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SUOMEN RAMO]'IESEURA RY
PL 234
00531 Helsinki

lssN 0356-5440

JOHTOKUNTA VUONNA 2OO2
PUHEENJOHTAJA

RAHASTONHOITAJA

Krister Engberg

25. vuosikerta

Lehll ilmest)./ neljästi vuodessa ja
jaeiaan SRS:n jåsenlehtenä

Sampo 800 014-54 483
Jäsenmaksu 20 euroa

PÄÄTorMrrraJA
Juhana Nordlund

Perusiettu 16.1.1972

TAITTAJA
Eero Laaksonen

Jäsenillä i mainen
sisäänpåäsy Helsingin
Railioliikennernuseoon
sekä pohjoismaisten
raitiolieseurcjen ylläpiiämille museoraitio-

TOIMITUKSEN OSOITE
Juhana Nord und
Orapihlajaiie 12 A 14
00320 Helsinki
j.nordlund@ kolumbus.f

i

KUSTANTAJA

puh. koli (09) 873 5836
puh. työ 030 720 957
tai 040 862 0957

puh. koti (09) 386 2960
puh. työ (09) 8392 3181
krisler.engberg@edu.

jorma.rauhala@vLii

vantaa,li

SIHTEERI
Juhana Nordlund
puh. koll (09) 458 7794
j.nordlund@ kolumbus.f i

ARKISTONHOITAJA
Pedti Leinomäki
puh. koli (09) 70i 2408
tai 050 538 21495

VARAPUHEENJOHTAJA
Ari Oksa
puh. koti (09) 344 3212
puh. työ (09) 166 2167

JÄSEN

teille ja museoihin.

Suomen Raitiolieseura ry

Tledustele lipun-

PAINOPAIKKA

myynnislä,

Päijät-Paino Oy, Lahl 2002

Daniel F€deney
puh. koli (09) 458 4033
daniel@fedeney.com
VARAJÄSEN
Teemu Collin
puh. koti (09)468 2954

lcollin@cc.hut.li

O Suomen Railioiieseura ry
Tekiiänoikeusmääräyslen perusleella
mitään osaa lehdestä ei saa kä!4tää
ilman toimituksen lupaa,

RAITIOITA

Helsingin Raitioliikennemuseo
Töölön vaunuhalleilla on avoinna keskivilkosia sunnunralhin ko 11 - 17.
Vanhoja lailiovaunuja sekäjohdinauto, vaokuvia Helsingin julkisen liikenteen
hislodaslå. l,,lyynnissä poslikodlejå, vaununEkennussarjoja, opaskiriasiaja videoiia.
TööLöNKATU s1 A, oo25o HELS|NK|

ö 3 euroo (-2ooo) iq 6

21997: mm vaunuten 1-30 mlutosryöt ja erct
21993: hm.20 vuötta Raitiotä. TLkholmd
metrc pian 50v B u$i iike nnetielo uta
Turusra. Ausralian aitiotiet.

euroo l2ool-l

,12000: mm. Nadavau.ut. Kasnala Presnjan
va kko. Moskovan vau.ul. Tampereen
kaupungin I ikennelaiios,
22001 : mh. TyövåunLn osa 5. Ba liovaunLpysåkkien k lvet. Notrköpingin valnula.

Kannen kuva

ulnrnof

,^'

3,'1998: mm. Vuos@ren melrc valmis.
Matkatta

amsterdahiss. KANJo.

21999: mm. 30 vuota sähköislä lähituna
li kennetä. GöteboEln rairioliikenne.
Raitioliel pål@val Eng anliin. Tampe@en
Onnlkoita gGluvun lopulla.
1999: mm. Påäkaupunkseldun palvelu ta

laksilinjal. Kaakkois-Aasian uudet kaupun-

kiadåI. Pau i Södeho
,[4 999: mm. He singin

m n

a liot

Eiliovaunu-

el ensi vuosi-

rqmmenelä. Liki I e!ånf esv! osiela
kunnal istå bussililkennenä

liovaunlmaksui malkoi$a ja
' Hels ng n yhr,1i käsin
railiolinja, PauiSbdedolmin €itovaunu

42001r mm.

Ra

pen neisså,

1

1

kuvia osa 3, Kalsaus Tampereelle osa 3.
112002r mm. SRS:n ajeluljalutustum svieraiul, SRS 30 vuota, kolniklmppiel rålikål,

Helsingin €itiorieirällävuosilqnmnelrå,

Po ssa.

lvelsailän Linta oy vuodesia 1975 nyky-

12000r mm. Kummeruaunul.

32001: mm. Helsingin @lioleiden lyöaulol,
asEAn arkut, kuvia Talliinåstä, paika isiikernerä Riihimäellä, Mersä än Liniån

Ta Linna.

2/2002: Helsingin melrc 20 vuona

Tuisli-

autollaPohjois'Haagaan. KalsåusTmp€'
ree le uuden vuosluhännen frei{eisså.

Tlaukset SRS:n maksuli ketlin
sampo 300 014-54443 kauia, m€&lse
riedonånrökö hra å n rilåå mås i ruoheer

$nrrrof

AsEA-teliva!nu HKL 182 aamuhämärissä Vallilassa. 6.2.1 974.
Kuva Juhani Katajislo.
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TAULUT

klalalsenrne noin kynneoen vuodcn lauon jälkeen ilse

asiaan

sli

raitioliikentssn

(ymnenen vuoden eikrna on
aikatauluruodintaan, niin lägsähån asiasla olisijonlin vertan'
nielsktroehtmut rhtä ios toilla son vor.er liiviisson tåhliin, 0tfii tiilsä raihsossa lionoc

ranöin 72:een. iämän vuoksi aiemmåsia ta
saisesta neljästä minuulista vuorcvälit hdvenivat neljään ja puoleen. Toisaalra ihm@l-

listi, miksi Kalajanok palvelua noin ran-

Ja liehåmoa mnelrua trnan lhi0itl.misoi ,ikrisosn tiladsesoen (loppukevit 2002)'
poilkeuskö mrsmoaE holteö ,loittaa aikrhulljen selvimircfl kuin nyt raitioliilonleen
oli 0i
"mtne'liPoikkoudiikonnettii"
,riiiUuA',ff,, Tarlhon srnoltuna käsilteloi läs!'d

kåsti huononnettiinr katkonenhan ei mvö$
käiin tiillä havåå Nokålle kDlje. joten ruuhkalDntien tihtömä?irii Katajanokan ja keskus_

0lei0 tu0mi00n'
siis lesåliilennslcudsn aileteuhjq, ioe nuuhnh ?ilhkomne lsje ci

senteissa laskettuna vähennys oli jopa 38 E,

rån välillä väheni noin 21stä

l3ien. pro'
I

Keväällä 15.4.- 1-6 2002 raitioliikentees
så oli kayossa iltanuhkan aikaan 87 vuo

Tiillå hetkellä aikataulujen ånalvsointi on

Laivama&Dstajille lokj ldseerartin bussi'
linja 13 kulkemMn muutman vuod€n jiil-

vdsin rmkkaå puuhåå, eikä p€lkäståän siksi, et(ä linjasto koki vdsin suurcn remonrin.

keen myös susnnasa keskustasta Katajånc
kalle, mutta ei nuo muDtamå hivamatkus

ruuhkävuorot yhteensä ennen ja jålkeen

vaan myös siitä syystä. ettii toimittåjalla ei
ole niin muutosta edeltäneitä kuin nvkvisiå-

tajille ldkoiteltu liihtö paljon ivömatkalais

roå. raulukossa liniojen kaikki vakio- ja

len surkeib oloja läpötiyskså nelosissa hel_

kiiänvuoroaikatauluiahallussaan Vdsinkn

1X
2
3B
3T

15.4. asti

15.4. alkaen

10

7
4
7
7

9

I

liikenteessä olevien

moin ajoåjåt vaihtelevat matkusiajmaiirien
muDtoksista johtuen yhtä mittåa, joten sel
keijn kuvan muodoslaminen aikataulujen ra
kenteesta tuot(åa tuskåa Yritän kuitenkin
pdhaåni mukåan väläyltää jotain älykästä
.nes vDorovälier vaihtuwuksista, ioten jos
sii s tästå kunnialla selviän. voin hdkita kiF

16

16
9

8
10

7
7
9

7
7

13

14

Linio 4

yhr.

96

a7

Aloitan siilä olennäisimmdta, eli keväällå

7B

I

Kesiiliikenteessä on liikenteessä vuoroja:

kesä 2001

kesä 2002

8

7

2

5

3B

9

3T
6

9
11

11

6

6

€itiovaunukdaumat vasinkin Råutatieåsemån pysåkillä ovat melko suuria Koska
vuorcjen mäiiriiä linjalla ei lisäny vaan niitå
lienee vuorckaudenajalta riiPpumattå liis
miille€n sman veran kuin ennen muulos
ta, ja kierosaika piteni 6' t0 minuutda ajmkohdasta riippuen, oli seurauksena tietenkin
vuorovålin harveneniner' Esimerhksi illaruuhkan kierrosaika piteni 64:stii minuutis-

5
6

6

10

I

11

yht.

71

69

3nOO2

I5.4. Aleksin tuomsta poikkeuslinjoisla: 4:n
reittihan siiayi Senaatintorin jål2sipalåtsin
välillii kulkemaan Knununhaan ' Kaisanie
men - Raulatieaseman kautta. Tästä reitin
pidennyksestäjohtuen å.joaikålinjallapiteni
3-5 minDuttia. Kayiinnösså pidennykseen
kuluu toisinaan enemmånkin aikåå. koska
Rautatieasemän kuten myös Knununhaan
suuntien liikenne lisäiirtyi huomåttavasti ja

7B
8

joirclun jatkånishkn

7
7

5

4

ja kympillä

vuorcjen mäiiiii våibtelee alituiseen ja sa'

2
5

nelosella

t^""L

Nelosella ensimmiiinen tihtö on lotut_
tuun rapaan Katajanokalta kello 5.45 ja tuon
jälkeen vuorovälit ovat hamkasså 12-15

kDnnes vuoroja alkaa tupsahdella iinjalle
niir. etta puoli kahdeksam mennesä niiE
on kaikkiaan 14 ja vuorovälit 69 minuutin
kienoksella viitisen minuullia (ennen muu
tosta 63 minuuiin kienosajalla vuoroväli oii
4.5.) Arkena amupåivällä ajetaan 12 vuo

rclla, tuosb seuraa 68 minuutin kierosajalla
vajåan 6 minuutin vuorovälit Puolen päi_
vän molemmin puolen linjålle jo tulee pari
vuoroa takaisin. 69 70 minuutin kienos_
ajasta seuraa

14llä vuorolla vajaan viiden

minuutin välit. Vieläpå kello l4.ja 15 saåpuu linjålle pari vuorcå, joten tuosla lähtien
on ajossa ne mäinitut 16 woroa aina iltå_
kuuteen asti. Sitä seuraavm tunnin kulues
sa vuorot ovåt v:ihettvneet io vhdeksä?in ja
si en äjetaankin vajåån kahdeksan minuutin r'ålein ja loppuillå 20.30-23 sujuD kuudella vuo.olla vuorovålin vaihdellessa kes

kimäitiin l0 ja I I välillii jå kiercsåjd lippuesa kieros kierrokselta 65s*i minuutistå60:een. Sitten 23:n jälkeen völiikenleessä
åjelaan kuten ennen muinoin: 15 minulrtin

vuororälit tunnin kierrosajallå: siis neljä
vuoroa eli yksi aiemPaå enemmiin (hv\'A on.

onhan tMllä.iossain sent?iän lisävstii) Vd
tir välein ajeiia muuten myös viikonlop'
puöinä, joten erillisiå pela-yövaunujå ei ai-

Taalut

nakåan tänän puolivuoriskauden åikåna

Lauantailiikenne alkaa a.jen lapåån
nutta hiljainen aamuliikenne jatkuu hiDkan
pilempäiin. 7.30 ja 9.10 viilillä uusia vuoro
ja saapuu silloin tällöinja kaikenkaikkiaan
ennen kymmentä ulkona ovat jo kaikki lau
antain 11 vuoroa. Yksi noisla on Drukana
vain kello l5:een mutta loput kymmenen jat
kaval yhdesä vielä kauppojen sulkemisai
kåan kello l8:aan asti. Jåljelle jäi vielii kahdeksån vlloroå jd ilta alkaa hetki hetkellii
muistD(aa arki-iltaa, puoli )hdeksältä se
kiiyliinnös!å sitä onkin - ellei pieniä lähtöaikaeroavuDksia otela hDomioon.

Sunnuntaiaamn on se loinen ajankohra

jolloin on liikenteessii yksi vtrorc aiempaa
eneDmiin: kulen yöIlä myös sunDunlaiamu
na neljä]lä vuorolla vuoroväleiksi tulee ta
san

varlli. Ki.konnenojen aikaan Kerosaika

kasvaa såmalld kun pa.i vuoroa lulee Isaä

jå puoliltåpaivin onkin sunnuntain 7 vuo
roå liikenEesså. Kienosujan kasveuu! sunnuntaina noin 6 rninuuuia luorovåli harveni

noin 9rrä minuulisla 9.5 ninuuuiin. Sunnunrai-illa poikkeaa mDista illoirta jonkin
veran. eriiskin vDoro lählee halliin muila
illoja aiemin mutta yöliikenleen kestäesså
palalaan taas eK illain knvioihinja liikenne loppuu Malruusinkadun lähdöIlä kello
1.30

joka vuoro ajaa Munkkiniemestä klo

Linio 2
Linjan 2 vDoroista hävisi yksi kåppåle, muF

ta linjan lyhenemiren johdostå lloroviilit
jonKn ver.n lihenivät: ennen muutorta 49
minuulin Kerokseua viidellä vuoroua oli
lähes kymDenen minnDrin viilit. kun nyt
lenkkiin kuluu aikaa vain 36 minuntria jo
1en neljälh vuorolla väleiksi lulee 9 minuut
tiå. Ennen iltaruuhkaa kierrokseen kuluu
minuutti !ähemman joten yksi kahdeksaD
minuttin vuoroliilikin tuolta Iöytyy per 35

minuu(ia. Joi poikkeusliikenlecn ajaksi
poisluikin KaBjanokan teminaalin ratikka
yhleys, niin kokonaan uutena åikataulunmukaisena linjrosuulena tuli Yriönkadun Uudenmaankadun silmnkkr. ronhan uonne tokj ajanut raireiden öinä lisälinja lox,
jolla Duistelen n:ihneeni prinelul aikaraulur
= vuoroaikataulut, ei sih yleisöaikarauluja.)
Kakkosen liikennöintiaika pysyi sDuinpiir
tein ennalhan.jolcn Ensi linjalla ei kannat.
ennen seitsemäA aamulla eiki puoli seitse
mänjälkeen illallå ratikkaa odottaa, eiaiDa

tiniot 38 io

3T

Linjal 38 ja 3T oval myös lukx sin:insä: poik
keuskolmosia on vaikea verata mihinkiän

linjojen sanojsinko

pro
fiili dtruuui nerkiuåviilti. vnållisen dedotDksen mukaan linjojen kahdeksikko åvattiin renkaaksi. Selkokielellä linjoilta jää nyt
edelliseen, koska

ajamalta osDudet Kaisåniemi - Kaivokatu
sekä lielenkin AIeksi välillä Ylioppilartalo Senaarinrori. Uurena osuutena tuli Liisankadun Snellmaninkadun reitli. Tåstä johtuen
ereläiselläEiran lenkillälinjat ajavat vastak'
kahiin suuntiin kuin aieDmin. Mutla peri
aate linjakirjaimissa pysyi: 3T:llä päiisee
edelleen Eimsta Töölöön ja 38 ajaa Berg
hälliin. (vaiolikoniin että B onkeskustasta
Brahenkadulle tai Brunnsparkeniin, T taas
Töölöön tåi Tehtaånpuistoon: onko Druisli
kulani oikea vai mistä lie kirjaimel aikoinaan tulleer?) se reitnelosttrksesla: kienösåika linjoiua lyheni joka rapauksesså noin
5-7 minuDtilla. lämän vuoksi saateuiin våhentiiä kummaltaldn puolelta kaksi luoroa.
VuoroviUithän tlosa jonkin veran känivåt.

sillä.iemmin 58 minnnlin kieroksellå

S

kesäaikda ei ole ollut vuosikausiin hallihpantumia muulloin kuin äamuuaja illalla
koska ruuhkavuorot ovat kesinsin plsyneet

lesleissään hrknunonrmrtl. lierenki n la:n
kahla ruuhkavuoroa, jotka taas johlulat
ruuhkålinjan pidemästä rcitisrä.
Arki-iltaisin linjoilh siis vähenee klo l9
parivuoroåja herikohta klo 20 vielri
yksi, eli tuon jälkeen kienosajan ollessa 44
45 minuDtria, pysåkilla saa odotlaa seuraa
vaa vaunua noin ll ninuuttia. YÖliikenteen
"alkaessa" viihenee !ielå )ksi vuoro jå 3B:n
aikaan

42 minuutin Kerosajalle vuoro!äliksi tulee
14. 3T selviää 2 minuuttia nop€ammin vuo-

rovälin ollesa lii,'rempänä l3:a minuuttia.
LauantaisiD kolnosilla myös on seirse'
molemissa suunnissa.ja kos'
ka kienos linjalla tuolloinkin vierähtää suk
kelarnnin kuin arkena päiviillä. sama epä
loogisuus luoroväleisså loistuu: sik lauan
laina päivällä 7 minuuttia odotusja 49 mi
nuurin kieros. Ihaå kohti vuorcja ajaa hal
mån vuoroa

liin kello l5:nja l8rn kieppeilläja alkuillasta
onkin siis suu.inpiirtein 9 minuutin vuo.ovå-

lit

kieroksen kesriieså 45-46 lninuutia.

vuorolla tuli vuoroväliksi noin 6.5 minDu!
tia: nyl kiercs kestää enimmillään 53 minuutti! joteD 7 vuorolla vuotoväliksi tulee
jotakuinkin 7,5 minuuttia. Eiran Kanppatorin - Kallion osuudella tuo ei liene merki
tyksellista päin vastoin Iiikenne rihentyi
osuudellåjonkin venan johtuen ykkösten ja
kolmorten yhteisesd osuudesta - multa kii
sittMkseni kolmoslen ruuhkaisin osuus on

berttapuoli piiihiltää raas lahlon minuudlla,
Kolnosilla el nelosen lapaan ole poikkeusliikenleen aikana viikonlopun lisäyövaunuja
vaan juoppokuljetuksista selvildylään så-

keskusta RuneberAinkatui siellä ios rnissä

SDnnunlriaarnunå molenpien puolien
kierosaika on 40 minuutin luokkaa, joten
kolmella luorolla on vuoroväli 13-1,1 mi-

ehtii minnulin ylimiiäråisen odorrelun åikana kertyii jos kuinka paljon lisämarkustajia

Doilla vuoroilla kuin ekena. tiuanlai)önä
tunluisi 3T:llä kuitenkin olevan rDuhkåa.
påaiellen siilä,että kierosaika on 45 minuDt-

tiåjå vuorovåli siis 15.38 selvinnee rundisla
sainasla åjassa kuin viikouakin.

nuuttia- Sitten kymmenen aikaan

Kolmosten aikalaulusuunniltelr mru€nkin on hiukan merkillistä: linjoja ajeta
kumpaåkin arkena klo 7 19 valilä seitse
nä11ä vuorolla rnutta koska aamupäiviiUä
kierosaika on vähäisisla (?) matkustajamää
risläjohtuenjopa 5 ntnuuuia lyhyempi, aa
mupåivän luorovälit ovat niin ikäån tiheäDl

liin

aa

astuu lopni kaksi vuoroa, siis

ulla pe-

viisi yh-

leensä,ja kun kienosaika lunti lunnilta kantuu48 ninuuttiin, vuoroviiliksi tulee 9.5 mi-

nuurliajarapiat. SunDuDtai ilraniiyttäisiolevan samankaltaiDen ktrnr huanrainakin.
muutamia eroavaisuuksia lähtöajoissa on.
Yöliikenne plolestaan hoituu kuten trK il

mål. AamuruDhkassakieros kestÄänoin 50

aamnpiiiviin kDhesa vain 48 ninuutia.
Tuosta senraa tiheimnilliiän hiukan alle 7
Dinuutin vuoroväli. kun siis iltatuuhkasa
se on ? 5 minnurir Kolmosren krnqc,hnn
on näin ollul ennenkin nilri on vnoqikrDdet ajettu aaNusta iltaan seD enempää lisiiä
miittii kuin vähentamättAkään vuorcja. Milä
nll viime kesiina kolmoset saivat talouden
noDsusuhdanteen lopplmetreillii nuo edel
lä mainitur yhdeksänieL vloronsa, jotka a.joivat hauisla Dlos joskDs puolenpäivän

tienoil-

la. TDossa taas huomionfloista on se. eträ

Tnnrnof

Linio

l/lA

Kuten suottD. l/1 A:lla ja kolrnosilla on nyt
varsiD pitkii yhleinen osuus: Kalliosta UF

heiluralolra Kauppatorille ja ruubkå-aikoi-

lina Eiran sanaalalle asti. Sen perusteella kolmoslen kulen Dyös ykkösen vDoroien
na

vähenfininen lienee pakko hyv:iksyä. Ykkösellii oli ennen Druutosta kuusi valio'
vDoroa: päiväliikenteessä vuoroväli oli 9.5
minDurda ja kienokseen kului 57 minuur
tia. lA:n ruuhkåliikenteessii vaunuja slapui

312002 5

pysäkeille 7.5 minuulin viilein ja kiercsåika

oli 75 minuutlia, vuorc.jä l0 Paiväliiken

tees6 napattiin yksi vuoropois multa 57 mi

nuutin kierosaika säilli, joten vuoroviili
vajhtelee ll ja I2 minuulin valillä, löyrvvpä
jokDnen l0 ja 13 ninuutin väli lharuuhkass.eiole senpdemmin: nyt lAllåonvain
? luoroa eli ruuhka-ajan kahden vuoron lisäys kuluD linjan pidennykseen kuten kesiiliikenteesa ennenkin (nämå VlArn. 2:n,
38:.jå 3T:n aikataulutan ovat koko poikkeusliikenieen ajan. erillisiä kesiiaikatauluja
ei ole.) lA:n kierosaj.sta on niPirtettv pari
minulltia, nytsiisT3 minuutia. tnutta vuoro
veli on keskimäänn 10.5 luokkaa Aarnu
ruuhkasa löytyy tiheämpiiikin 8'9 minuu
tin luoroviilejä. johluen siitä. e1täkaikli lin

jan vnorol ajavar ulosjo kuuden maissa ja
ensimmäisen tunnin aikana kierosaika on
66-69 minuutin luoklaa Klo 7 30 jälkeen
kierosaika pitenee 73-74:ään minuDttiin.

jolloin loppuaanDsra linjaa åjelaan epäsäännöllisin l0 12 minuulin välein- Yklösen il
lastaon myös nipistetty yksivuorc pois. nyl
niitä on klo l9-21.30 valisenä aikana neljä.

joten 52:n ninuutn kienoksellä luorovä_
liksi iDlee tåsaiDen ll minuuttiajoka kyllä
kin kuulostaa aikä pahalta vdsinkin våkio
kii)tliijålle.

I :n

viimeiset lähdö1 åikaistuivat

käpyHAiset. al)ekirjoittanut mDkaan lukien
joutuvar perinteen muka.n istumaan kotonan tai kävelemään Pasilaan odoltelemaan

tinio lO
Linja l0taisi poikkeusrylitkässåvoittaaeni
tenr nyt linjaa operoidaan vhdellä vuorolla
enemmän. eli

kaike*aikkiaan iltaruuhkasa

on l4vuoroa. 55 minultinKemsajaUatuos
tå seuraå lihein liikenne !dmåankin luosi
kynmenii[ tårkkaan oltaen vDorovali k]o
l5 ja l8 viilillå on nyt 3,929 eli kävlånnösä
nelja ja yksi kolmen minuuiin väli siis 55
ninuuiin aikåna. Eipii yksiltäinen kolmcn

minuutin vuoroväli iiene koskaan harvinai_
nen ouul multa kelkinäaräinen alle nel.jån
minuDtin vuoroväli on. Kvmpilla tuo kvllä
lienee perusleltua. sillii Mannerheimintiellii
nelosen vuoroväli

hNeni hiukan eikä

saåltå aja suosirulle

se

loi

Ylioppilasulon pvsäkil

- eikä Pikku Huopalahdess.Iaan vie
lakin tiheämpi liikenne panaa tehne Klm
pin liikennettä våhvisteliiin lisaksi muina ai
lekliän

koina: aamun ensintnäisenä $ntina klo 6 7
ajetaan neljällä vtrorcllakuten ennenkin eli
noin 13 minuutin välein kienoksella 52 mi-

tuu52minuu h eli

käylännosså linjalla on

viiden minuutin vuoroväli parin kuuden
minLrutin odottelun tahditladina Ennen
muLrtosta åsia oli päinvastoin: yhdeksällii
vlorollajd52 ninuntin kieftoksella oli pari
viiden ninuutin luorcvAliå kuuden minuu_
1in !iilien seassa. Ilt.päi!ällii noin kello l4
jälkeen kiercs kesha minuutin pirempään
Kympin piiivaluorot ajalat kahdesa erae
såhalliin. silen etti kello l6 aikdan ajaa Pan

ia keuo l8 19 välilla lielä kolrne
Siten noin kello 20 jälkeen aikalaulul voi
tarkisiaa arki-iUoista kunhan muislaå että

vuoroa

kaikli

lähtöajat ovat kalsi ninnultiå

rki

vil

snnnuntailiikenteeseen ei pikaisen
kaisunluloksena ilmennytedes vhtäminuuttimuutostå, eli liikenne alk ra yhdeks ältii 26
minDulin vDorovålilliil Tuon yhden 26_mi-

nuuttisenjiilkeen vuoroja tosin ilneevv lin'
jrlle lisä niin. etlii kymmenellA vnorc!älit
o!.r 46-50 ninuutin kieftosaiallaja viidel
lii vuoroUa 9- 10 minuutia l I 30 aikaan lin
jan kuudes luoo.jaa ballistaja sen jalkeen
linjaaaietaan noin klo 19asti kuudellaluo
rolla, 5 I minuulin kienoksella eli 8.5 mi
nuutin välein. Iltaliikenleesta ei nainittavaa

nuuttiå(osin liihtöajåltietenkin nuutluivat).

Mutaheti seitsemän jålkeen linjalletupslhlaa 9 uutla vuoroa ja vuoro!åli tihenee 4-5

tinio 6

minuultiin kierosajan ollessa noin 56 Aamupåivän ajalsikaksi vuoroa menee levolle, mutla 55 ninuulin kierokselh 1l !uo_

Siten on jäljellå vielä ne muuttumattomåt

IltaruDhkan alka€ssa 1A:nruuhkåvnorct
eivät noudab lanhaa k.avåa: Nornaalisså
kesiiliikenteessähan molemmar rDuhkå'
vuorot ovat ljåneet PuBnniehenkadDlle (1ai
Kauppalorille) miståjohtuen vuo.ovålitovåt

rclla lulee vuoroväleiksi tasainen 5 Josiain
kunman syyslå åamuPäivån kieftokseen on

poikkeusliikenteen

vNron-

Jo iotuttuun lapaan Töölön linjojen ilta-

ajaksi toisaalta tuossa
tapauk$ssa tarkoilu ksen a oli myös lopeltaa
linjan 2 liikennöinti kokonaan. Toisin kui
brkin kiivi, eli kakkonen onkin tvl Erolta
jan ja Hakaniemen valiä vahlistava eli osittain kolmosia koNåava linja. Kuutosen ai-

hålliit lasta

luorolla. Ensimmiiiren aikaiauluun merki!
ry lähtö on Paavalin kirkolta Hietalahteen

ryy i5 minuutin vuoroviili kello 15 aikaan!

hiukan ennen iltaseilsemåii Sittenpähalliin
ajoja onkin tiubaan tahtiin. klo 20 jälkeen
linjalla on enäå viisi vuoroajå noin 52 mi

vasta 6.25. Ensimmäinen tunti knluu i0-i5
minuudn vuoro!iilein, aamuruuhkan yhdek

Laurntailiikenteessii aloiietaan hNinaisen pitkin vuorovälein: klo 8ja 9 välilh löyryy 18- l9 minuutin luoroväleje nuta jo 9:n
jålkeen linjan kaikki 5 vuoroa ovåt ulkona

nuutin kiercsajalla vuorovalil vaihtelevat
kymmenenja yhdentoisra vålillä vielii vksi
vuoro ajaa halliin 2l.30ja sen jälkeen noin
klo 2l asli vuooväli on 12-13 kienoksen

nuutamallå minuulilla, KaDpParorilta pää
see vielä klo 21.07 Kåpvhan' kun ennen

muurosra viimeinen lähtö

oli 2l 15

pysyneet lasaisim. Nyt toinen näistå

ajaa asianmukaisesti Kauppatorille,
Kiipylään låhtiessään se paikkaa pi

h kyllä

josu

dentyvän kierosaian tuoman vuoojen lisii
tarpeen nDtta toinen ruuhkavuoro ajaakin
linjalle lasta suunnasså Käpylään eli siis

Hatulantien pysäKltä Kiipvlåän Tästäioh$en Kauppatorjn Håttulantien väliltä löv-

ilmeslynlt ylimÄitriiinen minuud kun

se

siis

ennen muutosta oli 54. vuorcja oli vhdek
sånja vroroväli tietenkin kuusi minuultia

ruuhka'aika alkaa vaiheittåin klo 12 ja 15
viilillä. kympille ilmestyy pdi vuorca lisiiä
noin klo 13ja vieläyksi klo 15 lltmuhka_
aikaa on kynpillejonkin vetan pidenneltv,
ny1

ensnnnäisel luorct djavat

hahmo$a
ja 1l
ninuutin
ll
onkin
55 minuulin kiemksella

kesläessä

lasaisel vuorovälit klo l5 saal(ka, iolloin vksi
vuoro ajaå halliinja sen jälkeen ajetaan 53
kienoksella noin 13 minuulin viilein klo

Lauantailiikenne kympillii alkaa kulen
aiernminkin klo 8 aikaan 10-15 minuulir
vuoroväleillä, muta jo vhdeksän jälkeen
kåikki kympin kymmenen vuoro. oval ul

minuulin vuorovali alkaa

17.30 saakka. Lauåntailiikenne lopputr
Kauppalorilta läbdöllä 17 21 joka laas on
e.listii hiukan myöhäisempi ja sunnDnlaina

6
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5l rninuultia

yllättäen lählöajar

ovat samat kuin etnen mlulosia

kona

japäivän kestiiessä kierosaika vakiin

t^tof-

linjat 6. 7A, 78 ja 8. Kuutoselle oli huhupu'
heiden rnnkaan tarkoilLrs lisätii liikennettä

kataDlut näin ollen pysyivät muutumattomina. Linjaahan liikentöidiien tåtä nvkyä
kuudelle valioluorolla ja kolmella ruuhka-

tl.

5

46. AEbiasla ensimmiiinen lähtö on

sän vuoronjå 59 minuulin kietoksen vhlä_
1ö11ä

vuorovaliksi sårdaan

6,555 minuul-

lia, voinemrne pyöristiili tuon perinEiseen
seitsemään minuultiin. Påiviillii kiedos on
tasån luntijr kuudella vuorolla luulisimvös

luorcvälin olevan lasaiten kvmnenen miruuttia mutta eil Vuorovälikeljusn lövtvv
yhdeksiiä, kymmenti kuin yhtiiloistakin
ninuuttilDkua. lähtöajar tosin ovat tielenkin

niir

samat iDnneittain.

lllånuhka alkaa klo

14

jolloin kolme duhkåvuoroa lählevät.jälleen
ajoon. Iltapåivän aikåna kiermsaika kohoaa

Taul t
6l:een minuutliin. jolloin vuoroväli tietenkin on vielä lii,'rempärä seitsemää kuin aamulla.

Klo

17.30 aikoihin linjalta haipyy påri

vuoroa jayllältäen linjaa ajetaan liihes kello

21 asti seitseDällii vuorolla. jolloin 59 mi'
nuutin kierosajalla vuoroilla on 8,5 minuu

lin välit. lltaliikenne klo 2l jälkeen hoituu
neljällä vuorolla jå kierosäika on 52 53
minuuttia. joten suunnpiinein 13 minuulin
väleistä voidaan puhua. Kuren amulla myös
illalla toukolålaiset jäteliiån turhan aikaisin
oman onnenså nojaan: viimeinen lählö Hie
talahdestaArabiaan asti on 22.24. tämänjälkeen tosin kaikki vuorot lähtevätvielåHietalahdesla mutlei Arabiaan vaan suoraan Koskelaan. joten viimeinen linjan mukåinei
pysäkki on Paavalin kirkko. Tätii hall;eittiä
kiiyttiivät kaikki linjan vuorot.ja hallhra linjallekin melkein kaikki vuorot åja!al Koskelasta suoraan Hietaldhreen. Vain jokunen
vuoro arki- jå lauantaiaamuna viilsii Kertiiä
Koskelasta tullessaan vallilan pihan kautla

iulee reilun 13 minuutin liikenne. Aamuruuhkassa liikenne hoituu 6 7 minuutin vuo
roväleillä 44 (7B) ja 45 (7A) minuutin
kiercsajalla: woroja on seitsemän kummallakin puolella. Päivän ajaksi kaksi ruuhkavuoroa ajavat halliin. nutakienosåika pysyy 44:n tietämillå. joten luorovälil ovar 9
tai hiukan alle. Siuen tåas klo 15-20 väliseksi ajaksi palataån aamun kallaiseen ry!

miin serlsemine vuoroineenja 6'7 ninuDtin
vuoroviileineen. Illaa myöten kienosaika ly
heneeja vuoroisB neljå ajaa miltei peiiika
ndahålliin klo 20 molemin puolin. Jäijel
le iiiä siis kolde vuoroa sDuntaansa, ioilla
loppuilta sujuuKn suht-mukavasli l3 ninuu
lin väleilläja 39 minuutin kieroksella aina

klo 23 asti.
Lauantaiaamuna TAjatkaa klo 6 alkden
17 l8 minuulin vuorlväleillii.jolloin 34-35
minuutin kierokselle mahtuu våuiuja kak'
si per slunu. Samoin 78 åjåa kahdella
vnorollå kier.oksen ollesså 35 minuultia.
mutla jostain syystä vålit ovat vuoronperään

l6 ja I9r ilmeisesti myöhenmär kierok$r

Lauantåiaanuna liikenne alka. kolmel
la vuorolla vähän ennen kahdeksaa ja jal
kuu hed kiemksen periistii lopuillakolmellå vuorolla. Piiivdi mitt.an kienosaika v!ih-

kahdeksan - yhdeksån aikaan, iolloin hallis'
tå saapuu uusia vuoroja, ovat lällöin lasai

ja 59 Ninlulin vä-

ioille tuleekin kolme vuoroa lisäa. ioten

lelee epiimäiiräisesli 57
lillä - ylimalkaisesti vuorcvali on hiukan aha
kymmenen. Pd vuoroa poistuu näytiimöl
täjäl1een 20.10 koNillaja loppuiita sujuukin
kuten arkena. sunnuntaista todetrakoon
vain. ertii yhdeksåitå liikenreen ålkaesa on
vuorcja 4. kienos 5,l minuutriaja vuoroviili
siten 13-1,1. Puolenpäivån jålkeen voi kat
soå låuantaiåikaiauluja, joskin alkuillasta
nutka A.åbiåsu Hieralahreen kestää minuu
tin vähemmån.joten Arabi lähtöajat oval
lauantaihin niihden minuuttia myöhäisem
miit klo i8 21 välillä mutra kienosaikaja
siten myös Hieralahden lähtöaiat pysy!är.

Liniot 7A ioTB
Toukokuusa 2001 siirtyivår seiskar poikkeusEitille, joka såttuu olemaan nykyseis
kan alklperäinen reitri. Linjalta ei luolloin
poistetu vuorojr vaan vDoroliilit tiheniviil
kienosajan lyhentyesä (kesäliikerleeD 200 I

palarlin seiskojen vaDhaan kaa
laan elineljii vnoroa päiväUii, kolne hiljai
sena aikanar näin joka piii\,ä). Tosin uudcl

aiåksi rosin

kiemsajar elivär omaa eliimäansä ja lokakuusa linjalle joudutriin lisaimiiin p,iiviisaikaan kie'losaikaa (samoin kuin kolrnosille
ja kasille). Niiin ollen nykyisel aikätaulut
ovat arj€n osaltd nallia loka-o1 ja niisrä il'
menee seuraålaå: liikenne alkaa hiukan en
nen kluua kumnallakin linjalla, kiefos
aikaa on 40 minuutiajr kolnella vnotoua

semrnar Tuolloin yhdeksiiän mennessä lin

kierosaian kivuresa 40 minuuttiin. linjoil
lå on kummaurlin lasainen kahdeksan mi
nuDtin vuorovåli. Näin ajetaan iltaan asli.
joskin kiercsaika klo 17 aikaan putoaa A
pnolella 39 minuultiin ja alkuillasla löytyy
siis joitakin seilsenän minuutin vuorovälejäkin. Ennen ilakahdeksaå rnolemmiltå puo-

lilta ajaa pa.i vuoroå hålliin. ja jäljellejää
siis kolne. Kienosaika on kuitenkin arkea
lybyempi. 36 minuutia. joren !uorovälilkin
ovat sitten kello 20-23 vain l2 minuuttia.
Sunnuntaiaamtr sujuu kuten lanantaina
kahdeua vuorolla: kierokseen kuluu kuiteD

kin vain 33 minuntria,.joten vuotovälitpuo
lesraan ovat 16 l7 minuutria. Yhdeksän ai
kaan linjoille ilmeslyy kolDras vuoro ja 36
minuutin kierokseua vuoroviili on tasainen
I 2 liiles puoleenpaivain lsti. Tämänjälkeen
ilDestyy kahdessa elassA, ensin kello I I ja
sitten lieläkello l2jiilkeen. yksivuo.o kummauckin puolelle jd lauantain taparn kieros
aiku on 40 rninuuuiaja vDoroviili 8. Aikrraulul olal puolesb päivästä iurn loppum
saakka lAhesulkoon samal kuin lauanlaina:

alkuillasra löylyy joitakin minuuttiercavai
ruDksia. Erikoisla seiskojer lapaukse$a on.
errä sunnrnraisir ei ole vuosikausiin ajctru
näin tihein vuo'oväleiD nrilliiiin linja11a. Jopd

pe.inteiset röölöläiset lirjat 4.ja l0 hävilivat
seiskojen vuorovä1ei11c. Niiin olivat siis talviaikataulut kayty lapi j! kiioitreluni edetes-

ftnmof

ilmi, e1tä näin oli myös kesåliikenleesä. viime kesaniihän seiskoilta vähenneltiin kummaltakin yksi vuoro joka pliivåltäja
så kåvi

piii!älh vuorolali olikin kynmenkunta mi-

nu

ria. Täsä erikoistalaås on se. eltä kesåliikenteen ajaksi on roK joka vuosi v:ihennelty vuoroja, mutra sunnDntaiiiikenteessii
kesiiajm vähennyksiii ei ole ollut noin kym
meneen vuoteen. vaan säästöl ovat kohdis
luneet ainoastaan ruuhkavuoroihin sekå kol
moslen, nelosen ja kympin dki sekä lauan
tailiikenteeseen. Tänävuonralon kesäsääs
töl alkoivatjo kol'nostenja ykkösen Dyötä

huhtikuussa, ei ilmeisesti k€sän ajaksi la.vinnut enää seiskoilta liikennettä vähenliiä
(paitsi tietenkin ruuhkavuoroo -ja todellisuudessa työvuorosuunnittelijå pÄäsi hiukån
helponmdllakln kesän åjåksi eitaas rårvinnut suunnitella työvuoroja uusiksir viikonlopun osaltå kev;iän ja kesän aikaraulDtovat
toisrensa kopioila ja nåin ollen ilmehesti
Seiskalla jos ei kesiiliikenleessä viikon
loppuna säiisleläkäiin, niin uusi ihmeellinen
kuvio linjalle kDitenkin synlyi: molemmat
seiskat siireitiin 2.6. 10.8. väliseksi ajaksi
Töölöönl Kesäaikataulul ovat voimassa
24.8. asti, joten ll. 24.8. ajetaan samoilla
aikatauluilla kuin 2.6. l0-8. sillä e.otuksel
la. ettähalliin ajavat vuo.ot poistuvat linjal
la noin puolta kierosla taijopa puoltatoisla

kierosla aiemmin

-

nuo asiat selvinnevåt

sitten 11.8.

l-inio 8
Linjasta 8 voimme ensin todeta, että linjan
kaikki vuorot on sijoitettD Koskelaan.Kasin
perinteisiin kunluu aina epäsäiinnöllisin vii
leir siirlyii opercitavaksi joko Koskelasta tai
Töölösta riippuen mm. siilä kumDrassa hal
liss, sanru olemaan tilaar molemmat h,llii
kun oval lyhyen malkan päässä itselinjasla.

Olipa viel, toissa ke!äiinii niin, e1tä vakiovuorotoli sijonettu Töölöön ja ruuhkavlo.ol
Koskeldan. Ja kl]n nenniän edelleen muutama !uosilaaksepäin, sana oli pAinvastoin.
eli väkior Koskelasr ja rDuhkat Töölössa.
Nykyisen aikatauhsnunnittelun aikana, jolloin kDljetrajien lyövnoroissa ei ylimäiiräisrä

aikaajruri ole, tuollainen sekasijoitDs on
hankalaa. Mutta tiillii haavaa kasion

!dsin

siis kokonaan Koskelassa.
Kasin eDsimntinen lähtö Palvalin kir
on jo luosikaudct ollut klo 5.30.jol
loin muiden linjojen vaunul vielå uinuvat
täyxii häkäa. Muukma vuosi silten admun
ensimnäiseL sadoin kuin kaikki Koskelan
halliso linjalle ajalal vuoror oval lAh€neet

kolt!

u2002
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Hämeentien pysiikiltä eivätkii nuo siis käy
Somerontien silmukassa. Epäseiväå on, on
ko noiden vuorojen ensimmainen pysäkki
tosiasiasa "Paavalin kirkko" Håmeentiellå

mnlien silmukkajää siis aamun taPaan kierLauantaina liikenne ålkra klo 5.31 Hä'
meentien pysiikiltä.ja sen jälkeen vuorovälii

kuten aikatauluista voisi pl eUå vai Stu_
renkatu sanoin Hämeentiellii (oka ennen

ja 4 vuoroa, parin tDnnjn ajan. Tuolloin,

vanham oli nidellään Paåvalin kjrk-ko").

puoli kahdeksan jalkeen. tulee ykri luoro

Aamun ensinninnen lahö 5.30

samoin kuin noin kierosla myöhenmin toi
nen vuoro. Yhdeksän aikaan luoroja or siis

lähtee siis

kuilerkin linialle käymÄttii Somerontiellä ja
jälk€en saapuu valnujäensin vartin välein tihentyen 12:een minDuttiin kunnes aa
muruuhka ennen seitsemäii alkaa. Aamu
ruuhkassa kierosaika on 59 minuultia. siis
pä yhdeksiillä vuorolla vuorcväli on noin 6.6
minuutlia. samoin kuin kuubsella. Erona
sen

kuutoseer on se, ellä senlinjan vaDnut kier1ävärjatkuvasti lailla taukoja. kun taas kasi

on viimeinen linja. jolla tålot ovat vielä
päätepys:ikeillä. Tiimii jiiiinne aikalaulusuun'

nlttelussajohtuneeyksinkertaisestisiiti. etå
kasi ei kulje Halaniemen lai Töölön suu
rien vaihtopaikkojen kautla. vaan sillA kuljettajanvåihdor ovat Sömäisissii (eli Vilhon
vuoressa). Kuljettajan lyövDoroissa on nor
maalisti siis vab ruokatunti koska lvhvem
pien kahvitaukojen sumpliminen olisi han
kalaa. Kasill. tauot on Salmisaaren piiäsä
ja taukoa kaiketi on perlaatteesa viitisen mi-

ruuttia. l0 % ajoajasla.

57 minuutin kierosla vuoroväleinäät 9.5
minuurtia. Jo puolenpäivån aikaan kjerosrik. Dousee 59:iiän minuLttliin.joten vuoro_
välikin kohoaa vajlaseen kymmeneen ni_
nuDttiin. lltaruuhka alkaå 14.30 aikaan.jol
loin nuo kolme ruuhkavuoroa ajavat takai
sin linjllle. Vuorovili on a.vistuksen ver

ranlamurh vemPi-6.7 kierosaikakun
on 1asan lunti. Klo l7 jiilkeen kierosaika
rosin nopeutuu ja !uorcjen halliin ajamisisra
johtuen löytyy jopr 53 minuutin kiero$

aikoja. toisaaita eräältä vuorolta löyryy myös
63 minDutin kieros. Jal*a ruuhkavuorolja
lisaksi yksi lakiovuoro ovat painnneet hal_
iiin lopulta klo l9 aikaan. kierosajaksijää
55-56 minuuliia ja vuoro!åleissä ilmenee
myös l2 minuuti. I l:n rinnalla. Vielåpa ka_
silt. poistuu pri vuoroa yhdeksiin ja kym
menen

16

ninuutin väliajoin 48 rninnutin kienoksel
la. Viimeinen läh1o on Salmisadresra klo
22.44jå Pavalin kirkolla 23.07 Salmisaa
resu tuo vnoro liihtee tietenkin lielii halliin
klo 23.32. mutla kyseesä eiole aivu täysi
si!u, koska viimeinen linjan nukainen py_
såkki on "Sturenkatu Häm€entiellä. Some-

312002

12 minuutliå, kienoksella '18 min

ja aamupåivän 56 Dinuutin kiercs
ajån jälkeen puolilta päivin kiedosajaksi
vakiintnu 57 ninuuttiaja vuorovåliksi ke$
kimäiirin 9.5. Näh onkin klo I 8 saakka,
loin yksi vnoo on pelistä pois. Aikalaulur
ov.t arki-iitoihin nähden suunniteltu alusta
piläen uusiksi (ai oikeåstaan peinvastoin.
kuLrsi

jol

nykyket arkiillan aikåtaulDt astuivat voi'
maan lokakuussa 200l,jola ernen ne olivat
vastaåvanlaiset kuin viikonloppuinakin )
vuoro!ålien ja kienosaikojen osdlB loppu
ilta kuitenkh sujuu liihes dki_iltoje,r mDkam
mutta lähtöajoissa on minuutin-pdin ero
avaisuDksia, joskus

enemänkjn. Lauanrai-

illdlla ajelaan hiukan myöhempaän kuit ar
kena: viimeinen vminainen låhtö Salmisaaresla or klo 22.59,joka lähtee vielä Paava_

lin Krkolta Salrnisadeen k1o 23.21ja Salnisamsla klo 23.42 Koskelan halliin (Salni-

22.59rnja23.42:n !ävuorot klo 23.1I ja
nyös
lissii vielä halliin
23 27 i Huomatlavaa tlossa on ensinnäkin
qe er1ä liimeinen vuoro ei voi miFnkään

sa

AamDruubkan mentyä Puoli kynmenen
aikaån kasin kolme tuuhkavuoroå ajavat halliin ja jäljell€ jää!ål kuusi vuoroa kiertävät

vålillii ja loput kolme kienii!är

ovaloilis

esta läh1ee tuossa

lul@ yksi vuoro lisää sekä tunria myöbemmin viela kaksi eli kaiken kaikkia kuusi
vuoroa on liikenteesä hienan enner yhtitoisla. Kierosaikojen kånnalla löytyy ePakohtiå: nimitläb klo 9.39jä l0-32 Hämeenrielrii aloirtavat vuoroi tuleval kahden samd
aamulla aloittaneen vDoron väliini änkeä
malh" noin lyhyessä ajasa useanpia vuo
roia kahden io ajama$a olevan vuoron vii
liin, ensilmäisen näistä ajossa olevista vuo
roista tulee tietenkin ajaa huoma(avasti no
peampia kiercksia kuin jälkinrmåi$n. Tuon

sunnuntaiaåmulraolevan esimerkin mukaan
edellisen vuoron kiercsajat ovat 45 44_4348 53jajalkimmäisen vuoron 45-48 5l-4756 molempien sitten loplllta

tasattueså il-

tapäivän 57:iiiin minuutdin ja lopulta niiden
välisså on kaksi vuoroa. kun amulia ei ollut yhrän. Tuollaiålkimminselä vuomlla on
siis vdsin leppoisåt oliavat. kun 1aåsensim

måinen saa painaa tuk-ka putkella.
(Älykkiiiimpää tässä tapauksessa kun linj
vuoromäärää tdsån luplaantuu, olisi lailtaa
linjalle tulevat vuoroljoka loisen jo linjalla
olev vuoron !åliin. Tällaisia esimerklejä
löytyy aikatauluista useampiå (kuten dki-

ilrojen 53-ja 63-minuultiset kiercsajao ja
ne joht!ne!al lyövuorosuunnittelun nyklisisrä kieroumisla, koska jokainen lyöaikäan

kuluva minuu i on araokås ia se pitää kiiyt_
tiiä lulokseUiseen työskenlelyyr)
Seuråavat tunnit

klo

ll

13 kuiuvar lii-

ehtiä Koskelaan ennen pDolla yötä (arvelen

binnA tasatessa lähtoåikoja vastaamåan lau

sisäåndjon olevan n. klo 00.08) enkä liedä
onko rnuilla kuin yölinioilla kolnosilla ja

antåin vastaavia: aikalaulul kun ovat kasil
lakin lauanlaina ja sDnnuntaina puolenplii
vän jiilkeen miltej identtiset. Eräiiä eriiiviii
lähtöaikoja Salniraden piiässÄ ilmenee il_
lalla: mm. klo 18.05 Koskelån halliin lähte-

nclosilh

siis

ollur vuorota ulkona vielä

puolenyön jalkeen. Toisekseen liimeisellä
kienoksella Salmisadeen ei olejätetty tau_
sinai_
koaikaa lainkaan - siksi viimeisen
ja
välinen
halliinlähdön
ensnnnriiisen
sen

v

vä vuoro lienee myös j äänne Töölön ajoilla.

koska sekä sen edellii etiå Ekana kulkeliin

taas

vnoroihin väliaikaa on lain knusi minuut_hallinria. Lauånraina nuo vuoro!älil on
vaihdon" yhteldessi lasaltu.

Töölös1ä. Nuo nykyisin Koskelaan ajaval

TLrlipr jonkin velirn ualyysia. Ehkiipä
seuraalaankin lehteen lulee. mikäli jotain
nrullislavaa liikenGessä tapahtLru. Tähän

vain 12 minuudn vnorovali. Taukoajan Puut

johluu sinii, että nlkyiset aikataulut
$unniteltiin aikaDa, jolloin kasia Cli urk'
kaan otaen sen vakiovuoroj.) oPeroidin
halliinlahdöt ajelliinkin holloin vain Töö
lön halliin jå edelleen oosta syyslä john'
nee myös se. että viimeinen halliinlährö on
klo 23.42: Töölön hrlliin se ehtikin ennen
puoha yörär uskoisin. että sisiänajo oli tuol_
loin 2l.55ja viiden minnutin va!å-aianjälkeen knljeltajan työluorokin loppui tasan
puolilt. öin.
Snnnlnlåiaanu alkaa minuuttia yli seitseDän Paåvalin kjrkolta. ionka iälkeen

var

rin väliajoin lulee viclii kaksi vaunua. Vuo
rojen vålil pysyvätkin va issa noin puoleen
kymmeneen kierosaian ollessa 45. Tuolloin

ftnmof

hppuun liitän lielli kiitoksei Taulujen'
edelliselle toimitraialle Jarmo Oksaselle:
''Taulut olijuDri se palsta, jora R.itiossa
odoltelin kuin knura Dousevaa. Y.iliin pitaä
perinteer yllä ja lipuD korkealle. joten
kertokaahan, milli ja niso halualte aikatau_

Rriti- a\n|la t\oantal'n Kaatnnaa, R

no,ni,-,,

rarn\uatte

.

RAITIOVAUNULLA NAANTALIIN, KAARINAAN,
RUNOSMAKEEN, VARISSUOLLE ?
- muH. i osloinnit olisiv,l
Turluun on p[dilt{ r.itiotien lElke{ftEnissst

lii-

Pikar,iliotion Btenlaninfl Tur{n seudulle on mahdollisla

peeksi mskaasti kuonnitettu raitiolinjaon

s{0ri,, Råiliolioi u{dollosrrekenlamisesla

kennöintikustannuksiltaan bussilinjaa edullisempi. Nykyaikaiset matalalatridairiovaunul ovat hiljaisia, pitkäikäisiä ja buseja mu-

1972 alkeen ja seudullisesta pikamiti0tieslä 00

Fh{ih

.inakin 1990-lwun ahsia alkaen.

Turun kaupunginhallitus piiälti :1.12.2000

pikaraitiotieksi. Uusia pikaraitioreitä on

yh'

ja goluvuilla rakennettu kymmeniin
Euroopan, Pohjois-Anerikan, Aasian ja

TuruD yleiskaavan 2020 hyväksymisen

teydessä. eitä laadittaessa seu.aavaa Tntun
y

Ieiskaav aa 202 5 "selviletäiiD aluev d

au ste

n

nrahdollisuus pikaraitiotien tai muun raide
liikennevaihtoehdon toteuttamiseksi Iinjal
la Uudenmaantie - Satakunnantie". Touko
kuusså 2002 valmisluneess! Turun Ympä
ris$- ja kaavoirus!iråston selviryksessä Pi

karaitiolie Turun kaupunkiseudulla: KeskDsakseli Nranrali - Raisio - Turku - Kuari-

1980-

Auslralian kaupunkeihin ja vdnhoja rairio
teitä on kehire(y. Tlrun kokoluokan kau
punklseuduilla kDren Ranskan Strasbou.gis
sa

tai

G€noblesa uusi pika.åitiotie onjouk

koliikenteen selkiirankr. Salsan Karlsruhessa ia Saarbriickenissa on otertD kättöön
säbköisteryl1ä rautatieradalla kulkevar railio!aunut, railiojuDal. Pohjoismaissa Tukhol-

pohjaha

nu on avannut unden pikdailiorielinjan,

tDtkiltu mahdollisia pika.ailnnielinjauksia
Tun'n kaDpDnkiseudulla sekä .aitiolien kustannusten suDruusluokka. eduljahairat. Läh-

Tviirbanan, Betgen r.kenlaa pikaranioien
ja ainukin Århusissa, Tampereella ja Helsin-

na, Vdissuo, Runosmäki" on

lälti

tökohtiDaolival Turun yleiskaava 2020 sekä
naapurikuDtieD yleiska.vat, Turun seudnn
liikenncjärjeslelnäsuunnilelna 2000 os.sel
!ityksineen ja Turun kaupunkiseudun jouk

koliikennepainollciren keskusvyöhyke se1
!nys, joiden keskeisiä tavoitteila ovat jouk
koliikenteen laadun ja nutkunajamiiäden li
säåminen, tä)dennysrdkentaminen joukko
liikenteen larteen sekä hloudellinenja ympiiristöystiiviiUinen joukkoliikenne.

gin seudulla pikaraitiotien rakenlamisla

krvrnpia nyös vanhusren, liikuntaesreisren
ja lasren kannaltå. Raitiovaunujen enersidktrhtDs markustajaa kohden on noin puolet
bussien kDlutuksesta ja sihkökäyllöinen rai
tiovaunu on paikauisesti saasteelon. Raitio
teille on roreuretlu rehokkaåt malkustajain

tbnnaariojiirjestelmät. viihtyisät pysiikit ja
koko kaupunkikuraa on kohenneuu raitio
tietä rakennettaess.. Niiistä slistä tutkimuksissaon lodeitu, ertii pikaraitiolie kerää ma1kustajia noir

gistisesri bu$eja rehokkaanpia. joren taF

50% enemmiin kuin teho-

Tutkilut liniot nykytilonne
löhlökohtonq

tur

Euroopdn kokenuslen perusteella mitio
vaunujen mfikanopeus on etuuksien ja pa
remman kiihrylyyden ansiosta 15 - 20.,6
suu'empi kuin vastaavan bussilinjan. 150
300 nralkustajan nilelraitiovaunul olat lo-

20

Turun seuduD liikenne painoltuu luoden
I

997 liikennctutkimuksen mukaan voimak-

laasli Turun

keskuslaan jonne suuntautuu

529' kaikista matkoista. Koko seudulla tehtiin noin 8l oo0joukkoliikerrnemarkaa arkipäi!änA. Joukkoliikenleen matkaosuus on

Pikorditiotiet
Euroopqssq
Selvityksen llihtökohtana ovat olleel eur oop-

palaisten kaupunkien kokemukser nyklaikaisista raitioteistii. Nlkyaikainen miliotie on
perinteistä keskustaraitiotierii nopeampi
omien kaistojen, eristettyjen raraosuuksien,
liikennev!l@tuuksien ja rehokkaiden pysiik'

kijärjestelyjen ansiosta.

j!

sirii ninitetäiin

Tukholman Tväbanan pysäkki Valla Tolg.
Fuuhka-a kana suosilul a Tvårbanalla
kåytet iån kahden a iiovaunun junia. Kuva:
Mikko Laakson€n, Ympärislö- ja kaavoilusvirasto, Turun kaupunki.

Innrnof
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Raitiow nutla Naatualiin. Kaaritlaan, Rtftosndkeen, Uatissuolle
ja moottoriajoneuvonalkoista (ioukkoliikenne + auto) 17.7%. Joukkoliikenleen
käyttö on suunnla Turun keskustan ja esikaDpunkien !älisillä matkoilla. Turun keskusla alueelle ulkopuoleiia suuttautuvartä
10,9%

liikenteestå 22% (27,8% mam) onjoukko
liikennertå, noir 51 700 matkaa påiviltåin.
Joukkoliikerteen osuus liikeDteesu vaihle

?

Biolaåkson suunnitehujen asuin ja työpaikka-alLreiden kautla. Ensisijaiseksi lin-

jaukseksi on ehdoteltu Hditun linjaa suurcmmån åsuk.spohjan lakia. Myös Runos
mäen suunnalla on tulkitu vaihbehtoisla
linjausra Hepokullan ja Nättinummen kaDt
ta,jokakuitenkjn kulkisi halki tårkeän Nun

nåvuoren Riihikallionpuisloålueen.TäF

huonatavasti€ri ålueilla. Turun kaupDn
gin sisällä joDkkoliikenteen tnarkkinaosDns
on kohruullisen suuri. 1470 (25% mam).
Joukkoliikenteen tnatkustajamääråt ovat
1998-2001 nousseet noin 10"/, uudenbusi_

kein linjaslon ulkopuolelle jää!ä väeslökes
kjtrymii on Turun keskustan lounaisosa. Sitä

kaluslon. tehokkaan lippujär.iestelmän ja parannetun palleiutasor ansiosta. vdissuon
(linja 12l32l42), Hdirun (18) jaRuno$näen
(18) suunnillåtelibDssienkåpasileetti onko_
konaan kAytösii. ja laloudellisempi liiken'

suunnitelmien keskeneräistyden vuoksi.

lee

ne edellyuää suurempia vaunuja. Turun,
Kaarinan, Naantalin ja Råision viilisessii lii'
kenleesså joukkoliikenteen osuus on koh
tuullinen, napurikaupunkien ja Turun vå_
lllld 9-16% (9.aEbl63qa naDt. Joukkolii
kent€en oruntla ei voida pitiiä erityisen kor
keanå, sillä joukkoliikenne olisi omimmil
laan kesknsten viilisillå keskipitkjllä lyö ja

asiointimatkoilla. Raision. Kåarinan ja
Naanlalin sisiiisessä liikenteessä joukko_
liikennetiä ei juuri kåytetä. SeutuliikenDe
on kasvoutselvasri seutulipunkäyttöönoton
(2000) jä1keen.
Täman johdosta nahdollisina pikaraitio_

rielinjoina on tutkittu Turun kaupunkjseudun
vilkkaimpia joukkoliikennesDuntia: keskus

,kseliå Näantali Raisio - Turku - (Harirtu/
Skanssi) ' Kadina sekä Kupittaan - Varis
suon jå Runosmäen suunlia. Railiotie on
linjattu påiikatuja ja kokoojakatuja pitkin
niin. euä pysäkil sijoitluval kaupunkiralcn
1een

palvelevialinjåsuuntiaRautatieasema tso_
Heikkilri Sakmaja Madli - ltäranta Vaihii-

Heikkih €i voilu vielai lutkia maaDkäytlö-

Roitioiien rolkoisut
Raitiolinjausra tutkittaessa tavoitleenå on
oUut kulku onilla kåisloilla riippumatbma
na muusla lijkenteestä ilmin pysähdyksiä
muualla kuin pysäkeillii. Nykyaikaisen rai

tioten perusominaisuus ovat erilairel 'olo
muodot ' erilaisilla nraosuuksillå. Turussa
pääosa railioliestå kulkisi pää_ ja kokooja
kåtujen vieressii tai keskellä omålla kaistalla.

Liihiöiden ah1ailla keskusalueilla (Petrclius,
Vdissuo. Runosm:iki) railiotie linjataan pai_
koin kat!radalle nnun liikenteen joukkoon.
Turun keskustasa käyletliisiin osin railiovaunDjen jå bussien yhteisia joukkoliikennekaistoja, ja ydinkeskuståan Kauppiaska_

rissuolle. KaupDnkiseudun ulkopDolelta lu_
levalle se!tuliikenleelle jå kåttkoliikenteelle

jiirjeseuän laihto railiolaunuun Kadinas
sa, Naantalissa ja Raisiossa, mistä blssit
jatkaisivalnopeita vlltaliereitrejii Turun lin-

Raitiotien liikenieen j:iijestaiisivät seudun kaupungil kilpailutettuna sopinusliikenleenä ja railioliellä olisi yhteislariffi bus
sien kanssa. RaitiovaunnissaolisiTurun äly
kortrijiiijestelmåän penuluva avoråhasDs,
iossa kertaliput mlydään aulomaatisia sekä
kausikonit ja arvokortii ladattaisiin pälvelu
pisteessa tai åuiomaatista.

Liikennöinnin kannahå oplimiralkaisu
olisivat yksin liikennöitäväl 30 -40 n pitkät
200 300 nalkDstajan Naklålatiriset nivel_
vaunut,joiden huippunopels olisi 80 k&h.

rataa käytettäisiin råiiiolien pikaoslulena.
jol1e tehtiisiin 750 V sähköistys ja tarviiavat
pysäkil ja ohitusraiteet. HuiPpunopens eri
linjaosuuksilla olisi 40'80 hr/r'.

''lastenlaulien vålttämiseksi kannåtaa

painopisteeseen' keskusian liikekaduil'

tai Aurinkotietä, jonka vaftsa suurin osa
naantalilaisista asuu. Kåannanja Turun vä
lillii on pohdiltu, suunnaBanko railiotie Ka
rinaan Turun kaupunkseudun loiseksi vah
vimmån bDssilinjan 18 mukaisesti reitliä
Petrelius 'Hdithr - KairiskDlma vai Skmsin

1ä

Pikaraitiotie voi kulkea asuntoalueen
kokoojakadun laidassa. Nockebybanan,
Äppelvik, Tukholma. Kuvar l'tikko Laakso_
nen, YmpäislÖ- ia kaavoilusvirasto, Turun

3t2002

råkennetaD vaihbterminaalitbussienjarai'
riovaunujen välille. Haja-asurusalueilta, joilla ei ole edellylyksiä korkeatasoiseen bussiliikenteeseen suoraan Turkuun, rcleulettai
siin vuorotiheyden nostamiseksi ryörblii
kenne Kadinaån. Nadtaliin. Raisioon ja Va

dulle tehtäisiin Aleksanterinkadun kaltainen
raitiokävelykatu. Raision - Naanlalin juna'

le. asuntoalueen keskuksiin. julkisten palvelujen luo, suurimpien työpåikkojenja liikenneterminåal;en luo. jolloin matkustajille
såadaan lyhyinmät kaivelymalkal oveha
ovelle. Naantalissa on veriaillu linjausta
Prikkarin jå Naartalin vålilläjoko rauutie-

1(l

Raitiotie korvaisi samoihin kohteisiin lii_
kennöivån bussiliikenteen. Tiiviillä asuntoalue iita varsinaisla syöIlöliikennettå ei toteutela- Samån päiisuunnan bussilinjal ohjataan
toiselle rcitille keskusta-aluetla lukuunotlå_
måtta eittivaihtoehtojen td.joaniseksi. Kåa'
rinaan, Naartaliin. Raisioon ja Varissuolle

fnnmof

Muiden kaupurkien kokemDslen mukåan
hankkiä koeleltu vaunuryyppi. Raideleleys
oliri 1524 mm, sähköj:innite 750vja mini
mikamesäde 20-25 m. Kaikille plsäkeille

Raniorauulla Naantalii't. Kao'ntuu1. R noyriikeol. vatistolk

I

Fail ovauno voiluoda kesk suureenkin
kaupunkiin'suu€n rnaailman tunnelmaa'.
Drolinlnggalan, Noffköp ng. Kuvat lvlikko
Laaksoren, Ympärslö' ja kaavoil usv .asto,

linjasrolla ('12.1 km) nykyisir 87 500 anr
kasrajr:15 000 Llöprikkla_ v. 2020 109 500
.sukrsta ja 58 000 ryiiPaikkaa.

san

Väeslömäär ovat
suurulsluok
kaa suhteessa lirjrpilutrIeen kuin Tukholnaan tolentetun Tviirbanan -pikaraitiolien
vrikutNalueeUa (pitlus 9.2 kn, 600 nr
pysakeisrä 30 400 a$rkanr ia 29 900 ryi!
paikka!) tai Bergeriin lolenlerravan pikaraitiotien !uikulusalueella (piluus 20,2 km,
400 m pysiikeist, 3:l 500 asukasraja 34 000
Lyöpaikkaa). Erityisesti on huomatta!a suo
ter Liydenny\, ukentamism!hdollisuudet.

den

joi

ldeultanristaraitiotic cdistäisi.
Raitiotien malkuslajuenn!stccssa on ar

vioilu. euä fuirnnien vrikutusrluccll" ,sD
Ekennettrisiin vaunun httian rasolla olerar

liikenDevrloissa. Esimerkiksi Naanlali

j! pysiikit suunDitell!isii'r nrahdol
lisiDm!n ioimivik\i vrnhusicn liikun-

Kauppatoi nralka kesläisi noin 36.5 min
lnyl blssilla noin 45 min) ja Varissuo

ja lastcnv!unujcn k!nssa kulkc
lien klnnllta. Autoillc j! pyörille toteulet-

25 min). Mutkanopcudct

taisiin Iiitynt,pyriiköinti palvelukeskuksiin.

korckkcet

tacstcistcn

Rrnbtien ratenraninen olisi rilaisuus
nNultaa katrpunkiku!aa myönteisesti. jos
raitioriesli rehdäiin huolellinen maiseD.

$runnilelna. llnmjohlorakenleel lehdään
kaupurkikuvaaD sopiriksi. Raitiovaunrjen.
pysiikkien, opasleiden ja liikeDnenrertkien
graafisen ilmeen on oltara hiUilyn tyllikiis.
Kcskcisillc pysaikcillc voidaan siioittu ynr
RaitioLielle rehLiisiin vruiLrjen prikdnnnkseen CPSrllli

jr

ra.kktrusmrrkrmiuådlh

sekii langauoman viesrintiiän !rtrnUen,
kennevalojen. pysiikkien

jr

lii'

keskusvrh omon

jr

väliUä perusru!a liikernevaloetui$tr's
matkustajainfbnmrtiojlirjenelnli. Raitioriel
lc totcutettaisiin m.hdollisinnnrn riiydelli'ren
liikcnnculopriorisoinri. jolloin v!unun ei
perialtleessa taNilsisi pysihtyi kuin pysi
killai. Rcaali!ik!incn

m0lkustlj!intom!ato

.jiiiertelma keftoisi ruunun saapunisaiun

pl

\ikille sekai liikennehii,iar pts,lcillai. vuunuisr seki iire,neLis\i jr kliinlki'ihnr.
RanioldunL'jer rtruhkd rjan ordrkr rjrt
or Nr!ioiItr sutrnrireltujen pysiikkien jr llrjr
osruksien perusreelL ole rer. eltli mitio
vrunn pysiihlryjokiplsiikillil

ti! jr

l5 l0

sekun

mitioliellli on tiiydellinen piorisointi

Kauppalori nralka

2l

nriD (nyt

bnsilla

vat käyrtä!är yhtii paljon joukko!iikennerrii
kuir vnoden 1997 liikenneo'tkimuksen mu-

kaisilla TLlur kaupungin joukkoliikenteen
vahvoilla alueilla lehokkaiden runkolinjo-

n.

jen vaikutrEiloeelh eli 0,47 malkrtasu-

30 knr,h) ovat

samaa

luokk!! kuin vastalvassa kaupunki
lnpi,isLiissi liikennöivillai uitideilli. Mur

kas/!rkipliivii. Lisiiksi raitiotien houkuLtelemicnlisanratkustajienarvioi'niseksionrehty nyds skenaariot, joissa markustajia on

kanopeudet nouseldr noin 15 - 207r venatrrnå nykyiseen bnsiliikenreeseen ia koeou
nopeus liikennevaloeruuksien ja ri!rkan
kiihty!ylden lakia tirä enemnlän.

209. tai 50'/. enennnlln. Liikennöinlikustan
nuksia drvioilaessa llihlökohlana oD ollut l0
minutrrin minifrillotuvaili lrkisin j! huaD
raisin piiivisaiLuan. Liikennöinrikusrannuk

Roiliolien
köytlöiöpohio,
motkusto jomööröt io
liikennöintitolous

seton lasketu HelsinAin iaTuru kusl!nnus
rietojen pohjafta UITPTn st!nda imcne
relDä11ä. Ma*osr.jrmiiil':11 ja kuslannuksct
on l.ajenDe u koko vuodelle. Lippul!,loksi
on aNioix' TUM kanpungin sis:iisen liikentecn kcskim. lippux'lo. 0.67 e/ma*nstrja.

(23

Linjasron !rik!Lu\dlueei arukr$niii.iii on
tutkiun :100 - 600 iletrin lyiihtkkeelli i!dan nrolennnin puolin.loka vrsria 600'800
lreI'ir klivelyeriiisytnii. Lisliksi on kooLtu

krupunkien nykyislen yleisk.r!rllinen
suunnitelmien nn'kaiset lirjojen !rneen
vuolccn 2020 mennessii toteuteltalien uu
disrkcntanrisalneidena$rkrs j!työp.ikkN
Driärit. Asuk!s jr työpajkkamliiiriit ovrt:

Narntrli - Rrisio - Turku Kllinr rl9 l
kn): ilkyisnr 55 000un,kun!.j! I I 000 rlij
prikkd. v.2020 75 000 NLkr\ln jr ]71)01)
t]öprikku. Runoiniiki- Turk! ' Kupitlla Varis$D (1.1.8 k
.lktisin .12 i00 r\u')r
jr

k|s

29 000

.sukast|

työprikkdi. v. 2020.18 000

ti l7

000 ryöprikku. Koko

ftnrnoI

Matkustajacnnu(een n tkaar Nranhli
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Raitiovaunulla NtuntaLiin, KaatituM, Rutusnökeen. yaiss@le ?
ån suuret ktettavaksi yksinomaan TUrun.

la. Tänä såiistinsi kunnåIlistekniikån ja pal-

koliikenteen kåyttölisaysia räydennysmten-

tmisoptiot tot€utuvat. Pikmitiotiestå Turun
kaupunr.iseudulla olisi merkittäviiä hyöryå

olisi kålettavå valtion vdoista ja joukno-

veluiden kustamuksia. Liikenleen energid
kulutus viihenisi ja ilmmlaatu paiånisi varsinkin Tmn keskustasaja päväylien varrella, kostå raitiotie on paikatlisesti saastee-

liikenteen j?i4estiimise€n kerättnvistli eriryis

totr

naksuista samaån låpåån kulen pikaraitio
tiet TDkholmassa (våltion osuus 50%, Tuk

seja v?ihemmiin energiaa. Haittåpuolena

Kåårinan.

Na

talin ja Raision kunnallis-

verovaroin. Mikiili raitiotie päåtetä?in toleuttaa Turun seudulle. 50 100% invstoinni$a

holntu

lä?inin oruus 50%) tai Berg€nisså
(valtiod osuus 50%, tietullien osuus 50%).
Myös yksityisen ja EU:n rahoituk€n måhdollisuudet on selvitettåvä. Tarkoitukenmukaisintå on selvittaä rahoitusmahdollisuudet
yhteisryössä Helsinsin ja Tmper€en seutu-

jen kånsså, joilla on virciuä seuddlisiå rai-

Roltiolien voikutukset
Raitiotien vaikutuksiå on tu&ittu eurcoppa
taisten kaupunken kokemuksien p€ftsteella. Keskeisia lihteitå ovat olieet kansainväIisen joukloliikenneliiton UITPTn (www.

uitp.con) ja Light nail Tnnsit Associåtionin (ww.lrta.ors) tu&imukset ja julkaisut
seka selvitysnatkat Helsinkiin, Norköpingiin jå Tulholmad.

Pikdaitiotie parantaisi joukkoliikenteen
nopeutta, siiiinnöllisyy$a, mukawutta ja
inasoa nalkustajån kannalta, jolloin ma!

kustajmääät ja joukkoliikent€en matkalisäiintyisivät selvåsti vårsinkin Kaa
nnan, Nadtalin jä Raision alueilå. Råitio
tieså ei ole ol@uista hai(aajäljelte jåävälle
osuDs

bussiliikent@lle, vad
si nnden bussilinjojeD

se

pikenninkin lisdi-

käyttöä,joille on våih-

to raiiiolielta.

Turun, Kåarinan, Naantalin ja Raision
keshistojen sekå muiden reitin veella olevien palveluiden ja ryöpaikkojen saavute!

ja riittiivästi kuormitettuna kuluttåa bus-

in-

vestointikustannukset ovat hyvin suuret.
Raitiotie viilentiiisi autoliikenteen kiytösså
olevaatilaa sisiiä,rtulopiäkaduilla ja vdsinkin Tmn kskustass4 Hämeenkadula, Uu,
denmaankadulla, Tuoiniokirkkosiliatla ja
Aninkaistenkadun4 joien joukkoliikenteen

kulksnuoto osuuden keshrståan suuntautu,
villa matkoilla olisi kasvetbva kuten nuisså uuden nitiotien roteuthieissa kaupungeissa. jotta pahoilta ruuhkilta våltylåän.
Rakennusåikaiset haitat palveluille, åutoliikenteelle ja kewelle liikenteele voivat olla

mtrkittiivial Lisäksi eriiåtD)1 vaihdottonåt
bussiyhteydet muuttuisivat vaihdolisikri.
Ennen kaikkeå miriotie koetro Euroopassa urbamin kaupungissa elåmisen tun,
nusmerkiksi. Raitiotie paråntåisi Turun
sållista jå kmsainv?ilistii imagoå asuin ja
työpåiktana seki ma&ailukohteenå. Se pa
ranlåisi palvelurittiimisen naldollisuuksia

ltr-

jå työpailkojen edellytyksie.

Se ruksi ympäristöystävållisetr. urbamin kaupungissa

åsumisen

kulttuurin kehittymistå.

Johtopöölöket io

loimenpidesuosifukset
Turun kåupunkiseudulla on mahdollisiå to-

maanläyttttön tukeutuen selvirykseså tutkitDt pikåteuttaa nykyiseen iå suunnireltuun

€itiorielinjat, edellyttäeneltä dioitu jouk,

joukkoliikenteelle. palvelDleskuksille,
maankifön kehityksell€ ja ynp:iristölle.
mutta investoimit niiiden hyötyjen saawttaniselsi ovat kalliita.
Selvityksen p@ste€lh on sDrä tehdä
tilåvansksr tutkituille mitiolinjoille. kskiltiiä maånkåynöä niiden vaneen ja selvittiå
taikemmin raitiotier vaikutukset liikenne
jiiij€stelyihin. liikentees@n ja kaupunkiku

vad Tuiun

k€skustassa. Pikanitiot€id€n råhoitusmahdollisuuksia, pikmitiotiehanlkeiden vaikutuslstr arviointiperusieira selå
nitiotien ja mutatien integrointia Suoinessa

tulisi selvittiiA yh0eisryössA Hehinsin jå Tarnpereen seDtujen sekä våltion

virmonaisten

kanssa. Vain tiulaisten selvitysten pohialta

voidåd tuolettavåsti arvioida pikdaitiotiekerattawus ja vaikutukset sekä
pättäå toteuttamisesta valtiotr jå kaupunlihankkeiden

seutujen yhteisharkkeina.
Ennen mitioden mahdollista tot€uttamis-

ta hanketlå voitaisiin edistiä muultanalla
keskusakselin Na rali Raisio . Turku ,
Kadinå liikenne liupuDkien kilpåiluttamaksi. mtaralattiaisilla nivelbusseilla liikennöitåv:iki runkolinjaksi, kehittiiniitlä ioukkoliikenteen liikennevåloetuisuus ja måtkuståja-

informaatiojiirjestelmä sekii onmallå busseissa ka)4titön avorålastus ja sopimallå uu-

d€n kombikortir käytöstå myös seutulii-

Adikkelin kirjoittaja on laatinut Turun
pikaraitiotieselvityksen ja anikkeli on riivistelmä selvitysmportista.

tavuusja vetovoimr parånisivat. Ratkaisu tu
kisi erityissti Turljn keskustan as€maa kau
punkiseudun t?iikeimpänä liikekeskuksena.
ryöpaikka alueena ja opiskelupaikkana ja
lisåisi loderniiköisesti keskustaån suuntau
tulia asiointimatkoja kuten esim. Strasbourgissa. Rarkaisu tukisi kaupunkimåista tdydennysrakentamista, johon

liijojei vårclla

on hyviå nahdollisuuksia sekä lisinsi

nykyis-

ten alDeiden, vårsinkin 1960 70 luvun l?ihiöiden. vetovoinaå ranioden

våiknirsåh.el-

Pikaraitioii€ kuvamanipulaåliossa Iurun
Tuomiokilkkosillaltå. Liikennejärj€slslyt,
aideleveys ja kalusro ovai viineellisiå
eivätKå vänämåltå vastaå trismälleen
raportissa esitetlyjå lavoitteita.
Kuvamanipulaaiio Jani Elelåkoski, Ympårisiö' ja kååvoitusvirssto, Turun kaupunki.
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KESÄTöISSÄ VAU N UVARI KOLLA

olisl(olijalle kesätyd on lä cä t{itsi tål0udsllilesti lllyös lulsvieo {.linlojen kain.lla,
Minulla oli lalsi oflntovlotta iahna Ielnillisen Korltsaloulun loneosastolle, hn lähdin

tetiin lisiiksi puhaltinien mooltorier ja vi.roiltimen hiilel Sånålla rarkastetliin vir-

työpaikalleni l(oslelen vaunuhalleille. Unelnalyö rlan hanastajalle!

muuten tlNinnut tehdä. mutta kaikki kotelol ja luukut imuroniin sekä konlaktorien
konrakripinnår harjaltiin puhlaiksi. sisäkau!

Koskelan vaunuvdikolle. Tunsin toki raitio

niider osuus on HKL:n liiketteesa olelisla vaunuisla selvåsli sunrin. Päisin lorin
onnekseni tutustDmaan Dyös !ånhoihin

vaunumållit ulkoniiöllä ja tiesin jolrlin nii
deD iäs1å, hisronastaja tekniikasrakin. Takempi tekniikka ja tulevat työtehtävät olivat

neliakselisiin vrDnDihin, jona kåvi buollos
sa kesän dikana mDulama, mn. vaunul 3 ja
27. Elokuun lopusa tuli nåAräaikaishuol

sitä vasbin dvailujen varassa.

toon myös ensimmäisen kenan vdiotraD
(210). joten p:iäsin tutustunaan nyös seD
lekniikkaan ja huollokohteisiin. Koska vau_
nu oli tåmän linjan ens;nmäinen. myös vakituirel asentajat olivåt jonkolla kalsonrassåja tutkimasa uuttå vaunuajasen huoltokohreita. Variotrameja on kylla huollettLr
myös Koskelassa, nutla ei täIlä huollolinjalla. Paäslyäni rutDsrDmaan kaikkiin liikenteessä oleliin vannumaueihin saatoin
konkeeltisesti todeta kuinka tekniikka on
puolen vuorisädan aikana kehiltynyl. siis
todella palon. Niiin kolmen eri aikak.uden

Jännityksensekaisin mielin suunnistin kesä

kDun alussa ensimmiiiseDä työpaivänåni

Löydetly:ini oikean paikan alkoi

klikki

luisraa sujuvasti. Työkaverit olival lähes
kåikki pitkiiaikaisia vaunDnhuoltaiia ja ihan
muka!aa v:&eii. Työpaikkani oli A-hdllissr,
jossa vaDnuille tehtin mäiiiiiaikaishuolto.
Samana paivänä aloilti työl myos toinen

leekkdi, joten meitä opetettavia oli kaksiPdi ensirmäistå päiväii kuljinrme kokeneen
asentajan parinaja meille

opete in seikka

peräisesri kaikki rehtavä! joitå meidän tuli
seuraavien viikkojen aikånå ilse kyetäteke_
mään. Työrehtävien
se

lhla oli nelko pitkäja

alkoi kalon inuroinnistaja Päiittyi akkujen

Ensimmiiisten päivien opeteltaviin tehtäviin kuului mn. vaunnn ajaminen. joka oli
iierenkil erittåin mielenkiintoinen ja nDka
!a opirtava. Ajotailoa leittiin silloin t:illöin,
kDn pääsimme åjamam vaunun sisään hal
liin ja huollon jålkeen taas ulor. Samoin
olimme joskus mukana koeaioilla.

ronlimen kircys. Ulkopuolisia töita eiiuuri

ta

tdkasbniin

latid

alla olevat ajonootro'

rien hiilet iä puhaltimen haitdikurni. Ala
kaulta tåas kiiyliin tukastamassa rnm- lopul
ajomoottorien hiilet. jarut ja vetopyöräslön
öljyt. Varsinaistentatasluslen javoileluiden
lisliksi uDsiltiin usein nm. hiiliäja aiokoD
taktoreita. Jos vaunuissaoli isoja vikoja. ne
låheletiin Vallilan koriaanoUe.
Isaksi mitä itse piiåsi ja joutui tekeniiän, sai myös nåhdä nitä muuta varikollå
Sen

rapahtui. Kesän åikana riellä ihmetelliin nrm.

pda kolaroitua
duiden
varikoiden la
vaunua sekå kuultiin
pahlumistå. Yhdellii huoltolinjalla ei muu
erään Vadotranrin linoDtta.

ta

masså ku

u

kaDde ssa tietenkåän saanul

täy

sin kåttalaa käsilyslä HKL:n railiolieyksi
kön loiminnasta, mutt! ylläuiivän palion nie
lenkiintoisn tietoa ja uusia täitoja keslityö
kuitenkin toi. Ja kaikista rehlävistii seivil-

Yksilöimätta tarkemnin kaikkia DtiäräaikdishDouossa tehtäviå lönä. listaan tähan
kuitenkin joitakin. VaunDn huollolyöl aloi-

tetiin tdkaslamalla ajo'ja jarruvalot

sekä

Seuraavaksi inumiriin krlolla olelal luDkut. Katolta rarkas

olien lurvajårjestelmiil.

Syksy on jo pi*ällii ja uudet haasteet
edesä ja pian on mietiltäva pyrkiåkö ensi
kesänä huoltåmaan leDtokoneita. raitiovaunuja lai kenties metrcja. Raideliikenne
kalusto on mielenkiintoista...

Ensimmäisen piiivän ihmetelyn aiheita
oli hloltolilojen siisteysja hyvä loiminnal_
lisuus.Vuosikymenienikäisesii.peruskor'
jalussa hallissa kaikki oli hyvin suunnitel'
tuåja ajanmukaista. Kaikkia hDollotöitä vå.ten löytyi hyvät työåsennolja helpPo pääsy
kohteisiin. Tehlaviin tustuttaminen onnis

ui

myös hyvinja vaktuisen väen lähtiesä
lomille selvisinme kaikista eteen olleista

töislä. Eikä meilä rivan yksin töihin jätetty
kiiiin, vaan usein pailalla oli joku vaKtui_
nen. kokenul asertaja.

2002. Kuva l\,larkku

Päivirtäin kävimne läpi pdi vaunuå.
Useimmat vaurul olilar nivelvaunuja, sillä
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VII'UIEISELTE

PÄÄTEPYSÄKItLEEN
Våpun alla. kevåiin ollessa kaDneimmillaan, saavufli meidät suruviesri:

Matti

Soini oli poislunut keskuudestmme 28.4. \lesri ei tullut yllätyksenä. Tiesime Matin vaikean sai€udetr, josra huolimath h:ir jaksoi vielä osallistua
kdsmme SRS:n 3o-vuotisjDhlakokoukseen helnikuDn lopulla. Muiståmme Matin aidon ilon kasvoilra. joihin sairaus oli jo antmut merkkinså, hånen
saadessd vuorollaån ajaå €itiovaunua Koskelan varikolla. Olen tuntenut
Matin jo Iapsuudestani saakka, olime kesaimökhnaapwira. Muistan kaipauksella ikinuistoisia Luonnonmad kesiä Matin sekå hiinen sismsrensa
ja serkkujensa kmsså. Myöhenrmin juuri Matri sai minut uudelteen innostumaan mitiotiehdastuksest4 jonl€ olh menettairyt Turun luowftDa raikikoisrå. Tuten aiDa muiståmaan monet Tuon , Helsingin junamatkal Marin
kånssa SRS:I kokoDksiin ja kenoajeluihin.

Matti vietti aina kesiilomaså reilaamalla pi&iD EDrooppaå rutustumalla
eri nitiotiekåupunkeihin. joten hiinen asiantuntemuksensa alalta oli valtava.
Aina syksyisin almime nielen-kiinnollå Marin monet valokuvakånsior. n:iici
kuvia olemme saaneet myös ihailla Raition sivuilla.
Måtin våloisuus ja eliimiimyönteisyys jatkui loppuu såatta. Hä! ker
toi usetu innokkaånå altavan kes:h matkasuumit€lmisram. Suunnilslnat
€ivåt kuitenkaan koskåan sad@t toteutua. Måni oli saapuDut viimeiselle
pååtepysiikilleen, jostå påluuworoa ei ole- Matti joutui poistumam kestTudeståme aivd liian varhain. Varina ja "vapåahenåna" olon omesta hän
kerkisi nauttia vain muutamån kuukauden- Olisimme suoneet hiinelle moniå
antoisiå eliikevuosia pienen pojånrynåEnså Eveliinån sekå hamstuksiensa

Muistotilaisuuteen 17.5. osallistuivat kukkasin ja ädressein useat Matin
hamstajrysrävår. Tilaisuudestajin lailnmin nuisto. Matin ainoa poikå petteri
piti kauniin ja liikutravan puheen isästäAn sivuten nyös laåjålti hänen
raideliikennehanåstusta. Seurme jiisen Hantru T. Pulkkin€n vastasi hutasta musiihsta tilåisuudessa. Me SRsliiiset tuleme aim liimmöllå muistma Matin ysgivällistä. vatoisa ja rehiiä olemustå.
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Suomen Kiskoliikennekalenteri 2003
Perinteinen kiskoliikennekalenteri on jälleen ilmestynyt.
Kalenterissa on totuttuun tapaan Markku Nummelinin hienot värikuvat.
Hinta 7,50 euroa + toimituskulut.

.r*'d
Syksyn kiehtova kirjauutuus

Raitiovaunu tulee taas
Tunnettu ja tunnustettu raitioteiden puolestapuhuia
Antero Alku on koonnut erittäin mielenkiintoisen
kuva- ja tietoteoksen raitioteistä ja pikaraitioteistä

sekä niiden tulevaisuuden näkymistå.
Uutuuskirja on kovakantinen, kokonaan nelivärinen
arvoteos. jonka laajuus on noin sata sivua.
Kirjasta otetaan vain 500 kappaleen painos !
Raitiovaunu tulee taas -kirja ilmestyy aivan joulukuun alussa, joten se sopii hyvin myös ioululahjaksi.
Tilaa heti, toimitamme kirjat ennakkotilaajille
välittömästi sen ilmesqdtyä.
Kirjan hinta on

23

euroa 1+toimituskulutl.

Muistathan myös aiemmin ilmestyneet Markku Nummelinin himotut kuvateokset:
Juna eurooppalaisessa maisemassa sekä Raitiotiet. Molempia on yhä rajoitetusti saatavana.
'fi

laukset ja tiedustelut:
Eero Laaksonen
puh. 040-738 2716
eero.laaksonen @ kiinkust.f

Kaikkia tuotteita myy myös Suomen Fautatiemuseo, inlo@rautatie.org
Hyvinkäånkatu 9, O58OO Hyvinkää puh. 0307 25241 (toimitus myös postitse)
i

KiinteistöStudio, Annankatu 24, 00100 Helsinki
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\aru(eruD Kri|n r peinru-

nun krnss. Munkklrienre

lii,tt h lS.
Liion Nri Lihrncropeus sui(i I 6 1967
Itu\kcrnror kliinliisilnnrkisr KuriNn lrl
mishnrxn nu)u(riqun!n dr) 6 -Pilor or
ri!tti1uprkk.r" Drfioksiree .rd!llr.jol

bii
Reitiossa 3/2001 olleen Toivo Niskasen ja Jorma Rauhalan artikkelin "Asean Arkul,' inmene aloin jälleen muistella näitä paljon kuvaamieni lempir.itiovaunujani. Arkussa

uunu kfului l:islii all.e, rl{)in

sailin

rijliiscnnnin \rloku\ xtl I IctsiDgi lniri,)1ic

noitt

nro 185 ei ollut einakaan 1960-1970-lulujen taitteessa kumitiivisteilä lekaikkunoiss..

Iästä swstä Wrin kuvaamean tätä yksilöä usein juuritakaapäin lvedaa esim. tilispäivän
(ulkuneuvot, sivu

t44).

Vrnun ra\ipri risr, linjrkkfu(r iisiisi

Alku\ u.dcsrx 1970 lonr.iiill.er huipDU
h.rkili Arklu jr kulrlesrni OhnVrllihr,a
mpihrllr iluistrnusr PrilkuiN (tu1 sriirn
l,oyDl

\

Lc

lli..uai\iiDli. sr hii,luin 186 ssdin. ot, t1)|
puniloif i riisror r1!os!n nDleDf irn \lyurk

l,!ioidcn pliiillii ) hr!ntiircrr lipr)r. \4ui\\0
\runuisN s. oli hin irl\irlnliisen ilkunrn

piiillii

KrLkissr Arkui\\uhrrr oli
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oli konre! raikr. kur sirii k)ainri. rlili (nnn.
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ikolh ir fi.nil

arkur 182 ja i85 kohraavat tnja la
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Helsingin kaduilla liikenleessä näkemistäni
raitiovaunuyhdisrelmisti. vallilan miliovan,
nuhdllien vieEsä a$neena on mieleeDi jiiä
nyl opaht!mia Hehingin raitiolieliikenteestä
aina vuodest, 1950 rlkfn
Raitiotie!ulokuvauksen huippuhetkiii 01i

l. joskus jopa nudercjarjestyksesii (Eilis
piiiviin Kulkuneuvot. sivu 58).

Asuin vuodel 1958-1962 Mannerheiminden ja Kuusilien kulnussr. Meihäoli ko,
roa suoru näköyhteys KDusitien

Taustalla hååmötää ra tiol etåisten
asu nlalo Sipoon k lkko , jonka seinåsså
on srui Coca-Cola -mainos. Huhllkur

1974.

silmukkran.

josa ruolloin kääntyi\,äl linian l2

vaunDt.

kesiillii 1974 nseina periikkäi
si'rii päivinii kakri Arkkua perävaunrineen
yhdistelnrinä 182+684 ja 183+730 olivat

Ne olival päiisäiiDtöisesti Valnretin valDis

KapylaD käiinlösiln!k!ssa ybtä aikaa linjalla

kus

Dryös se. kun

Arkku 185 on ohitlanut Töö ön halin.

tania VTS-noottorivannuja numcroilla
13l 375. Mun kyllä linjalla I2 nAkyijos
A'tkrjakin. Kuusitien kääntösilnukkaa

Arkku 185 linjatunnus aatikotta varuslelun
Kalpon pedvaunun kanssa lnjalla 45
Munkkln emen käåntösilmukåssa.
10.4.1969.
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Vas€mmal a ylåkuvassa kaksi Arkkua
peråkkäisinä vroroina yhdistelminå 182 +
684 ja 183 + 730 Kåpylän kåänttisilmL,-

Ylhåållä arkku 182 ja Kaipion pedvaunu
ruuhkalinjalla 10S/5 palaamassa Fusk€asuolla Katajanokalb. rilkanmäen tålkeen
siiryttiin Mann€rheimintien keskelle
ajokaisiojen vå iin- 2.5.1974.

it

ll

lt

hyödynsiviir liikennehäiriöiden sattuessa
muidenkin linjojen vaunur,jopä mrn. nelo
sen ja kympin pilkä1 raitiovaunDyhdisrelniir
sekä talviaikana auravaunut. Kuusitien silmukan risteysalueelia 01i bussilinjän 100
päåtepysäkki. josla oså raitolinja l2:n mar
kunajistajatkoi pienellä HKL:n Kutrerin korifiamallalinja autolla, rnrn. mo 13011ä, Rus
keasuolle ja Invalidisäåliölle. Raitiotieliiken,
teellisesli komea niiky oli. kun useita kaksiakselisiå rairiovaunuja oli ruuhktvuorcjeD
päånyesså malkalla kohti Tilkan mäkeä
mää.änpäänåän Mannerheiminlien påäsii
olleel puiset raitiotiehaUit. Männerheilnintien yli sinnejohtivat useat Kskopa.it,joita

ylitettäesså auton pyörät tärisivät villisti.
Raitiotieballeja vastapäåtä Manne.heimin-

tien toisella puolella romuretriin railiovaunuja. Niiden j;iännöksistä löytyi joskus
pieniä ylämerkkivaloja. joita yritiDme ro,

sin huonolla Denestyksellä - kåyttää polt,

toimi tieltyyn suuntaan hyvåna kaikupohjana. A.kut ja kaksiakseliret raitiovaunut
olivat tässä mielessä bnomrttavasti hiljaiJoskus l950JLrvun puolessa välissä Iai
toimme Paavalin knkolla raitiovaunujen si
vulistojen päiille tulitikkuja ja jäimme odot
tamaan. kunnes vaunu palaisi taloisin. lhmeen hyvin tulitikDt pysyiviit paikoillåan!

Ainakin kerar muhtan kAvelleeni A.kun
ohi. kun siina eiollut liillaistå merkitsemis-

mahdollisuutta. Raitio!aunut kie6ivät si1mukan ruohon aikaan toisin päin kuin ny,
Iryiiiin. VaUilan pojal osoitlivar

"rohkeunm"

rcikkumalla varsinkin pimeän aikaan perä
vaunujen päädyisså ensimmiiisen pysäkin
välin Paavalin kirkolta Sturenkadulle. Mai

nittakoon vielå. errli kun vuonna 19561öin
kåleni Vallilassa kotirappuni oven pienen
lasiruudun läpi. saaliin kuljetusapu kålevåsti
Påavalin kirkolra: A.kulla lähdettiin Tiiölön
torille ja siitä kävellen Punaisen Ristin ensi-

Meilåhden ja RuskeasDon råjalla Man
nerheimintien sillalla pitkät neliakseliser Ka
rian ja Vålrnetin valmistamar niiiovaunu
yhdistelmät, ja telimooltorivaDnut yksinäånVasemmalla arkku 182 ja Kaipion per,vaunu linjaLla 38 malkalla Kaupparoitia
Eleläsalamän suuntaan 13.5.1 974.

kin, saivat aikaån voimakkaan kumisevån
joka kantautui kauas Ruskeasuolle.

åänen.

llmeisesti sillan tuolloin avonaisempi alaosa

ftrurof
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Tiotairllilloll oa olo nrirrkiiiirr :rrr'oist:r, i.)Iloi sitai korrotfl
SRS-informootioto söhköpostitse
sada nopeaei ajankohraisia tie
roja SRS:n rai muuten alaa l:ihellä olevista
Jos haluat

nprltumista,

se käy piiinsii sähköpostitse.

Joller vielä ole mukana, Sinun on ensiksi
ilmoitettava rinkiin liitrymisestlisi yhdistyk
sen sihteerille sähköpostitse osoitteeseen
j.!!a!d1ud@bfunb!s-t. Muihin osoittei_
siiD liiherettyjä viestqii ei oteta huomioon.
Samalla suostut siihen, että iåhköposriyhleystietosi vlililtyy kaikille mukana oleville.
Tähån rinkiin voivar ruua vain SRS:i jä

senet, eivät seuran ulkopuoliset. Muislakaa:

Suomen Raitiotieseura r.y:n säantömäiiräi

kukaan ei ole lässii systeemissä automaatti
sesti mukana, vaan ainoastaan ne, jotka
såhköpostitse ilNoitrauluvat yllänuiniuuun
sähköpostiosoitteeseen. Yksi ilmoillautuminen riitliiä. Jos haluat erota ringistä, siitlkin
ilmoitus sandan osoilteeseen.

nen syyskokous 2002 pidetään Helsingin

määriiisien åsioiden jiilkeen on turkoilus
katsella nm. kuviå Berliinistå.

3o-vuoiiosto SRS:öö
muistetliin

Piiätepysäkki-pahlan uurisavusrajien nimet
laitetåan lartaisuudes.Iin yhleen pötköön
pahnn loppuDn. Mit:iän muntoslaei ole lu
vassr. Sen sijaan verkkosivujen untispals
t.lla (SRS UDtiset / Liikenneuutisia) on oret
tu L1.2002 alkaen uusi käyränrö, josa avus

Suomen Railiotieseura ry. riiylti 30 vuotla
vii,De lammikuu$.. Seuraa onniteltiin ja
muisle iin nseilta eri tahoilta. SDomen RaD
latiehistorialliDen Seura ry lahjoitli peräli
200 curcn suuruiscn 30 vuotislahjan pank

tijan niDinakyy viililtömiisli ko. uutisen yhteydessä. RAITIO lehleen voi lthetliiii siis

kirilillenmel Myös HKI--Raitioliikenne,
Helsingin kaupunginnuseo ja Pienoivaura-

uutisia siren, että yksittäisen uutisavusluksen

riekerho r! nuistilat neni juhlissamme.
Seun kiirtiä kaikkia,jorkr meilii nuistivår

nini j iiä vain toinituksen ieloon.
Lehden loimitus varaå itselleen oiketrden
1ähettäjän

muokata materiaålia lehden linjan mukaises-

ti. Toimit$ pääträii myös. miräjrlkaistaan

jåmiliei. Mieluilen

maleriaalia oletaan siih
köpostirse, murla mnulkin riedonsiirtotavat

3t2002

kåupungin raitioliikennen!
taina 1.12.2002 ålkaen klo 1,1.00. Säiintö-

Tämä pallelu loimii dydentävånå välineenii RAITIOnJa SRS:n verkkosivujen rin
nalla. S:ihköpostirinki ei ko
pää jäsenlehteä kuin intenretsivuialaaD.

UUTISAVUSTAJAT
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TINJAT

tä Manne.heimintien varclra Ylioppilasta

lolle. Kutosen suosioon saattoi vaikuuaa

linjan 52 vuoroista. Maanåntaina 1.7linjalla oli aanulla Scmia L94ll-ahti 402, ja nyö-

lX aje iin

myÖs epätietoisuus kakkosen reidsrä, Erot-

rajan ja Hakariemen vålillä kun kDtosen
vaunut ajoivat räynnä, kåkkosella matkustajm;i:iät vaihleiivat kolmesta arviotta Bbmeneen. Vaunut8 ja 222olivatopetusajosa.

hemmin påivällä vuoden 1995 Scaniå

vdunulla HKL 9. Edellisenå påivänä vaununå oli HKL 8. Linjm 'atliiviaikana ' vauiuja
oli useimniten kaksi samanaikaisesli.

Tiistaina 9.4. illapäivällå linjaa

9.4.2002 (havaintoajmkohta)r Arabian
ranna$a kiskotus paikoillamkokoosuudel
la Aiabiankåtu - Arabidranta, myös ao. ka
tujen risteyksesså. Ainoaslaan käånrösilmu
kanja sivuraiteen kiskotus puuttuu vielä. Hiimeenliellä eiole tehry talvenjälkeen kiskoröitä.

Linjaa

lX

Kauppatori - Hakanieni

lii-

kennöidin viineisen kedan 12.4.2002. Aamulla vaunut olivat HKL 12 j^ 22. lltapäivällä linjaa ei enää liikennöity. (Linjan lX
vjimeisertä aamusta kuvia tässä lehdessä.)
Lauanraina 13.4.2002 HKL vaikutti va
.auluneen jo vrsin hyvin Da dlain mullistukseen eli AleksanErinkadun sulkeutumiseen, ainaldn pysäkldkylttien osalta. Ylioppilastalon pysäkillä pohjoiseen olijo val-

miina kyltti "2 Hakaniemi Linjat . Kakkosen osalta kyltrienvaihro olikin aikataulullisesti laivdtonoperaatio, koska viikonloppDi
sinhan linjaa ei liikennöidä. Manne ennintiellå Nordensköldinkadun ja Runebergin,
kadun risteysten välillä oli pysåkeillä kuitenkn muuteuu myös linjan 3 kyltreja. Aina
kin etelän suunnan pys:ikkejä korisrijo kyltti
''3B Töölö Ena" eikåenää'Töölö Kauppa

keusreiteille maananlaina 15.4.2002. Linjalla 2 oli nähtävissii edelleenkin nk. laihianniveliäeli vaunut 9, 14. l0ja 16. Yksi vuoro on saatu pois linjan lyhenemisenjohdosra. Linjrlla l0 oli puolenpäivän jålkeen ajos
sa

vfiintäån seibemän Vdiorar 201,203,

2o5. 206, 2O'7, 209 ja

2to.

Liikennehavaintoja 15.4.2002: Linjaa 2

ajettiin 15.4.2002 neljänä vuorolla. tiiken
teessä olivat vaunut 9. 10. 14 ja 16 (eiviir
rosin linjalla tässä järjestyksesä). Laihialåisten kiiyltö ei vaikultanut kovinkaan suurelta,linjålla l/lA riirii eiainakaan vakiovDoroissanäkynyt. Linjan 4 vuoroviilioli mDodollisesli låhes entiseilään, mutta käytäntö
oli roinen. Ajontain vaunDr ajoivat liihes ler
kasa, kun laås esimerkiksi klnm€neltä aa
mupäivällå vuoroväli näyrli olevån Hespe
riankadun kohdålla molempiin suuntiin yli
l0 Dinuuttia. Markustajat olivat yllatuviin

htvin osmneet varautua muutokseen, Etenkin linjoilla l0ja6 oli kuitenkin selväsli !llngosla. Esimerkjksi linja l0 kjoaa tunnetusti
nyt ainoan vaihdoltoman yheyden Töölös-

Hehingin linjålla22. Niihty auto (esim.5.7.)
on ollut aina Citaro-tyyppiä.
Kesän aikana tapahtuneita muutoksia
Helsinsin linjasrossål

joka kuljeskell malkustaji a muun
muassa Kaivokadulla, oli ilmeisesli vahin,
Vaunu
gossa

8,

-

kilvitetty linjalle lA. Vaunu 222 nä

kyi kello

I 1 .30

,

12.00 lekevän lenkin Posti

talo Eira Kauppatori

Halanierni, ikään
kuin harjoituksena väljaikaiselle kolmosen

Helsinki 16.4.2002. Aleksarterinkadun
.ata- ja katutyömaan lilanne
ajoIdgåt on poisretlu koko matkalta Manner-

eumn

heiminlie - UnioninkatD. Kiskoruksen puF
kaminen on ålkanut osuDksilla Mikonkaru ,

-

15 L:insisatamankatu - Ruoholahti

-

Kynppi bavaittu Yrjönkadullape.jantai-

neel sekaisin

taijokin luoro oli aikalaulus-

Liinsiterminaali.

Uusilinja 46T i1.8. alkaen -467
Kånnelmäen asema - Hakuninmaa

Linjalla 4 vaunujen pysäkkinäyrtö toimii

ilrapäivånå 19.4. n. klo 17. Ratamalo'kurvasi Erottajalla, ilmeiserti !uorot olivat men-

Linjan l5 reitti lyheni 11.8. alkaen.

(M)

KluuvikarD jå Fabianinkatu - Unioninkaru.
poikkeusreitin mukanesti. mlkå osoittaa, että
tiedotukseen on pyrilty panostamåan. Sen
sijaan pysiikeillä olevat näyttötäulut eivat
nåy1ä ainakam vielå loimivan.

Linja 645 Kasåmirori Oulunkylä
(Parola) lopetertiin. Viimeinen liikennöinlipäivä 14.6.
Linja 43B ElielinaDkio - Kannelm:lki Haluninmaa lopeteuiin. Viimeinen
liikennöintipäivä 10.8.

reilille.

Linjan 79V reitti muuttui Huopalandessa. Linja ajaa Eliel Saarisen tien
11.8. alkåen Kampin rakennustöiden

al,

kanisen vuoksi muuttuivat linjojen 12.14,
l48, 18, 21V 39. 39A. 39V 41, 45,.17. 65A.
66Aja 70T påätepysäkilja / tai reitir.

-

Linja 865 Kaiamitori Santahåmina
lopeteft iin. Viirneinen Iiikennöinti
pAivä 14.6.

Raitiovåunutiikenne sintyi kesaaikatan,
Iuihin sunnuntåina 2.6.2002. Linjåt l, lA,
2

Raitiolinjat 2. 38, 3Tja 4 siirtyivär poik-

Maxci. (HKL-Blin bussi niikyi ajavd myös

Linjå 46 Kamppi - Kannelm:iki ,
Hakuninmaa lopelelliin. Viimeinen

ja kolnoser siinyivät kesäliikenreeseen jo

huhtikuussa poikkeuseittien astDesså voi
maan. Linjoitla 7A, 78 ja 10 on enemnån

liikennettä kuin kesällå 2001. Linjoilla l.
lA, 2, 38 ja 3T liikennettä on hieman !äheinmån. Vasinaisia ruuhlavuorcja on rii-

niikin kesåna vain linjalla

lA.

100 sarjan

liikennöinlipåivä 9.8.

-

Uusi linja 11.8. alkaen
l5A Laurlasaari (cyldeninrie) -

Ruoholahli (M) - Liinsiteminaali

'

Linjan 78 reilti muuttui Kontulassa.
Linja ajaa Kivikontien ja Kurkimåen-

vuoronumeroita on toki käyrössii esim. lin-

jalla4.

11.8. alkaen melroliikenne päättyy noin

Seutuliniat 20l, 202, 204, 241. 242. 246.
247 ja 250 lakkautetriin Leppävaaran Kau
punkiradan iäysiniftaisen käyrlöönobn ta

klo 22.30. Metron liityntilinjojen viimeisel

kia. Suurin osa linjoista konatiin våsraa
villa Espoon sisäisillä linjoilla. Leppävaa
raån llkoi kulkea Helsingin Kampista kokonaån uusi linja 205. vånhat jtujelle jäåneet 2oolinjat (ei 205) siinyivät Helsingin
linja-auroasemalta Elielinaukiolle. Reitli
Helsingissä siirtyi Mechelininladulra Man-

liikennöinnin aikaisemmin. 12.8. alkaen
muunuiv.l linjojen 01N.03N. 04N ja 08N
.eititja / rai piiätepysäkit.

nerheimintielle (ei 205). tcppävdarassa pai
kallisliikenne ja kaupunginosåan paäftyvä

seutuliikenne keskileltiin uDteen bussiter
minaaliin ja Läkkitorin päätepys:ikkipåikasta

HKL Bli ajoi heinAkuun alusta alihankintana Connexille osån Helsirsin sisiiisen

ftnrnof

lödöt muuttuivat 30
Vaslaavasti idän

50 min

aikaiselmikri.

"yölinjåf'

aloirtavar

11.8.2002 alkaen HKL Bli ryhryi aja
Helsinsir linjoja 68, ?1, TlVjå 73B.
Yleisenii kalustona esiintyy sekä vDhoia että
uusia Scånia / Lahtia. Vånhemlien korj on
402 ja uudempien Scala. Ruuhkavuorcissa
voi nii,bdä lisAksi Maxci,ja OmnjCity-tyyppiä ja jopa yksittäkiä korkeitå åuloja.
maan

11-8.2002 alkaen useitla seutulinjoilla
våihtui liikennöijä. HKL Biiteki huomatta
viå åluevallauksia. Sinisiå busseja niikee nyr
sekli Espoosa eltä Vånballa kaDpunginosis

312002 23

joissa ennen ei niitä voinDt nähdå edes
oikein unissakaan. HKL-Bli aiaa nyt mm.
linjoja I2l(A,rT), 122(A),324(K), 345,518
så,

tul
lut ajoon runsaasti. Lahri Scaloja on tullut
numeroon 259 saakka ja siitä eteenpäin uu
sekä koko 740 sdjaa. Uuttakalustoa on

sia lkarus E94F:iä nume.oon 264 asli. Modemeja Ikaruksia näkee etenkin Vihdintien
seurulinjoilla 324 ja 345. Westendin Linja
Oylläkin on samanlaisia Ikaruksiä numeroilla 39 - 43. ja niitiikin nåkee Vihdintiellä esirn.

linjalla

3 15.

wL

palasi juurilleen

!oiuamål-

linjan I ll. Wl:lle ontulossa syksyllä duutma Scalalin tåtä voitettua liikenneltä tiiydeniädii:in- Oy Pohjolan Kaupunki'
liikenne Ab alkoi aja seutulinjaa205. Lin
ja 231 siirtyi STA:lta Concordialle. STA:n
ajettaviksi siirtyivät linjat 206 ja 2i2 seu
dulta ja Helsinsissä mm. linjal47 ja 63.
la takaisin

METRO
Kesakuun lopulla havåniin, että metrojunåt
kulkevat linjalla siten, ettA parittomien vaunujen keulat osoittavat itään ja på.illisten
vaunujen keulai länieen- Junal lienee kään'
netly keskikesäUå hyvin läbellä juhdnusta.
Havainto koskee molempia vaunusarjoja
(100ja 200).

Helsirgin metro täytti virallisesri 20
vuotta 2.8.2002. Koeliikenne osuudella Ha
kaniemi Itäkeslos alkoi loitenkin aikaDaan
jo 1.6.1982. Helsingin metron hisloriasta
kenolaan varsin monipuolisesti RAlTlOssa
2 / 2002.
Sykiyllå (11.8.2002 iälkeen) merro al'
koi kulkea runko'osuudeua 2.5 minDutin
vuorovälein ja baaroilla 5 min tiheydellii.
Mellunmiien junat käiinnetääD 1ännessii
fl'uhka aikaan Kampissa, joten rataosan

kassa

'

Kamppi vuoroliheys on ruuh-

työnsi hajonneen vaunun poisja kun kiskoil-

5 minuuttia. Ruoholahdesta ruuhkå-

le aiheutuneet vauriot oli korjatD. Poikleustlante€n aikana Knununhaasa oli råtikkdliikennetä ruuhkaksi astija mDiden vaunujen joukossa liikkui Aleksillakin ainåkin
neljä Vdiovaunua (nrot 205, 2lO ja 221 lin-

RDoholahli

aikana Mellunmäen hadalle malkuståvat
joDtuvat siis vaihtman jDnaa.
Sunnuntaina 8.9. metro ajoi 15 minuu

tin välein reiteillä Ruoholahti Mellunm?iki
jå ltäkeskus - vuosåan. vuosaarenradan liikenne perustui vaihloyhleyteen Itiikeskuksessa. Junat olivat kuusivaunuisia. Noin klo
- 19 metroa luertiin STA:n hoitamalla
bussilinjalla 00X. Tämä liikennöi noin i0
minuutin vuorcvålein osDudella Rautatientori - ltäkeskus. Keskeinen osakalusloslåoli
Scania L94UB 6x2 / Ikmksia. Erikoisjärjestely johtui Siihien aseman lähehyydess.i
tehdyistä vaihdelöistå. Kulosaden puolen-

ll

vaihtopaikasta I6keskuksen (tai Roihu
pellon) vasraavaan ajettiin vain yhtä raidet-

KALUSTO
Helsingisså keskiviiklona 27.2.2002 noin
kello l7 Vanhan ylioppilaslalon kohdalla
MannerheimiDtielläkiskoilta suistunutruuh
ka'ajan raitioliikenteen totåalisesti sekoitranDt ralikka oli kakkosen linjaå liikennöinyt
vaunu nro 25. VaDnu oli suistunur poikiltain kolmen kiskopdin ylitullessaan Katajanokalla ja kMnlyesään Aleksilta Manner

heiminlielle rikkoen samalla viroitlimensa.
joten seesli kaiken liikenteen linjoilla2. 3B,

3T,4, 6 ja l0 kyseise$ä paikasa. Kaikkia
em. linjoja liikennöitiin noin tuDniD ajan
Knununhaan kautla kumma$akin suunnas
sa. Sen

jälkeen kiskot vapautuivat liikenreel

le yksi kenållåan. Viineisenli. noin klo
18.45, påäsivät omille raiteilleen Mannerheiminlietä pohjoiseen liikennöivåt linjat,
kun linjar 38 liikennöinyt vaunu NrU+ 92

jalla l0

sekä nro

208linjalla 6).

25.1. Raitiolinjalla l0 ilråruuhkan aikan
seilsemän vdiota. joista kuusi pedkkäkissä

Libjalla

6 lisåksi Vario 222 ruuh
haimmillaan näki Låsipalatsin ia Erottaian välillå viisi Vanota yhdellå
silmäyksellä. Samamaikaanoli myösravintolaråtikka. HKL 175, liikkeellå.

vuoroissa.

kavuorosa.

P

Vaiiotrarn 227 saapui Otanmäestä TalgoTransiech O):n vaunutehtaalta Hehinkiin
26.3.2002.

Rairiolinjalla l0 oli torsraina 4.4.2002
keskipiiivän jiilkeen ajossa kiite(ä!ä näärä
Varioitatjopa 8 kpl. Havaintoaikana (n. klo
12.30

13-30)

kympillä kulkivät vaunut 203.

223, t04. 207. 44. 22t,2tO, 201, 208. 209.
76 ja 37 luetellussa jiiijesryksesä. Siren kaksi kolmasosaa kymppilinjan vaDnuista oli
måtalålaitiaisia. Linjan 6 ihapäiväruuhkasa

oli vårio 222.
Kdia-laDnu HKL

9 on nykyäån jäUeen

aktiivikäytörsä. Vaunu liikkui linjalla 1(A)
mm.4.4.2002. Tuona rorslainå linjaa lX ei
ajettu Hakaniemessä (Arenatålon kohdalla
Toisella Linjalla) käynnissä olleen johiotyön
Variotram 228 saaptri Olanmiiestä Talgo

Oyin vaunutehtaalta Helsinkiin 23.4.2002.
Talgo-Transtech Oy on muultanut toimi
nimensi 28.1.2002 lyhyempaän muotoon
TrlAo Oy.

Hehinki. Raniovåunu HKL 339 (vTS)
entisöidäiin alkuperäiseen asuunsa.
Raitioliikennehavainloja 7.5.2002: Aanruruuhkasa linjaua 4 olleen lamun virroitin vaurioitui pahoir Töölön hallinja Töö'
lön tullin väliscl1i osuudclla. Vannu r!ön
neLtiin sen J'era\sil kulkencclh linjatr 10
vauntrlla Kuusirien kauuahalliin. sekä !au
rioituntrt eui tyiintii!ii vaunu oli!at perin
leisili nivelv.nntrja. vaikka nunrerot jii!it
kin niikeDlinä. Illapäivällä liikkui uunu 208
TOO kih,in. VaunD onintarknstaiia iaoliriysin nounaalisli liikenteesii linialla 10, n!ös
nrAiränpiiäkihet osoillivar oikeaa piiätepys:ikkia. llmciscsti kilvitys olikin !ahinko: ai'
nukaun halliajo luskin on klseesii koskr

Arabianranra keväällä 2002. Kuva Kar
wikslrÖm, 12.4.2002

24
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ftrurrof

vaunu näkyi sumoin kilvin liikkeellä ensin
kello 13.00 markalla pohjoiseen ja keuo
17.50 eteliiän Meilahdessa.

vaunu 4l saapui Postitalon pysäkille
pohioisesla koeajo-kilvityksin dvioha kel
lo 17.30. Ilmeisesti vaunu oli ollDt jollakin
linjalla, koska pysäkille tullesaan siinä oli
matkDnajat sisiillii. Kaikki matkusrajar kuilenkin poistuivat pysäkillå. Vaunun pitåni
liihes korviasårkevii meh viiftaa tekniseen
vik.an. vaiklekaan ainakaan llkoisi. v,,L
rioila ei o1lut. SaDroihin .ikoihin päiväsri

linjan l0liikenne oli hiukan sekaisin, aina,
kin yksi myöhässä ouLrt vaunujoutui kääntymään KuDsniellibkaisin keskustaaD.

Taivalkoskeua sijaitseva Telatek

Oyr

konepaja on saanDr 2,+.4. kunnosretuvaksi
HKL:n raitioyaunun nro 95. Vannu pdtaa
entislii ehonrpaDa Hehinkiin elokuun lopul
la. Tlinii luonna Telarek Oy kuDnostaaTai!alkoskella vielä toisenkin nivclvaunun (97)
ja Däiden kunnostustöiden jiikeen HKL tekee päätöksen töideD jatkamisesla. Kunnostustöiden ulkoistaDinen johruu Yallilan kor

jaanon toiminnan tiimänberkisestä täystyöllisyydestii, siUä vuosittain korjauavien vaD,
nujen mäiiiän piuisi oua 12 vaunla. Tä11ä
hetkellä aikataulunå ollaan jäljesrä siten. eträ

noin viisi seuraavaa vuott. piläisi korjauk
sia tehdä ruplavauhdilla. Kunnostukseen lä
hetetystä nivelvaunusla on jo Hehingissä pu
reltu pois relit, isluimetja ikkunar. våunuD
korin palatessa kesän lopulla takaisin Vulti
laaD se laitetaaD ajokunroon

HKI:n

korjaamolla. Valtuet-vaunu vieliin Kainuuseen käleviisti samalla kuorDra-aurolla, joka oli en-

sin tuonul Helsinkiin uuden våriormmin
TelarekOy valmisraatällii herkellii mm. ruo.ipolkureila laivaleouisuudelle seka Sr2velurien koreja toimitettavakri edelleen
Talgo Oy:n Otannäen lehtaalle. Telatek on
kuDlunut alunperin Tåleo Trmsrechin kans
sa Rautåruukki Oy:n launutehdasryhmään.

HKL2O9. VO VO BIOBLE 6X2 CNG/ VOIVO
85001E. Koritydn ieki HKL:n vuoden 2oo2
maakaasuaurosarjaan volvo konsemiin
kuuluva Säflle KårosseriAB. Kuva Juhana
Nordlund 26.4.2002.

linjan 9 tuloon
tDvåt. tulee

lii[yvit

suunnitelmat toreu-

lnia l0A joka

tapauksessa

kiiyt

tiimMn silmukkaa, jorenajatus vaihreen säh
kökäytöisyydestii ei ainakaan pidenmäliä
aikaväliuä olekaan !älrtämättii aivan mah

HKL 225 nähtiin ajossa (tinjaliikenEe$
sii) kesäkuun lopulla ensim ähen keran.
variotram 204 havaitru koeajo$a torsraina 1.8.2002. Klo 8.40 se oli Aleksilla Se,
naalinlorin kohdallaja klo 12.05 KaisaniemesA kaänlymiisä Hakaniemen suunnasta
Liisankddulle.
Va.iotram 226 on liikennöinyt raitio

Iinjalla I0 jo muuramaån orteeseen, esim.
nuanantaina 5.8.2002 alkuiltaan sukkd.
Vuiotam HKL

227

6.6.2002. Variotramit 201ja 202 puolil-

Raitiovåunu HKL 2l seisoi Koskelassa
''lunasluskunnossa . Liikennevaloihin py-

6

tiisrai

na 11.6.
Vaunu 224jontDi

linjalla l0 kiåirymåan

tdka isin keskuslan su un taån 19.6.

kello kuu-

den jälkeen iltapaiiviillii. Våunun

neno sjl-

nukkaan sujui niin nopeasti, etta viilinömäsd
heräA kysymys siirä. olko Kuusilien käsikäyttöinenvaihdeäskeniiinsähköistetty. Jos

It8

Cit)

Ul

kanpunkibu$ia numercille

122. l6-paikkaisirsa buseissa on huo

nioitu mm. lastenvaunujen vaatimal dlatja
pyörätuolin kiinnitlsmahdollisuus. O!et,
sisäko*eN, kAytävateveydel jne. on rniloi

letu palvelulinjan

asettamien vaatimusten

mukaisesti. Volkswagenin 75 kw:n TDImootto.ia käskyrtilä 4 portainen auromaatlivaihteisto. Kulsenits on toiniltanut vastaavanlaisia kaupunkibusseja eri puolille EurooPpåa yu :100 kappalena.

Keskiviikko 18.3.2002: Tavallisesta poi
kelen HKL-B]i9825 eliMB Citdo oli ajos
sa seutulinjålla 505 amupäivälä. Ilmejses

ti nänä Hehingin sisäiseltå liDjalta 32
Pautuneer autol

ersivi

va

vielä uutta koriåan.

Maananraina 18.3- 2002. HKL:nteliauto
Scania / Ikdus nro 4 sille oudotla linjalld

olilinjaUa l0maa-

nanlaina 19.8.2002.

Keiäkuussa Variorrameja on alkanur
esiintyä linjalh6 Dryös våkiovuoroissaj ko$
ki myös viikonloppuja. Linjan2 vaunur olivat sarjasta I - 30 myös kesiikuussa (neljä

Variotrm HKL 22:l olilinjalla

HKL on hankkinut palveiuliikennetinjoille viisi Ilavala$a .akennettDa VW Kut
senils

Tiisraina 3.9.2002 rv Iinjattu I oli kes,
kipäivalb ajosa vain nk. Laihianniveliä. Lii
kenteesså ollvat vaunut 3. 9. I0. lt ja l:1.
KakkosellakiD oli vastaavaa k.lDrtoa eli vau
nut 12, 13, 25 ja 30. Äinoar RM3-Valmetit
siis kulkivat kakkoseUa.

lapäivin linjalla 6

lopussa. vaunusa 2l olijaosxa Metrolehri
piiiväyksellä 12.8.2002

.;!

1åe
l!!

'

lir

rf

siihdytlyå len perään oli aiånut niveivaunu
I l2 ja puskenut takaselnää jå -siltaa hnonartavassa milasra kasaan. Nivelvåunu selvisi
vähenmälläja se palasi korjaarnolla elokDun

Vaunu 21 Kosk€lan hallilta peräänaion
jälkeen. Kuva [,larkku Laaksonen.

tnrnol

3noo2
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19.3.2002-

HKL-Bli 234

{Scania

L94UB 4x2 / Lahti Scala)Helsingin linjalla

l4B. Autoissa 233 ja 234 oli aluksi
set j:irjestysnume.or vuosina 1995

kultai'

'

Venäjiin vientiä odottelevia vanhoja ruotsalaisia busseja. Näiden joukossa oli muuu-

nla katurcirakin (=kaupunkjlinja-autoja).

2001

l5.4. aamullaruuhka-aikaan Unioninkå-

harkittujen autojen lapaan. mutta huhtikuun
lopulla kultanume.ot oli jo koryattu Vdio
tram-tyyppisillå, siisteillä, hyvin erottuvilla
nuneroilla. Samänkaltaisia pieniä valkokia
numeroita on kiiytetty jo vuosia myös Tukholmån punaisissa (ja sittemmin myös sinisissiikin) kaupunkibusseissa. Edellisen kerran titä våsraava foDttimuutos tehtiin vuonna 1996 auroille 9504ja 9616. Tällä välillii
olema$a olevålle kalustolle on iehty pinn'
vståisia toimenpiteiu eli lähinnä K202-au'
toihin on aika ajoin lairettu kultanumeroita
muunlaisten rilålle. Ny!jää nähtäv?iksi, ni
ten käy vuosina 1995 - 2001hmKttujen au
tojen jätestysnumeroille. Tmpereellahan
kulranumerol pohtetliin jiirjestelmällisesti

tua ajoi alasjollåin SJinjalla erittiin oore
Scalå. nåhdöllisesli HKL-Bll 235 tal236.
Niissfian ei aluksi ouut Dlkopinnalla lain

vuonnå 1999 koko kalustosta (sik niistä
autoisrå. joisså sellaiset numerot oli).
26.3: HKL Bli 9508 (scania Maxci) oli
HelsinAin linjalla23 klo l9aikåan. Yleensä
liniallä on HKr:n ja Tamm€lundin Liikenteen maalaasukalustoa.

HKL Bussiliik€nne 233, MI-757,

Sca-

ni^ T-941IB 4x2 / Låhti Scåla vm. 2002. oli
seutulinjallå 453 aånulla 27.3.2002.

Pdi tavånomaisestapoikkeava sijoitus
la Päiisiäissunnuntaina 31.3.2002: HKL Bli
36 seutulinialla 730, jouå kåytetään milrei
yksinonaan ei-maralia auroja. Seutulinjalla
I I I esiintyi vdsin erikoiren auto: Concordin
I 86- Volvo B I0BLE 6x2 / Ikarus 894. Tä1'
laisia teli-Ikmksia nakee liihes poikkeuksetta vain Vantaan sisäkillä linjoilla.

I 4 2002: HKl--Busiliikenne 233 (Scania L94LIB 4x2 / Lahti Scåla) oli Hehingin

linjalla l? iltapåivällä viiden aikam-

HKLoli sekoittanutltii-Helsingit

kåan

jiirjesiysnumercira.

Huhtikuun lopulla HKL Bussiliikenne
våstäanotli 28 kpl uusia Volvo 8500LE CNG

201 228 sekä vastaavat
kaksiakseliset linjurit 229 - 232 (4 kpl).
Aulot ovat maakaasukay[öisiit ja nitin ollen
erittäin ympfistöyståvållisiä. Vuoden 2002
HKL bussien tapaan järjeslysnumeror on
-lelibusseja nrot

me*ittyV

iotråm-ryyppisillä. siisteilläfonteilla. Hopeanvärisen vyön on koNannDr
alemmaksi ulotDva valkoinen sektori. Au

ainakin piiäsiähenä: ainakin linjoilla 83. 86,
88ja93 näkyi Scdia Onnicityjä, joita har

venmin dikyy ko.linjoilla. Vastaavasti Volvo 7000 -autoja liiktui linjoilla 96ja 5 8 (tillå
rielysri vain lauantaina)- Linjalla 80A taas

teuiin

aamuruuhkasa 2.5.: HKL 8809. 9002,
9106, 8807, 9003 ja WL 24.
Helsinki 8.5. Varhan (Vaftiokylän halli)
poistoriviin ovåt ilmestyneet HKL:n nivel
bussn 8507, 8509, 8601. 8604. 8610. 8701,
8702, 8?04, 8705, 8706, 8707, 8708, 8709.

ja 8713. Viideinen jäljella olehållilla. 8? I 4
onKn syksyllii 2002 liikkunul mm. linialla
79 (Hki).
8711, 8712

va S7-nivel 87 l4 oli Koskelån

22.5.2002. HKL

1.5.2002.

Vaniokylän bussivdikon liepeiUä näyt
iäå seisovan rtildne huhtikuun viimeisenä
viikonloppuna) enemiin lai väbemmän virkalEittoina HKL:n nivelbussit 8503. 8512.
8513,8515ja 8605. Muut kuin 8503j4 8605
ovat todennåköisesti seiseet jo pidempiiän.
Maanantaina 29.4. ja tiistaina 30.4. lienee
ollut viimeiset mahdollisuudel nåhdä liikenteessä saman hånkintaerån niveliä. esim.
autot 8507, 8509 ja 8601.

29.4.2002. Havaintoja puoleltapäivir:
HKL-Bli 9301 Helsinsin linjalla l4B ja
HKL,Bli 9040 seutulinjalla 132.

HKL:I linjalla 59 havaittu

maakaasu-

m

216 amulla 30.4. Myös vuoden
1985 rivelbussi ajoi kyseisellii linjallå.

Såfile

Vapunpäivänä

l.

5. 2002 ei Helsingin

linjalla 14 ollLrt siirytty

kåasubusseihin.

oli:jokatoinen vDo
ro 96- tai g8-mallinen Me6tr, joka toinen
nivelbussi. Linjalla 664 oli myös ainakin
yksi nivel. Linjalla 18 haviinnoitsija näki
uuden reli-Säfflen, muisralinjoistaei ole ha

13.4.2002. Lauantai-iliåpäivänä oli Hel-

Numiiä^/€n Linja Oy 82 (ex KeskusLinia oy
3), SFU-858, Scania N113CLB / Lahti 402
(puolimatala). Nykyinen omjsiaja on sijoiltanut auion u-seutulinjalle 339. Aulo iikkr'i
Kalajåruen - Lahnukssn suL,nnalla myös
edellisen omisi4an aikana, vaikkakin sel'
våsti
linjoilla. Kuva Juhana Nodlund
23.4.2002, Helsinki

e

3nOO2

Hehingin linjalla 21V oli uDden liiken'
nöinlisopimuksen myötä seuraava kaluslo

laajamiltäheen liikenteeseet

singir Eteliisatanassa havaitiavhsa kaksi
HKL:r tulevaa mdakaasu-Säffl eä (teli), sekä

26

Toukokuun alun jälkeen Helsinsin linjalla 83 on liikkDnut säännöllisesti HKL-Bli
37 (Scmia L94UB / Lahli 402).

tot esiteltiin julkiselle sanalle 29.4. ja sijoi

vaan kalusto (6 vuoroa)

pakan

vnintoja. vappulinjaa l7X (Merikaru
Rautatientori) ajettiin pelkällä nivel

ftrurrof

Bli

9835 linjaua 77S

Kesäkuussa HKL-Bli:n vuoden 2000
Scania / Lahtiå on

sitretty huomattrva maärä

Ruskeasuon varikolta Koskelaan. Autoja on

kdytetty åinåkin linjalla 17, mltta myös linjojen 7l ja 73B ålihankinia-ajossa. Myös
vuoden 1995 Scanioita on siinynylRuhasra
Koskelad. Scania / Laldet jåivåt sitlemmin
Koskelan vrlitDiseen käyltöön.

TelibD$i HKL

Bli 96q4

l3TLL 6x2 AA) oli seutulinjalla
kiviikkona 14.8.2002.
L I

(Scania
730 kes

viikonvaihteessa 17. - 18.8.2002 oli ainakin HKLIlä erinähiå bussimållejå oudoilla Iinjoilla. Lauantåina oli Helsingin linjalla
7l ainåkin kaksi puolimatalaå volvo / Carrustaluosimålleia l996ia 1998. Linian kåi'
ken kaluslon piiäisi aikalaulujen mukam olla
matalaa. Kaasukäyttöinen Volvo / Sätrle oli
puolestm lauanlaina Helsingin linjalla 14B,
kaksiakselinen ve6io sekä vastaavanlainen
telibu$i sunnuntainå seutulinjalla 452.

Maanantaina 19.8.2002 seutulinjan
32,1K

klo 9.18 Elielinåukiolta Kålåjan'elle

PAdkPlsiikki
lähteneessä vuorosa

oli

9403, Scania N I I 3CLL /

autona HKL-BIi

Cams K204 City

suunnasla n. klo l8.50ja vaihdertiinjohon
kin vaslaavaån kaasubusiln. Ko. kåktonen

L Voithin våiheistolla. Tuon v:irinenjå muu-

ei selvästikäån ollur vtihään

tenkin luouåinen urbaariakin urbaaninpi
katuauto on vamasti pidempäiin esim. Niippeissä asuneelle varsin shokeeraava n:iky
Pohjois Espoon metsisså. Havairnoitsijan
isoisovanhemmilla ja sittenxnin heidän jäl
kelähillään oli kesiimökki Niipperissä. jos

tössä karolla olleestå lumimäiirästä johtlren.

såhavainnoitsijahin noin 30 vuolta sitten oli
såtunnaisesti kesäpäiviä viet6måsså. Jos

Hehingisä nakyi rautalieåseman edes
sii tiisraina 25.6.2002 kuvassa oieva maa

joku silloin olisi "lohkaissuf'. euå tanne
påäsee

HKL:n bussilla, ei asialle våmasti

olisi viitsity edes nauraa. Tosin vielä pohjoisem6asta Espoossa oli io tuoUoin hy!inkin runsaasti HKL:D sinisiä liijavaunuja,

mutta vihonviimeisellä päätepysåkillään
Takkulan rDtohajouanosa. Melko liihelle
tuota paikkaa pääsee nykyään niin ikään
HKL Btir liikennöiinällå seutulinjalla 345.
Linjln 345 autol ovat onneksi palanneet
ehjinä takaisin Elielinaukiolle....

HKL-Bli

/1.,hri
402 {täysmatala). oli seuiulinjalla 345 (Eli
11. Scmia N94UB 4x2

elinaukio - Rinnekod) liisraina 2?.8 2002
Havainro tehty aamulla noin klo 7.10.
Tiisraina 27. 8. 2002. oliHKL:n Scania
omnicitrjä oudoilla linioilla kulen 68 ia 16.
Linjalla 68 vastaavia on n:ikynyt si emmin

aikad ollurkäy

Havainnoitsija puolestaan siinyi Connexin

''Airyon"sana

oli natkataveahylly. Autoa lienee aiemmin
käyleuy jollain Vantaan lenrokenttälirjalla.

Connexin Ciry L -autoisa mä:iränpäteksriå
ei käytetty linjalla 75. Em. 183 on t:ihän kuitenkin poikkeus, teksrinä vuoro elee Råulatientorj Tattdisuoja Puistolm asema (siis

Aiemin havåiltu outo Daakaasubussi
on TaDmelDndin Liikenne Oy 12 (AZN700). Kyseessä on siis MercedesBenz
O405N CNG. ilmeisesli taas Saksasta lDotu. Vänbat mainosraidål on jiitetry kylkiå
pi.iuånäån. Marriisinäyröisså on määriinpäätekstil niin edesä kuin sivullakin. laka-

kes:ikDun alustanumerot 82. 84, 85, 86. 87.
88. 90, 91, 92. 93. 94, 95, 96. 97. 201. 208.

linjakjlpi sen sijaan on pimeiinå. Autossaon
ovijärjestys 2-2 2. K.asutankki nåyflåki ole
van raaempana kuin yhtiön aiemnissa bus
seissa. Pysiihtyy-kilpi kertoi asian nyl rans

kalsi (lienee yksi virallinen Eu-kieli).
5.3.2002 Länsiviiylaila Espoosa bussin

ja henkilöaulon kolari hidasti liikenneuå
noiD

klo 16- l7 åikaanTapioldjaHauklah-

peråosastaan merkittiiväsri kasaån.

9401

(cAS-

8.4.2002. STA/PKL 128 rvollo BloM
20 Helsinsissä puolil

/Cmus Cny) linjalla

Huomloila ensinmåisiltä kesäaikaraulujen mukaan ajetta!ifta paiviltä: STA:n seDtulinjalla 248 on kalustona teli-Scania / Ikmksia vuosimauia 2001 - 2002ja ekipäivinå
myös volvo / cdus U-busseja, Gdat I ,
5, 6 - 9). Helsinsln linjalla 63 kulkee mm.
westendin linjan bussi 34, volvo / Ikdus

(ent. Me$ätän lirja)- Linjoillå 7l ja 73B
kulkee Connexin kaluslon lisäksi myös
HKL:n busseja: Volvo/ Cmksia vn. 1998.
mataliaja vm. 1996 puolimataliå. Ruuhka
aikoina näkyy kulkevan ko.keitakin HKL:n
STAlle tuli kesän ålu$a reli Scdial nrot
193. Ne ovatramanlaisia kuin viime
talvenå tulleet autol l90ja 19l.

l92ja

Tontaina 28. 2. 2002. håväinnoitsija nii-

ki pitkästä aikaa dieselbussin Tamelundin
Liikenteellä. BussioliMersu nro 2ja se ruli

linjalla 16 Hakaniemen lorille Merihaan

lenrokonesymboti.

molemmat nlikyviil vuorolellen suunnasta

19.18.

m

ia

Taannoin täl1å pålstalla rodetiin. eftå

kaasu'Mersu. Businvoisi veikatåolleen lin
jalla55A. TamnelundinLiikenteelle onul
lut "uusi', våhån kåylefly btrssi Saksåsra.

l) kulkee nykyäån s?iännöllisesti ruuhka,
liikenteessä Iinjalir 124. Viimeinen lähtö
Elielinaukiolla on niinkin myohåän kuin

nestekaarubussi

neekö linjanvaihto kuukauden vaihteesta
johtuvaa? Auto kulki Lenloa$na-kilvityk
sin ja ainakin rakalinjakilvesrå vuorolteli

5l:een, joka oli Vollo / Cams rro 158.
''Vanlaan v:irinen ' bussi, jonka keskiosassa

den liittymän välisela osuudella. Connex
Espoon auto 217 (Scånia L94UB / Ikarus
E94) oli linjalla 156 matkålla KaDpist. Su,
nanniittyyn. Bussi oli ajanut hamaan hen,
kilöauton peräänja henkilöauto oli meDnyt

HKL:I

jålkeen Mannerheiminriellå lentoken ä,
linjalla 617 matkalla kohri keskustaa- Lie16

Busin

oikea erukulna näytti k:iisineen pieniä va
hinkoja. kuten tuulilasin säröylynisen. Po
liisi ohjasi paikalla tiikenneträ.

KesKviikko 13.3.2002: Connexin telisiuiinormaalisli Concordiå Busin liikennöimällii
bussien oudol rijoiuelur jatkuvat,

seutulinjalla 530 oli liikenleesä Connex 376
(TIO I05. Cans City L / Volvo B10B LE

Connex on myynyt Koiviston Autolle

249. 221 , 222, 295, 296. 297 , 298 ja 299.
Mimeiset Aabenraal palauluivar kesäkuus
sa Tanskaan

eli 234.235.241ja 242

Connex 209 (BFA-922)joka meni Poh-

jolan Turistiaurolle. on nyt Kemissä Heis
karen Liikenne Oy:llli
8.3.2002: westendin Linja on hmkkinut
kåyltönsä Metsälän Linjdn vanhan Volvo
BI0BLE / Ikarus E94 -måtalala iabusin.
Enlinen Metsahn Linja 5 oli tänään Espoossa linjalla 13. Auto on kokovalkoinen ja
uudesra omistajasta kenovat pienet tmat
aulon kyljissä. Auto on valmisreru vuonna
1999

ja

sen rckist€rjtunnus on JCX-996.

Entinen Westendin Linja 3 (ex. 9) eli
Kurrer 9 Scanian K92 -alustalla (UUU-509)
on slanut uuden elämån Teekkribussina.
Bursi on TKYn alla loimivien j:irjesröjen
käylerliivissä erilaisiin kuljeruksiin_ TDIikasteensa se sai perjanlaina 1.3. Tietokillan
vuosijuhlan yhteydessä ja oikein mukavaa
kyyti olikin. Linjaliikenteestä auro poisrui
syksyllä 2000. Sittemmin reekkaril kuiten
kin reKvät päätoksen olla hankkimaxa au

15.3.2002: Westendin Linjalla uusi
palvelulinjabDssi. WL 30:n kaltaisesså WL
29rssä on RenaDllin alustalle tehty

18.3. Connexin Volvo

/

Äabenraa nro

Onni-

no!å MaxiRider -kori. Aulon rekisteritunnus

236 seululinjalla 520.

on

Linjalla206oliConnexin aulo32l,
Scmia CNll3 Ljikenne Oy:n pDnåkeltava
reissii. Normåalisti låmä auto on esiintynyl
Helsingin 73Blliija77:11a. Connex on ntyynyl aulon EFA-918 vainion Liikenreelle.
Auto or mallia Scånia Lll3CLB / Ajokki
Exprcs ja oli Connexillå numerolla 2 L Vainio on käytttinyt aDtoa mm. Salon seudun
vakiovuorcliikentee$ä es;n. Miiryn suun-

2.4.2002:WL ll (Renallt Agora Line)
on saanut nokkaansa Mifonin mäaiiänpåäKlven. Yksirivinen mäiiränpiiiikilpi on lai-

11.4.

Hehingin sisäiseltii linjalla 75 yleensä
liikkuvå Connex 183 oli lorsråina 2.5. klo

$nrnof

GET467.

tettu kilpikotelon

ala.eDnaån

ja

vanha

numerokilpi on siirctty kotelon vusempaan
laitaan bussin edestä katsottuna. Auto liik
kui tänäiin Espoon linjalla 3 ja kilvisä oti

våihtuva teksli "KEM / KIVENLAHTT
Ex-Metsätin Linja 5 on saanut Westendin
Linjalla kylkinumeron. JCX 996 on siis WL
33. Bussioli Espoon linjallå 43.
_

3noo2

27

Oy Pohjolan Henkilöliikenne Ab sijoitliKotkan paikallisliik€nie€s€en yhden volvo
87001E -måralalatriabussin. Tåysin saman'
laisia on Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne
Ablla Espoossa. Kuva Juhana Nordlund
4.7 .2oo2, Kolka.

11.4.2002: WL on saånur kåyttöönsä
toisenkin Melsålån Linjan Ikaruksen. Ex
Metsälä 20 (Volvo BIoBLE / Ikarus E94.

tä iän Espoon linjalla43.
Westendin Linjån äutoon ? (M-B

JCX-997) kulki

OHl625uwiimaCombi vm. 1990) on vaih
dettuKutterinkorkeelkänojaiset istuimet.
iotka ovat periiisin autoD 4 puretusta Kutter

I

1

Piiäsiäissunnuntaina 31.3.2002 linjalla
I 86 (Ikarus E94 -

I esiintynlt Concordia

Volvo Bl0B teli) seikkaili samåisena iltapäivänä myös H€lsingin

linjalia

15.

Autolii-

kennöi nornaålisti Våntaan sisinsiå linja 53
eikå sen luulisi olevan noin kaukana poisså
normaalilta alueellaan.
Concordia Bus Finldd Oy Ab sai kä't
töönsä touko-kesiikDun vaihteessa kaikkian
11 uuna Scdia L94UB 4x2 /lkms E94 ma
talalattia autoa. Autojen numerot ovat 68.
111. 112.286. 2A7 .2a9. 324. 332. 333.335
ja 345. Kymmenkunta autoa täslä joukosta

sijoitettiiD Leppavaaran Kaupunkiradan
Pohjolan Liikenteen bussi oli osållisena
12.3. Espoosså Finnoontiellä sattuneessa

lii-

kenneonnettomuudessa. Linjalla 42 ouul
buss' oli narkallä Hyljelaldesta Joriin kun
se ajoi yhteen Espoon Keskuksesta tulleen
henkilöauton kanssa Suvimetsär pysäkit
kohdålla nnin kello? l0 Henkilö,uron lal
iettaia menehlyi ja auton matkustajan pai
kalla ollut henkilö sekä yksi busin matkus
tåja toimitettiin sairaalahoitoon. Tie oli tapabtumahetkeuä jäinen.
19.3.2002: Pohjolm Liikenne 826 (Vol
vo Bl0L / Lahti 402) oli Espoon sisäisellä

linjalla 42. Nomaalisti auto liikkuu seutulinjålla 160.
Pohjolån Liikenteen Volvo 8700LEl
ovat rantautuneet Hehinkiinja olivar 27.3.
illåpäivällå dihlävissii yhtiön vdikolla Ilna
lasa. Lkäksi Ruhan pihåsså seisoi numeroton etuosastaån matalä Scalå, josta kylkinumercn lis:iksi puuttui myÖs rckiste.ikilvet.
28.3.2002: Pohjolan Liikenne 819 (Vol
vo 8700L8) oli yhtiön Suomenojån varikolla
Espoossä. Auton rekisteriturnus on

UYE

444. Täma auto oli ruotu Suomenojålle tiinåän Ilmalan veikoltä. Autosa on 46 istu
mapaikkaa ja sisustus on PL:n vihertävää
ryyliä. Istuimet ovät perinteiset peltikupil.
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Autossa on Mitronin linjakilvet mäiiränpiiä
näytöllä. Samånlainen auto numerolråan 922
siirlyiPL:n kiiyttöön Kolkan paikallisliiken
Eeseen (esim.linjat 6ja 7).
6.4.2002: Pohjolan Liikenne 820 (Vol
vo 8700LE, UYE-445) seurulinjalla 160K.
Autossa on pieniä yksityiskohtia ercna pk
seudun aikaisempiin matala)attiabusseihinl
rakaovella on kolme porasta kahd€n sijaan
jå ohjåamossa soi varoituskello keski- tåi
takaover ollesa auki. Myös malkustmon
SToP-merkkivalo on hieman erikoinen råtkaisu, siliå se on integroitu auton kello'
nåyttöön,
12.4.2002: Pohjolar Liikenne 819 tuli
linjaliikenteeseen keskiviikkona 10.4. Auto
on samanlainen volvo 8700L8 maralalattia
bussi kuin jo aiemmin liikenteeseen tullut
PL 820. PL 819:n rekisteritunnus or UYE
4-44jå 12.4. se kulki åuton 820 kånssa seutulinjalla 160. Elokuussa ajoon saatiin vielä
aulot 821ja 822.
Pohjolan Liikenne 888. vanHoolnivel,
on ollut usein (kesåkuusså) U-seutulinjån

2772 Helsingin klo ll.30lahdössä.
Entinen Connexin auto 212 {BFA-761,
Wiima K-202 - Volvo B l0M) on nyl Pohjolan Kaupunkiliikenne 817. Havainto liislaina 20.8.2002 Hehingin linjalla 6?Laihilinjojen Cilarc 60 näkyiolevan 7.3
linjalla 873 (Keravan leNeyskeskus Etelä

4.4.2002r

Lfiilinjat 60 (RYG-860. M

B Cilam O530N3) seutulinjålla

63 l .

Maananraina 25-2.2002 oli Porloon

Lii-

kenre 28 seutuliikenteen U,linjalla 633

Hehirki K€rava. Auto nåytti "laåtikkoWiimalla", liereekö ollut koraamasså viikolla 8 palanutta L:ihilinjojen autoa nrc 3?
TaksiLlljetus ajaa voittmallad Espoon
linjalla l6 ( 168) mielenkiintoisella kalustol
lår Maanåntaina 3.6. linjalla ajoi aamusta
iltåpåivään MB O405N CNG maakaasu
nidibtrsi. illållå vuoröon tuli suoraan sak
sasra tuotu MB Cito-nidibussi. Linjakirpiä
ei kumpaankaån vielä ole ohjelnoitu, pahvi-

kyltit ikkunoissa ajavat åsiån. Citoonjånnå
paitsimuotoilultad, niinmyöstekniikalraan.
Dieselmoottori pyörittäeenerutioria. ioka
tas kiyttää s:ihkömoottoria, joka pyöriliää
pyöriä. Auto on vielä tehta esittelyvilreissä
ja hassun vä.inen onkin.

TAITIPERE

18.4.2002 Tamperelaisen Paunun kaluston
uusimmat aulot, kaksi kpl Volvo 8700 LE
Datalalatliabussia ovat ilmestyneet linjoille.

Auro 52 (SEF 652) ajossa jo 12.4. ja nyt
18.4. aloini 68 (SEF-668) Pirkkalan suur
nan linjoilla. Toukokuun puolesta välistä
alkaen Paunu on såanut liikenteeseen uusia
Scania L94UB 4x2 / Lahli Scaloja nume-

roille 82 - 87.

Piiivåkumpu). Hieman omituista kaluston
sijoitlelua, mutta kokomatalana auto sopii
kahden terveyskeskuksen väliseen ujoon
vårsin hyvin.

Uuttä on myös Wiima K202 / Volvo tyyppinen auto Alhonen & Lastunen oyrn

Läbilinjat Oy 24, FBB'404, Scania

kenteen peruja. Auton havaitsemista haittaå

Nl I 3CLB / Lähti 402 (puolimatala) oli U'
seululinjalla 634 sunnuntaina 21.4.2002.
AutosaonkaksiportainenSc ia automaar

ti GAV783R.

fnnrnof

kalustossa. Tämä auto on Connex
637). jonka vtirilys on edelleen

67IJBA-

Vmtan Lii-

sen sijoitus Teiskon sisäiseen liikenteeseet

ilhpäivisin, mutta aamuisin auto käy myös
kåuplngin keskusussa.

26 3 2At2

Tampereel e suunnitehavana oleva

TamTrain-pikaräirloti€verkosto.

TKL:n kes:iän jAä vaKruisetle ajosariatle
vaiD 2 korkealaltiaå; linjaue 22 pnkäosåpäivävuoro no I auto 358ja lyhyt osapäivå
auto 345. Muutoin on nalalalattiaa.

Linja I

on relilinja,linjalle 4 tuleval606ja 608 (?
merkitty myös linjalle 6),linjalla 26 on vain

OmniCity-niveliä. Vdr-auloiksi TKLlle jäii

tog, I to. 2t0-2)3, 217 22t . 342-344, 316
357. 359-361.400.600 605.615. 6i6,635.
636. Seisomaan menee 105, 200-209 (koko
sarja), 330 341, 588-599. TKL5S4onmyy
ty KLHSTy:lle. Auto on ollut seurån haltus
xa.jo vuosia hallintåoikeudella.
Tampereen .ailiotieaiheisia
on nm. seuraavissa osoiftehsa:

nethiluja

Yleisesittely prcjekdsral

hllo://$sw

låmDere

filnr6i.lr /

raideliikenne/index.htm
KeskusrelDsivu prcjektista:
hft plwv!.lanrpEE

ilnielipidlraide/

index.htm

TKLrr kesknsrelusivut, joilla kerkusrelua
hrLp://l94.89.l0.2lZidea tkl/info.taf

Väinö Paunu Oy on vime aikoina uusinut
kovasii ähil ikennekalustoaan. Iässä varsin ajanmukainen Volvo 87001E uudella
12 liiraiselå makaavalla Euro 3 -mootiorit,
la. Kuva Juhana Nordlund 11.7.2002,

ftrurof
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TURKU

Turku 26.2.2002: Koiviston Auto -yhtydä
on myynyl tytiiryhtiönså Turun Linjä-Aulo
oy:n (TLA) LS-Liikennelinjoille. jonka ra
kana on peemmin Sopimus Sei$ikkonalunnettD seitsemrn liikennöitsijån )hteenliilly-

TLA liikennöi Turussa kilpailutetuilla
linjoilla Taiousyhteenliitlyrnå SAL&TI:ssa
(TLA. Linjaliikenne J. Salonen oyja Lchtisen Lnrja Oy) l, 18, 320 + Paaltisten suunnan linjoja. yksinään linjoja 90. 9l ja 100
sekä TLO:n seurulinjoja. TLAlla myynrihelkelläoli57 auloa. Myynnin syynä oli lii
kennöinnin kannananraltomuus. Suu.im
mä.

Dasla osastå kalustoa on

jo revity Koivis

ton Aurcn logot pois. Sitlernmin KA-kon
sernin vliril 0n ko.lanu lähirni TLo vii
reillä.
Turussa Mlurisen busseixsa I06 ja 109
on kaDeravdllonra. Hyvi djanB jos sc ehKalustotietoa Turusld 2.4.2002: Entiset

''Turun linjå-anton tekstit on poislelt! ja
lilalle laitem 'Sopimusseitsikon numerot .
Turun Linja-Auto Oy suhntetaan Sopimus
Seilsikkoon (= Turun Cilybus Oy. Jalobus.
Lasse Julin Ky, Linjaliikenne Y Nyholm oy,
Raision Turislilulo Oy. Raision

linDassa ollutkan nakynlt. Auloisla uudem_
pi on Mercedes Benz 0530 Ciraroja auton
jarjestysnumeo on 12 ja rek. tuDnus FFI'
579. Anlosa ei ole takaolia lainkaan. Toinen VekkaLiikenleen uusi tullavuuson käytettlnii hankitlu Scania CNil2CL ovilla 2
2-0 (vm. 1984). Aulo on aikanaan ollutLuleå

(Ln) 98. Nyr autolla on jliijes
tysnumero 19 ja rek. tunnus FEZ 878.
Lokaltrank

Ciraro Mersu on mainosvarEisså (Handels
brnken) ja L!ulajan Scania luuhavasli odot
lelee mainosteippejä. aulon klljet nimitläin
ovat paljaal. Vain keulassaon Vekan lunnus_

vekka LiikeDnc

Ol

18.

UYB 530. Scr-

endnen Uppsalabuss 567. Vaihteisb on 2-

poråinenGAV783R jamootto välijäiihdy
teuy DSC1t04. Aulo oliliistaina 20.8.2002
Häneenlinnan linjalla 15. Mainnun linjan
aikaiseDpi nimikkoatrto vL l5 (RGK 192,
Scania CN I l2CL vuodeha 1984) puolenaaD
kDlki Parclan ajosarjoilh entisen 8ölebor
Ailaisen KIU-800:n (Scania CNI l2CL vuo
della 1986) kllerina. VL l8lieneehankitlu
Hml:aan bppukesällä 2002.

Liniaoyja

Bnsiasiaa Tunula: 3.4.2002 kello 17.'15

Alrakadulla Trkubus Lehtisen Linjan nro
4. Scania ll3 AjokkiFiiiy. rek.n'oLLF-294.
Antoon käyietr). vnosirnaUia 1992. Siiniion
digitallisel kil!el. Ovitus on l+1+0. Keskiovi on vippitylppincn varusteltrura ulkopuo

lisella valdh. Auto oli nenosa Kdniskul

HÄMEENI.ItINA
Vekka Liikenne Oy:n k,ylösä olikeväällä
kaksi linja-auloa. ioila aiennin eiHämeen

3A
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larkisrettu. Aicmmin linj an 3 nimikkoaubna
n,nneitn au1o l9 iscania Ll I3CLL / Cams
K204 Cily L vm. 1997) .jaa Dyt piilåsiassa
linj.a 31. Tänån rilalta auto 22 (Scania

Nll3CLL / Carrus K204 City L vm. 1995)
on taas siinety linjalle 3 ja au1o on saanut
eleklronisen linjanumeronäytön. Linjoilla
2Y, ll id r2 kiiytetriin talvella 2001 2002
siiinn0llisesti myös pienkalusroa. kuten
Neoplan N8008:ia.

Dia CNlllCLB60 luodelta 1990_91. on

Linjaliikenne Antti Muurinen Oy) hnhti
kuussa 2002. Kaikki aurot jactlan Sopimus
seitsikon osakkaiden kesken.

PORI
Podn Linial Oy on hankkinut kolme vähän
käyreflyä Selra S3 I 5NF -matalalattiabussia.
Ne on sijoitettu lähinnli nk. Meri Porin linjoille. Kaluslon sijoittelua on muiltakin osin

Alla vasemmalla Vekka Likenne Oy 19,
Scania CN112CL vm. 1984. Auto oiaiem-

min Lrleå Lokalllafik 98. Oviiåiesiys lässä
aulossa on CN1l2lLe harvinainen 2-2-0.
Yleisin ov0ärjeslys CN112:ssa on oLlul2-2_1,

muiia kaikenlaisia variaallola välllä 1 1-0 ...
2-2-1 on eslintynlt asiakkalden loiveiden
mukaan. VL 1gin valhte slo on Scania
GAV762 (4-porlanen iäysauiornaatli).
Kuva Juhana Nordlund 3.7.2002.
ALla oikealLavekka Liikenne Oy 18, Scania
CN113CLB60AA vm. 1990 (rcklslerö tY
1991). Auto ol aikanaan Uppsalabuss 567
arton erköisoulena voidaan mainita
yksiaäisisluimet kä!{ävän oikealla (ovi_)
puolella. Kuva Jrhanå Nordlund 20.8.2002.

ftnmof
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Sisiiisen linjan 8 renti typiseuiin S.vion
päassä Elloksen kohdalle ja liikennöilsijänä

roimii porvoolainen Soppari Oy arkipliivisir klo

6

-

I8

ja muina uikoinr Keraran Tak-

sit kursuliikenreenii. Linjdn 731 osa

vuorois

alkoi ajra Hyrylin linia-auloasenralle lunnukrelh 733A. Linja! 733 snnnuntailiikenne loppui (konaltiin linjålla 634 Ahjossa).
ta

Linjr

861 Keruva

- Ko6o Lentoasena'

Tanmisto lakkuuLerdin ja perustcltiin lludel
leen liilille Kerald - Koso Lcnloasena
Jumbo. Lirjln 633 Nikkiliin luorojen rilal
le peMtcttiin !1usi linja 850 Terleyskeskus
Asenra' Ahjo- Nikkilii. Mcrkitliväosalin
jaD 613 vuotoisraajaa Keu!ul1r Kalevanja
Kurkeldn kaull. siuä periaatleeuakuin

63lK

lirja

rikaiseDnnir. Tunnus 633K

jii

12.8.2002 pois.

UIHUUNA
Leppivaaran kaupunkirata otelliin käyltöön
sunnu!raina 2.6.2002 tiiydessii laajuudcssu

uusi A-junr aloitti liikennöiinin j a E . S-ja
U-junien aikalauluti! pyslihdyspaikal Nuut'
tui!at. Välille Hclsinki ' Karjaa luotiin ko'
konaan uusi Y junuyhreys. Se kulkee vain

muutanran ken'rn päivisst

jr

jLrna

Pysihlyy

ainorsraan piireasenricn lisliksi Pasilassr.
Leppä!aar!ssi. Masalus\d, Kirkkonun el

h. Snurriossa j. Inkoossr. LcPPävrann
suunnallr siitryttii! liitlntiiliikenleeseen.
Junavhleydel prrani!åt huomatluvasli nryös
LeppavaN.n ja EsPoon !iilisillii vili.senrilla. Esimerkiksi Kilosra on useissr laPauk_
siss! paLennnat jund!hreydet Hehinkiin !cr _
raltunr yhteyteen Pitiijiinmiki _ Helsinki.
Ruuhka aikoiDa A'junien kulkiesa l0 nlinuulin !norotiheydellä tilune on kuitcnkin

i

Huopr
piiinvaslaincn. RrtNosalla Helsink
lrhri kulkee uhka ailun jopa l6 iund
snuntaansu. Vuorcvlilil olrl kuilcnkin srn
gen epitasiiiset !e !ltunr esimcrkiksi mel
Loor. KauPunkindllh lnorovälit loki olat
tliysir usrisel (A- ia M junillu). Eris nric

IerkiinLonnnnristu yksityiskohdislr on sc.
cttii silloin. kun noPeiden raileiden junilh
ja M-jurilla on srmanaikliseni l5 minuutin !rorotihcys, suunnassa Huopalahli _
Helsinki M .junar liihleviit Huopalahdeslu
Helsinkinr ttsniilleen sanuun rikaan kuin
E , S ja U-junar. Tiiriicsiinrly sunnuntaisin
klo l3jrlkeen sekli myiihliiin dtki ilt!isin

l0 uultr
onlN'toitell! liihin

VR on lilNnnut kesiikuussa
Sm;l klupunkijuna!.

Ne

nli Riihihielle ja Karj lle surntluruvrår
liihiliikenreeseen, nrurn nryös pidenrnriUe
Datko!lle kuren Helsinki TamPe,e-vlilin j!
Lahdenoikondan r jaDajurruliikenteesecn.
Kaupnnkijunat lule!at Suonleen !uosinu

2004'1005. Junrt v.lnrisla italiahi'ren
Alstom Fcrroviaria. Sopinukser aNo on
noin ll0 milioonra eurca. Tiillii hclkelli
VR:llä on kliyrössäiin kyn renen Srn''l_
kanpnnkijunar. Ne ovat liikennöincel piii'
asi.saYTV-rlreella v!odesh l999 lahLien.
Kanpunkijrna on aluniinirakenlcinen Sen
nuippuiopeus on 160 kilometiä tunnissa
Yhdessi yksikössi on krksi launur jr 1E4

inun.prikka.. Sei\omrpaikkoia on noin
saru Mrtrlalattiaireen junaan Pnisee sro

24.4.2042.

,rxn laiI!rita$tr. Kuss!kin jtrn.yksikö$n
on p.ikk! plinilnolillcia inla wc. Junassx
on tilau hyös pyöti1le ir hsteDvaunuille.
Kaupulkijtrnd on ilnlsroiru. j! siellä on
intbmonirorir. uudeti nrl säästa!ait sihköli.
koska ne otravat tulteen janlrtuksesrd slr
rylrn energian. Nlin srddaan noin 25 pro
scntin sliisrö sihkiinktrlulukscssu. Utrsien

junien hrnkkinrisen lisliksivR on srneenn
nul Sml jr rayksikin. SD2.junlyksiköl kun
nostetaNn t:imiin luosiklmmenen loppuun
nennessä. ProL{nyyppi uusilusrr sd2

jrn!_

yksiköstli (6061) sinrcltiir Hylinkiiän ko_
neprjalta Ilmuhån kesäkuuss! ja yksikkö n,li
toeliikenteeseen elokuun lopussa. Junu_
sr,Jrn kunno\tus alk.a vuonna 2003 kii)tti!
kokemunen ja Nsiakask)selyiden Pohiulu.

vR Osäkelhtiijn sähkönrootlo,ijuna
yksiklii SD2 6061 + Eio. 6261 on hrlrittu
Tikkurilm nrunnun llihiliikentccssä mn. tiis
ldin! 2?.8.2002. Runko on cnsinmiii,ren
saneentlu Snr2. Saneeratrson tehlY nlkopin
toihin kevyennnin ktrin Sml:iin. Esim. kaik

kisivu ja piillikktrrat niyltililliiysin

litren on uusirru rai uusint!ki\irelty.

UTKOMAAT

Tukholnu. Ke\ki!iikkona 14.8.2002 ote iin
Tukholnussa kilrtöön Trarblnanin rala
osrus Gullmllrsplan Sickh udde. Avrjais
piivän kunnidksi jLrnahcnkil0kunu jakoi
nehua ja kurkkir nulkustaiille. Råtr kulkee
piliiosin Hrtunarby Sjönudin krduilla. Ra_
d.llc tuli nelji uurta lseDaar MånensdllLumu, Sickh kaj ja Sickh udde. Rita kulkcc osiuain enrisii raulatiekiskoja nryöden
uudcn HMnnarby Sjö\bdin annrtoalueen
kcskellä.ja mtaa !vatessd osr rakenn!ksie
t! oli liell1 keskcn Myös rsenriUa oli !iineistelyryöt kiynnissä. Jo seuraulunr Plii
viinii kohdatliin ongelnria. kun bussijiiiju
miin Sickla udden asenralle. Bus\ien olilat
koitus kiytliii T!ärbananin hiturein plsiik

kinli. nrurtu laiLurinirkeskik!iteen väli 01i
kii liian ahdrs isoille ni!elbusseille. Ta
paukscn jalkeen busipysäkit siineltiin Pois

sa_

nrnlaisiltaku

srneem!malromissa. mutta
riysko{alui$a Snr2:issa. Niky!nr muuto\
on lLronnollisesri puna!alkoinen ulko!$r.

jokr vrnua nlkyhtil Sml-viirikaav.a.

eriltilin voinldkkarsli. Lihcs kaikki mahdol

vau_

nujen sisiLiloihin on sen sijmn panoslen!

Norköping. M97-sdir (Diiqae) on nyl
kokonri$rudesaan !dlnris. Ma!askuun l.
piilrni vnonn! 2001 sratiin vinnciseni srrcenttu. kuND aiod entinen M94 66

Nl13CLB / Lahii 402
(puoLimata!a) valhleis

linlalla 873(B) vålilå
kumpu (Vanlaa). Kuva
21.4.2002, Helsinki.

ftnrnof
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JOUKKOIIIKE

keri- ja mootrorivikojen (22) vuoksi. Vau
nuD 2l ongelma on erityisesli se. että Ruot-

nepolitiikka jne. muovautuvat krjassa koko
naisuudeksi, Jossa kaupunkirådån päättäjäl
ja rakentajai toimival. Kjrjå on kiinnosiava
rieropakerli niir rautateistä, alueen bislori
åslå kuin rakentamisestakin kiinnostuneille.
Kirjä on yleisön lainaltåvhsa piiäkaupunki-

eiole valtuutettuå hitsaajaa,joka voni

seudur kirjasloisså. Silä voi myös osud

hirsata vaunussa kåytetyiii maleriaalei a.
vaunu 2l liiktuu linjån 3 ajosdjalla 670.
Siemensin teknikot puolestaan tulkivat vår]-

HelsinSin kaupungin tielokeskuksesta tåi
Espoon kaupungin yhleispalvelupisteeslä
binta 20 eu.oå. Kirjaa myydään myös Suo'

Kåupunkisuunnitteluvimslon lausunloplyntö 13.2.2002. uo 93

(katso RAITIO 2 / 2001). M97-vaunuja on
nyt 10 kpl nrot 6 I - 70. Täysmaulisra vau
nuisra

2l - 24

vaunDt

21ja 22 ova!pois

lii

ja

laa

kenreestä kehikon halkeamien (21)

sissa

nua 24

ja selviuä!ål, voiko ylipäänsä vau-

nua sovinaa siemensin tekniikkaan. .,os tämä

ei kiiy päinsä. saatetaan vaunu laitaa pala
siksi. Vaunuisla M67K (81 ' 90) vaunu 83
on pois liikenreestä koladn vuoksi ja vau
nur 85ja 88 huonojen pyölien vuoksi. vau
nur 81, 82

ja 90 ovat kiyneet Göleboryissa

pyörånsorvrDksessa. M67B 93rslatulee työ_

Nivelvaunujen nimilisla näyttää ny1 lål
Bremen, 22 Miinchen, 23 Nijmberg.
(24 AuSSburS), 6l DuisbDrg, 62 Dnsseldorf.
63 Mannheim. 64 Dessau. 65 Kassel. 66
BraDnscbweig. 67 Mijlheim, 68 Köln, 69
Bonn.70 Essen. 7l Köpenhamn. Jokaisella
tå:

2l

M98 ja Mg7-vaunulla on onu nimikko

men RautåtiemDseossa.
Tamp€reen raulatieasemalla oli heinä-

ja

elokuun aian niiltävillä nåyttely "Raitiotie
kaupunkisuunnittelu$a". Näytlely esitteli

julistein monen eurooppalåisen kanpunsin
kuten Nizzan. Pariisin, Slrasbouryin ja
Karlsruhen raideliikenne- jå raitiotieratkai
suja. Niiyttely liittyi Tåmpereen seudulla 1ehräväiin pikdaitiotieseivitykseen Tam Train.
l.uornontiebeuise$ii museossa (Poh-

pävaara -kåupunkirådasta on ilmesrynyl

Kr

ja, jonka ninenå on KaupunkjråLalirja 2002.

Kirjan julkaisevat rarahankleen osapuolel
Ralahdllintokeskus. Helsingin kaupunki ja
Espoon kaupunki. Kir.jan olal ki.joittanect
osapuolien toimeksiannosta Penli Musloncn
ju Pekka Rytilä.

Vasinainen kåupunkir.ta rakennelliin
vuosina 1997 - 2001. Hankkeeseen liittyliä
Leppävaaran linja-antolenninaalin raken
nustöirä on teht) lielä kuluvan vuoden ai
kaDa. Terminaali aratliin liikenteelle 2.6.
Hanke måksoi kaikkiaan n. 165 milj. eurca

ja se oli nerkiltävå ylteinen ponnisnu kai
kille osapuolille. Kirja kertoo. miten laajaja
Donimurkainen hanke saatiin onnistumaan
kireåssä aikalaulusa ja milen talrto sen te-

LAUSUNTO TIELSINGIN \'LEISK-&{VALUONNOKSESTA 2OO2

Yleiskaavan laadinnåssa joukkoliiken
neasiat ovat hyvin keskeisiå. KaupunKra
kenteen ja joukkoliikenEen perusratkaisujen
on liiryfiävä hyvin yhteen. HKL on ollut Dru
kana yleiskaavån valmistelussa varsinkin
kun on keskustelu raideliikenleen ratkaisujenesi$misesräyleiskavassa. Laulakunnan
jasenille on jaettu esilydistan tiilteenå yleis'
kaavåiuonnosla koskevaa materiaalia.

Tiilis kaupunkimkenne såa åikaan hy
vän joDkkoliikenteen. HyvA joukkoliikenne
saa aikaan

toimivanjd terveellisen kaupun

8in.

tiovaunuhanarrajiakin kiinnoståvia våriposrikonbja. Kuvasa näkyy museoralen

tiiä. Vain alle 30 asukasra hehtaeille on tode11a väljyyttii )likorosrava Daankäyllölinjå.
Ainakin Kehå I:n sisiillä. kohtuullisenjoukkoliikenne-, kiively rai pyöEnalkan pään

nuksen lisåksi Arkadiankatld kulkeva lin

jan5 (Töölönrori Katajanoktå)VTs'launu.

Helsinki on valjä. Hehinkiii voi

tiivis

Kond on kuvattu 19701!vullå. Hinla on yksi

sä merenranlaviivasta. Draankäyttöä voisi
kehitlää kanrakaupuDkimaisesti. Se merkil
sisi seudullisesti kesläväa kehitystar vähem-

SEURAAVA NUI{ERO

mån liikennettä, vähemNän )mptisröhait
toia, vähemman energiunkulurusta, enem
niin korkealuokkaisia pallelujr. eliivää kau

Lehti 4 / 2002 ilmestynee vuodenvaihreessa
2002 / 2003. Maleriaali toinilukreen tulee
jäuäå l5. l l . mennessa, uutisia Päälepysiikil

Liikennetutkidusren muka!n asukas

le voi loimittaa 25.1L saakka.

- 30 %
siita henkilöautoliikenteestii, jonka espoolaikantakaupungissa aiheuttaa vain 25

Kll0rsEr
tulivat seuraavilla.
joille kiitokser: Teemu Collin. Johannes Era.
Tä11ä kedaa avuslukset

Daniel Federley, T. M. Hagberg, Erkki Hei
nonen. Jouni Hytönen, Pasi Höhtii. Niko
Korrehinen. Ville Koskinen. Artu J. Kuukanko.pi. Mikko Laaksonen. Tanno Juhani
Lappi. tu s Göran Ldssander. Tuomas Lehti.
Risto Leino, Jyrki Lingman. Jaaklo Mäkinen, Leo Mannistö. Juhana Nordlund, Jarkko NynnD. Tuomås Paasiala, Kari Paavola,

Ja*Io

Penilå. Anrt Pelälli. Misku Peura,

Jorma Rauhala, Jani Ristolainen.

Laln

Råry,

Niko Selälä, Kai Sillanpäa, Niklas Siöblom.

Kimno Säten, Kdi Vaari. Sauli VähäkosK
Kirja asettaa kalpunkiradan myös lååjempan kokonaisuuteen. R.utareiden ja rai-

KOKOUS
Kokousaika Torstai 4.4.2002 klo 8.00 alkaen

joinen Rautåtiekatu l3r noni 1un1ee låiloksen nimellii eläinmDseo) on myytävänärai'

MUUIA
Leppiivaaran kaupunkirala kansissa. Ke'
säkDun alussa 2002 liiysiniiäräisesti käy!
töör otelusla HelsinK Huopalahti - Lep

II NETAUIAKU N NAN

nuhdollisesd viela joku, jonka nimi on
unohtunul poikleuksellisen pitkän toinitus
sekä

åikaanja l0 15 7. siili. nilä nur
Dijäneläinen ruottaa. Menneiden vuosikym'
Den sad

menien liikennelilanteen kehilys on rodisra
nåssa. miten tiiviillä rukentanisella säiisle
läänja siiästytään monilh vuosisatoja lier

rii!ihä ymparislollisiltä ja roininnaUisilt!
eplikohdilta. Korkealuokkaista kaupunki
tilaa syntyy vain tiiviillii ralerteella.
Yleiskdavåluonnoksesa on pyritty iiivistämiseen. Yllältäen ehdotuksen toeutamissuunnitelmassa kuitenkin kaupunki karsolaan uyreen rakennetuksi parin vuosikymmenen kulDtlua. Silloin kaupungissa olisi
noin 32 åsukasta-/hebtadi i siis likipitäen ame
rikkalaisen autokaupungin asumisvåljyys.
Mereen täytlö on perinteinen tapa bank-

kia Helsingissä. kapeaua niemellä, raakanaata keskeisilta alueilra. Helsingh rantåviiva on pitk,iia sen käsiltely joiltakin osin

del'ikenteen kehityi. kansainväliset våjkur-

leet, päiiklupunkiseDdun listoria, liiken

on perusleltu.

Liikenleen kulut ja haital sln-

tyvät seldulla päiiosin liian hajanåisesia
Draankliytösrä. On ymp:iristölekotuottaakes-
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Paiötep!sAkki

keisillii alueilla rakennuskelpoistå

maata

vaikka ranlatälröillä.

Moottoriteiden tunnelointi on toinen ja
uudempi keino Duden raakamaan tuo arnircen asunto jatoimidlakåyltöön keskeisiuii
alDeiliå. Kehå l:n sisåpuolisella alueella oli,
si elsittävå systemaattisesti näitA mabdolli-

lisla rakentaa liityntäliikenleen terninåali
länshuunnan bussiliikenteelle. Näin såa-

vule aisiin jo monia met.ohankkeen etujå.

Suunnitelma toisesrå metrolinjasta. joka pe
rustuu yleiskaavaluonnoksen ajatukseen rii
visliiä maankäyttöä lähel1ä keskustaa Laaja
salo - Santahamina alueeua. on rohkea ja
kauaskantoinen kebirriirniskeino saada ny-

Yleiskaavaehdotuksen raideverkloerirys si-

kyisrä hdjanaista

liiviimmäksi nercnr.ntavyiihykkeellä. joka
on k.ikkein houkuftelevinta luden asumisen sijoirtunisaluelta. vaikka netroon suu-

kasvanutja y1i ptrolet kaikirrå joukkoliikennemarkoisrå lehdään raideliikenteellå. Laa
tu ja kustannuskehitys raideliikenreessä on
Dryös ollur myönteinen. Malkustajad kannal
ta joukkoliikenteen houku elevuus on tur
vattavissa parhaiten hajentamaUa

nideve.k

koa jarkuvasli myös tulevaisuudessa.

Raideliikenleen j! maankäytön lajenldmishankkeet knlkelal käsi kiidessä. Kantakaupungissa on ehdorDksen mukaan miftavia raideliikeDteen Iaajennuksia ninr raitio,.

metrc kuin lähijunaliikenreelle. Osa Diiistä
tiitlyy kanukalpungin alueellå rapahruv.an
lisiiiakentamiseen, osa taas esikaupunkialu
eiden uuden kåupunkirakenreen liikenneyh
teyksien jä.jesliimiseeD kantakaupungiD
suuntaan. Tähiin liittyen rulee kantakåup!n
gin alueella oUa !arautunut siihen. erii bussiliikenleen miiärii vähenee tuntuvasti mm.
liiryntäiiikenteen käynöön oton kautta. Jouk-

koliikenteen hoidon edullisena pitäminen
myös

jdrkosa edellyträii selliä rakenteelli-

sia nuuroksia bNsiliikenteessa raideliiken-

Lånsimetro on hankkeena mä:irilelly entista
rårkemmin Helsingin ja Espoon yhreisessii
suunnitteluprojektissa. On vielä epiivamaa.
toleutuuko haDke nopealla vai hitaalla aikatauluUå. Länsiväy1än suunnalla joukkoliikenteen käyltajänäärär kasvavat maankåy,

tör kasvun myötäjatknvasti. Kåmpillesuun
niteltu bussiteminaali on liian

pienivastad

ottamåan koko kasvua. Niinpä osa lairuri

tilokra jouduBån sijoirtaDaan keskustan
kauverkkoon. Mn. tamä tilanne puoltaano
peaa lånsimeton roteuramisra. Jos Espoo
kuilenkaan ei ole valmis nopea toteutråmisaikatauluun. pitäisi iutkiarnyös seuainen

loteutusvaiheistus. että metro rakenneråin

välilleRuoholåhti Koivusaåriensimmäiwsä

vaiheessa.

Koivusamen olisi m,hdol-

tdjoutuu

ma]'dollisuus uudista esikaupunkibussilin
jaston mkennerla niin, että raide bu$iyhlejs-

työ toimii nykyhrä pmmrnin ja keskDstån
sulrista bDssiteminaaleista voidaan pitkål-

siiltää kaikkien nykyisten tuideliikenteen kul-

jetusmuotojen palveluålueen laajentamissuunnitelmia. Hehingisså raideliikenteen
osuus joukkoliikenleessä onkin jatkuvasli

Pasilaan kuin keskustaan. Samalla

maankiiyttörakennena

.i

peruslamiskustanDus. sillä saadaan Hel
singissä käyltöön alueita. jolka ovat vain
nruutaman minuDrin päässä ydinkeskusrasta.

Ongelmaksi voi nuodostua kaupunkiyksi
kön toteutramisen vaibeistaminen. Öljysata

ma-alue pitäisi ortaa käyröön vasta, kLrn
mebopålvelu sinne voidaan toteuftaa. Öljysatamalle tulisi antaa jalkoaikaa.

lä tähläyksellä luopua.

Viira railiotievaraus Viikisrä on yleis
kaavåluonnoksessa vanhan ylehkaåvaehdo

luksen jiiljilrä. Vdaus sopii

lfiinnä poikit

taisyhteysvarauksenå eikä sellaisenakaan si
joitD byvin. Ajatus hoitaa Viikinja keskus

tan välisrå joukkoliikennettä raitioliiken
teenä on huono seuraavista syistä.

LNykyinen raitiovaunutyyppi ja raråverkko ovalriirtamättömiä väliryskyvyltiiän
hoitamaan niin suurta liikennevi.taa.
vntaisiin vähinräiin 250-300 matkusrajapaikan

T

kuljetusyksikkö eli nykyistä raitiovaunua
sturempi. Taflitraisiin kokonaan uusi rEini
Haloniemi keskDstavyöhykleeuä.koska
nykyinen raitiotierata vålillä Hakanjemi
keskusla ei voi ottaa vashan me.kirdvåsti

Meren ylityyalitN Katajanokan ja Laajasalon välillil on haasteeUinen suunnittelu-

uutta liikenneft ä runhkautununa.

kohde. Sen osalta on voitava tutkia useita

mcrkiksi Kalasdtaman meroasemalle loisi
onnistua leknisesti, nuna toiminnaUisesti
ratkaisujää vajaaksi, koska osa liikeDteestä
olisi kuitenkin hoidettava bDsseilla. Toisen
nelroliDjan avaådå1 mahdollisuudet Helsin,
gin atraktiivisuuden kehift iimiseen ovat suu,
rel. Toivottavasti valtiokin ymmträA hank

vaihtoehtoja esimerkiksi kansainvälken
suunnirtehkilpailun muodosa. Ennakko
luulortomalla rurnnilteluu. on rässii mah
dollisuus saavuttaa sellainen ratkaisu. josta

Helsinki saa kiiloksia vielä vuosikynnne
Toisen metrolinjan suunnittelu on käynnistymässä. SuunDittelDprosessi on moni!ai-

heinen. Sen ensimmäinen vaihe on Töölön
metron saaltaminen lankkeena niin pitkäI,
le, eltii sen perustamissuunnitelma voida.n

rehdäjo l:ihiluosina. Monel reunåehdot on
miiärilellävä koko toisen melrolinjan suun
niuelulle. Yksi ruunnittelua ohjada roj s
lulee olemaan se. niten pitkälle kulunval
vonnån automatisoinnissa toisen Iinjan osalra mennitän. Automatisoidussa ohjaukressa

pääsläån hyvin lyhyisiin vuoroväleihin jd
YlehkåavaluonDoksessa roinen metro-

2.Liirlnrålinjana railiotie Viikistä esi-

keen kaLraskantoisDuden påakaupnnkinsa

ja

sitä kauua koko man kilpailukyvyn lisåii
jänä kaupunkiseutujen kansainvälisesä kitKun uurla nexolinjaa suunnitetlaan, on
nrietia, mihin laajenramis-

tarpeen samaua

jå haarcitrsmahdollisuuksiin linjdlla on jä.keväå varautua. Nykyisen metrolinjan osal,
rahaaronusoD jorehry linjan itäpäässä. Mel
lDnnäestå oD säilyteuva jarkamirnahdol
lisuus Sipoon suuntaan. Myös linjan lAnsi
pää$ä haaroittamis, ja jatkaDist.Jpeitå on.
Toisen netrolinjan osalta tulisi varauDa lin
jan hadoittamiseen Pasilan ilåpuolella sekå

linja pättyy Pdsilen. Pirkiillii (iltiiykFltä lin,
jaa kannattaajatkaa Pasildta eteenpåin. Näin

perusinvestoinnille saadad snurcrnpi hyöty
jajarkaminen hrkee ajatusta käyn:iii kanbkau
pungin
kenteen

ja

tiiviin kaupunkira
periattein. Hyvå potentiali kehiftä
sen l?ihialueel

kaupunkimkennena merron avulla on Pasilasla Kurnpulan, Koskelan ja viikin kaufta Mål-

mln lentokenttaaluelle. Myös on ma}dollis-

ja !iedä toinen baåra Ientodeman ruunlen_
ta hadoitraa metro Pasilan iräpuoleUa

Metron jatkåminen Pasilastå tdioaa Vii
kjn suunnalta korkeatasoiser yhteydet niin

fmm{

Pirara{aravaraus on tdrpeellinen låhitiiken
neverlon toiminrakyvyn varmistajana.
Hankkeen ongelmia ovat rahoitus ja keskus
la aseman sijoittuninen syvälle keskustan
a1le sekä vaiheittaisen rakentamismahdolli-

sulden puuttuminen. Hakåniemen vaihtodsematdjoaaennomaisen mero-juna vaihtoyhleyden, munå se on laajoja nutkustaja-

lirtoja patveleva vasta kun länsinetro

on
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Poikittåisliikenteen Jokeri n ja trI
Joukloliikenteen pålvelujen jalkokehittiimi
sessa hyvin tiirkeå rooli on poikittaidinjdton

kenteessä saåtaaa viihentyä,

se

tulee

voinak-

kaasd kasvamaan poililtaisliikente€sså.
Näin varikkotilojen

palvelun määriin ja laådDn pd tamisella.
Joken-Inja on ensiminnen askei tillä tiellä. Yleiskaåvåsa tulisi vdautua muun mualsa Itiikeskus Malmi Myyrnåki -yhteyclen sMmiseksi samantasoisenå kuin Joke'

rilinja.

tae

kasve ja nykyis-

ki

t2ajeneva nideliikenne tarvitiee nykyisYleiskaåvaluon
noksessa on variklotoiminnoille sopivina
uudell@nsijotuumispaikkoim pidetry kaliotiloja. Niiden käyttöönotloon liitryy kuitenkin patjon niin työsuojelu- kuin muna tur-

tålajetmin vårikkotilojå.

vankkotilojemerkinnal iulee

Toreuttmisohjelma vaatisi vielä perusteel
lista pohdintaa. Toisen metrclinjauksen toteutus Kanpilta etelään on voimia vaativa
t€hiävä sinä aikanå, kDn satmalta vapautuviå sompäsäaltå ja Jätkiisaana rakennetaan yhteyksineen: kajasalon öljysåtamån
vuoka-aika olisi sD,täjalkaa vielä kyrunenellä vuodella, jotta alueen kåyttöönotto
voidaantehdätulevad metroråkentamiseen

1)
2)

SATn pulamootloivaunu 1950]uvun alkupuoliskolla Erotlajalla

3)

Punahama nivelvaunu nm 68 lvunkkiniemessä ruska-aikaan

Kaipion m@dorilaunu. nylqarkåisi. kahsEGeliler vaunusar,å,
1970-luvun alussa Sederholmin talon edustalla
syksyllå 1974

4)

Kana-vaunu 303 SnslLmaninkadulla Suomen Pankin eduslalla
17-1,1985

5)
7)

Johdinaulol622 ja 625 Tukholmankadulla 6.5.1974
Helsingin metmiuna [,13+l','14 malkuslaiaiunassa Siiliti€n aseman
lånsipuolella 12.6.1 972.
Helsingissä Kaivokadun railiovaunupysäkillä ruuhka€jan
raiiiovaunuja pedvaunuineen 10.5.1972.
Tampereen iohdinauio 12 linjalla 2s Sammonkadulla 1.11.1970.

10) Turun raitiovaunu 53linjalla 1 sataman päälepysäkjllå

2.r0.1966.
linjalla 2 Nummenmäen påålepysåkillä

31.5.1972,

I1ad,€et ny*kiposlitse kåleisellå, ny*kiposlikauppaa Pilåvät
puheenjohtaja sekå sihteed. Maksaa voi myds yksi euro kortilta

SBS:n pankkililille, iolloin on ilmoilettåva haunujen korilien numebl
ja niiden lukumååiil. Pankin kaulia maksaessasi varaudu toimilusaikaan, Nåin tuet seuran toimintaa,
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vasta.
daan

jos åsema 6a&usrajm:i:a:in Nioi
kasvavd likimain 10000 p:iivitttiis@n

tukset kertovåt myös toisaalta Viikn suunnan olevan voimaperåisen rakentamisen
kohreena blevina vuosikymmeninä iä toi'
saha siilå, että toisen metolinjd eteläpiiär
jå uuden maankäylön rakentumisen ajoitus
ei ole riirtivän hyvin yht@r sovitettu.

liittyen.

Seu€n omat, myynnissä olevat poslikotit:

5l

måinvestointi ja liikennöinnin hidastuminen
pysähdyksen vuoksi tulevat peruslelluiksi

misvdaustenjaeri toimenpidealu€idenajo;

vÄRtPosflKoRTrcJA ö

11) Turun Eiliovaunu

tykset on vielii selvitettiivå huolellisesti. Ase

kiiyrtåjä?in-

tui

taloudellisuuden kånnalia hyvin. Jos vdikoi
ra joudunaisiin sijoinamåan uudelleen, uu
det paikat olisivat nykyisiAepäeduilisempia.
Jos joku vuikko sijoitetaa' uudelleen, uuden paikan realistisuus olisi ollava korkea
ja mhonus on såatava muistå kuin joukloliikenteen budjetista. Vaikka bussiliikenteen
osuus kåntakaupunkiin suuntautuvasså

9)

kiyttajile huonosti perusteltavia aikaviiveiti- Roihup€llon åseman toteuttmisedelly-

Toteuttmisohjelmassa esitetyi rakenta-

Nykyiset busivdikot siioittuvåt toiminnm

8)

sen matkuslajanäilrä on kåsva-

nut riittäviin suurcksi. luo metron nykyisille

tårkistaa nykyisen kiiylön mskåisiksi.

tårkeaiä joukkoliikenreen toimivuudelle.

lii

kuh

ennen

sessa esitetyt

oikea sijoittuminen ja nitoitlaminen on

knin liikenneråne Aseman mkentaminen

ten varikkojen siiityminen on hyvin tiirkeää.

vallisuuskysymyksiä. Yleiskaavaluonnok-

Vdikkotilojen kokonaistae kasvaa koko
ajd. koska on vaiauduttava niin bussi- kuin
raideliikenteen laajenemiseen. vdikoiden

Kalasatämm metrcaseman åjoitusta
miiårittelee enemän kiinteistöpoliliikka

I

euro

Seuramme jås€n Daniel Federley on julkaissut råiliovaunuaiheisia
posiikortt€ja. Korneja voi lilata sähköposlilse osoiiteesla
danieJ@lededercom lai puhelimits€ (09) 458,1033. Koitien hinla on
1 eurcr<pl. Poslituskulut 1-9 kpl75 c, 10-> kpl ei posliluskuluia.

L

Olanssi-harmaa nivelvaunu 103 vuodeltå 1986
Merikasaminkadulla linjalla 4, 6/92

2.

Neliakselinen vaunu I vuodoha 1959 Senelintonla
Våltioneuvoston linnan edesse lirialla 2, 11 /92

3.

Kslia-vihreä nivelvaunu 107 vuodeltå 1947 Hämsenliellä
Kumråhden kenkin kohdalla linjalla 6, 7/98

5-

Flatlikaria 320 vuod€lia 1955 Kaupuigintalon edesså SRS:n
tilausajolla (kilutefiy linjalle 4s), v00
Helsinki: Malalalatliavaunu 201 vuodelia 1999 Erot4alla linjalla

6.

10,9/00

7. Tu u: Karian ja Strömbergin

kaksiakselinen våunu 38 vuodelia
1951 linjalLa 3 Kauppatoilla, 5,?2

L

Turku: Ka an ia Slrdmbergin kaksiakselinen vaunu 40 vuodella
1951 liniållå 3 Maninkaduila, kevå11972

L

Helsinkir N€liakselinen vaunu 25 vuodelta 1959
Snellmaninkadulla Suomen pankin ja Tuomiokirkon edessä
linjalla 1, kuvåttu 5/00.

10. Helsinki: Nsliakselinon vaunu 21 vuodelta 1959
l\4ann€rheiminriellä linjal a 2, 7/01.
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