia, toisin kuin
Stomlinjen siniset bussit. stomlinjeverkosto }ibittää tiiä nykyå kolne linjåa,
1,3 ja 4.

TAIIINl,lA
TrtUililASSA otl II|,IITIU linja-auto +
vminainen p€d\€unu -åjoneuvoyhdistelmä kaupu .jliikenteessä. Varsinainen
perä\aunu d tarkoitettu luonnollis$ti

henlilökuljetuk!€en.

lI)NTooN AJSSILIIXENNE 1g'9
W0Sl
SRS:LLA OLI OMA PöYIÄ TU FUN P ENOISFAUTATIEPA VILLA LOPPUVUODESTA 1999. KUVPSSA SEUBAMME JÅSEN MARKKU NLJMMEL N ESITIELEE BA T OVAUNUJEN P ENOISMALLEJA
KUVA JORMAFAI]HÄIA

l9!!

llEBllllsl matålalåttia-kaksi-

kerrosbussieD läpimunoa l,ontoossa.
Vuoden lopula *illaisia uuden sukupoltA[0] 0 21

IIIINVLIoDEN2oooHANKINTMNKUULUU(AIKKIA,ANVLsIscANIAcNg4UA6x2oMNcIYNVELAUToAKUVAMATlFALNIoT'TAMPEBEENKAUPUNGIN

ven liikennevälineitä oli kä'tössä jo vli
5oo kappalettå - yleisimpinå alusta-

nalteinå DÄI DB25o (tD"Pi DLA) jå
Dennis Trident (TA). Korina nåissä
åutoissa on Alexander AlX4Oo. Mvös
Plaxton Pr€sident koria DAl-alustalla
(DLP) on kå)tö$ä jonkin veran. Votvo
B7l-maliia Alexand€Fko.ila (AvL) oli
titauksessa nelkein 2oo kPl, muttå

mutta linjaUa 36 on saattanut nähdä
"alkuperäiskuntoisia" vanhimpia RMbu$eja, jotla jo nyt oEt ylittäneet 40
woden iän. Routemdter€illa liikennöidåän nomaalisti vain arkipäivinå, mutta
Ståg€&ach on liiyttin)t näitä vetemane-

ja ionhn veran myös PyEiliikentesså
linjatla 8.

vbtäkäiin ei saatu liik€nt€eseen vielä luoäen 1999 aikana. (Kiyttöönotto taPåltui
våsta 1.2.200o).

Kaupunsin kolne suurinta bNsiliikennöitsijää oli\åt edetleen turiva, Co Alead
jå Stasecoach. TEnsd€v-koNemin omistaman London United-yhtiijn lidilsi voit-

Pitkiista ailåa lontooseen hankittiin
myds taysikokoisia 12 metrrä piikiä vksi-

kun

kerrosbusseia. K'seesså

oliut kaupunsin

uusimman nähtåqf,den - Millennium
Domen - liikenteeseen tarkoitetut DAF
SB22O / East Lans Myllennium (siis
MyUennium)-matalalattiabussit, joita
ha.kittiin 17 tTl. Ne ]iikennöivät linjojå

Greenwichin ja Cha.ttonin
åsemilta Milennium Dometle. Autojen
nuotoilu on eftuiin noder ja niissä on

Ml ja M2

mn. ilnastointi ja tuplailkunat. Liilen-

nöitsijänä on Go Alead-konserniin kuulu\å Irndon cenual, joka lrittää hämätii
busseista kiinnostuneita siteq €ttä matkustamossa autojen nunerct ovat MD1'
MD2 jne. muttå ulkopuolella numerot

oEtl.in 2001, 2002jn€.

Routemastereitå on liikenteessä ai\ oteetr 2oo4 asti Uusimmat
täm?inBppiset autot ovat wodelta 196a,
naLin vietå

22

NÄ[ 0

]n[

ti nlt
liikennettä Lontoossa,

toinenkin ranskålåinen yhtiö

ccEA/vivendi (Linjebuss/connex) sai
linjat 3 ja 322, joista eGinmainittu on
merkittåvä keskustalinja. Yhtiön nimeki
tuli Conn€x-Bus ja liikennöinti alkoi \uoden 2ooo alkupuolella.

Bussiliik€nteen sujunisen tur"

wåniseksi on jälleen kehitetty uusi kokeilu, jonla nineksi tuli "Super-Route"
K'6einen linja on nro 32. Reitillä on nn.
skoottereila tiil<Iuvia tarklailijoita, jo*a
jakavat huomautulGia bussikaistoila
aJaville åutoi-Uioille. Reitin vanella ja busseissa on kameroita ia linjalla ajaakaiken

lisäksi vielä hinausauto, joka siirtåä
viifinpys?iköidlt autot pois. Pysiikkien
reaaliaikainfomaatio ja liilenneEloetuudet kuuluvat myös åsiaan.

IÄ P

Et lt

lyöhyke)

oEt

ÅISBUSSIU

JAT

(VaPaa

osoittåutuneet petBdyk-

siksi suurelta osin. Matlustajia oli

rårci.t<in alkuun odotettua v:ihemmän
Våpaå Wöhyk€ saåttaå lopPua

läitule-

Tå$Pt[E[lLÄ Älx0l PllJllllTÄ|flÄ 25-2.2ooo

neljän

ykivisen lirja-autoliikennöitsijän

työtaistelu. La]*oon menivät Väinij Paunu Oy:n, Lii$ilinjat Oy:n, Alhonetr &
Iåstun€n Oy:n sekä valkeakosken Liikenne Oy:n kutjettajat. Liikenne yhtiöiden tinjastolla seisahtui suurelta osin.
Eråinä yksittinsinä ajaDlohtina tätii tyijtaistelua on tuettu myös muiden liikennöitsijöiden voimin, kuten TKL:D. Myös
turkulaiset ja påäkaupunkiseutulaiset
AKT:n piiriin lTuiuvat liikennöitsijåt ovat

tukeneet tamperelaisten yksityisten
yhtiöiden taLloa (vain a.3.2ooo)-

out

.AlstttÄ l(oslllultJÄT

0t:ul oli "toim-

intapåivä" madetaina 13.3.2ooo.
tAlDE AuI0I0fl 0Y tekee Tanskaan huomattavan sarjan 4o2-korisia katureita,

joisså on scånia L94ua -alusta. LåId
402:ia on viime aikoina viety kovasti
myijs Ruotsiitr.
|,0lV0[ JA SCÄ

l

J

tuusl0 ei saanut EU:n

hyväksynrää. Tämän tapahtumäsårjan
seurauksena saksalaine. wolkswagen
hankli 34 prosentin osuuden Scanian
äånivallalta. Scanian pääkonttori pysry

virhe: r) SivuUa 1.1 väiteiään,

tuotelolitiikka
L!)ee jatkunaan ennalaan. \Volkswage-

mäisessä kuvasså olevan auton 16 kori-

Ruotslssa

ja nerkki- ja

nin tuotanto-ohjelmaan eivät kuuluneel
aiemmin raskaat ajoneuvot.

että
MeL!älän l-hja oy ajaisi linj oja 69,77 L ja
778. Näisiä r'iimeisen kruluu olla 78. 2)

Silrn 15 alimman kuvarivin keslin

tl1,?pi ei ole Ajokk' 5008 vaan sc on
Ajokki 5oooB.3) Siwlla 16 kenotaan,
etlä auto 5 (BHO-888) nodelta 1988

poistettiin liikenteestä kesällä
VIRHEITÄ

taAlTlossa 4/1q9q

ul

muutrmd

piltu

1999.

P.isto oli v:iliaikäinen. sillä auto on ollut
linjaliikenreessä (a'nalin linjalla 69) vielä
nåaliskuussa 2000. 3) Siwlla 18 oleva

pikku kuva, .jossa on MLO 10,

Nll3cll/tihti

ScaDia

4o2, on kuvan alla väära
teksti eli kyseessä ei ole NILO 18 (RKV
888) vuodelta 1989.
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PUHEEiUOHTAJA

puh k. (09)873 sa36

ui

0400€43 330
puh

t

030 720 957

stHtEERt

F!rustettu 15.1.1972

puh k. {09)458 7794
puh t. (0o)61368512

j.nod und@kolumbus.fi

puh

k (09)386

2960

puh 1. 109) 8392 3181

kisterengbe€@kou ul.
ÄiXISIONHOITAJA

puh k. (09)701 2408
.JÄSs{

puh k. (09) 458 4033
Råitioliikenr€muse@n sekä
pohto sma sten EiliotiesELr.
DFn y åpilåmiLle mus€o.
Tedustele lipunnlynr'eistä.

l0l

1986

LlerikMinkadutla

m531 Hesink
L6nia 800 01454,la3

, Puna.harnaå nlrelvaunu

plh

2, Neliak*hnm vaunu 9
vlodelta 1959

Senaatintorilla ntioretrcton linnaneddsii
linjaLla2,11l92
3. Kelta'Mheä

nivelv

tumciMen kentiin koMåLLa

Hämsrietlä

Linjalla 6, 7/98

Tilaa såhköPostite @itte€6tå

danielofeddley,@m tåi
puhelimitse 09'458

k.

nu 107

vlodelta 1987

433

{09)802 2393

poh t. {09) 472 36,14 tåi

0505591911

Pdtikulos 1 .9 ll9l 4 mk, 10- kpl ei postikolujä
puh k.109)7s71301

