
rl
I
I

{iiti-: r

I
I

,a

i'-

illllll

TI

E,"d

I

*J'
ffi7.ao{.3

:-

.l



ftrun{
lssN 0356-5440

26. vuosikerta
Lehti ilmeslyy neljåsli vuodessa ja
jaetaan SRS:n jäsenlehtenå

PÄÄToIM TAJA
Juhana Nordlund

TAITTAJA
Eero Laaksonen

TOIMITUKSEN OSOITE
Juhana Nordlund
Orapihlaiatie 12 A 14
00320 Helsinki
j.nordlund@kolumbus.n

KUSTANTAJA
Suomen Railiotieseurå ry

PAINOPAIKKA
Edita Oyj 2003

@ Suomen Raitiolieseura ry

Tekijänoikeusmäaläysten perusleella
mitaan osaa lehdestä ei saa kävttää
ilman toimituksen lupaa.

Helsingin Raitioliikennemuseo
Töölön vaunuhalleilla on avoinna keskiviikosh sunnunhihin klo 11_ 17

Vänhoja railiovaunuia sekåjohdlnaulo, valokuvia Helsingin julkisen liikenteen

historiasta. Myynnisså postikofteja, vaun!nlakennussarjoja opaskirjasiaia videoila'

TÖÖLÖNKATU 51A. OO25O HELSINKI

Kannen kuva

Linjan 7 Valmel-vaunu HKL21 Eläinmu-
seon kohdalla Arkådiankadulla. Keulassa
oleva E'kllpi on me*kinå kulettåjårahas-
iuksesta. KLrvä Jorma Rauhala 31.81984

SUOMEN RAITIOTIESEURA RY

JOHTOKUNTAVUONNA 2OO3

Sampo 800 014-g 483

Jäsenmaksu 20 eutoa

Perusteltu 16.1.1972

Jåsenillä ilmainen

sisäänpääsy Helsingin

Raitioliikennemuseoon

sekå pohjoismaisten

raitiotieseurojen Yllä-

pilämille museoraitio-

teille ja museoihin.

nedustele liPun-

myynnistä.

PUHEENJOHTAJA
Jorma Rauhala
puh. koti (09) 873 5836
puh. työ 030 720 957
iai 040 862 0S57
jorma.tauhala@vrli

SIHTEERI
Juhana Nordlund
puh. koti (09) 458 7794
j.nordlund@kolumbus.fi

VARAPUHEENJOHTAJA
Teemu Collin
puh. koti (09) 468 2954
tcollin@cc.hut.fi

PL234
00531 Helsinki RAHASTONHOITAJA

Krister Engberg
puh. koli(09) 386 2960
puh. työ (0s)8392 3181
kristerengberg@edu.

ARKISTONHOITAJA
Pertti Leinomäki
puh. koti (09) 701 2408
tai 050 538 4495

JÄSEN
Daniel Federley
puh. koti (09) 458 4033
daniel@fedeney.crm

VAMJÄSEN
Ari Oksa
puh. koti (0S) 344 3212
puh. työ (09) 166 2167
ari.oksa@hel.i

RAlTlolTA å 3 euroo

3/1993: Vuosåaen melro vaLmis. Malkalla

Amslerdaml$a. KANJO

3!2ooo: KummeNåunul.Tallinna,Tuisli_

a utolla PohjoisHa ag aan, Kalsaus

Tampe€elle uuden wos(uhannen

a12@O: Hadavaunut, KEsnaiåP.esnjan

vånkko, i,loskovan vaunul, TamP+

@n ka uP unsin lilken nelailos

2lrlttl: Työvaundosä5, Raitovaunupvsäk_

kien kilvet, Notrköpingin vaunuja

(-2ooo) lo 6 euroo (2ool-)

112002: SRS:najelul jaiutustumisvierailul

sRs 30 vuona. Kohikvmppiset

ralikal. Helsingin Eilioliettållå
wosikymn€nel ä, osa 2

2OO2: Helsingin melro 20 woila

3t2002: Linjan 1 X viimeinen ajopå ivå, Tau lul

PikåråiriolieTu*uun?

Teli ASEAI HKL181_136

{2002: KaksijärjesiehäEiliovaunut,

Jyvåskylån Liike.ne oy:n busseja,

vanlaan sisåinenlinja-aotoliikenne

3/2OOl: Helsinginråitioteidengöaulot.

aSEAn aftut, Kovia Tallinnasia,

Paikanis iikennetå Riihimäellå,

MetsäLän Linjan Mimeinen påivå.

420t1: Railiovaunumaksulmarkoissaja
penneisså, 1 1 - Helsi.gin lvhvii käisin

Elliolinja, Pauli söderholmin

€itiovaunukovia osa 3, Katsaus

Tempe€eLleosa 3. I Tihukset SRS:n maksuliikelilin
SamposOO014- 483lauda. med( se
ledonånlo[ohleån li]aamasi t!olleet

2 1t2003 ftnrrnf



Os I on rci t i ate ide h I a kkautasstunni te lnat

teksti Johannes bt.t

OSTON RAITIOTEIDEN

IAKK'IUTUSS U U N lr tTE rllAT

Ioisen maailnrenrodrn idlkeisir! v0osilymmoninå rilioleitä pidctiiir ?ohjobn.isse kuhn

muudhlin Euroopassr hmpclöni, k[tunkihfl$n sopindloment, spiih*0ihlcennuhisens
je vrnlunaihisena liihnnernuohne. Srrrin osa pfoisnaisish nitioleislä låk ut0ttii ir
sodan idlteisini v{osi\nrmenili. 1970-luvun polo3s. välissä loittrn{l oneimniiircn ener-

lilkriisi kuitsnlin muulli libitcor.

Ene€ia- jå ympäristöpoliittiset näkökohdat
ratkaisivatkin kehiryksen milioleiden eduk-
si. Jäljelle j:isineisEi pohjoismaisissa miliotie-
kaupun8ehsasittemminpalvelutasoltaån ke-

hitettyien ja yleisön suur€n suosion saa-

vultane;den m;tiot€iden olemdsaoloa onkin
pidelty låhestulkoon itsesliiiinsehafenå.

Norjan pääkaupungin Oslon raitiotie"
jfujestelmå on Götebordnia Helsinsin ohel
la kuuluui pohjoismaiden suurimpiin. N;;n-
pä onkin ollul ymmäreaävå4 etlå suurien
kalusro- ia liniasroinvesroinrien jålkeen ai-
naHn Oslon rairioteide. as€naa o. pidelty

turvailuna. Muun mu6sa norjalainen aika-
kauslehti Teknisk Ukeblad lipuni kuitenkin
pälkidoituksessaan raidoteitävastan m@-

l;skuussa 2002, ja alkusyksystä 2002 liiken-
nelaitos ilmoihi nsek;n olevansa halukås
lakkaudm@n koko mitiotiejäijestelmån.

Tåmån kirjoituksen tårkoiruksena on
pailsi anlaayleiskuva raitioteiden demasta
kåydystå keskustelusta, myös pyrkiä esittä,
määr mahdollisia syilä,jotka oval saåttdeet
Oslon raitioliel uuden jayllätråv:ln tilanben

Hlstorloo
Oslossa- silloisessa K.istian;assa. avaxiin
såhkörailiotiet ensimmäisenä pohjoismais-

sa- jo vuonna 1894. Alkuvuosikymmeninä
raitiolievhtidilå oli useia nutta vnonna

1924 johlavaan asemaan nousi kaupunein
omislama. nykyisin nimellå AS Oslo
Sporueie. runnetru la;tos (OS). \4elä 1950-

Iuvulla Oslossa oli toistaklmmertä railio-
l;njaa kaltava suurehko verkosto Kööpen-
haminan ja Tukholman lavoin.

Monen m uun pohjo;snaisen kaupungin
tavoin Oslossåkin kehitlksen suunta kälin,

ryi 1960-luvulle lukaesså. Vuonna 1960 pää-

tettiin kaupungista lakkautaå sekärailioliel
cnä johdinaulojärjestelmå. Ilalle oli rarkoi-
rus tuoda Iinjå-autoihin ja m@alaiseen pe-

rustuva järjestelmå. Vuoleen 1968 mennes-

så suu.i osa raitiolinjoista ia kaikki johdi'-
autolinjal lakkautelliin. Lånlisen 6ikaupun-
kiradan täydennykseksi kaupungin ;råosal

saival oman merroj tujestelmäns{- 'Iärkeim-

måt miliolinjat påätettiin kuilenkin siiaisriiä

I 970luvun loppupuolelle saakka.

1970-luvulla Nnteet ra;tioreitä kohtaan

muuttuivål myöntekemmiksi. Linjaslor rå-
lionalisoinnistaja kulj€ttajmhastuksen osil-
lakesta käytröönoiosta johtu€n kdnaiavuus
saadin paranemaan såmall4 kun malkusta-
jamaiäråt kasvoivå1. Sånroihin aikoihin puh-
jemut ensimmåinen öljykriis; puolesran toi
.aitioteiden kehittämistå puolustaneet erer,
gia- jå ympiirhlöpolitriser nåkökohdar key
keiselle sijalle. Lakkautuspäåtös mitåröi-
liinkin vuonna 1977, mutta jålj€llä oli enäå

akuulisla vaunupulåsta kiirsinyt viiden lin-
jan verkosto. olkoonkin, että tiirkeimmä1 Iin-
jat olivat päåosin såilyneet-

I 980-luvulla midoteide. kehifl rim;.en
päiisi jå11een täyteen vauhliin. Vuosina 1982-

1990 hankittiin Dowagiltaia Stommenilti
kaupunkiin yhteensä 40 nivelraitiovaunuå
(lyypp; SL79). Lisåksi osa l95oirlvuUaval-
mistetuhla Hoka,vaunuista ja leliperåvau-
nuista modemhoili;n. Viimeiset kaksiakse-
liset vaunul smoin kui. muun muassa 1930-

luvun legenduiset telivaunut (ns. Kulta-
kala0 poistetliin samalla käyröstä. Vähitel-
len myös linjojen miiädiå aletliin kasvatlåa
samalla kun linjaliikenne palauiettiin eråil-
le hallikåytössä säily.eille mdoille. 1990-

luvun puolivål;ssä Ekennettiin keskuslåån

raatihuoneen ympårktöön kokonaan uusi

Oslolåisvåunu nrc 277 on entinen
gölebo€ilainen. Kuvåsså se on linjalla 11

Disen'in pååtepysåkiliä 25.5.2001. Kuva

rEH
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Ost on rd n i a k i.le n l. kkatht! s M n i te I l al

rurathle)s. Sanoihin aikoihin ioukko-
liikennettä kehilcttiin muuloinkin. muun

muassa ileinen mclroiärjcslelmä )hdislettiin
csikaupunkiradaso kehiletl)ln ltutisecn

l990lulun alussa ruitioteillc toiloltiin

uuna kalustoa nodemkoinlattom ien tloka-

\aunujcn lilallc. Suunnitelmisr oli tshck-

koslorakialaistcn l atrarnootoriv.runuienia
yhteensopi!ien nlatalahtliaislen perå\ aunu-

.jen hankinla. Hdnke ei kuitenkaan cdenn)l

)hden koemootlorivaunun (SM90) hankin_

taa pidemmille. Alun petin valiaikaiscsti

katrpunkiin vuokrarut götebo€ilaiset moot-

lorilaunul (t)ylp; SM9I Cölebotgissa

M25) olivar sen sijaan ainakin OS:n mie-

leen si;nii mäai n. etla niilä hankitliin kau-

punkiin yli i0 modcnrisoimattom ien Iloka-

iunien tilalle. 1990-lu!un lopulla lähtien

kaupunkiin on loimilellu luliasta 8-akseli-

sia la kaksisuuntaisia matalalaitia!aunuir
(Sl-95). jotka o!a1 kåsincel useisla kå)ltöi
laikeuftaneistalastenlaudeisla sarjan n) ötä

!iineisel modcmisoidut Ilokal po;sleltiin

kuitenkin io \Lronna 2000 ja liimciset

SM9l-vaunut 2002.

Vuoden 2002
poliitlinen peli io sen

luuret
1990-luvun lopulla OS oliiulkisuudcssakin

ajoitain csillä railioreidensa kunnilnhimois-

ten kehittämissuunnilelmicniohdosla Jailki_

viisadti loi kuhenkin nyt lodela. ellå.ioluol-

loin alkoi sanalla nijk) ä viiteitä n) ös OS:n

halukkuudesk kaBia rail;olini6lon vähalii'

kenleisimpiä osia. Ensimmäinen lakkaulus

pantiin toimeenjo vuonna 1998. kun railio-

tic Sa-eencn kaupunginosaan lakkautettiin

Låkkaulus iåi vähälle huomiolle. koska sa_

moihinaikoihin OS loisaalta pidensi Ullevål

hagebln laitiolinjaa Rikshospitalctil le. eikå

lakkautus liioin laikultanul linioien maia-

råän. Sanoihin aikoihin OS kuitenkin m)ös

pohri Parkveicnin ia Majorsluenin viilhen

osuuden lakkautlamisuiohlucn linian met-

ron kanssa vallilsevasla piiällekkäisDd€slä.

eikä Kjelsåsin liniankaan tul$aisuulla pi'
detry irseståån selr änä,

SeLrmavan keFan linjaston karsiminen

tuli esille kuilenkin io kesällä2002 kun OS

ehdol1i Kjelsåsin mdan lakkaulamisla. Tätä

OsLon råitiotelden peruskalustoon kuuluva
vaunu nro267 on myös enlinen
göiebor.gilaisvaunu storgatan 1 3.2001

Kuva lv!arkku Nummelin

4 112003

lakkaulussuunnitelmaa perusleltiin paitsi

natkuslajrmatärien !äh') dellä. m) ös muun

muassa laftilta!illa ia kiitccllisillä. oSrn

mukaån liiankin kalliilla invesioinncilla

Tällä kerlaa OS:n suunnitelBal hel'iittilltt io
huolesluncisuufta. muna tilånne Euhoitt!ri.

kun lakkautLrshaluinen oSxr hallitus ilse

kumosi sy) skuussd Kiels.isin linjan lakkau'

russuunnitcl$an. koska edcll)t) ksiä kon a-

la linjamuilla liikennemnodoilla eiollul i!
tä\'åslitutkillu.

'l ilannc nuutlui kuitenkin io kuukaLrtta

m)ijhemmin. kun OSin halliLlrs ilmoitti laa_

ioien lakkåutustcn olelan tåryeellisia. iotla

)ritykscn {alous sMtaisiin paremmalle poh_

jalle. Ilmoiletliin. että !ain nuutaman esi-

kaupunkilinjan såilyninen olisi varmaa.

!aikka crä.it tahot OS:njohdossa pili!älkin

täydellinä lakkautusta parhaana raihtoehlo-

na. Piån OS:n hallitus piiältikin nrerkitlä!is-

rä lakkautuksista. iolka toieulellaisiin

LL2003. Raitioliikcnteesläolisi lakkautet-

tu)li.r0%. Linjojen nr därii olisi vähenq nll
kahdetsana !iileen. ja kokonaan liikcnne

olisi lakannul Btiskeb]n ja Flomannsbl enin

linioilta sekä osuuksilla N)brua - Sinsen.

Storo Kjelsäs ia Fro8trer Maiorstuen

Näinmuun muassa aiempi neljän mitiolinjan

solnukohla Måjorstucn olisi iäainvl tävsin

ilman liikenneilä. M)ös melro_ia bussilii
kennellå piidelliin karcia

Pian OS julkaisi nyös suunnitelman

kaupungin joukkoliikcnne.iäricstelmäksi

lr.nna 2006. Tässä suunnilelmassa raitio-

verkoston laaiuus on jopa suurempi kuin

tehdlssä lakkauluspäälÖksessä- koska tar-

koilutsena olis; Kolsåsin j a Holmenkollenin

meLrolirjojen )hdislaiminen taitiolie\.tl-
koon. Raitiolinjoja suunnirelnussa oli jel-

Poliinisilta tahoiltd OS In hlllilLrs sai piu_

tölisellecn epåsuorua ukea Kaupunginhal-

lituksen por!ariencmmislö katsoi. eltei kaLr-

pLrngin tule puullud OS:n taloudellisish s) is_

tå tekemiin ratkahuihin. Kaupunginhallilus

pitikaupunkia !ain )hlenä omistaiana mui_

derjoukossa. olkoonkin eltä )ksi0 isillä ll)_

hoilla on OS:n osakekannasla ainoashan

4.07'/".

Tehl) piiätös ia kauPUnginhallitLrksen

asennoilunincn siihen sai\'at nopcusli run'

sanakririikkiii nloniltac tahoiha. vålillö_

mästi alkoi kuulua äänenpainoid. ioiden

mukaan kaupungin olisi luettala OS:n toi_

minlaa enlistå laaiemminr karrpunki kustansi

oS:n nenoista lair i0 %. kun monissa

nruissa Euroopan kåupungcissa lastaava

prosentli on 50-80 ( 1 rcndhcim lssa lukipro'

sentti losin on vain 14. joka sekin tuki oli

ioLrrua viine s) ks) nä uhandlaiseksi)

Toisaalla kitisoil!in m) ös snd. m iksi lak'

kautuspäätös oli langetlanLrl tuonrion niin

monelle katuraitiolinjalle. kun jopa niiilä

kannatamattonanpiu mLllla muuna liikcn_

reeslä erotcttuia liniola (mrn l-kebersbå-

ncnin eleläosa) olipäalen) säil)ttää- Epail-

riinkin. culi Os:n paiätÖksen tauslalta lö)lvi
muilakin kLrinlaloudellisia s] iU. Epäilrl ko-

rosluivat !ielä scn.iälkecn- kun etaät tahol

OS:n .johdossa piti!äl lakkautuksia välttä_

mältörnid laloudellisesta lila.l.csla riippu-

måtla. Vaihitellen OS:lle suopcidenkin puo-

Iueiden rivitalkoi\at haiaantuu. iaOS:n hal-

ftnrrrof



hIah tutitiokiden l.tkkdtltde rileI at

litus huonrasi ajautunccnsa poliitliseen um-
pikujaan. Lakkautuspäätös alisrelliii eräån-

laisellc )htiökokoust) lppkelle elimelle { be-

drifisfosanlinscn). ioka r'önrekiiijiden ia
t) ö!nenpuoluccn cdustaiien !oinin mltålö j

påålÖksen.

OS:n taloudcllisct ongelmat oli kuilen-
kin ralkdsta!å tavalla tailoisella. Kaupun-
ginhallirus lupasi maraskuussa OSlle Iisäå

nhaa-.ioua cdell)! ksel kaltavalle joukko-

liikenleelle saiilyhi\'är. OS kuitenkin lopelti
Disenin jd Kjclsnsin !älisen railioliikenleen
2l.l 1.2002. viEllisesti kyse oli vain \'ållai-
kaisesLa. mdan huonokuntoisuudesla johlu-
!asta liikennekalkosra. 4. l2-2002 lek i os rn

halliLus lopullisct lakkautuspäälöksel.

Kieisåsin lakkautus iäi prsy!äksi. lisåksi
I 2.4.2001 lakkdutel&n 

",_hteys 
Park! eienillå

Rosenborgiin Majorutucnin lähelle. Sen si-
jaan suureinmilta lakkautuksiha välrltliin.
Li.iojen määrä !åhenee sanralla scitsemätin.

Miksi?
Lakkaulussuunnilelmia.ia -päålöksiä on
norialahhsa liedolus\,ålineissä kåsitclt)
aioiuain inDokkaastikin. M)ös perustclut
lakkåutustcn puolestaja vaslaan ovaL ollcel
moninaiset. Sc cikuirenkaan )ksin riiå sc-

litlåmiiån siti. niksi Odossa liikennelairos
oi saanutuhlonsalaipi edesosinainr railio-
teiden !astuslusla on csiintynlr kaikkialla
Euroopassa. pohjoismaissakin useissa k.u-
pungeisa. eikä silli lakkautus olc ollut esil,
lai kuin muulamissa kaupungcissa sitten

Jonkinlaiscna alkuslsä) ksenå låklautus
suunnitclmille on ouul OS:n heikko talous
aivan kuten liikennelailos llsekin on asian

ilnaissul. Tätä taustaa lasten on )mnäne!
1å!å sckir. ellä mlös nelro- ia bussiliiken,
leeseen tullaan toreurlamaan lakkautuksia
huhtikuussa. Rairioreiden osi(aistakin lak,
kaulLtsta tarkoittaneiden suunnirehnicn 1op-

putulos eikuitenkaan olisi kaikissa tapauk,
sissa ollut OS:n talouden paruncminen. pi,
kemninkin sen heikkenenrinen.

Mamskuussa lakkauletun Kiclsäsin ni-
tioticn kon_anneen bussin nratkusluiamiiäräl
o!al ollcel sel!ästi pienemmål kuin Eitio,
vaunun matkustajamåårål aiemnin. Vuoro-
rålin pyslesä ennallaan on itseasiassa lin-
ia-auto ha!aitlu r€ilillä kalliimmaksi kuin
rnita Eitioticn siiäsliiminen olisi maksanut.
olkoonkin cttä OS:n mukaan reiuioliruilio,
lieve&oston tappiollisimpia. Valsinkin lo-
kakuinen. sitteDrn in kumottr lakkautuspnä-

lijs olienncmminkin yritys raitioleiden lak-
kaullaniseksi kuin raloudellisren siåslöjen
aikaansaaniscksi: l9 ni\elvaunun nahdol-
linen rom utus tai kiskoicn asiåltointikaduilla
lNkin kelpaisi!al m uualla lääkleiksi tilapäi-
sen rahapulaan. OS:n hallituksen puheen-

iohlaja Michael Tetzschner kunnostautui
päälöksen kumoam isen j älkcenkin ilDoitta,
malla lakkaulusten perumisen nr) öhäs$ tä,
vän OS:n kehiträmisei kannaha yältlainä!

Itailioticlakkautuksilla on n1)ös tahdot-
tu pannlaå OS:n linja'aulofuolen taloullå:
kannaltaft atornan bussiliikenleen matkus-
taiamää.ien lskoltiin ka$alan .iiltä!äsli
päällekkäis1å mitioliikenncfl ä karsimalla.

Lopullisessajoulukukesa piiåtöksessi seis
telliin siinåkin mitio\aunupuoielta l5 mil,
joonaa kruunua. kun linia'auropuoli sch.isi
2 milioonan kruunun säästöillli.

Voidaan kcnties aiatella. eltii Oslossa

rairiolien toiminlacdell)I}ksel ltsessilin ci,
!ät ole s€n heikomnrat kuin nuuallakaan.
mL'tta|!iliorciden\astunaiien !ilorathuo,
matta\.asri ladicmm at. Nolan brurlokansan-
luole asukasta kohden on pohioismriden
korkeinia Draan omar öli)\'arut eurooppa-
laisitlain huomallalar. N iinpii esimcrkiksi öl-
jlkriisin roistumktr ruskin pelåraun Nof as
sa I hlå runsdni kuin muualla Lurooplsa.
Täså.iohtuen railioteiden kannåtraiar ei!iir
voi \edota cnc€iapoliillisiin slihin )htä
voimakkain äänenpainoin kuin muualla Eu,

Toisaalta Norjan asema öli) ralriona on

lehnyt Oslosla lhdcn Euroopan auloistu-
neimmisla kaupunscksa Aleenan ohclla.
Tämiitin on laikuoanut raitioteiden asemen
kieltekesti:ioukkoliikcnteeseen e j 1äs!å slys-
rai ole panosleUu rhtä voinakkaasli kuin
muualla Euroopassa. Scn saaDat luel o\a1
uscin olleet riillåmåltömiä. liikennesuun-
nittelussa joukkoliikenlecn unohtaminen on
nik) n)t Druun muassa joukkoliikcnnekais,

loien paikoitlakena !äh) l tenii. Tämä on joh-

ranut pailsi han'ahkoihin \ uorc\äleihin.
n1)ös ioukkoliikenreen sulunrariomuureen
varsinkin ]dinkcskunan alueella ja siri kaut

la n)ös.ioukkoliikcnteen kilpailuk)!)n
heikkenem iseen. Näin yksily isauloiliioidcn
kuuDteleminen joukkoliikcnreen kålltäjiå
cncDrmiin on enliseslään muutranut lilannet-
la ruitioteille ia muulle ioukkoliikenteelle

Norian korkeal ryö!oimakustannukset
olat nekin saalanccl olla OSrn poliliikan
ediinä taustalekiiånä. Raitioriekaluslon )l-
läpito on ttövoimakusrannuksisra johtucn

muuttunL't entislå kalliinmaksi. eikä lts:tio-
vaunuien tilkäå kårrtöikiiå !oida taistä s)) srä

ht öd! ntäå enåai \htä suuressa näå n kuin
aicmmin. Tåslä iohluen ) l1äpitokustaniuk-
siltaan kalliil modcrnisoidul l950,lu!un
Hoka'!aunut ja vastaalrt perävaunrt pois-
tetiin käylönä jo !uonna 2000 aienmin
suunnilcllun !noden 2010 sijaan. Kohonnei
den kokonahkustannusten lisaiksi ongelmaa
paisuui liian hätiköidysli lehty Hoka,lialus-
ron konaaminen: vaunu ien .jixiimä autko
paikaxiin kas!.ltamalla ilal;aluistcn Ansal-

Storgahn 1.3.2001 Vauiu nro 101 kuuluu
myös Oslon peruskalustoor ja on ensim,
måinen Duewag n nivevåunuista. Klva

rt
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Or|ot1mniatuiden lakkt hjlo riteh at

Kjelsåsiin 25 5.2001

do-!aunuien tilausta. vaikka nåmä kookkaal

!alrnut eivät soleltuneer kaikille Oslon lin-
joille. Kun kesållå2002 paliastui, cttei suun-

nitellua SL79-nivelvaunujen pidentåmistä

matalalauiaosalla voitu taloudellisista syis-

tä toteurlM. havaittiin. että suurella osalla

verkostoa ionduta;siin selviänåån vuosi
kymneniå ilmd malalalaniakalustoa Lak-

kautelut lai lakkautettaval linjat ovalkin

poikkeukstlå sellaisia, joilla Sl-95-kalustoa

eiole loinut kåyttää. Useilla muillakin lin'
ioiUa käyltö on nahdollistunut vasla laajo'
jen invesloinlien jälkeen. eikä Briskebyn lin-
jallavoida koskaan käytlää klseisiä launu-
ja linjan mutkaisuudesta johtuen.

Oslolaiser kånsalaisjärjcstöt ia yksiryiset

kåupunkilahcl sekå alan 6iamundjatia har-

rastajal ovallehneel suuren t)ön mahdollis-

taessa Oslon raitioteiden säillm isen låhes

enlisessii laaiuudesaan. Se ei silti poisla silä

tosiasian- e1tä sen cnempää OS:n hallilus

kuin kaupungin piiätlåiien enennislökään
eiole oivaltanut midoteiden kaikkia m)ön-

Låhes tåysio vaille huomiola onjäänyt
milioteiden metkilys keslävaiä kehityslä cdis-

lävånå. saste;ta.ja melutasoa vähentåvanå

sckå liikenteen nopeutta ja suiuvuutla cdis-

tävån4lekijiinii. samoin raitioleiden kaupun-

kiympäristöä elävöi1lävä vaikutus. Ra-

ioitumalla lulkimaan Oslon milioteiden iä-

månhelkistä tilaa on unohdeftu ne mahdol-

lisuudet. jotka.jårjestelmållä !oisi olla mi-

kiili sen kehiltåmiseen ol;sipanoslc u mo-

nipuolisnmin. Raitiotciden kehitämisessii

e;ole kysc vain uus;en \aunuie. hankkimi
sesta. vaar liikennepoliittisisla jäicstelmää

6 1/2003

n,kelisla mtkaisuista. nukadn lukien kun-

nallinen tuki joukkoliikenleclle ja riitlalat
ctuisuudel kaupunkiliikenteesså

Todennäköislä ot. että poliilikkoicn rn ie-

lipileen muutoksen vaikLrlli enemmånkin

rämänvuotisel kunnallisvaalit kuin lodelli'
nen poli;tlinen suunnånmuutos. Tähän an-

taa osaltaan viitetlä se. ettd os ciedelleen'
kään ole hylännyt lokakuussa laatimaansa

liikenleen kehittåmissuunnitclmaa. Lailok-

sen larkoilus on siis loteunaå vuoieen 2006

mennessä kaikki vuoden 2003 alkuun aiotut

lakkaulukset sekä liittiiä f rognersetcrenin ja

Kolsåsin meaolinjat ra;tiolieverkkoon Tä-

män suunnitelman osoiltautuminen toimi-
vaksi olisi eritläin klseenalahla. Ongelmia

olhivar elenkin liikenteen sujumallomuus

kcskLrsla-alucclla. nutta nryös larikkojcn

hankala sijoittuminen kauas esimerkiksi

frosnerselcrenin linjasta..joka osalt@n li-
säisi järjestelmån häiriöherkklyttä.

Tä.keinlä kuitcnkin on. että lyhyen ai-

kavälin suunn;lelnat on piiäosin onnisluttu

kumoamaan. ja edå menesryksekås kansa'

laistktii!isuus on nrahdollhtdut mitioleiden

tulcvaisuudesla kåtdyn avoinen kansalais-

kcskuslelun. Asian tuomincn laajasli julki-

suuteen on tehokkain este os:nlulevienkin
lakkautussuunn;lelmien lolcutumiselle

Onko Oslosto
ennokkotopoukseksi?

vaikka raitiotciden aseman klseenalaislu-

m;nen Oslossa onkin poikkeuksellinen 1a-

paus- €i sitä senBån loi pitää ainutliertai_

scna. Trondhcimissa låitiolciden toiminla oli

kalkolla I980-luvun lopussa.ja myös Sak_

sån eläissä kaLrpungehsa on esiintynyt ajoil-
tain runsåsakin nitiotciden !asluslusla. !ii-
meksi 1 lalbersladthsa.

'Iästä hrvainnosta huolinalla ei

osloaonneksi loi parhaallakaan mielikuvi-
tuksella pitää nruuna kuin yksittäistapauk-

sena- muualla raitioteiden vastustus on nä-

kynlt lähes ainoaslaan !arauksellisena suh-

tautumiscna uusia jiirjcstelmiä kohl@n.

rseimmiten taloudellisisra slislä iohtuen.
Keski-Euroopassa ja pohjoisnaissa uusia

invesbinleja on viinre !uosiklmmeninå leh-

ty runsaasli, niin pikaraitioleihin kuin ka-

turailioleihinkin. Lopulta Oslon malli ei ea'
nul vastakaikua edes Norjan låjojei sisältä

llelken epävannuuden jälkeen on No.jan

toinen ruitiotiekaupunki Trondheim pialtå-

nyt kehinäå raiiioleitiiän mtentmalla nykyi'
selle linialle haran låhivuosina. Be8eniin
valnist!nee pohjoismaiden ensimmäinen

kokonaan uusi railioliejårjestclrnå vuosi-

kynrrneniin vuoden 2007 tienoilla

On kuitcnkin stytä muistaa. ettei Eitio-
teiden vahva asema kaupunkili;kenleen osa-

na ole itses$ånselvy) s. N;in meillä kuin

muuallakin raiiioteidcn saillminen kilpailu-

kykyisenå ia edisrykscllisenä liikcnnemuo-

tonavaatii nrä.ilfålietoi$aja lårkoilukscnnu-

kaista panostuna kaluslon. linjaslonia pal-

velutason y lläpitän iseksi ia paran€misek-

si. Uudd. ennakkoluulotlomal suunnitelm al

esine*iksi Eiliolic\erkoston laajenlanisek-

si. liikenleen nopcutamiseksi tai råilioleiden

kannatraluuden paranlamiseksi orat aina

rrrpeen ntös Hclsingissä.
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Os on €itoleiden vaunu
nro 141 edusiaa uusintå
SL95-matalalålliavaunu,
tyyppiå Storgatan
1 3 2001 KLvå Må*ku

liite I Oslon roitioliniot

Oslon roitiollnlat l.l2OO2
l0 Jar Akerbrygge- StofoNet RikshospiBlel

I I Majorstuen - SlonoFet Criinerlokka Disen

l2 Majomluen l:rogner - Aker bryBse crunerlokka-
Disen Kjelsås *

l3 Jff - Nationaltheaterel cr0nerlokka - C rcfsen

l5 MajoBtuen Frcgner Nationaltheateret - Sinsn Disen
Kjehås *

l7 Rikshospitalet - StortoBet Sinse. crefsen

l8 Rikshospilale!- StoaoNet Ljabru

19 Majo6luen Briskebl - Nalionaltheaieret Liabru
* osuus Majo6tuen Frogner on ollut 28.10-2002 lählien

iuli<u-na 6Larö:der \dols:. a\ararn ui(llccn rinä
keväånä. Osuus Dken Kjelsås lakkauterliin 21.11.2002.

Oslon rolilollnlot lokokuun 2O02
(hyliryn) suunnitelma. mukaan

l0 Jar Akerbrygge - Storronel Rikshospilalel I
ll Parkveien Storlo.ler - criinerlokka crefsen

12 Frogner Aker brygge - Criinerlokka crefsen

13 Jar Nationallheatercl - Croncrlokka crctsen

l8 Rikshospitalel Storlo el - Ljabru
* linj@ oli rarkoilus iatkaamyöhemmin Kolsåsiin (metrcn

Lrn traminenr id edelleen Rr klinniin. KoLrsbareljr
lrhLalo riippuJ 05:r ir Akei,h,sin kunla\ htlaän.ot'-
mukskta. koska rata on Oslon kaupungin ulkopuolella.

Oslon roitiollniot l2.42OOg
10 Jar Aker bDgse Sinsen crefsen

ll Rikshospilålet-Cliinerlokka crefsen

12 Majorstuen liogner - Aker bryese Crilnc okka

l3 Jar- Nationaltheateret Cr0nerlokta creisen

l7 Rikshospilalct Slononel Sinsen -crefsen
l8 RikshospiDlct-Storlorler Ijabru

19 Majorstuen - Bdskeb) Nationållheåterct Ljabru

Tämä liniasuunnitclma onjulkaistu ennen kuin osuuden

Storo - Disen säilyminc! varmislui helnikuussa 2003. Osa
Grelsenin linjoista t!lee tosiasiassa liikennöimaiiin Diseniin.

Oslon roltlollnlot 2OO6
(oS:n kehityssuunnitelmd mukaan. kaupunkimtajäjesrelmf )

I IrngreseleRn - Mdtob,uen \3rionu.rhJdrcrcr

2 Rlkkinn Kolsås-J Aker brlgge Criinerlokka

I Rikshospitalel - Stodonel Liabru
+ linjan 2laaiuus riipprlisiJarin päässä Akershusin kunra-

)htlmän päajlöksislå.
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OIon railioletden Iakka hrlsur\itelnnl

Liite 2 Oslon roitioteiden kolusto l98l-2OO3
numerol valmistaial

moottorivåunut
i3-40 lloka. OS. SSW

t4l-172

158-159 Sltommen. vicke6. Elin. SSw

16,1'183 Skabo. AEG Elin

184-203 Stronmcn- Vickers. Elin

201-253 l) Hoka. Hägglund

254-260 2) Ilågglund

261-2'11 3) Il oka. I låeelund. OS

l0l-140 4) Dnwag. Stronmen NljBB.AIG

akscli.jåriest)s

Bo

Bo Bo'
Bo Bo'
Bo'Bo'
ao Bo'
Bo'Bo'
Bo'Bo'
B2B'
Bo'Bo'Bo Bo-

Bo Bo

Bo Bo'

22'
22'
22'
22'

22

l9i4,l9i8
1937

1939-1940

1938-1939

1952-1958

l95l
1952-1958

1982,1990

1998-2003

1989

1959,1961

1955-1956

1957

l95i
r95l
1953-1954

1954-1956

käytlö Odossa

1954-1982

1937-1985

r939-1985

I938-1985

1952-t997
1978-t982

1985-2000

I982-
1998-

l99t-1995
1991,?002

t955-1997

t957"t997
1960-1984

1978,2000

1953-1984

1954-1984

1989-2000

q)ppi*

200 s) lttra
264-299 6) Hägglund

perävåunul
551,562 Hoka

563-580 Stronmen

581 7) lläsglund

582-i9l 8) Hägglund

650-651 OS 2

652-661 lloka 2

565 9) Strommcn. OS

SM53

SM8]
SL79

SL95

SM9O

SM9I

sT55
ST55

s f86

r)

2J

3)

nyk)isel lyyppime.kinnäl tulival kåvtlöön !uonna l90'
num€rot l l.l994 suoriletlujcn uudelleennumeroinlien
jålkeen vålillä 212-260 (useila aukkoia)

entisiä M23-vaunuia Cöteborgista.

modcmisoirujå launuia sarjasta 204'25i. numcrol l.l l994
lähtien 201-21L

4J råunul 101-ll0 valmisli Durvas. lopul $romnen

5) rrlmn koelaunu. åluksi vuokraltu. nvöhemmin ostettu

Nytcnmin lilausajovaunir. ensin Oslossa. sitlen Götcbor'
gissa.

6) cntisiä M?5-!aunui a Göteboryista

7) entinen 825-pelä!aunu Tukholmaslå

8) enlisiä S2?-perävaunuja Cöteborgisla

9) modcrnisoitu kuten SM8i-vaunut

Löhteltö:
Nih carl Aspcnberg: Trikker og lbrst.dsbaner i oslo. Bancforlacet

Hans Andrcas Frislad: Oslo_T.ikken ovldendal Norsk Fo ag A/S

1987/1990 (2. Painos)

No6ke lok og molonogner I l 1997. Norsk Jernbaneklubb 1997

Noske lok og molonogner I.1.2001. Nouk J€mbeeklubb 2001

Norsk Jembdckhbb:jäsenleh, På Sporct. usear nunemt

Slenska Spån egssähkapetr jlsenlcht; MISS. useal nunrerot

Tmm\vays and Urban liansil. useal numcmt

useal Intcmet-sivustot. muun muassa scumalat:

$1rM jk.no (No6k Jembaneklubb)

rv$s.redd-trikken.tk (nilioleiden såi1vft aimistä ajaneen

kån\alaisliikkeen s;vusto)

tJsciden norjalaisten sanonalehtien verk(out[iset

Oslon vaunu nrc 159linialå 17
päätepysåkrlläån Grefsen st
25 5 2001. Kuva Arto Helhan.
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Sihiset bussit ruo.lesta 1936, au 1

SINISET BUSSIT VUODESTA 1936, osn I

Taulllkon on Loonnut Kimma Nylandea arustaiinaan Pe ti Leinandki ja Juhana No lund

R|itios$ iulhisLån l&li numerosle dhen kalusloluelielo toiltislq [lK;n b{ssoista. [is-

te 6lsn8o sour..viss. umorci$E. Uotlelo u leeditfu sill'd podealholl., slu al0hi on

holohu fodil(käin hilki n'rmcrolh yksi olleel ruloi, Sitten sihryiään hnoseor jrc.

Lpultå s..vulet$n 9933 - HKLn kaihien eilojcn lorhin bussin nunoro.

Helsingin Railiolie.ia Omnibusosåkelhtiö
193G44

Helsingin kaupungin liikennelaitos
1945-94

rlKl.rllssiliikenne 1995-

RO= aulon HKl-numerc. Sma bu$i voi
esiin9å lislalla uemtud keftd eli
kohdiss4 j6 $n nmeM on v.jhdetu.

N = nokkanallinen.
B = buudos (et@oottori),
E = hedo (elmooltori),
K = mrlui (keskin@nori),
T = ral€mootlorinen

m = alustån wcidålli
/Or = vdstelulDppija ovik@di

K = kanpunl<ibusi.
L = ldhiliikeme/esikepukibusi

kanni-istuidet,
S = seutu-,4dniliikemehusi/puoli-

bnsi tulen l- mDta korkeät

P = pammin rårusteltu puolihiisli.
E - täystuisli

Etuovi od ylenså eruaicelin eupnolella,
keskjovi akseleiden vdlissåjatak@vi
taka-åkslin tak4uolella. Nokka- ja
bulldog-mallisissa auto,ss, kuit€ikin
etuovi ja keskiovi o!ål dolemat
akseleiden välircllå ålueella.

= nomaalia 2-al6elin€n

= €tuovilra keskioville nratala,
talloeUa 2 dkelne

= kuten edellä, lrl@vella I askelma

A = auromaarti. muu merkki kuin
edellå tai nre**i ei tiedo$a

Nmem riitlåa våihteiden
miii'rdtu! jos tiedossa.

KOI-IO j. POISTO = kåyu,rönotloja

Numerer olar jiirjestyk$$ä: vusi, kuukausi,
påivå - wkkpp. 0Fkuukaudesta t i
påivåslå ei lieloa. 00 vlosilunn kohdalla
s€n siia t koit@ wolta 2000.

Pävänäårillä on p)ritty keilobad se koski
,nr. 6n r.dellicnrdeqrå 6rerh, liiteni#
sem rai Doistertu kåytöstå. vanlo'sta
bsseista ei I'ailenk@r ylcelså olo
liedosa kuin HKL:i viEllinen pvh.
Käyrtöödotto on silloin Lprltdutjokin
aika påivåmålirån jälkes ja käytöstd
poisto or kåttålnd$å @ttanut rapaltua
jo rsitå kuukåusid åikåi*min.

HUOM. =muita lielojaja buonaulukia <
= aikaisemnin / edelliner
> = myöhemnin / s@ava

KOK
B
T
N
M

LK

3

2

o esiletty pelkisEry*r kolnellå

VAIHT = vaihleislo
M = mek@itrfl.
P = pnoliaurom.atti ('Wilson").
AA = .ntomaahi-Alli$n
AM=,ntonaatri-Mercedes.
AS = autonetti-Smi{
AV = autonaadi-Voifi,
AZ = åntomerti-ZF.

(nivelbuseisa rcljälld) numerclla

l(olustolue telon merkklen selfykslö

HKl-Bussiliikenne 1, Scania L94UB 6x2 /
Caffus K204-221 City Lvuodella 2000.
K!vå Juhånå Nodlund 23.s.2000 Helsinki.

Tnnrrrof 1t200x I
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NRO ALUSTA MaUi Tp Vm KORI Malli Vå/Ov KOK LK VAIHT IST. REK K'OTTO POISTO HUOM.

Koek.

I Birssing LD6TV375 B 36 Autoteoll. Kl0l B 4 M 22 A-3728 360300 480000 Kuoma-aur':ka v.4l

I Volvo B5l3 B 49 Kaipio>Hetko Tl00 B 4 M 32 AG-509 490600 630000 Måtkailuåulo

I vanaja vLK-3 K 64 Ajokki K222 R 4 P4 27 AOI-a9 641100 760000

I SWS BT-69JA T 79 Wiima K,100 K220 B 4 # 37 AMB-901 790600 860000 tnhdinåoto

I Scania L94UB6X2 T 00 Cams C;rv L K22l "t 2 AZ5 5t ZtZ'758 000605

2 Bussina LD6 TV3?5 B 36 Autot€oll Kl0l B 4 M 22 A'3706 360300 480000 ka4l

2 Scania-V B62Y B 52 Helko Kll2 B 4 M 22 BA-l2t 521100 ?00000 >60

2 Scania CRT6SVA T 68 wiima K220 B 3 AZ2 32 BSU-41 680000 790000 Vaihleisto 1973/74>A52

2 Me.cedes-B O305G T E3 Ajokki 8000 K2220 N 4 A 5l ATC-305 840100 840000 Koek'

2 Scania L94UB6X2 T 00 Canus citvL K22t T 2 AZS 5t ZIZ-759 000605

3 B0ssing LD6 TV375 B 36 Auloleoll Kl0l B 4 M 22 A'3a54 360300 480000 kå41

3 Mercedes-B o3l9D B 60 MB o3l9D KS00 M 4 M 14 AÖ-457 600000 760000 >1583

3 Sisu B-65SP K 65 Ajokki K222 B 4 P4 27 AUN-69 650400 730000

3 Scania Nll2AL T 83 Ajokki 8000 K2220 N 4 AS4 ATK-981 840100 840000 Koek ha6a

3 Scania L94LrB6x2 T 00 Carrus CityL K22l T 2 AZ5 5t Ztv'756 00060s

4 Bnssins LD6 TV3?5 B 36 Auioteoll. Kl0l B 4 M 22 A.-3826 360300 480000

4 Volvo 8532 B 50 Valmet Kll2 B 4 M 23 AO'927 500400 611200

4 Sisu B-?7ST T 63 Helko Kl20 B 4 P4 34 AFG-61 630100 730000

4 Sisu BK-200D K 83 wiima N-201 K2220 N 4 AV3 52 ATI-272 840100 840000

4 Scania Lg4UB6xz T 00 lkarus E94 K221 T 2 AZ5 5t ZIX'285 000800

5 Biissing LD6TV375 B 36 Auloleoll Kl0l B 4 M 22 A'3a45 360300 480000 ka4l

5 Votvo P532 B 50 valmeFHKL Kll2 B 4 M 23 A0'926 500400 611200

5 Vanaja vLK-3 K 63 Wiima Kll2 B 4 M 22 AFc-62 630100 760000

5 Votvo Bl0Mnivel K 83 w ma N-201 K2220 N 4 AZ5 52 A -348 840100 980000 >8500, >AVJ-500

5 Scania L94UB6X2 T 00 lkarus E94 It22l T 2 AZ5 5l ZIX'281 000800



Sin^tt h \\i1t .l.ltr lt16 t\t I

Hesingln kaupung o ikennelaitos 1 VanajaVLK,
3-66 /Alokkivuode tå 1964 Va.sinaisasisaF
autoja talla prololla e o ul.låhin ssarpuoli' oi
samanlaisella korlla toteuteli! HKL 3 (Sisu B-
65SP) Kuva Penti Leinomaki26 5 1976 Helsinki

Helsrgin kaupung n rikennela tos 2.
Scania Vab s CR7659/5900 /Wimå
vlodelta 1968 Wiiman korio saanut
aleen yhlenåisrakeniesen Scan a-
Vabls CR76rn alusiako.nponenl t Klva
PerttiLe nomåki 16 12 1975

Hels fgin kaupurgin likennelaiios 4
sis! B 77ST / He ko vuodella 1963 Jo
auion ulkonako pallastaa etlå kysy
myksessä o erillåin pokke!kse linen
prolotyyppi Kuva Pertti Lenomåen

HKL 2 (Scania Vabis CR76 / Wrma) sisa ta
Myöhemmin to .n telut sartåiLotantoautol
(Scania 8R110) olivar s sustuksetlaan s€tväsu
erla sia verralluna låhån protoauioon Kuva
Penti Le nomåki26 5 1976

:;qh.
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NRO ALUSTA Malli Tp. Vm KORI Malli VtOv KOK LK VAIHT. lST. REK. K.OTTO POISTO HUOM.

ka4l

<499

6 Bnssing LD6 TV375 B 36 Autoteoll.

6 Volvo 8532 B 50 Valmet

6 Volvo 8655 K 6l Wiima

Kr0l B 4 M 22 A-4361 360300 480000

Kt22 R 4 M 23 AO-928 500500 611200

Klf2 B 4 M5 25 C^-652 610800 730000

6 Scania L94UB6X2 T 00 lkarus E94 K221 T 2 AZS 5l ZIX-283 000800

? Bossing LD6 TV375 B 36 Auloteoll. K10l B 4 M 22 A-4790 360300 480000 ka4i

7 Volvo 8532 B 50 Valrnet Kll2 B 4 M 23 AO-989 500500 611200

7 Scania-V C75 Cåp;tol T 59? Scania-V Capilol Kl20 B 4 A3 14 AAY-81 620300 630000 <98,alunp.Ruotsistå. jonne palasi

7 Volvo 8755 K 64 Wiimo K222 B 4 P4 28 85-816 640800 730000

7 Scania L94UB6X2 T 00 Ikarus 894 K22l T 2 AZ5 5l ZIX-284 000800

E Bissing LD6 TV375 B 36 Autot€oll. Kl01 B 4 M 22 A-479t 360300 480000 ka42

8 Volvo 8532 B 50 ValmeQHKl-) Kil2 B 4 M 23 AO-990 500500 611200

8 Btssins President l4R K 64 Blss;ng Pr€sid. K122 B 4 P 29 AKN-58 640600 720000

8 Scania CRlllM T 72 Scånia CRlllMK220 B 3 AS2 35 AAR-188 721100 ? Jyvåskyläån 1978

8 Scania L94UB6X2 T 00 lkarus E94 K221 T 2 AZ5 5l ZIX-2a6 000800

9 Bussing LD6 TV375 B 36 Aulote,oll. Klol B 4 M 22 A.-6069 360300 480000 ka43

9 Volvo 8532 B 50 Valmel Kll2 B 4 M 23 AP-561 500500 611200

9 MercedeeB O3l7 T 64 MB O3l1 Kl22 B 4 A 28 ANI-84 641000 710000

9 Volvo 859 T 72 Wiima K22O B 3 AV2 35 AIH-9 72O40O 880000 Alunp.råh.aitio

9 Scania N94UB T 00 Lahti 402 K22l B O AZ5 40 MYF-567 000500

r0 Bossins LD6 TV375 B 36 Autoleoll. Klol B 4 M 22 A-2ot 360400 480000 k^42

r0 Volvo 8532 B 50 Valmet KII2 B 4 M 23 AP-76t 500600 620100

l0 MAN 890 UO-MI2 ? 64 M.A.N. ? 4 ? 27 APO-83 650100 650000 koek.

10 Scania-v CR76 T 66 Scania-V CR76 K220 B 3 AZ2 32 BFY-76 661100 780000 Vaihteisro 1973/7FAS2

l0 scania N94UB T 00 Lahti 402 K22t B 0 AZ5 40 MYF-566 000500



Siniset bussit rtodesta 193a, t)\a l

Helsingin kaupungin liikennelailos 4
(ATJ-272) Sisu BK 200D/5500+7200 /
Wima N201-222 vuodella 1983.
AinoaksijååntnnivelSisuoliliikennela'
toksei käylössä keväållå 1984 Tässå
ATJ-272 Porn Linjåt Oyrn kokeiltavaia
Reposaårcn linjallå. Kuva Juhana
Nodlund 16.7.1985, Pori.

Helsingin kaupungin liik€nne-
lailos 9 (AlH-g), Volvo 859-59
/ Wiima vuodeltå 1972.
Kysymyksesså on maamme
ensimmåinen iakamooll0ri-
Volvo. Kuvå Juhåna Nodlund
17.7.1946, Helsinki

HKL Bussiliikenne 5,
Scania L94UB 6x2 /
lkan's E94 (teli)
vuodelh 2000. Viiden

liikenn0iFljåll. Kuva

20.8.2000. Helsinki.

Helsinsin kaupunsin liikenneläilos 10 (8ry-
76), Scania-Vabis CR7659 / 5900 vuodelia
1966 Koi oli Scania-Vabiksen omaa
tuotanroå K0va Pertri Leinomåki
25.5.1976 Hesinki.
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NRO ALUSTA Malli Tp. Vm KORI Malli Valov KOK LK VAIHT. lST. REK K.OTIO POISTO HUOM.

ll Bossing LD6 Tv375 B 37 Helko Kl0l B 4 M Il A'4653 670200 480000

rr Volvo 8532 B 50 Valmet Kll2 B 4 M 23 AP'764 500600 610700

11 Scånia-V 875 B 63 Helko Klt2 B 4 M4 22 AGA47 630500 750000

rl Volvo 858 K 68 Wiima M-64 L10l B 4 M5 RZ:t-2 790000 840000 Amm.Vamm.oppil.(Aol)kåyL
<HML2, r€bARX

It Scania . N94UB T 00 Lahti 402 K22l B 0 AZ5 40 MYF-604 000516

12 B0ssing LD6 TV375 B 37 Helko Klol B 4 M 22 A'2227 370300 480000 ka41

12 Volvo Rs32 B 50 Valmet Kll2 B 4 M 23 ÄP-763 500600 611200

12 Scania-V B75 ' B 63 Helkq Klt2 B 4 M4 22 AGG48 630500 760000

12 Volvo 858 K 68 l{iima M-64 L101 B 4 M5 790000 850000 <HML7 >ARx, AOL

12 Scania N94UB T 00 Lanti 4O2 K22l B 0 AZ5 40 MYF-605 000500

13 Volvo F532 B 50 Valm€t Kll2 B 4 M 23 AP-762 500600 610700

13 Scånia-V B75 B 63 Helko K1l2 B 4 M4 22 AGG'49 630500 740000

13 Volvo B58 K 68 Wiima M-64 Ll0l B 4 M5 BRS-18 790000 850000 <STAl82l8 >NEE-62,AOL

13 Scania N94UB T 00 Lahti 4m K22l B 0 AZ5 40 MYF-601 000518

14 Bussins LD6-1y375 B 37 Kaipio Klol B 4 M 21 A-6215 371000 520000 >227, AG-2t5 ka4t

14 Volvo E532 B 51 Ajokki>Helko K222 B 4 M 22 1.l-335 510500 590900

14 Scania-V B75 B 63 Helko Kll2 B 4 M4 22 AGG-50 630500 750000

14 Volvo B58 K 68 wiima M"64 L10l B 4 M5 AD-27 790000 ? <HML27, AOL

14 Scania BRll6S T 80 Kutter 9 Tl00 B 4 M5 46 REV"872 870000 980000 <O.\41ka372, AoL

14 Volvo 7000 T 00 Volvo 1000 K222 B 0 Az5 39 MYF-394 000605

15 Bussing LD6TV375 B 37 Kaipio K10l B 4 M 2l A-7835 371000 520000 >228,AH-835, ka4l

15 Volvo R532 B 5l Ajokk>Helko K222 B 4 M 22 N'-342 510600 610700

r5 Scania-V R75 B 63 H€lko Kll2 B 4 M4 22 ACG-59 630500 750000

ls Volvo B58 K 68 wiimå M"64 L10l B 4 M5 BVE-52 790000 840000 <STA525>ARX454,AOL

r5 Volvo B58 K 80 Taivalkori GL Sll0 B 4 M6 52 UUV-803 870000 980000 <Vath.kylån L>ANela, AOL

ls Volvo 7000 T 00 Volvo 1000 K222 B 0 Az5 39 MYF-402 000605
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TAULUT

Syksyn saloo 2OO,2

Ens;n komento ta(aisin! Ehdin mainostaa-

etrå syksyn aikataulut olisival samat kuin
loppukeviialla mutta olin oikeassalain mel-
kein. Muiden linjojen kuin 3Brn osalta 1uo

pitikin paikkansa nutla 3Brn kienokse! Iie-

nevät olleet turhan liukkoia- iolen siUe tul;
muutafta lisåminuuni påivän 6 ittaan, dke-
naja lauanlaina. Periaatteessa linjan aika-

taulusta muunui siis jokainen minuu$i, jos-

kin ehloolla lähtöajat ovat likipiliien saDat

kuin kevätkesäIlä.

Poikkeuskauden alku!aiheessa Iiikenne
alkoi Elåintarhåsta klo 5.45. jokajo sehi
olivdinaikainenaiankohta,ja25.8. 13.10.

ensimmåinen vuoro naftasi jo 5.41. Kier-

rokset jå kienosajal pysyvät smoiss mi-

bissa noin kello 9 saakka mutta aaupåi-
vållä kierosaik@ on lis:ilty jopa 3 minuut-

ria, eli .yt klo 9-12 kierosa;ka on 49'50
minuuttia (enne. 47-48). lhneellislå taas

on, etla iltaruuhkassa on kienoksesta nipis-

tetty yksi minuuni: se onkib va;n 52 minuut-

tia. Tuosta seumuksena on kork€inlaan se.

eltå viimeksi kiroamåni anun tiheålja ilta-
påiv{n hanemmal vuorovälit hiukar tasaån-

Kaiken edellämainilun yhtälönå linjalla
oli piiiviin aikara yksi lählö vähemmän,

muna kai natkustajat niihin yhiä h)ryin tai
huonosti nahtuivai kuin aiemminkin.

vielå pieni huomio molempien poik-
keuskolmosten iltaliikenteestä: sunnuntai-

;ltais;n oli linioilla ionkin verm tiheämmät

vuorovålit kuin arkena ja lau raina. Sun-

nuniaisin niminåin oli ensinnäkin liikentees-

sä viisi rroroa, jotka kaikki olivat linjaua
puol€en kymmeneen 61i. Senjälkeen ajoi

kal(si vuoroa nelkei. pölkösså halliin ja
yövuorotjäivår jålj elle. Ratkaiseva helki oli
kello20.00 21.30.jollo;nvieläka;kkiviisi
vuoroa olivat ulkom: vuorovålit olivat luol-
loin luokk@ 9 minuutliaja hiukar alle (tie-

tenkin liheåmmät ku;n viidellä vuorolla päi-

vå{aik@n l) Sen sijaan sekå arkena eltä lau-

mlainå noisB vi;deslå vuorosta yksi ajaa

halliin jo kahdeksan kieppeilläja vuorcvälit

16 t/2003

olivalkin no;n I I minuuttb.neljällävuorolla

sih-

Tämä nohta poikkeusaikalåuluista. Jos

jollakulla jola;n lisåuåvåå !ielå on, niin
kerlokoon, nuulen koko poikkeustapaus
jäåköön muistoihimme.

Silten yleisesti talven rarionna5iai ke-

välllåpååt€tyl kusianhussääslöl toteutuivat
pääpiirteitråin siten, kuin oli tdkoiluskin.
Kuusi vuo.oa pohtui Eitioliikenteesti, niimå

kaikki Hakmiemesiä ja laskien ennen

Aleksin remonttia olleesta tilånteesE- Siis-
pä ny1 liikenteessä on 90 vuoroa arki-ilta-
ruuhkassa. kevååUå noita oli huikeat 96
muistelen. eltånoin l5 vuoteen suurin mäå-

rå. Vielå ikåvåJrpåä on se, eilå luullavasti
ensi syksynå poisluu liikenteestä vielä toi-
sel kuusivuoroa. ioten sitten palataan edel-

Iisen laman aikaisiin tunnelmiin. S6 nån-

dä 6irå nyky isestå alira.jomdla vielä kye-

Joukkoliikennelautåkunnan keväisestå
pååtöksestå ei tuolloin ilmennyt minä
ajankohiina 1ämän kienoksen kuusi vuoroa

liikenteesiå poistuval mutta seunavasd kävi:
ruuhka-aikoina tietenhn kuusi vuo.oa d-
jen p$väli;kenteeslä våheri 2 tai 4 vuoroa

ldkentaravasta riippuen (linjoilla 3Bl37
aloittivar keviiälla noin klo l3 kummallaHn
yksivuo.ojanäin ollen lasken ne yksiosai
siksi ruuhkavuoroiks; - siksi våhennyslä

vin kåki vuoroa)ja lauåntaina påivällå laås

nån "ennakkopålitöstä'). Sunnunhina ei ol-
lut varsina;sia !uorovåhennyksiå, eräitä åi-
kalaulumuutoksia sen s;jaan tapahtui. Ja

n;islä ku;n mu;stak;n muuloksislå !åhån
pitemm in; ensinnå 14.10. voimaån åstuneen

aikåtaulukauden vuorcmäårå1 Iinjoittain ver-

ratuna poikkeusliikennertä edeltäneeseen

Unict I io lA
Ykkösen kanssa kåvi juuri niin kuin paho;n

pelkäsin: poikkeusliikenteen ajarsi våhen-

nelty yksi vakiovuoro iåi pysyväsii halliin
seisoskelemaan. Ykkös1å aietaan nyr viidel-
lå vakio" sekäneljällä ruuhkavuoolla; lau"

dtaina on liikenleessä liisi vuoroa. Siis ly-
hyesti: linjalta on keviizin tilanteeseen ver-

råtuna koko liik€nnöintiaikana yksi vuoro

våhennån. Påivållå on kesäaikåtaulujen tå-
paan ll-12 minuudn vål;t ja illalla noin
19.00 21.30 vuorcvålit ovat l2 l4 (keski
mä.irin kaiketi l3) minuuttia. Ruuhka-aiko;

na. kahden ruuhkan palatlua kesälomilta,
vuoroviili on keskimä?irin 8.333 kieroksel
la 75 minuutlia, kevlt?lllä toteutd vielå 7,5

minuulin välit ja päivällilkin 9,5 minuuhia.

Ruuhka-aikojen kannalta hffm illisla on

se, et1å lArn liikennöintiaikaa on jälleen vii-
lattu huonompaan suunlaan. Illd viimeiren
I A lähtee Käpyläslå jo klo l6-30 kun kesäl-

lå Eil€d asti piusi vielå 17.14!Vdl@v6ti
takaisir pitää lähteä jo 17.04 (kesällli

| 8.07k.) Ykkösen uusissa aikalåuhissa läh-

lökohdaksi on otetu åamun ensimmåhet
liihdöt: ne oval samal kuin kesållä. Muut
lählöajat ovatkin silten åivan uusia.

Mahdollislahånolisijälleenollut kunp$-
vå- ja illaliikenieessä on samal vuorol lii
kenteesså kuin kesällå er1ä lählöajat olisi
vat pysyneet samoina mutta eipå tietenkään.

Aikalaulut ovat tielenkin sitä va,len. ertä

niilä luetaan. muna ,etiy pysyvyys lähtö-

aioissa yn. olisi vaihteeksi posiliivhla-

Lauantaina linjaa I ajerad tismalleen

kulen poikkeusliikenleen aikoina: lähtöajat

ovat smat(!) eli vuorovälit ll, kieros 55

6;nuuttiai amulla ja iltapäivån Iopulla hie-

vfieni 3 !,uoroa (luosta ei ollui lautakun-

linjå 15.4.
14.10.

l/lA
IX
2

3B
3T
4
9

7B
8

l0

l0
2

5

9

9

l6
9

7

7

9

l3

9

4

8

8

l6
9
7
7
9

13
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Unlo 2
Linjalla 2 pidennettiin reittiä vanhaah mit-
laansa ia katso: sanoilla neljällä vuorolla
kuin kesållä toteutuu nyt hårvempi vuoro-
väli. Kienosaika on milleikoko liikennöin-
liajan 48 minuuttia. ainoastaån ilhruuhkan
huipussa on suuntaah tl tupsahtanul tksi
lisiim inuutli, j oka kenaantuu kierosajassa.
Vuorovåli neljällä vuorolla on siis 12 mi-
nuutlia, paitsi sitteh iltaruuhkan aikd klo
15 l8 sen yhden lisäminuutin vuoki löy-
tyy l3 minuutin vuorovåliper49 minuunia.
Kuilenkin haryinaisen sälinnöllislil suunnit-

Liikennöintiajassa n. klo ?.00-l 8.30 on
ainoasraan pienll viilausta ensimmåisten ja
viimeisten lähtöjen kanssa mutia hyvåksyn
låköön se täIlä kertaa kunreittiki. muuttui-

tiniot 38 io 3T
Kolmosilla reilun vuoden käytössä ollur
"iltaruuhkavuoro ' palasi hallin perukoille.
Keväållä linialla oli am ulla.ia aåmupävål-
lå liikenteessä kahdeksan woroa, jollka jäl-
keen noin kello l3 ajoivielä *deksås vuo-
ro linjalle. Nyt palatliin pe.inteiseen kaådek-
san vuoron järj esrelmåän, j olen aamusta il-
taan on liikenteesså kahdeksån wo.oa. jos-
ta iohluu iltapdvisin hiukan hawemmal
vuorovälit kuin aamutuiman. (Såfr a dilem-
ma kuin kesåaikatauluissa ki.oamani.) Tiis-
nälleen sanottuna kienosaika iltåruuhk6sa
on låsan tunli, kun påivällä kahdeksikkoon
kuluu våhimmill?En 55 nrinuunia. Siispå
päivållå on aavhtuksen verån 7 minuuttiå
alenmal vuorovälit kun iltaruuhkassa ne

oval7,5. Oudosli kierosaika alkaå ki.istyä
jo klo l6: sen iälkeen liintevillävuoroillaon
kierokseen varatru enää 58 minuutlia ja
kieros kieroksella vähemmän. Hiukan ilra-
kåhdeksnjälkeenpåilavuorolovalmennet
nukkumaan ja sen jålkee. ilta sujuu
ep{säånnöllisen kesHmiiiiriiisen l0 minuu-
1in vålein. Yöl;ikenne hoituu lutluun låpaan

kolnellavuorolla. vuo.oväli siis l5 ilinuut,
tia. Pedantai, ja lauanlailiikenieesså on mo-
lemmilla kolmosilla edelleen neljäs vrlorcja
tlståjohtuen vuorovålit oval ll l2minuun
ria (sarna mirä I 11ä påivållä)

Myös låua.taiha on liikenreessä kahdek-
san vuomajå koska kienosaika on hiukan
dkea lyhyenpi. niin vuomvälitkin ovat. Sih
54 minuutin kierokella keskimäärin 6.75.
Keviullå vuoroja oli klo l0- I 5 kaikkiaan yh-
deksäh kappaletta ja vuomväli muhlaaks+
nitas 6 minuutia. Illan låhestyessävuo-
rot vähenevät jålleen viireenja klo 20 jäl-
keen ollaan sarnoilla €ire;lla kuin a.kena.
Arki-illoista poikelaan sitten taas klo 23 jål-
keen lisäyövaunun luoksi.

Sunnuntaiaamuisin klo 7 lähtien linjoja
ajetad vartin våleinjaklo l0 aikan vuoro-
Diiinii tuplaanluu. Eli sunnuntailiikenteeseen

palasi reitin pidennehyä kuudes vuorc.

Edellisen lamakieroksen myötå, silloin
kun kolmosten taukoaj at poisteltjin. havail-
tiin myös, enä Urheilutalon pysäkkion niin
läh€llå pååtepysäkkiä (silloin se olikin
PoNoonkatu), ettii halliin åjavat vuorot (38)
lählevälkin Koskelaan jo U.heilutalon
pysäkihä: sanoin Koskelasta tulevat vuorol
(3T) ajavar Iinjalle Urheiluralolla josra ial-

kavåt suoraan Eimån. E. ym mänti, miksi nyt
3T:llä suuri osa vuorcista ajaakin Koskelas-
ta tullessaan'l'öölön kaulta Elåintarhaan.
vo;sivathan nuokin vuorot ajaa suoman Ur-
heilulalon pysåkille, josra pääsisivår sujuvas-

li linialle. Ouloja lisälenkkejä nåin siiäsrö-

Llnjo 4
Sekå nelosella ettåkympilläon vuorcja lij-
kenleessä sanan veran kuin ennen poik-
keusreihiä. Ajoaikojen pitenemisen vuoksi
vuorovälit ovat kuitenHn avisluksen veF
ran harvemmat. Molemmilla I;njoillaon näet
l;såtty ajoaika lähes koko liikennöintiaika-
na. Nyl ollaan melkein samasså tilånteesa
kieEosaikojen suhteen klin ennen tauko-
aikojen nipisryslä kynmenkunta vuonå sit-
ren (d nyl sentiän ihan),.iolloin lyseiseen
kienosaikaan sisåIl)i vielå taukoaikakin.
Ajoaikojen lisä)s iohtunee alåti kdvavistå
matkustajarnääistii Eli ios olen ioskus hauk-
kunul 'Helmi -järjesrelmiiä (ent. .'projekti

423"). niin eikaisesen sly ole. påinvasroin
nyt oltaisiin vielä pahemmassa tilanreessa.
(Jos joku ei tiedä m ikä låmå Helni on. niin
kyseesså on joukkoliikenlcen sujuvuuden
parataminen mm. liikennevaloetuuksin,
lietokoneseurannoin ynnå muine komner-
venkkeineen. Alkuvaiheessa p.ojeki loieu-
teltiin raitiolinjallå 4 sekå bussilinjalla 23
siitä enlinen nimi. Epåilemäftä palion ke,
hittyheenpi jiirjestelmå kuin noin kymmenen
vuoden takainen linian l8 kokeilu.)

Neloseua aamu alkaa perinbisesti Kå-
låjånokalta klo 5.45 (loppupåivä suunnitel-
laanHn sinen ailan uusiksi ainå åitåranr,,-
kauden vaihtuessa-) Amuruuhkan aikaan
on liikenteessä 14 vroroajosta serlraa rei,
lun 4.5 minuurinväli1. ihan tyydFäväI. Vii-
mekevåisen iltaruuhkan 4 ninuutin vuoro-
väleiffn ja 64 minuurin kierosaikm on iou-
duttu kajoamaån, nyt linjalla kesuiä 2 mi-
nuuttia pitempään ja näin ouen vuorovå-
leissä on myös pari 5-minuuttkta, ikåvät
epäsymmetristå. Ruuhka,aikoien välillä aie-
taan aluksi vajåan 6 minuuiin !älein ll
vuorolla (kierosaika 64 minuuuia)ja ..puo-

lenpåivå, rulhkan" alkaessa pa.li lisävuoroa
saapuu linjålle. Alkuillan liikenne sujuu
nyös noin kymmenen vuoron tuNin. ilta-
yhdeksäån mennesså vuorol våhenevåt kuu-
teen. jonta jälkeen illa-åikalaulut ovat påi-

Linjan 38 vaunu 37 sekå Silja Sercnade
Olympialailuilla. Kuva Joma Rauhatå
30.1.2002
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Joka I ij ncbsla!iet.an ncliilli \ uorolLa-

siiri seuru] 1.1 minouril \iili1 56 Driruutii
kic oksclla. Viilonlopun lisii\ inrunuicn Iji-
kcnnöinli on siis löijlijn os.l1. ohi \.i!an
pain \ lroden _kokciluaj.n 

.iilkcen (krlen

sanoin linjoillalajril -kokeilu iarluu.)
losif nelose. ka.ssx olikin rriin. clli hilixl-
siia iltoir| oli \djD kolnre \uoroa ia \ait
\iilonlopfuisjn liikcnniji feLits \rotu. llli
ldra nrhuen f.unust!h!n luo on. Siiijslii-

roinrcnpidc or f c o51jLh suoril.ltu tlillii kcF

nd sircn. cxli kuud.slu \ uo,osn kaksi aia.
halliir iop! lunli! !iciinin tuin .i.nrnrin.
Siis )öliiliennc ilk.a.lo klo 12.0(lll.30
riililli kur cnnen mour lunr )ö\uorol o\ul
ajarecl hulliin noin klo 21.00 21.10. lisri
kun Lähd.liiän l.skcnr.an 7 pii\aii \ I rrnti
\ 2 \uo()r nilr sradadn l+ tunrif siisrii
\iikkolasnla siis nrclkcin klhden lulicut-
.icn rlij.ik! plus \icla kcllo l:l .iiLkciscr

)iilisät. (Hiukan onlu a lasluluta motld pc

ri.atc ltai tuli schäksil?)

L!uanrailiikcnlc.ssli oD ll \ uorcr- siis

s!!roin \ diaaD 6 miiurrin \ iilit kuin arki!.-
mupäi\ isin. l.auanLaj,lLUhk.rr loppu\.ihce!
sdklo I5 I8 \ uorul. alaa \ alhcirldirr halliin

)hlccnså ncLii- seitscilinr \ tkrrod jlii jiilicLle

eli loppuill!lLa o. rcilu rumh kic okscllu

\riaon r hdeksln nintrulin !iilit. SuDnuftai-

sin liilcnrecssi on \air nc s.ilsenrih \uo-
roa..iu pii\ illå \ lLou iill oD lasdiDcn ) hdck-

slir minuuuia- kicms tmliir kolnrc.

\eloscr \ iikonloppujlloisLu s.i \.d'ai.
ellii seirseDinn.n \ uoron liikefriiinl;!ikr!
o. nrL..p)s)\iisli l!lkcllLLnoin Il.l(J s.!k-
krrsiihe kulu i\ .r lislcf nruinilsen dni siiiie
LiiLlJ Vii rc \uosirr nclosella on o LUL sut'
nunl!is!. s.irscmain \ uotr)u. rnulhnjisii) ksi

of aidnoL hrlLiin.lo k.llo I I !ikoihin: nnNi'r

koin laurnraisin l9jiilkecn or ollur lu!\i
\lotua ulkorr. \)t kuikki 7 \uoruu o\rt
ulloi! ilr.d rsri.ir nikiis siiDi..ios sc 

_tck-

nis.stl on nrrhlollinu. liii'löf äikdlnul!'
suunnitclussuhrn enDu oD se. ctii haLlii.
\dihLo])aikkN siirirsc\ uL l)l sjscsli sanoiss.
liloissa. Kulier!ujan\aih,loL la -tj uotrn

sN.dduf siis $ri aun roisii,ni helponrmil

cikli nriliiin siirloiu tatr ita luten Koskelan

ll!kdnicnren \ lilillli ioskos on. (Pahi'nprnr

csiDerkki.i iiuisnn (lu.: nruislclisin(l))
KoskelaD sisäiiajoi. joik. liilk.en 1tj nri

nuuili. n1)ijhcmrin odollcli uusi \uufu
ll.kaniem.ssi liikcnrcpanio joutui

eriitnkin keurn kuska.nuar kulicttaian

Linioi 8 io 6
Kusi of lallla kcnaa siilrnlr nuuroksillr.
Siksi uiulin $ an \'illitnsikor all..

Kutoien ldnssa on iLmciscsli )rilctl)
$runnirelld u!dct llihrijr!al silcn. mi(cn nc

ei\il edellisi$ä dil,at.uiuissa ollcct. Siis

u ustralld.i ursiksl. Yhtcn.\äis))tcnii \an-
hrihinr,rhrihinoniitror{lrrn\xon)miii t
ja (\el1u\iltd osin \uoro\lilil. Kulosclta ci

!iis hiii!)n)r \ uorciN tälli kicrroksclla. sii!
liil on kairotcrl.(u nruin kcifoin eli\ahei-
rinnillii kicmks.n siltii \uorolra si.lU ja

trktl. \uorclr. trtultr. Yhrccnsi on Liikei-

teessii ku usi lakio ja kolmc Mrhku\ uor ou.

Pii\ijlLil kicnos.ikd of 6l 62 minuullia iu
!iis r.;Lun t)nrmcncr nrinuutir \ili1. Ilta-

ruuhk.ss. on krloscllckin tu lul lisiaikar.
lnr.( l.slii,i.f innnilliiiirr 6i Dif ruLLiartn-

n.n \aihl.li 6l:slli 6i:ecf) iorcr 6 7:ni
minuutist| on siifl)1t) roin 7-l:cen. llldi
rull.n uLhkr\uoen scki tksi kuudcsr,
\ dkid uo()str Nld\ dt hdlliin.  lk ila LnI o

Linjan TAvaunu 100 kåänlymåssä Union r-
kadu la Liisankadlr e Kuvå Jorna
Rauhåla 20 10 2000

l9 ll. nrukaanlukien \iilo,ilotur. iiikcin.
hoiruu \ iidcf \ uo,oi. \ xlaxn toini'r (n. 5]-
57 Din) licnlsaioin lr drli ollcn roir l1

nriiurrin \ uou'i1lein. Klo 2l.jaill,ccn liikcn

lcessi on .elili \uo1oa j. kirrcs.ika noin

il niii urli.: siis Il .riNrutin \älit. Niiin
oikin liik.nt..D lopfrun asti noin ll:ce!.
lloon.ua\ar on. .(ii l! su \iinreifef lihlii
on ll nrinuultir Dr)iihiisernri klii frr-pe.
Eli ) ksi \ uoro !i!a \ iilorlontrna kienrk-
scn pilenpitu. lrlaneriistsr. aillltlul.\as'
r ni.iohruer olen niiiir.lllr tiirn iin .iohrr ar
c in ilraliileitecssii aia\rn kulicrl.ian
''naksimir)iirii ri)u)mis.stä..lolLoin.tr
ki iilenl.tsc.r.i lttrtnkuskiha olc.niiliriit

Vilkorloppuisin on kutosella liikcntc!s
s:i kursi \!oroa. 60 nr jn!ulin k;erroksef jolr-

doslN \ uouiilil o\ al lisnralieen l0 ninuul-
ria. I-au.mridrrn! .lkra kclLo lJ kolm.n \ uo-

Rn tun in nrurto kietroksen kulurlul nuo

kxikLikuusi\ !orcuo\ ar ullona. Sunnrnt.i-

liik.nn. rr.s alk! t):lli neljillii \L.rollr.
Kicrrosrikaof !lkulamu\unoin )6l. \ uo-

niilil siis l.l nr jnuultia kun,rts ennen f uol-

trplii\iii luksj uur1! \uon)a liohoLra. klcF

mks.r 60:!cnia lilrenlii \ uoro\ iliL l0:ecn.

P!olcnf äi\if .iallcen Luu-aikrtrulur.\ar'
kin )hlcre\i1 ioilain ) lsiLlrisii liihliiaikola

!lkuunotldmath ja onnujLlu lii] kulctalti
sin. ioskin siis ll miiuurtir il!ijhcnrpilin.

Klloscf lurssu jäai lihixikoim nlihli
\ äksi. onko linl!n L!L!e\risu!\) htii trtrsuincn

kuin klnrtilLi rikoif an: siis ioulurko Lii-

kcnnclait(\ lisii ilin lul,x.llc !!sir \uo
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roja yksi loisensa pediiin. Arabianrånta ko-
hoaa vauhdilla. jol€n luultavasti matkusta,
jamiiåråt housel'al merkinävåsli. Eipä seh

puoleen, tlillå haavaå vakirujsesri kutosen
kulkijana olen hava;nnut, ettei linjån vau-
n!ihin enåä nykyisinkä?in mahdu sisäån- io-
lenjo nytjotain olis; slytä tehdä.

tinlot 7A lo 78
Seiskojen kohdalla ihmeellistä on, eueiSe-
naåtinlo.in mutka ruonut reitille kuin 2-3 mi-
nuuttia lisäaikaa. Edellisellä kernlla kun eitti
siirleniin tismalleen samoin, kierosaikaåruli
thäl 3-5 minuuttia. Tarkkaan ottaen ihmeel-
lh!ä onkin se, eflå puolentoista vuoden pi-
tuiselle poikkeuseitille Rautaiento.in kauft a
ensin våiennettiin se 3-5 ninuufliamuttajo
puolta vuotta m)öhemmin takaisin tulimi-
nuutti-pad. Nyl ajeten kuitenkin Senaarin-

iorin kaunåja kierrokset keståvät kolnisen
vadtia. hilja;sina aikoi.å .oin 40.

Vuoroineen ja vuomväleireen seiskoilla
palaltiin puolenloista vuoden takaiseen
rutiini;n uusin kuje;nr seitsemällå vuoroltå
ja 45 4? minuotin kierosajalla vaunut lu-
levat pyslikille 6_7 minuutin vålein. Smoin
päivållä 44-15 minuutin kieroksella on
vuoroväli 9 minuullia, viikonloppuisin päi-
väIlå kieros taas on 43 minuuttiaja vuo.o-
välikin on lähempänä 8.5:iL

Ilia-aikataulut ovat 13 minuurin vålei-
neen,39 minuutin kienoksineen vmhar tu-
lul paitsi lielenkin liiit(tajoiltaån. Vielä kun
arki-, laudtai- ja sumu.rai-illal ovar låhtö-
aioillaån åive eri maåilmoist4 ni;n sekå-
vuus on selvä. Påäsäåntöisesti voidaån sa-
noa, etlå loppuviikkoa kohden viimeis€r låh-
döt ovåt arki'iltoja aikaisemmat. Ehkåpä
HKL kokeilee miten parhaiten sahitaldis-
tettua seiskat kutosen kanssa. koska torutusr;
yhteisllå osuudella vsuur ajavat perikkäin.

(Jos taasyleisöaikataulujen nediversios-
lahiukd mäkällåisin- niin eds 78:n rauluDn

me.kityislä vuorokrå yrinåä sinnikkiiiisti ajaa
Koskelm (ma-pe): ensin lukee Pasilasta kto
I 829kjoka ilmiselv&ti lähree Senaåtinroritta
klo 18.51 takaisin Pasil@. Sitien vuoro ajaa

aikataulunkin mukaan täyden kienoksei ja
sen jålkeen l957klähdön Pasilastr Tiimä-
kin kJähtö ajaa vielå Senaatintorille, josla
on 2020kJähtö. Saattåisi oUa tuo viimemai-
nittu joka tosiaan Koskelm ajåa.)

tlnlo lO
Kulen nelosella myös klmpillä kierosaika
pileni mutla kympin ihmeellisyyki;n luli
ajoajan l;säys suunnåssa II. Enimmillään
Kirurgin låhtöajat ovat 28 minuunia
Korppaanmäkeä myöhåisemmär, itlan vii"
mehetkin vuorci ajaval väliå vielå 25 mj-
nuuttia! Ja päinvastoin laas suunnass I ei
ajoaik@ ole lisålry lainkaan, loisio@ jopa
vähemetry jaaikaå on suurinpii.rein m;nuul-
ti-pari enemmän kuin ll-sDurnasså. En siis
oikein ymmärä m;nne hukoajåt linjalla on
soviretlu, kaiketi taukoa tulisi kolmisen m;-
nuultia ollaja Korppaånmåessä ne viime

Malkustajan kannalla aikataulul saana-
vat olla tiismällisemmät ainåkin lsuunnas-
sajos vaunut ehtivåt Kiru€ilta låhtemäån

ajallaan. Samapa tuo. koskakympin vuorot
ja vuorovålit pysyivåt låhes snoinavem-
ten keväåseen. Liikenteesså on en immillåiin
13 vuoroa (s€kä amu- että ilraruuhkassa)
ja56-57 minuutin kieroksella vuorovåti on
4,3-4,4. Jos nyl halulaan verata vielå
poikkeusaikatauluihin niin liikentee$ä oli
luolloin 14 vuoroa ja kienosqialla 5s mi-
nuutiia ol; välitjopa alle neljån minuutin!
Siihen venahuna hiukan taanrumaå muna
hyväksylåån, koska nelonen palasi Srockåt

pysäkille (kor?paanmåkeläiset eivåt hlaäk-

Kympin amuliikenne alkaa !ållå kertaa
klo 6.00 molemmilta på?itepysäkeiltä. Tiimå
lyhyt huomautus vain sen vuoksi eltä em.
nelosen 5.451firö Kaiajanokalra on ainoa
låhröaikajokaon ja pysyy vuodesta toheeh
muDhumaltona. Kaikkien mu;den linjojen
ensinmåiset ja vi;meiset laihdöt muuttuvat
miltei joka kerta, kun aikataulumuuroksia

Kympin aamuruubkassa on siis l3 vuG
roq åanupaivän ajan hallissa lepiu 4 vuo-
roå. Puolenpäivån aiko;hin linjalle tutee rå-
kaisin kolme vuoroaja ilraruuhk alkaesså
vielå seneljäs. Ruuhka-aian loppuessavuo-
roja våhenee ehkå hiukan tiheään tahliin
niin, etlå klo 20jålkeen on liikenteessä enäå
viisi vuoroajaniistähnyksi väIeneevietä
21.30 aikaån. Sih 20.00-21.30 on 53 n;
nuutin kienokella noin I 0.5 m inuutin välii
sen jälkeen reilun 13 minuulin vålit myös
53 ninuutin kieroksella.

Lauantaina on yhdeksän vuoroa utkona
kiermk*n keståessä 55 m inuuniaja luoro-
väli on siis hiukan yli kuuden minuulin.
Nelos€n tåpan worot vähenevät kello l5-
I 8 välillå nelj älläja klo 2 I aikaan vielä yh-
delläjasenj:ilkeen loppuilra on kopio a*i-
illoisla.

Sunnuntaina on samoin 55 minuutin
kienos mutta vuoroja on vain kuusi.joten
vuorovälit oval yhdeksän minuuttia ptus
pakollinen yksi kymmenminuuttinen. Illa-
liikenne klo | 9 jålkeen hoiruu kuten lauan-

Linjan 0vaunu 71 Haapaniemesså. Kuvå
JormaRauhåta732002
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PÄÄTEPYSÄrrI

Tiotllrrl|lrorr oi .)lo mlrrkiiiin orr'ol,.a . i.rlloi r'r'i kl}rrol

revÄÄN zoos sRs-rNFoRMMTtora sÄnrÖPosrlrsE

Sunnunlaina 13.4.2003 seua jådeståå usi-
den nosien tauonjalkeen etillisen kuvien kar-

selutilaisuuden varsiiaislen kokoust€n ulkG

puolella. Ensimmäinen lervajlta-tai ils€ asiae

sa kuvailtapåivä - alkaa TÖölön Raitioliiken-

nemuseossa sunnuntainå 13.4.2003 klo 14.00.

Aikaa on varattu klo l7:äån såakka" Ensim-

måis€nIa €kals€lmuksen teqnana on HKLrn

mitioriemoonorivaunut I l0 wodelh 1959.

Jos Sinulla on aihees€en liittyviä ditkuviÄ ota

niitä mukåan. Kolm€ssa imnissa ehtii klllå
esitellä useiia'salojå kuvia vastaava kuva-

;lt(päivå) jårjestel,ån nyös svksvllå, siitii il-

noftetaån lehd€sså 2 / 2003.

.ILIANVIETTO"
Jos haluat saåda nopeasti ajdkohtaisia lie-

toja SRS:n ta; muulen alaa Iilhel'ä olevista

tapahtumisq se käy påinsä s:hköPoslitse.

Jollet vielä ole mukana Sinun on ensiksi

ilmoiiettava rinkiin liittymisesiä5i vhdistvk-
s€n sih€erille siihkÖposdlse osoitieeseen

j.nordlund@kolumbus.fi . Muihin osoittei-

siin Iåh€tettyjå viest€jå ei oteta huomioon.

Sanalla suostut siihen, että säl&öpostivh-

teystietosi vålinyy kaikille mukana ol€ville.
'rähån rinkiin voivat lulla vain SRS:n iå-

senet. eivåt seurån ulkopuoliset. Muislakaa:

kukaån ei ol€ lässå systeemissä automaåtti-

sesii mukana. ven åinoa$aån ne, iolka
sähköpostitse ilmo;ttautuvat yllämainittuun

sälköposliosoitteeseen. Yksi ilmoiitautumi-

nen riittä?L Jos haluai erota rinsist4 siitäkin

ilmoitus samazn osoiiteeseen

T&nå palvelu loimii låydentävänä våli'

neenå RAITIOnja SRS:n verkkosivujen .in-

nalla. Sähköpostirinki ei ko
päå jåsenlehteä kuin intemetsivujalad.

KILPAITU ELI

RAMOVAUNUTOTTO
SRS:n jåsenille tårjoutuu mahdollisuus vei-

kata, mikå vuoden 1959 HKl_raitiovaunu

sa.jasta I 30 saå kunnian olla viimeisenå

liikente€sså ennen kesiiliikennettå2003. \4i-
mei*ksi vaunuksi katsotaan se aikataulun-

mukåisessa liikenteessä ollut vaunu, ioka
illalla / loppuiltapåivåslå viinehenä ajaå va-

rikon portista sisälle. Voittajalle on luvassa

yllätyspalkinto. Jos o;kein veikannefta on

enemmåi kuin yki, palkinnon saajd rat-

kaisee arya. Våstaukset lähetetåån SRS:n

posd lokeroon 11.4.2003 mennessä ja kuo-

reen merkitältt "Raitiovaurulotto"

rÄseNmersu
revÄrelttu zoog

Suomen Raitiolies€um ry jådesEä jåsenil'

lenså pe.inteisen kevåtajelun sunnuntaina

27.4.2003. Lähtö Koskelan halliElapihalta

kello 12.00ja paluu takaisin muuhman trm'

nin kuluttua. Aj elun t€emana ovat låhiaikoi-

na linjaliikenteestä poistuvat neliakseliset

moottor;våunui Matkalla kåvtetiiån samd-

aikaisesli kahta våunua, eli Ov Karia Ab:n

Gada l-15)ja valm€t oy:n Gdja lG30)
valmisamat moottorivaunut ovat linjan 15

kulkuneuvoina. Vaunun vaiho on mi€len-

kiintoisen ajelureitin va.rella mahdollista jå

suotavaakin. våunuiUa jådestetiiån kuvaue

pysähdyksiä niin peråkkäin kuin rinnak-

kainkin. Kevåtajelulla kuljetetåån vain

SRS:njå6eniä.

2003
Tämån lehden mukana on jå€€nmakulo-

make. Jäsenmåksun suuruus on 20 eurcaja

eråpÄivä on 3 1.5.2003. Yhdisryksen pu*ki-
yht€ystiedot ovat yhteystietosivulla. Muista

kirjoinaa ii€donanto-kenttåån oma ninesi

kaikissa dladeissa. Eliios maksat automaå-

lilla tai int€metin kauttå" me*ilse silloinkin

tiedonantoihin oma nimesija maksun aihe

(jåsenmaksu 2003 ). Toisinaanjåsentn mak-

sut tulevat jonkun muun ninisen henkilÖ.

kdn seuraniäsenen tililtä TällÖin emme tie-

dä kenen naksusta on kys) mys. "Meraat"

maksur joridumme kidaanaån lahjoitukiksi.

Ja varsina;sen jåsnen maksujåå uupumaai

kirjanpidosta eikä RAITlOlakaan hånelle

enåli posliteta. Jos postiosoitteesi nuuttuu
(rai on muultunuo, keno sekin yhdistvkelle

20 112003 ftrunof



TUTU STU MISMATKA TALL] N NAAN TAUANTAI NA 6.9.2OO9
SRS iärjestää laudnrain. 6.9.200i tutusLu-

n;smatkan Taliimao. Ohjelnaln sisåll))
ainakin kälnti lohdinauro!arikolla sekä.ie-
lua johdinautoilla. kiilDti rairio!auDu\ad-
kolla sckä kä)nli Påäskiilan såhköjunavari-
kolla. Tarkkailun kohteena o\al m]ös kau-
pungilla liikkulat l lti L:n vanhat busit. Lop-

nupit\.ästä mahdollisuus omaloinriscen liik-
kumisccn kaupungilla.

TallinkAutoF,\prcss lähree ltelsingis-
lii klo 7.45 ia s.apuu Tallinnaan klo 9.t5.
Paluuvuoro lähree läll;nn.st. kto 20.00ja
on Helsingissä klo2l..l0. Talliinassr.jää siis
runsaastiaikra. Risleilrn hinra on 45 curoa
/ henkilö. n hmäaleinuksclla.10.5 eurcatrtii.
Lisåksi jokainen mak$a irse onrarioukko-
liikenleen lippunsa'lallinnassa.

Mukammarkallaon viron joukkotiiken-
teen asianturtiia Sukai K. Salo_ ItmoitLau-
lumisel ot!u! kesällå \ aslan rnatkaniohlai!
Klis Weckman. p.0'100-977 657. Kesaikuus-
sd ilnest) rässä Railjossa: /:001or tähen-
piä rieloia ilnroilraulunisesta ia tai!atipun
hinnan nraksamiscna cnrkiitecn

TINJAT
Pinlalaihtecl Eitiolaunulinialla 4 on
29.1 L?002 poisreuu Tukhotmankadun rula-
lyiimaalta. Neloset kulke\al nyt .jouhe-

Muuloksia bussiliikcnreessI L I2.

- ldån suunnan N-)öbussit 80N. 85N.
86N. 90N. 92N. 9lN. 9,1N. 9jN .ia 97N
alohtavat liikcnlccn noin klo 23.45. Bussir
eilit sik eniti aia klo 22,23. koska melro
kor!aå !arhaiset låhdö1.

- Idån liirynräiiikennc iatkuu ioulukuun
ahrsra noin klo 2i.50 asli , Bussien 80A.81.
8i. 868. 88. 908. 91. 92. 9lB. 9.1. 94^. 94B_

95.ia 97 aikataulut klo 2l - ?4 muutluilat
muulamilla ninuxrcill^

YTv julkisti ioulukuri puolcssa !älis-
så bussiliikcnteen tariouskilpaihkicrroksen
lulokset. lluomatla\alla osalla linioisra en-

tiren liikennöhsiiä såiLyj. Kokonaan uuden
poikiftaislinjan 550 eli nk. Esi-.lokeriD saa

aj cttalakseen HKL,Bussiliikenne. I IKL-Bli
.iarkaa liikennöintiii oyös lirrioilta 152.,r53.
7ll ja 712. Savonlinia-Yhtrrliän kuuluva
Etelä-Suonrei l.inlaliikenne ()) puoteslaan

saa aieuavakseen ruuhkaliniat j03 ia 5t6.
Conne\ iarkaa liikcnnöintiå linioi a 504.
l4i. 145. li0 ia 151 sekä aloiuaa tiiken-
nöinnin åicmmin Concordian liikennöimättå
linjaila 147. Edelleen Connerjatkaa Iiiken-
nöintiä seutulinjoilla4T2/484 ja saa lisäksi
aietra\akseen vantaan iiniat 35 sekä4j-4j.
Concordia saå ajcft a!akseen linian 730 sckä
Vanban sisäisen linian 60. Uudetsopinruk-
sel alkatat elokuussa200l.

l,ikku HuopalahdcD nitiokiskot o!aL
clenkin kaanciden kohdaha kuluneer !aRin
pahoin. SIInä voidaan pitää Variolaunujen

ialkkää teiimkcnnena .variot-'slölat lin-
iansakiskoia etcnkin kaaneiden kohdatrr.

METRO
Melroliikenne Ll2. alkaen

' lvlctro liikenniiinoin 23.10 ani

- .runal ei\.är aja Ituohotahtecn iltaisin
klo 2l.i0.iålkecn Kampinkeskukscn riiiä) -

- Metro aia! iltaisin Rauratjenlorir.ia
Vuosaurcn !äl iai. Rautalienloritta tählcc vii-
meineD iuna Mellunnräkcen klo 2l.j l. Scn
jiilkeen Llcllunnåcn suuntaan mcne\ien on
raihdenava iunaa ltäkcskuksess!. ltaikeskuk-
scnja Mellunnäen rälhrcn erllljncn nello-
liikcnne iarkuu noin kio 2i..r0 slakka.

Viclii sLrnnuntaina 21. I 2.200: I lchingin
nleLro\aunuparien !arillonrar !a!nur kutki,
\.t keuld kohti iriii .ia pariltisel \aunut
ohiaanro länreen päin- ioulun aikoihtn on
tapahlunut nrutrtus_ nimi(äin tauanlaina
28. I 2. halaiuiin. ellån)1.iunal kutkevatroi-

8.1.200i llKL-Mekoliikenne lairtoi
aamurluhkan ajaksikaikki sarian 200 uu-
nul liikcnrecseen. koska uudct merro!aunul
ei\dr ole kiiFineer pakkaskaudcsta. kiil,-
tctliiuysproscntri lähesD) salaa.ja uusia
r.unriaotcttiin n1åälliaikaishuohoon \,asts
illupåi!ällå.

SRS sa 3o-vuotisahjaksiHafn! T pu k-
kisella (vas )Turun moodorivaunu nro 19rn
upean pienoismållin. puheenjohtaja Jorma
Rauhala (oik.) vastaanoitåa arvokkaan
ahjan Hannu or maånkuutu luftutais-
.aitsikoidef pienoismallien råkenlatå jå
hänef laaia vaunukokoetmansa on o !t
uselr esrllä sekä myös tolmrnnassa eri
puoli å riaalamme jä.jesreitjen pienois-
rautatieråylrelyiden yhteydesså vaunu 19
ol seuran hlsloriån ensnrmätref ajetu
valnu kevåällå 1972 tehdytlå opinto
relkelä. KuvaA'rleroalku I 12 2002.
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Melron vuorovålin muulos l.l 1.2002

ålkaen åultoi rakahin häiriönömäån liiken'
teesecn myös pakkasilla. joten 4/8 minuulin

vuorovåli pilkillä junilla ruuhka-aikoina såi-

Ma pe ajeldn kolmen yksikönjunilla
jala-su kahdenyksikön jun;llakoko liiken-
nöinriåika. Suunnilelmissa on kuilenkin. että

helmikuusta alkaen arkisin klo 19 jålkeen

ajertaisi;n nelivaunuisilla ju.illa.

Melron.iunapiluudel helmikuun alusta.

3.2.2003 alkaen ajetaan ma pe iha;sin klo
l9 jälkeen kahdella vaunupeilla. elijunar
oval nelivaunuisia. Slynä muulokseen on

matkustajapaikkojen ylita{onta illan pilkis-

säjunissa.

Myös amun ensimmåincn malkunaja_
juna (vuorossa M200) ltäkeskuksesta Ruo-

holahteen klo 5.26 ajetad kahdella vaunu"

parilla. kolmas vaunupa.i kylket&in Ruoho-

lahden käännöllå klo 5.45. Ruoholahden

kaiånnölle tamä yksi vaunupad M200jätc_

täån pårkkiin arkisin illalla klo 18.55 ia
sunnuntaiemuisin klo 7.00.

Ruuhka-aikd ja päiväliikentcesså j u-

nal ovat ma peedelleenkuusivaunuisia. La

su ovat kaikki matkustaiaiunal nelivaunuisia-

Espoon valtuusto ei tehnyt 10.2.2003

kokouksessaan suoraa päätöstå rakenlM
Länsimetro. Aikaån saatiin kuitenkin posi-

d;vinen k nanotio sen puolcsla. etti Hel
singin keskustan ia Espoon eleläosien väl;l-

le lulee lehdå I'araus mideliikenteelle. Usea

valtuulettu piti keskehenå. että j iirjcslelmä

on yhteensopiva Hels;ngin metrcn kansså-

Käytännösså tänä merkilsee sitä, etå Es-

poonkin puolellakyse on melrosla- Helsin-

gin melrossa käylössä olevat laiturikoF
k€udetja liikluvan kaluston nitoitukset ovat

sellaiset. ettei Hehingin puo'ella o'e mel"

rovål läslölle mitälm asiaa kerytkalustolla lai

vaslaavalla. Hehingin valtlusto taas piiädi

såmalla viikolla- että Kehä Il:njaikaninen
on mahdollisla vain.jos Liin$metrc toteu-

KALUSTO
Variolram 228 näkyi ens;mmä'stä kenaa

linjal;ikenleesså keskiviikkona 20.1 1.2002

iltapävän lumipyryssä l;njan 4 ruuhka-

vuomssa 145. Vaunun eluo\en viereisesså

HKL:n tunnuksessa nuolikuvio on kyljel-

lään, eli 90 astetla myölåpåivään kiiäntlnyl.
v,hinko vai _nokkeluus"?

Lauantaina 23.t 1.2002 oli usehsa vado-

vaunuissaha!ainaviskaupallisia ilmo;tuk-

sia sivuikkLrnoissa. Ainabn vaunu 225 mai-

22 1t2003

nosti erästii aurolaultavarustmoa Sen sijaan

ikkunoiden alapuolella ei vdioissa ole vie-

läkåän nähty mainontaa. kenliestilaon yh-

låån millekään nainonnalle liian ahdas.

Havaintoja on nm. eräistä loisen hånkinla-

erän vaunuista (22 l. 223. 22s. 227 ia 229.
jos oikein nfily). Mainokset eiv tee vau-

nuja ainakaan rlylikkäämmän nåköisiksi.

Multaeivär ne kyllä I'aunuja pilaakar '
Nivelmiriovaunu Nrll+ 95 on saåpunul

uusirtuna Taivalkoskella. ja odonaå Koske-

lan hallissa linjåUe påäsyå uuta maalia

kiiltäen.

26.11.2002 aamulla Koskelan hau;n pi-

halla siirrctd;n Olannliellä tuotu Variotm
214 pois rekan Iavelillaj a työnnettiin sisiun

huollohalliin.

HKl-Raitioliikenleen NrlI+ 95 on jo
piiiissyl liikenteen sekaån. Vaunu oli koulu-

rusajossa Vilhonvuoren pysäkin kohdalla

torstaina2S.l L klo l2-35. Vaunussåeinäll-

tänyl I'ielå olevd elulinjakilpilaitteila asen-

netruna kotelon valaistus vain loisti.

Itsenäisylspäi!änå 6. 12.2002 Flelsingin

miliolinjalla 4 l;ikkui iliapäivållåjopa kaksi

Variotrdia: numerot 224 ja 229. Kyseisel
lå linjalla e; liene aiemmin nåhty matalalat-

tiaisiavaunuja sunnuntai- / plhäliikenleessil

Nåistäainådin vaunu 229 ol; 

'hå 
liikentees-

sä illalla klo 23.

Lucian päivänå, perjantaina 13 12 2002

Helsinsin raitiolinialla4 oli iltapåivålläjopa

kolme matalalåuiaista ratikkaa samanaikai-

sesti: ruuhkavuoroissa l4l. 145 ja 149 oli-
vat vaunut 230. 203 ja 228. Vuoro I 44 näytti

puuttuneen vuorcn 145 edellä, joten emen

vaunua 203 oli lavallista p;tempi"luukku''

edelliseen neloslinj vuoroon. vamaan

sihä sylsiä vuo.o 145 myÖhästyi ainakin

Kataianokan klo 16.09 lähdöstiiiin årviolla
2-3 minuuttiaja sillä oli Katajanokalle saa-

puessaan seurava vuoro aivd kintereillä.

vuoden 1959 railiovaunu HKL 3 ajoi

lauantaina l4-12.2002 aanullano;n klo 6.40

käåntyen Kaivokadulta Mdnerhe;mintielle
eleläån. M@nantdsta perjantåihin luohon

aikaan aanulla linjalla 2 todcllakin kulkee

vaslaava vaunu samassa paikassa, mutta

havainrohetkellåeleniin laudtaila- Nope6li
klitenhn selvisi. enä launu 3 olikoululus'
ajossa. Vaunun vuoronume.okilpitaskuun

oli iäbyl numen) 104.

Tiislaina 17.12. variolram 232 oli lin-
jalla 10, hnvainloTöölön hallin luola illalla
vahän cnnen kaldeksaaiolloin vaunussä oli
måitiinpå?inå -Töölön halli . Linjalla 4 oli
vielå yöliikenleessäkin n]ålalalattiavaunu;

2i0 vuorossa 40. Iltapåivållä nelosella liik_

kuitoinenkin Vario. niniltåin vaunu 209.

Perjanraina 20. 12.2002 ;håpäivållä Hel-

sins;n railiolinjalla 4 oli tietläväsli ensim-

maistå kedaa jopa neljä natalalaniavaunua

liikenteessäsam aikaisesti: 206, 224,230
ja23 l. Myös lauanraina2l.l2.2002 niitäoli
liikkeellå ainakin kaksin kappalein, joisra

yksi ol; vånhin (201)ja to;nen uusin (212)

linjaliikenleessåolevistavariorameisla. sil-
loin liillöin malalalaniavaunuja on n?ikyn) t

myös yöliikenleessä. vaikkei se ainakaan

vielä näytä olevan yleistå.

Va olran HKL 233 håvaitliin linjan 4

vuorossa 145 iltaruuhkasså 23.12.2002.

Joulupäivänä oli nelosella sekålåisla

kalusloa. Aamupäivållå liikenteen alelteua

oli pari variota peräkkåisisså vuoroissa ll-
tapåivällaklo l4.jålk€enlinj luoteispäåsså

tuli ensin Vado viroitin alhaalla nivelen

lyönllimiini! siten tuli bussi kilviletlynä 4X
miriovznnuå ko^'ava bussi ". Bussi lahi
ehtiä aiaa våin ybden kieroksen. kunnes taas

nivelet valtasivat totuttuun Bpaån linjan!

Taivalkoskella korjauksessa ollut vaunu

95, nåhtiin linjaua 3T perjanlaina 27.12.

2002noinkello 10.45. Vau.u oli kålintymäs-

säKaivokadultaMannerheiminticlle. Vuoro-

3.1.2003 ol; Iinjalla4 iharuuhkassamiti

moninaisin kalLrstokirjo. Vdio-vaunujen ja

plus$$ujen Nr-!aunujen lisåtsi linjalla kul-

kimyösNrll 75(plussaåmaton).Linjoilla4
ja l0 modemisoimatomal korkealattia-

nivelet oval v6in haNinaisia. lälläkin ker-

1@ kyse saaltoi olla esime.kiksi hajomeen

Vario-vaunun rilalle vaihdeiu$a vaunusta.

Keskiviikkona 8. 1.2003 nåkyi railiolin-
jalla I 0jälleen jo ainakn kahd€sri kol$oinu1

Variolram 204, joka oli ollut poissa liiken-

teestä sinen viime syksyn .adkkakoladn

Mannerb€iminden ja Runeberg;nkadun riv
leyksessii. Toinen kodaussujui siis huonat'
lavasti nopearnmin kuin ensimmåinen.

Vario HKL ? 15 koeajolla Salmisaåressa

l0.l.2003 klo 10.40.

Lauantaina I1.1.2003 oli mitioliiken-
leesså erinäisiå häi.iöitl ilmeisesli lumisen

säänjohdosla. Linjalla l0 Iiikenneoli €nem-

män tai vähemn?in sekåisin useampaån ot-

teeseen. ennen kello viittå illapäivällå hålaiF

tiin neljå linjan vaunua matkallsjonossa

Ercnaialta kohri Kirurgia (Yrjönkadun sil-

mukkaa ei vo;nut kåyttåä oikahuun putki-

ryönaan vuoksi). Linjan3B båiiöl pakotli'

vat yhden vaunun oikaisemaan Kalliona
keskuslaan Helsinsinkadun ja Mannerhei'

minden kautla viiden.jålkeen.

to,tof-



Vaunu 11 injan 4 Kålåjanokan påålepysä,
killå låhlosuunnan sivuraiieella lverikasar-
minkadulla Sivuraide on Limitlåin lulosuun'
nan raileen kanssa jolla iikennoint on
luonnol isesli keskeytyneenå oh tusulanleen
åikana. Kuvåt Juhå Päåkkiinen25.11 2002.

Kello I 7. l0 havaittiin lisäksi harjalaunu
2123 Månnerheimintiellå.xalkalla Töölön
halleilta keskuslan suunlaan. Klseinen !au-
nuhan oli v;;meinen saksisankaviroinimella
!årusteuu harjalaunu. mutra nyt on tämlln-

kin !aunun katolla Siemensin yksipolvinen

viroitin.
Mahlålatdaralikoita on taås kuluneella

viikolla (6.-12.1.2003) liikennöinlr nelo-
senkii linjalla- kuilenkin korkeinlaån kak-

si kerållaan. Nelosella havairluja vaunuja

oval ainakin 203,207 ia 225. Yöliiken-
teessåkin niilå nåyni olleen ainakin kahtena
yÖnä.

I axant,in ll I 2001 hm ihriskx .ihext-
ti suuria ongelnia HelsinSin nilioliiken-
teelle. Hieman ennen iltakuutta )htaikMn ne-

loslinjan Eitiovaunua ei tienävästi ollut La-

sipalatsin j å Katajanokan välisellä osuudel-

la- 
^leksilla 

kolmos-ja seiskaliniojen våu-

nLr.ja kulki useamp;a peråryslen.

Keskiviiklona 15.1. klo 17.15 oli linjan
lA Kada-vaunu 3 hyyEnyl Sturcnkadulle

Aleksis Kiven kådun rislelkseen. Takana

tullut launu 39 låh1i työntåmåän sitå kohti
Koskela. Jonoon ehti liittyä myös vau.u 93,
jonka kllexaja avusti t)öntqiån ja 1yön-

nenåvän yhteen Iiittämisessä

16.1. Railiovaunu tlKL36 oli koeajossa

Påsilan aseman kohdalla i1äln päin kello
14.20. Vaunu on ;lmeiseslij uuri "plussaltu".
ainakin uuluultaan kiiltelevästå maalipin-
naslaj a mainoksenomisla kylj istä p&iteUen.

Helsinsin mitiolinjalla4on liikennöinlr
ainakin kolmena perältåisenä päivänä. pe-

su 17. 19.1.2003. "plussåamalon nivel-
vaunu Ndl l0l.

Tapauksen lekee merkill;seksi se. eu€i
nelosella yleensd liiku ei'modemisoituia
vaunuja kuin poikkeustapauksessa.

Matalalattiaisia vauhuja ei lietlå!äs1i ku-
luneellaviikolla(ll. 19.1.2003)ollutnelos-

linjalla enemp:iå kuin ) ksi kelallaan. Aina-
kin Variot 224ja 231 vierailivat Karajano-

kalla.jå Munkkinienessä uselsti-

HKLrn raitiovaunu nrc 28 ha!aiuu Van-

raalla Iavenikuljeluksessa vanlaalla 20. 1 klo
16.30 aikd. Rahapajan kohdalla Katriinan-
tiellä- Havainnoitsijan mukaan vaunusla oli
poistettu ikkunal ainakin si!uli4 viroitinta
ei ollut, jolcn vaunu oli todennäköisesli

menossa viinikkalan reollisuusalueelle.

Vuoden vaihtuminen2003:ksi ci hävit"
lånyt nk. Laihianniveliå minnekåån. EsineF
kiksi maananlaina 20. 1.2003 linjållå rA oli
iltapåivåruuhkassa mm. vaunul3. Il. I3 jå
16. Kal&osen kalusto muodoslui lalrnuislå
9. 14,25ja 30.

Variotmm 227 oli perj antaina 24. L2003

illapäivällå railiol;njåUa 4 vuorossa 145,

nut1a \ain muutamån kienoksen aj'rn. jo-
kajålkeen se poislettiin linjaltaennen aiko-
jaan. Seuraavana maananlaina 27.1. klo
14.30 sama vaunu oli linjalla l0 menosså

Pikku-Huopalahteen, kun kuljetlaja yllättä-

en pyysi Datkuslajia poistumd vaunusta

Kuusitien pysiikillå- Syyksi hän ilmoitti \€u-
nun moonorivian jå että kyyti siilä syystä oli
niin tun'alonla etå vaunu oli aj ctrava sama.

tien halliin.

Nykyiseen linjåliik€nnekalustoon kuu-
luvat vielå seuraavat 14 neliakselisla vau-

nua. joitavoi nähdälinjoilla l. lA ja2: vau-

nur 3, 8 14. 16.18.22.25.21 1a 30 eli
Ka anvaunujaonjäljelläkahdeksd javal-

Valokulaajien kdnatl@ mukta4 enå to-
dennäkö;sesd viineiset lalvikuvaukset ovar

nyl käsillä reiteillä Eka-Kauppalo.i Kiipy-
lä.ja Katajanokka-Liniat.

Mariankadulla 28.1. n. klo 13.15 kak-

konen luli Katajanokan suunnalla Ritarihuo-

neen plsäkille. Vaunu (olisikohan ollut nro

10. ainakin saria 1-15) iåiodoflamaan ne"

\,/

li*

;..
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losta (våunu nrc 90)..joka tuli pedssä Vau-

nut kytkefliin yhteen ja ainakin nåytii sihä.

että kakkonen lähti hinaamaån nelosta

Aleksinja Manskun kautta Töölön halleille.

30. L2003 liikkui RM I -vaunir HKL 337

ma;nosteipeissä ympäri kaupunkia Puoli

kahdentoista aikoihin vaunu teki matkaa

Aleksanterinkadulta Postitalon suunlaan.

yhd€n åikaån se oli tulossa Kalliosla keskus'

iaan påin. Tänä målka kuitenkin pysählyi

m@nlieajoneuvon a;heutlan@n esleeseen

Vilhonkadulla. Vaunun teippaus (teemana

tietokoneiden k iyttöjärjeste'mä) oli niin tåy-

dell;nen. ettei nuneroakaan olluljåt€ny nä'

kösälle. Vaunun tunnislaminen olikin mah-

dollista ainoaståan teipin ohuudesta johtu-

en (numero siis n:lky; låpijuu.ijai uufi) NoF

maal;kin raitioliikenne oli h;ukan sekaisin.

linjan 7A vaunuja oikaisi kaksin kappalein

Rautati€ntorin kauna kellon yhden aikoihin.

sunnutuaina 2.2.2003 oli raitiolinjalla 4

varsinainen matalalattiåvaunuien .vntävs

Havaintohetkellä iltakahdeksalla kyseisen

linjan seiBemästå vaunustajopa neljå oli

uusia. Liikenteesså olivat Variol 207 j ä 208

pedikkäisissä vuoroissa sekå 224 i2225 ne'
kin peråt) sten. Siten iden peråkkåisen vau-

nun sarjassa oli parhaimmill@ neljä uutta

Uuden vaunujen l kumåädä (a) silusi lin-
jan aiempaa (rällå palslalla uutisoitua) en-

nåiys1ä" joka saavuteniin ark;päivånä viime

vuod€. puolell4 mutia uusien vaunujen suh-

teellinen osuus nelosella ylsi ylivoimaiseen

ennåtykseen (57olo). Yöl;ikenleeseen jåi uu-

sisla pelkåståår vaunu 207, kun kaikki kol-

me klo 2 l-23 linjalta aikataulun nukaisesti

poistuneet vaunut olivat uus;a. Silen yö-

liikentees€u sia vaunuja oli enäå vain yksi

neljäsrä.

Tiistain 4.2.2003 pakk6essa ia lumi-
såteessa aina$n kaksi variotrnmia kårsi

ilmeisistli ongelmista. Noin klo 12.45 linjalla

l0 ollul vaunu 225 jumittui Lasipalalsin

pysåkille, koska sen kakkosovet eivät suos-

tuneet pysymitån kiinni. Keriitryl0ln taåkseen

sievån jonon muita vaunuja se jatkoi lopul-

€ matkaansa kohti Kirurgia, mutta ilman

nalkuslaj isja kakkosovet selkos€n selälläån

Myöhemmin illapäiväl1å, noin klo 17.10,

Variol.an 208 puoleslaar jum;tui linjalla4
ålamäkeen KaBjanokån entisen vank;lan

kohdalle nokla kohti keskustaa. HKL:n
hålytysajoneuvon miehistö sai vaunun l;ik'
k€ellejase låhti omin voimin hallireissulle

puolhen tuntia myöhemmin, mutta ennen

silä moni neloslinjan vaunu oli ehditb, kiii!-
nyttää l;njan 2 päåtepysåHllå Kaiajmokan

teminaalilla. Uuden vaunun taakse Kataja-

nokallejåi sunppuun ainoaslåan yksi vaunu

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen

nivelraitiovaunu nro 36 on nytNrl+. Vaunu

liikkd lukuisien matalien vaunujen.joukoe

så Iinjalla l0 mm.Iauanlaina 8.2.2003 Ny-
ky;sen suunlauksen mukaisesti vaunun k€u_

lalta puuttuu "iitokilven" tasku. Taskuun on

perinteisesti si.idtetiutariffikilpi tai erikois-

tilanieissa esimerkiksi tilausajokilpi, koulu-

lusajokilpi täi vaikkapa poikkeusreitiikilpi.

Taritikilven käåitöpuolella oli usein hall;-

hlpi. SanassataskGesåattoi ollalaNina€ssa

linjan 3T tudsiikilpi. Joko "Tudslikolnonen"
on kuopatlu kokonaån tuolla nimellå?

Karia-vaunu HKL 8 oli koulutusaiossa

maånantaina 10.2.2003. Tåmå ei ainakaan

enteile vaunutyypin pohtumisla käytöslå

kovin nopeassa aikataulussa- No senpå nå-

kee silten luossa keväån jålkeen...

Raitiovaunu HKL 30 linjalla 2 ha.hau-

tu; Vilhonkadulle Kaisaniemenkadun rhte-

yksessä I I .2. klo 14. 10. Olikohan olutmdk-

ka kul.jettajan mielesså? Muutaman lvmme-
nen metrin peruuttåminen iltapäivåliiken_

leessä yhtehlå aulokaisiaa pilki. oli nelko;-
sen hankalan nåköistå! (Lehden toinitus
uskoo myös mahdolliseen vaihdevikaan pai-

kallå - tai vaihde on voinut jäådä "viiädån"
asentoon jonkun edellå kulkeneen vempe-

leen jälj iltä. Tänå talvena jopa vTs-vaunu
:l:17 on Mlhonkadulla liikuskellul).

Keskiviikkona 12.2.2003 iltapåivållä

råiliolinjålla 4 oli sarnanaikaisesli jopa viisi
matalalatliavaunua- m ikä on tiehåvästi lusi
ennärys kyse;sellä linjalla. Vaunut ja vuoror

jois$ ne kulkival olivat 208 (vuoro l4l),
224 lt46\.226 (46),22t 147 ) ia 231 ( 149).

Vaunun 226 linjakilvissa luki klo l4 aikoi-

hin'1 TÖÖLÖN HALLI" ja reilut kaksi tun-

lia myöhemmin vaunun må{dnPiu oli
kilpien mukaåI edelleen såm4 vaikkase oli
siinå vaiheessajo kulkenut kaksi kertaå Ka-

tajanokan ja Munkliniemen välin edestakai

sin.

Myös linjoilla6ja l0 oli iunsaasli uusiå

vaunuja. jo;sta muistin nuka;set havai.not

seuraavista: 202 (linja l0), 204 (10), 205

(10).207 (t0), 223 (10). 227 (r0).228 (6).

229 \6),232 \tO),233 (10) ja 23a (10).

"Madot" lienevät siis vallanneet kaupungin

kyseisenä iltapäivånå huikeallå 16 yksilön

variotram HKL 234 oli l;niålla 4 lols-

taina 13.2.2003. 235 oli Vallilassa"

Lauanraina 15.2.2003 Helsingissjäies-
l€niin Imkin sodm vastainen m ielenosoitus.
joka aiheutti helkellisen po;kk€us.eitin ai
hakin raitiolinjalle 4. Koska Aleks ter;n-

katu oli m ielenosoittaj;en valtaama. liiken-

nö; nelonen Raulatientorin, Kaisaniemen ja

Kmununhaan kautta Kataj anokalleja takai

Yksinivelinen vauno 99 sekå nelinivelinen
vaunu 20T linjojen 1jå 1Apåätspysåkki
alueella Pohjolanaukiolla. Våiotiam on

tekemåsså ko€ajoja ja sen linjatunnus on

vain het€llisesli kalseliioiden ilona.
Nåhråvåksijåå milloin iållaisen kuvån voi

otlaa oikeassa liikenleesså. Kuva Jomå
Rauhala 3.8.2000.
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Vadolram 225 havainiin koeajossa Se-

naatintorin kieppeillå ja Aleksillå lau ra;
na. sunnuntaina ja maanantaina 15.-17.2.
2003. Vaunun elummaisen telin kadun puo-

leiset peirele!]l oli poisretlu ja vaunun kyl-
keen oli teipattu milauslailteiden johlojå.
Sisällä nåytti olleen jonkinlainen "pöylåvi-
rilelmå',jonka påällä oli kannelrava rielo-
kone. Tilanne nåytli samarkaltaiselta kuin
matalalattiavaunuj en alkulestien aikaan 3-

26.2. Helsinh: Raitiolinjan 6joHn nivel-
launu oli ekynla Liisankadulle klo 16.40

Linjan 2 vaunu 30 kädhti hieman Kai-
lokadulla kesk;liikkona 26-2. noin kello
16.30. Liikenne saåti;n nopedti poikkeus,
reitille,sillävaunun laake ei ehtinlt jumitna
kuin l;njan 38 vaunu 68 jajoku linjån 6
korkea vaunu. Paloaulokin kåvi påikåUa.

muna miliiän erityislå €i näkynyl ainalaån
havaintopaikAla. Makkantalon 8. kenok-
sestå Vaunu 68 ryöns; Iopulla 30:n pois koh-
ti Koskelaåja liikennepalaut nonnaaliksi.

NivelvaunussaNrll+ nro 95 on nivelen
kohdalle (vaunun ulkopuolelle) sijoitettu
aivd valmistaj an kilpien nåköiser leippauk-
ser. Alkupe.åiset merallikilvelhär poisteniin
ensimmåisen tåyskorjauksen yhteydesså.

Näin vaunuun onjälleen saatu IäIes åidon
nåköis€r "valm istelaataf'ja vieläpå alk!pe-
råispaikalle. Teippauksien tekstiväri on rai-

Keskiviikkona 20.11. påivälla oli Hel
sinsin bussilinjalla 50 HKL:n auto 261, eli
ScdiaL94 UB 4x2 / Ikarus E94(uusimalli).

Hersrngrn srsårseIå DUss rnta a //s
liikioi keskiliikkona 20- I I .2002 mm. HKL-
Bli l14.jokaon Sc ial Lahti Scalan pro-

totyyppiauto. Auto I l4 edusråa nk. täysma-
talaa malliaja auto on larkoitettu enskijai,
sesri avorahasluslinjaue 9 l.

22.1 l.Helsinein sisäisellä liniålla90eri-
koinen åuto. nimittåin HKL-Bli Scåla I 14

Vuosaare$a lähdöså 17.08 Kallvikinlielle.

Lauanrai-iha 23.l 1.2002: HKL:n Proto-

Scala ll4 (EZF-214) Helsinsin libjalla 57.

HKL-BIi 9201 lscaniaNll3CLB-LG /
Wiima K202 malalå. valmistunut vuonna
l99l) oli Helsingin linjaua 73B tiistaina
26.11.2002. Uutena aulo liikkui linjalla
2l(V). sit{emmin myös linjåUa l4ja edel-
leen myöhembin usein linjaua 32. onpa
auto harhaillut salunnaisesri iopa seutulin-

ioillakin (kuren 7.2.2003 linialla 741).

Havainloja HKL:h syksyllå saåpuneista

Ikårus 894 -autoista: nro 261 oliperjanta;-

na 29.11. ;lrapäivällä seurulinjalla 452.
Myös Helsingin linjalla 50 on ollur viinei,
sen viikon aikana ollut useana päi!ånä ajossa
joku Ikarus, useimmin numem 2al. Aika;-
semmin näitå auloja on näkyny lähinnä
HKI-:n viimeksi kilpailutuksessa vo;tramilla
seutulinjoilla.

HKL-Bli I l. Scania N94UB 4x2 / Lahti
402 (råysmarala)vn. 2000. oli Helsinsin liD-
jalla 65A sunnunraina L12.2002. Sarjan 9
l3 autoja eikyllåjuud milloinkaan sijoiteta
Lautlasaa€n p;tkille linjoille.

Tonraina 5. 12. 2002 Hehingin bussi-
liqiålla 57 oli iltapäiväruuhkan aikaan ku-

Bussihavaintoja Hefttonieni (M):ltä
su.nuntaina 8.12.2002: HKL-BIi 107/88.
109/804, ll2l79. 9840/83 ja 237184. vuo-
den 2002 Scala237 oli ehkä y llältävin båky

Lauanra;na 14.12.2002 seurul;njalla I09
liikennöi ko. linjaUe oulo bussir HKL 10,

Scania / Lahti tåysnalala.

HKL-Bli Scdia/ Ikarus (teli) vm.2000
(joku autoista 4-7, nrolta 4 se eniten nåyiti)
01i Helsingin linjalla 65A maanantaina
16.12.2002. Saman pa;kkakunnan linjalla
77S liikkui illapäivällä Scala HKL-Bli 23 5.

HKL-BI; 9606 näkyi kulkelan Helsinsin lin-
jålla I 8 keskipåivåUäkin.

2.1.2003 Helsinsin sisåisellå linjalla 78

lähdössä klo 13.39 nivelwiima nro 8805.

Olikohan ensimmåinen kerta kun linjallaT8
oli nivel?

To6taina 2.1. Helsingin linialla l8 k@-
sutelien joukossa yksi Ikarus E94 telinro ?
ja Scania Cams City L telinro 2.

Linialla l8 olivielå iltapåiväl1äyksi eri-
koinen auto nimiltåin Wiima K202. Ilmei
sesti kyseinen oli auto sarjåsta 90. (Ainakin
HKI 8945 siellå kulki noina päivini! smoin
Ikdus nro 4. Toim. huom.)

Helsinki3.l. linjalla 98V nåkyi ihapåi-
vållå menossa vuosdeen kello l4 iålkeen
åianaan iltåpåiväruuhkaa iokin HKL:n
vuosinallin 1987 wiima K202.

8.l.03linjalla 65A oli HKL 8928. Aika
ikävän pieniia vanha vehie tällaiselle linial-

To$taina 9.1. kulki HKI-:n bussi r0r.
Volvo / Canus -leliauto bussille oudolla lih-
jzlla t22.

9.1. A;nakin seuraåvat 2-akselisel
vekoltimet Hehingin linialla 65A: 8926.
9506 ja 246.

Sunnuntaina 12.1.2003 klo 0.10 Helsin-
gin Kontulasta låhtenyt linjan 94N bussi
HKL-Bli 234 (Lahti Scala)jäi Kaisan;eme.
pysätille noin klo 0.30. koska sen oikean-
puolinen etupyöd syttyi palamaan. Renkåan

keskustassa nåkyi sehiä liekkejäja savun-

muodoslus oli sankk@ kuljetiajan såmnut-
taessa liekkejå käsisammuttimella. Keli oli
luminen ja jåinen. vaikka lumisade olikin jo
illallaloppunut. Bussin pyöcål sulivåt $eaan
otteeseen malkalla Kontulasta Helsingin kes-

Helsingin linjalla l2 STA:nauto 12. Har-
vemmin kuitenkaan nåkee linjalla oman
nuherohla auloa- hålainnor aialla 19. ia
20.t2.

Helsinsin linjalle I Soli siioilenu perje-
laina 17.1.2003 viihintäån kåksi pieninu-

meroista lelibussia. Aulot olivat ftKL-Bli
2ja4. Ne kohtåsivat toisensa Simonkadullå
Forumin kohdållamm. noin klo IL25.

20.1.2003 bussilinjalla l8 (Hki) meni
klo l3 paikkeilla neljtissii pedkkäisesså vuo-
rossa dieselbussi. Kalustokirjo muodostui
mm. vuoden 1996 Ll l3Tll,Scaniasta
llKL-Bli 9606, vuoden 1998 leli-Volvosta.
vuoden 2000 Lg4uB-ScaniastaHKL 3 sekä

rcilun l0 vuoden ikäisestä nivel-Volvosla.

Tiistaina 4.2.2003 Hehinqin bussilin"
jalla 65A kulki pe.åkkåis;ssä vuoroksa
HKL-BIi 3 ja l0l. Yleensä linjan reliaurol
ovat Säfllejä, paitsi ruuhHssa esiintyvåt leli-
Scaniat sajasla 9603 9606. Muita outoja
siioiruksia: 242157ja 260/62.

Konalassa ol; luovlrtrlshuollossa
Connexin uusi 2-aksel;nen Scalå-bussi nro
206.

Sunnunraina9.2.2003 seutulinjalla 132

kulki oulona aulona kaksiakselinen HKL-
Bli 34 (Volvo BI0BLE / Cårus K204 City
L). Linjalla 109(T) taas oli menopåållå vä,
kivåhva HKL-81i9605.

Torstaina l3-2.2003 aanulla 7.00 a;koi-
hin Laultasaaren sulnnalla vilkasta: 654 /
HKL-Bli 8804. 2lV / 9005. 500T / Wes-

tendin Linia 32 I Renaulr). Klo 8.00:65A /
HKL-Bli 250 (Scala). 2lV / 9110. 120/
9l]2,66A / 8906. l2l /WL25, 122 / WL
28. 2lY /WL24,156 /WL4 Ilmdfimran
nimeä = HKL-Bli = HKL-Bussiliikenne.
Lauanraina 15.2.2003 | Linjalla 452K HKL:n
Scala 256 noin kello 115.30 åikaan Haka-

måentien risteyksessä kåupunkiin päin lu,
losså. Linjoilla 452 ja 453 tulee slksyllä ole-
maån pelkliä Scaloja sekä Mersuja kilpai-
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Linjålla 57 (FIki) HKL:n Scala ro I14.

joka on ovisysteemillå l-2-2, Ruhanportin

pysäkillå ltäkeskukseen menossa.

Epatavallisla kalusloa Helsinsin linj alla

58: Lauantaina l 5.2 kello l 4 l 5 linj alla oli

H KL 9851 Mercedes-Benz O405N)ja maa-

nantaina 17.2. kello l7.50HKLrn Lahd Sca'

la nro 237.

24.2 tlelsinki HklBlir Linjalla 2l v 1äh'

dössä klo 15.44 Sbne nro 20l Kaasuåutol

ovathaRinaisia2lV:llå.

Ouha kalustoa myös 26.2. klo 12.30

a;kaan Idkeskuksen metroasemalla linjalla

93 laiturissa Scania Omnicitv nro 9818

L;njan 93 peruskalusroon kuuluu Volvo

7000 -aulojavm.2000.

HKI-:n Ruskeasuon varikolta on siiret-
ty 3.3. Koskelan vårikon kåvttöön seuraå-

vat yhdeksån auloar 8904-8909 ja 9108-

9110. Ruskeasuolle on puolestaån siirrstly

aub 9l 31. Linj a 2l V on s;inefl) ajenalak-

si Rrisk€asuon sijasta Koskelan autoilla

To6laina 2. l 2003 illansuussa outoja

busseja: HKL:n seutulinjalla 345 M-B

Citaro ja STA:n Helsingin linjalla45 Calrus

(Ajokki)Finy.

Keskiviikkona 29. l. oli seutulinjalla 5 I 0

aamuruuhkassa STA:n auto nro !96 (Wiima

N 202). Nivelbusseja on viime aiko;nå nå-

kynyt hawo;n lällå linjalla

Nähly 30.12. n 14.20 Sompasaar€en

påin ajamassa TLLl2. Aiemm;nhan TLL:n

autoja on nåkynyt lähinnå 16,23ja 55 lin-
joilla.

4.2.2003. Helsingin linjalla l6 ajoi

uutukainen Tammelundin Liikenne l6 (KJY-

258) Mercedes-Benz 0530 Cilaro CNG

Ko&eålaniabusseja on näkvnvl oudoilla

linjoilla: riisiaina22.l. Pohjolm liikenteen

Helsinsin linjalla olijokin Voho / wiima

ex Vantaan Liikenne oy ja torstaina 24 1

puolestaan Westendin Linjalla oli seutu-

linjalla 132 jokin enrinen Espoon Auton

bussi.

2.12. Vantaan sis$sellä linjalla 55 läh-

dössä 7.33 Varhtosta Tikkurilaan (Concor-

dian) auto nro 183. Tuossa låhdÖsså pitäisi

olla sanan hankintae.ån auto nro I 96

vanlad sisäisellä linjalla 70 oli laud-
taina 21.12.2002 hieman outoa kalustoal

normaalin lauantaisen matalalatfiaisen

telikaluston siiad vuodella l99l pediisin

olevaConcordia59 (OFV-769.Volvo Bl0M
/wiimaK-202).

SunnunLai-iltapåivål1ä 2 2.2003 noin klo

14.40 Concordia Bus F;nlandin Volvo

B10Bl,E/CarrusC;ty Lnro 288teki \'lhdin-

26 1nO03

len alkupiiån liuklauden johdosra läIem'

pää lutlavuut€ liikennevalo- sekä opaslin_

tolppaan. Pohi ois-Haagaan linialla40 mat-

kanneen aulon edellå ajanul henkilÖauto

pys:ihtyi Kauppalantien li;kennevaloihin.

muflåtien liukkauden lakia bussin vauhtiei
yr;tyksistä huolimatta hil.jentynvt

Keskiviikkona 19.2. 2003 Concordian

Helsingin linjalla 70T volvo / Ikarus -leli'

bussi. nomaåli nåky vantaalla mu a outo

Helsingin sisaisillä linjoilla

concordialla oli liikenteesså useita vol'
vo Bl0M'65 / Wiima K202-2ll -aurojå.Ai-

nakin aulot 45 . 201 , 205 j a 213 olivat aj os-

sa Länsiväylän suunnan linjoilla koko påi'

vän. Halainto myös aulosla nro 10. joka

näyni olevån koulutusajossa (Havåinnoit'

sijan udisesså ei mainittu tarkempaa ajan-

kohte mutta uutisessa maininu l;enee ta_

pahtunut helmikuun lopulla 2003 Toim

Connex 203-2-aksel;nen Labii Scal4 oli

23.1.2003 Helsingin Scan-Aulolla

Lauantaina 1 2.2003 Connexin uude12-

akseliset Lahli Scalal pyörivat seutulinialla

156 (auto 204, rck. BZT-781) sekä Espoon

linjålla43 (auto 203. rek. 82T-764)

Connexilla 6yös uudet Scania / Scalal

numeroilla 205 (92T-796) ja 206 (BZT-

8l l).

Connex -bussit.ro 246ja 247 (Scänia

Ma\Ci) on laivattu 20.2 2003 Connex-Tar-

21.2.2003:Conneli liikennöi kahden

uud€n Scania L94uB 6x2 / Lahti Scala -te-

libussin voimin Espoon Suomenojan vdi-
kolttu. Aurol oval 201 (vYO'188) ja 202

(vYO-157). Auloissa on 5l paikkaa.joisla

matalasa etuosassa 20. Auloj a on nähry 1å-

hån mennessä l;njoilla 154, 156 ja 504

Mlöhemmin auloja on havainu esimerkiksi

linjalla 150.

Connex 47 eli viineinen pk-seudulla

ollut Vanlaan Liikedeen keikkavårin€n aulo

on siineny Connex-Se;näjoen va;kolle.

Pohjolan Liikenne 878 (Wiima M3l I /

Sca'ia Llll vm l992) oli seutulinj alla 205

Iauanlåipäivåstå (22 2.2003) huolimalta.

17.12. seutulinjalla 502 oli Etelä-SuG

men Linjaliikenieen bussi nro 682. volvo

8700LE. rckisteri XHF-651 Buss; on €nti-

nen Volvon esittelyauto ja niinpä siinä on

esim. Mitrcnin linj akilvet. Alusra on Volvo

BI28LE.

21.2.2003: Keskuslinja on hankkinul

kä)ttöönsä entisen Melsälån LinjaOv l3:n.

vu.nnå 1997 valmislunul Scaria L I I 3cLL

/ Ikårus E94 liikkui sinisessa våritvksesså

Espoon linjalla 82(A), läh1ö Espoon keskuk-

senamm. klo 12.40.

Torslaina 2.1.2003 oli påiväsaikaån

seutulinjalla 6ll hieman kalusloa menneil-

tävuosilla eli lässä tapauksessa Låniliniåt 5

(XFC-997. Lahti 400 / Scania Lll3) sekå

Lähilinjat22 (CBB-g19. Wiima K202 / Sca-

nia Ltt3). Molemmat aulol aiavål nomaå-

lisri lähinnå U-seutulinjoilla, auro 22 on vie-

läpå kruunattu manuaalivaihlehlolla.

TA'ViPERE

TKL on poistånul auton 606 (Scania N I l3 /

C rus WiimaK202vn 1992) Autonrun-

ko ol; murtunut neljiistå kohtaå ja korjaus

karsotiin liian kalliiksi viimeinen kaupal-

li'en a.jo oli 24.6. linjalla 4,josta se vaih-

dehiin poh, kun tåkooli ei enåå mahtunut

liikkumen korin nolkahtamisen taHa

TKL 234 on saanut koeovet ja otettiin

kåyttöön I I .l I . Miksikylkim istä ovia käy-

tetään kuten ennenkin, nuna lakaovet sul-

keuluvåt aubmaaitisesli. Uusi ohiausPane-

elion lisätty sivuikkunån eleen.

l8.ll. tuli aikataulu_jarciltirnuutoksia

linjo;lle 3. I 3, I 6 ja 22. Linjalla 3 poistettiin

UKK-instiruutilla käyntejå, muilla linjoilla

muokattiin Keskustodn aikoja. Svvnå olivat

aikataulujen virbeellisYYder'

Tampercen katukuvaan on ilmestvnvt

uusia natalalattiabusseja useanpia Ensim-

mäisenä uude! autonsa kerkesi tänå svksvnä

saamaan Länsil;njal. jonkakaksi Lahri Sca-

la/ScaniaLg4 UB 4x2 -autoailmeslvi nrär-

mskuun lopulla. Nämä åuiol ovat tohistaan

hiemån poikkeaviaja ainakin vielätätå kir-
joirtaessa auto 32 oli kokovalkoinen. Aulo

34 oli yhtiön perinteisissa vtueissä. Auton

32 erikoisuuksiin kuuluu keskisillan jålkeen

alkavaturistipenkitys jaautoaonkjn kaavail-

tu låhiliikenleen lisåksi myös hieman pidem-

millekin reiteille.

Joulukuun ålusta TKLrn kalustoa låy-

dentiinääm lulivat ensimmåisel kaksi lilatuis'

ta kahdeksa$a Lahti Scala / Scania L94 UB

6x2N 4 -teliautosla. Ndmäkaksiautoa ol;vat

saaneel kylkiinsä nunerot 237j4 238. Lin-
j oille nåmä uudet Scalat ilnesrvirål 5 l2 ja

ovai olleet muun muasså siioitenuina linjoil-

le 12. 16. l7jå30 Samaisenapåiväna5 l2.
TKLrnpih@ ilmestyi yksi samånlainen li
såå. numeroa autosa ei ollut Autot kanta-

val scumavdlaisia rekhtereilii: LL32= RSt-

970. LL34 = RSI-977,TKL237 = tFA-746.

TKL238 = JFA-753. TKL425 = JFA-879.

TKL426 = JFA-876 ja TKL 427 = IF A-87 7
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' ..' .: _'Lr.n-:,-a-d|n!1c"'r '-a

råmpereele on saålu tatven aikana uLna
ka usioa TKL n autol425-427 saapuivat
manaskuussa 2002, iosin tinja a niirä on
nähty vasla myöhemmir TKL:n autot236
240 on rekisteröityjourukulssa 2oO2 ta
autol241 243 tammikuussa 2OO3
Kaikissa on aluslana S€nia L94UB 6x2'4
ja koria Lahii Scata y åkuvan TKL 241 on
kLvattu Nekatar hå i a 1O 2 2OO3 ja sef
ala oleva TKL427 Keskuslorla 3 i2 2OO2

TKL:n numcroilla 42i. ,126.ia.127 otc-
\al autor (Vol\o B7l.Aflic)olat kaikin puo-
lin sanranlaisiu kuii \ uoua aikaiscmnin it,
mesl)n)t aulo:12.1. Ljurcna on nruun nuas
sa jroistuii iso\ illa ole\ ul kanrenr

I KL:n \uodcD l00l rilausertin kuutuu
l.l S.alaa..ioista kuusi olhdn larusranraan
plkko-ohiarulla tukiaksetiltd (retiauroja).
Muut kahdcksrn lulc\ar oteindan kaksirk-
selisia. Ni\ellcn hankinn.r jiäd) teräiD lok-
hiscksi. Niidcn kä\ui\amuudcssa on ot-
Iut toi\oniscn \ alaa ctenkii rahen pakka-
silla (\'rlnisLajicn iinrisrä fi itpunralla).

Nlalnanlaina 2{.:.2001 oti ilmen)nrt
tampercl!isen Väirrö Paunu O!:n pihaan uu-
nituore Lahti Scala / Scania L9.l LJB 4r: -
nmlliien nrarrlalaxiabussi.Auto kanraa k) I-
kinmercu 61. rekisredn ottcsa Xyp 6il
ia o\ ilus on Paurullc foikkcuksettincn l-
:-1.

.\lnnl.l'dcn rerkkosivun uu!inen l.t,L
200Jr

'h percclle esnc6tn piklnirjotierij

lVatDlnrai,ra juikaistu konsrtlriset\ nys puot-
t., pikrmitiolien s0unni elemGra linrpcBen
seudulk. Ehdole(u jiirjenetmii p*unuisi
osnlain jo olcD.ss. ot*in rata\*toston

Sclrittksen nruk.!n ratrioLie tisiiisi
joukkoliikenrccn kiJuöi jr a$rkkaiden iiik-
kuDisN.hdollisruiisid. Se nrtös edisräisi
ete.knr kduputrgii lii.siosan sekä tähitunricn
kehnvstii .riirjcsrhnrn rorculLrs ci r. isi
olenn ista puuuuDrisli .yklisjin tiiken-

'ranrpe.claisir kuljoruisi Laksi tiniaa.
jdka hrMUtuisl\NL cri suunliir. Frsinnnait-
seksi ralennclla!a \rihroelllo tiihtisi llcF
\annasraj.jrd{,isi Ylöjänelle i! I .rl1\.in-
nienrecD'loine..Noliallalljhlevätinjrpuo-

l\4aråskuun lopussa 2oo2 Lårsitinjat sal
ensimmå tse kaks Låhtiscata /scania
L94UB bussia Auto 32 eroaa autostå 34
muur muassa tur sl penkilyksensä vuoksi
Arlon 32 Kai Paavota oi kuvanfut tinja-
altoasema la 312 2002

t

Kolarissa vaurioilunul
TKL 335 Neka an

rivisså 10 2.2003.

autol330. 331, 333.
334 jå 588 Auio 335

Viinlkassa 10.2 2003.
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lesldan lalkisi suunniteilla olevaan Vuo-

Eklen kaupunsinosm ja K4gsalle. Aluei
dtu nrlqvliestöstä rei|u1200 000 ihnisti duu
kåhden kilomefin såteellä suunnitelluisla

Noin 60 kilometriä pirkästd €talerkosta
kaki kolnsosaa perustuisi vanhae. mnlta

osittain pdmeltavd dtalerkkoon ja kol-

mannes uuieen keltlditeeseen. K€skusle

alueella kiskot sukeltdisivat 
'nae 

alle. nillli
vähelläisiinkanrj€nruuhkauhrmisla. Jolta lii
kcnne olisi mahdollisinman noDeaa.ia suju_

vaa. seisrl*eet sijoitettaisiin noin kåhden ki-
lonetrin väl.in. vuorcja kulkisi neljåslä kuu-

Kdylössä aikaisinlaa 2008.

Mdlia Tampe.een järj€sElmåån on haetru

muun muåsa saksalahesLa Kdlsruhen kau"

punsistå. josa or bmenisen vlota ollul

käytö$å TramTrainiksi kulsdtu kalGivirta_

jiirjestelnälan€. Smalla kalustolla voiddn
liikemöidä sekit 6ta- euii katuverkostossa

Kaupungin kååvoitusjohlajan Jyrki Laihon

muk@n kiskoilla liikllisi silen kulkuväline.

ioka ei olejuna eikä Etiolaunu- vaanjotain

siltd viililtit.

Kaiklinensa pil@itioticjiirjestelmå tu-

lhi naksam@ noin 342 mitoonaa euroa

KuslenusEn jåkautumiståTdpeFen kau-

punein. våltionja liihiknntien kesken eiole
lielå pohditu. Jtrki Laiho verldi sumn.å
m@tbritim El@nnuskoslannuksiin: smal_

la mhalta selaisiin kåupunkiGkenreen alu_

€elle rehryd 15-20 kilomerrin pärkä mootto-

Tuore selvitys csitehiin maar@tdin.
Tampeen kåupugin johdolle, ja pe.idlai'
na sitå pohtivat liihikuntien johtajat. Miklili
päätös mitioliik€nten aloilt@i*sla syntti
sijo Uoå wom4 matkusraisivat tamp€relai-

set pikarairiodetå myören åikaisinl@ vuon-

na 2008.

Råideliikenneselvilystä ohimeesa
johtoryhn&så oli nrkana edustajdl liikfl-
n€- jd viesirriininisieriöstä. Rålåhallirlo-
keskuk*slÄ vROsakeyhliöstå, Pkkdmad
liirosra ja Tupeem kaupungilia- Selvityk-

sen ko6ulflrna toimiA-Tje oy-

ruRKU
Turussa linjalla 4 liistaina 26.11.2002 klo

12.40 lähdöllå NBA-382 Pohiolan Kau_

punk;l;ikenleen numero 8?5 on Espoosra

siiretly korkealattiaisen li1alle.

Mlllyn linja numero l0 on Metsälän

Linjan ehdnen KGv-282, ScåniaLl l3CLL.

Auto Ande6son -nimelläja numerollan I 0

Auton våri on valkoinen- Scn takana on

mainos kyseisestä linjasra. Sisållä vielå van-

hoja taroja ja uusi kodinlukiialaite kom-

bikorhia vanen. Muulamiin muihinHn au-

loihin on asennettu kyseinen laile.

Turun kaupunkili;kenleen erikois!us eli

kaupunHlossi "Fö.i" on seissyl Aurqioen

umpeen jä ym;sen vuoksi uudeNuoden

aatonaalosra lährien joen länsirannalla. vii-
meksi ko!ån talven vuoksi oli kahden vii-
kon se;sokkivuonna 1999. Runsad melrin

syvyydesså kulkeva lossi kulkisi bllaiåis-
sä kahdeksan m illin paksuisesta leriislevys-

1å tehdyr runkonsa puolesla. muila vain 65

hevosvoimaa tuottava dieselmootlori sekå

sen hydraulinen ketjupyödsiö eijaksa enäl

nåissä jååolosuhleisså tehdå töitä. Förin

linjapiruusAumjoessaTurun ja Äbon' vå-

lillä on 80 metriå. Sulan veden aikana lossi

sahaa edeslakaisin kahden, kolmen solmun

nopeudella no;n viiden minuutin välein ja

ma*a on kulkijoille ilmainen. Kapasiteenia

on 75 matkustaialle. Föri on valmislunut

vuonna I 903 Vulcanin konepajalla. Sen ny-

Sinen lekniikl(a on peräisin 1950-luvulta,
jollo;n luovuttiin höyryvoimasla. Lossin

omhtaa Turun kaupunein katurakenbus-

osastoja liikemöinnistä vdlaå Turun sata-

'turun pikrrdtiolieselvifyk$n liltnne h€l-

mikuu 2003:

Turun jolkkoliikennelautakunla 6.2.2003

"Joukftoliikennelaltakunta päätää esitlåå

taupunginhallitukselle, e11å ty1 låusumon

kohteena olela pikarailiolre.dponfi ei &na
riinåviii ri€toja kmd otråmis*n rakentad

pikditiotie Turun seudulle. Laulatunta Pi-
taiii sen vuoksi ta'?ellisena. efiä obeisessa

liitreesä nainihrt lisä$lvitylGetohjelmin*n
tehdäänmahdollisidndnope6ri. Selvittk-
sesså tulee keskiilyå edullisen pikarairio_

lielinjauksen nååiiltelryn vdlille Raisio -

Turk! - Kdina silen, että oletam huomioon

myös tulevaisuude$a tNiltava.aideliiken'
ten laåjslminen."

Joukkoliikennelaulalunla esiltåå siis

rå.kemman selvilyksen lettilrnislå linja-
osuudesta Raisio'Turku- Kadina. josa 1d-

kdiellao tdkemnin ympiirislö- ja kaupu-
kikehitysvaihloehdol ja m. råltoihrs Kau'
punginhållitus klisinelee 6iaa helni - daa'
lisl!u$å- Vauinais-Suonen liilon. Kdind
ja Rdision lausun no1 ov a1 olleei nyönteis iå.

KaupunsiniohtajaAmG Låhoniitrn esi-

ttsTurur kalpunginlallitukenesilyslistalla
17.2.. lisran otsikko'"Tuu kånpungiD esi-

lys kompens.alio{hjolnrdlci Va6inais-SuG

men ilmatd.j$tar]kmentin lakkauttuises
1a = Esityksiå vallioneuloslolle valtion

kehinitnistdvoilteiksiT@sa."3-5. KauPd-
ki*ubjen raideliik€nten kebillliminen Tu-

Nsa. kulen myös Tadp€ellaja piitikrupun-

kiseudull a on käynnistetty ioukko I iikenteen

keslåvään k€hityksen tdhlååvä seudullisen

pikmirioliike.leen selvitystyö, jonkånp.ft i
Turun osalta valmistui syksyllai 2002 ja on

parhaillaan luoltamushenkilökijsittelysså.
Tän:i keskeisesti suomaldiseen liikenne-
politiikke ja kaupunkien kesiåvåån kehi
tykseen liinylai asid tulee eada konkEetti-
sesti elenemään nryös Suomessa hallirls-
kdudella 2003-200?.

Turun kaupunki esiltåå. ettai kaupDki-
seulu.jen raid€liik€nleen kehillaiDinen si-
sällrtellilin uuden hallituksen ohjelnram jå
end valtioneulosto perustaalyöryhnän. jon-

ka rehlaiviliä on laalia kaupunhiseulujet

aideliikenten kehiniimishjelm2003-2007
toteutus jå ft hoitusmalleineen ko. aikavälil'

lä. Liikenne- ja vislinti,hinist{iön haUin-

nonalålla toimiv@ ttöryhdåån iulee kutsua

edustaiarTurun kåupdgisla skai nyös nuilla
kåupunKseuduilta, joissa on viine aikoina

*lvitefy pikuaitioliikenleen kehittämislä-'

Turun palvelulinja P5 lopeteltiin vuoden

2002 lopussaja korvatiin kierdtlämällå P I

Luostarinkadun kautta j a ajanalla osa P3:n

vuoroisla Luolaluoren vånhainkodin kaut-

12. L2003 Turussa siinettiin linja 88 Lal-

kemad Karinkadun ja vilkasluksenkadun

Manaskuussa 2002 tunnelityön vuoksi

sulj€ltu Turun Lemminkåisenkålu avatdin

li;kenteelle24.2.2003. ia liniat 19,20 iå320
palåsivat nomaaleille reiteilleen.

LAHN
Lahden L;ikenne on saanul .Jyväskylåsa

kaksi Kabus 2C iåIiliikcnneautoa syksylla

2002. Kabus-kaupunkiauroja iullaan esine-

lemiiän ldkemmin Raitiossa 2 / 2003.

HÄNAEENLINNA
Vekka L;ikenne Oyllå on nlk)äln nyös
Vänersborss Linjetrafrkin vanhå Scania

CNII3CLL Maici vm. 1996. NYklinen
rekisleritunnus on UYB-696 iå jårjestys-

numero I I. Vuoden 2002 lopulla Vekka on

hankkinut myösenlisen HKL-Volvon BCE-

? I 5. joka kantaajä'jestysnumeroa 6. Vekka

I 8 (UYB-530) on nyt Vekan omissa väreis-

sä Ikivanhoille alustoille Ekennetul Cae-

rano-koriset autot vekalta ålka!al olla lopul-

Iisestipoh. Enintään yksiaulo on enäåjäl
jellä (AGF-539).
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lcnkaan enää alata uudelleen ja lisaksi Pa.k-

veicnin ja Majorstuen in vålinen yhtets lak-

kautdaan 2001. Eräiden netrolinjoien reil'
tejä l)hennetäan. mutlakoko metrorerkoslo

pidctaiån käylössä nykyisellä kalustolla Lin'
ja-autoliikenteessä on odotettavissa !åhäi'
sempiå lakkautuksia. Asiasta encnmän toi

Lonloon
bussllllkenneuutislc

I .nto.n hussilovat viine luosinauusiutu-

neel lähcs kokonaan. Verruten myöhään ja

hiråasri alkanul maralalatliakaluslon hankin-

laonnyt pälsslt läytecn vauhliin. KaupunH-

liikentccn rnsaasta 6000rsta bussista yl;
5000 onjo malalia. Noin puolet kaluslosta

on kaksikenoksisia. on arvioilu. el1åruon-

na 2004 ainoat korkcalattiaiset autot o!åt ! hä

kcskuslalinjoilla sinnitele!iä. klassisia lon-

toonbusseja edusla!iå 35 45-!uotiaita AEC

Yleisimmät uusien kaks;kercsbussien

alustal oval Volvo BTTLia Dennh liidenl.

i olka useimmin on puettn Plaxton President'

tai Alexandcr ALX400 'kor;lla. Uusi suo"

sikki on tuturistisen niiköincn Wrighl Eclipsc

cem ini -kori. Yksikercsbusseisla suu nosa

on Dennis Darl SLF -midibusseia. vuodcn

takaiscsså raponissa kcrotlu nivelbussi-

innosluskaan ei osoila laantumisen mcrkke-

iä. Mercedes-Benz Ci€rcja on liikcnleesså

tai dlauksessaj o yli I 00 kpl- c iraro-n;velillå

voi matkustaa lini oilla 436, 453, 507ja 521 .

Käksiakselisiakin Mersuja kulkee turisri-

reilillå RVl.

Kööpenhaminan metro avattiln iikenleelle
19.10 2002. Kerroimme åsiastajo edellisen
numeron Påälepvsåkillä, mutla palaamme
tåhån uuieen likennemuotoon vielå
muutaman valokuvan muodossa.

Norreportin åsemalailu a sekå vaunun 813
påäty. Junai kulkevåt iman kuljeftajaå
automaattiohjauksella, josla syystil
la tuialue on er stettyradasta pleksiselnin
Junatpysåhtyvei siten ettå niin seinien
kuin vaunujenkir ovet ovai kohdäkkåin.
Kuva Eigll de Neergaard.

Enslmmåinen ylelsöå kuljetlanui metrojuna
Orestadissa matkalla keskustan
NorEportista Veslamageriin. Kuvä Eigil de
Neergaad 19.10.2002.

19.10.2002 9€siadinyhdysliikenneåsema,
lossa metrclinia ylitiää Kööpenhaminan
lvlalmön vålisen fautatielinjan. Kuvå Eigi de
NeeBåard 19 10 2002.
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Myös Scania yriltää nyt loden leolla
pååslä Lontoon ja Brilannian kaksikcros-
ja midibussinarkkinoiUe. Ralkaisun avain
on N94. Scania lähetriili N94UD-alustan
komponcntil East Lancs,koritehmålle, jos"
saalusta kootaån japäälle Ekennelaån kak-
sikerroksinen kori. Tuotoksen nim; on
OnniDekka. Varcinaisen m;d;alustan puul-
tuessa kå)letäån Scania N94UB -kom-
ponenneja. rakenner@ påälle lyhltakseli-
välinen Easl Lancs Myllenium -kori. Näin
sddan aikaiseksi ison autoh ominaisuuk-
silla vmstetiu midibuss; Sc ia"smallbus'.
Ensimmåisel iilaukset onjo toimiretru mm.
Lonloosee. i8 OmniDekkaa Merrobus-yh-
tiölle.

Monel Lontoon bussiliikenDöitsijöistå
ovat koko valtaku.e alueella Ca ulkomail-
laki.) toimiviajättiläisyhliöi1å(mm. Ariva
First, Siagecoach jne.) To;m innan paisunua
on yhtiöiden ollut vaik€ piiäi kiriaa ristiin
rstiin maata kierXrvislä- ja tyräryhtiöstä loi-
seen siirty stå bussehlaan. Nyt sekå F;rst
ellä Stagecoach ovat uusineet kaikkien bus-
sienså kylkinumerol. Uudet lunnisteer oval
viisinumeroisia, jossa kaksi €nsimmäistå
kertoo bussiryypin. Numero pysyy koko ajan

samana riippumana siitä, millä tytårlhtiöllå

Uusi tiukempi punaviirisåäntö on astu-

nut voim@. Kaikkien uusienLontoon bus-
sien on ollava 80-prosentisesri puna;siå.

Aikaisemminhd esikaupunkialueen kalus-
to sai olla yhtiöiden omissa väeissä.

Jo muutarnan vuodenajd on ioidenkin
Iinjojen pysäkeillå ollut realiaikainen bus-
sientuloajoista kertova nåytrö, mulra muilla
pysåkdlläon aikahuluinfo.m@tio ollut mel-
ko suurdirteistä. Nyt ollåan puuh@assa
pysäkkikohtaisia aikalauluja. Kyseessä on
65 000rn aikataulun sijoitiarn inen I I 000lle
pysäkille. Työ alkaa ensiksi linj alla 43.

\4elå pari sanåajo aikaisemmin ma;ni-
tLjstå wriShr Ecl;pse -korista. Yhglåisesrå
ulkonäöstä huolimana rehd6 käynä mal-
lisla eri n;miäriippuen s;ila mill€ alustalle
kori on råk€mefiu. Valikoim@ kuutuvat
mm. Eclipse cemini, Solar, SolaFusionja
Pulsd Gem ini. Tällainen ninikokoelna ai
heuttaa tielenkin sekaannukia. Koska ko-
rin keulan ulkonäkömuistuttaajossain mäå-
rin erään kännykkämerkin muotoilua! on
auio sdnulkin lempinimekseen "Nokia

MUUTA
HKL& YTV on vaivihkaa ondul kåyrröön
Rciltioppaan ohelle Liniaoppaan. Kyseessä

on'inremkiivinen" linjåkartta, jossakarrahå

rai liståha valirsemalla saåniibviue jonkin
tietln linjd reitin tai useåmmah ken"llaån.
Pysåkkihau voi suor;ttaa joko katuosoit-
leen/muun paikan perustellå tai näpåytlä-
nällä kadlapohja4 siis kuten reinioppaåsså
(Kadunn;milistasta pitåisi löytyå jokainen

seudun katuosoite multa eipä löydy su-
rullisenkuuluisaa Vuorimiehenpuisdkloa...)

Kyseinen palvelu korvaa aikaisemmat
HKL:n linjakadan skå Löydå linjasi"pal-
velun. Vaiklttaa ensi näkemåltå ;han toim i-
valta. kun I-ja ll-suumatkin on erorejtu toi,
sistad eri värisåvyillå japysåkkien paikatkin
saa selville ainakin suurcnnuslasilla- Edel-
Ieen palvelusta löytyy linkir linja, ja pysåk-
kiaikatauluihin- \4rheiräkin löWy joissakin

rciteissåyleenså ja linjo.jen reittihimissä: jot-
kin bussil;njat tekevåt outojamutkia suoml-
Ia reitilläja ;iinikuinen 7A /78 kulkee Rau-
talieasemalle? Hupaisia ovat ennen kaikkea
palveluliniat. n;illä ku. ei ole listattu kuin
paiätepysäkil. Esim. linjan Pl0 busse;lle on
ilmeisesti kasvarul siivet, koska ne liitåvät
linnuntietä Käpylåstå bålki Käpylån pallo-
kenltien jå velodromin Pasild. Oikeasti
linjå kienäii monta m utkaa, Hakmiem i mu-

Helsingin mitioteillekin 20 moottorivau-
nua toimittaneen J. G Brillin historiikki on

nyt hdkiflavissa kålevå€ti Fmnk Stenvallin
kirjakaupasta Ruots;sta. Debra Brillin ån,
siokkaå$i kirjoinaman kirjån "Hisrory ofthe
J. G Bii ll Company" on kustantdur Indiåna
Universily Press. Koko on A4. sivuja on 246
ja teos on runsaEti kuviiettu. Tilausosoite
Stenvalh, Box l7l I I, 5,20010 Malmö tai
siihköposlilla suomeksi tilaten oso;tteella
poelhoe@telia.com. Ki.ja postikuluineen
maks@ noin 80 eumaja sen lisäksi saa oma-
val;nlaisen mutatieaih€isen bonuskiian,
liedustele säiköpostilla vaihtoehtoja. Kirjan
maksåIrinen tapaltuu kät€viisti Srenvallin
suomala;selle pankkitilille Sanpo 800019-
708457t6.

SEURAAVA NU'IAERO
Lehti2 / 2003 ilmestynee kesåkuun lopulla
2003. Materiååli toinilukseen lulee jånåä

1.5-2003 rnenncssä, uutisia Pååtepysiit;lle
voiloimittaå 15.5 smkkå

KlITOKSET
Tällä kertaa avustukset tulivat seuraavilt4
joille kiiloketr Mikko Attila. Ma.kus Elf-
ström, Johannes Era, Henrik Erå-Esko, Tom

Heino. E*ki lteinonen, HKl-Metrcliiken-
ne, Jouni Hytönen. Kimmo Korhonen. Aftu
J. Kuukankorpi. JanDe Ky.öläinen. Mikko
Laaksonen. T.-J. Lappi, Jmi Leino, Risto
Le;no, Jaakko Måkinen, Juhana Nordlund.
Jarkko Nyman. Kari Paavola Jaakko Peftjlä
Antti Perålii Juha Päåkkönen, Joma Rau-
hala, Jani Ristolainen, Lauri Räiy. Jussi
Salenius, Niko Setälå. Niklas Sjöblom, Kim-
mo Sä!ed, K&i Vaari, Ensio Mrta ja Leif

Ylåkuvassa Karia-våunu HKL S linjan 5
Tööiön lorin påabpysåkillå to.imyyjien

vierustamana. Kuvå Jorna Rauhala,
22.5.194s.

Alakuvassa Rautatientori-linjaa ajanur
lmet-vaunu HKL 29 on juurijåftdnyt

maikustajånså rMikonkadun sivulaiteette.

Eräåt linjan 6 vuorot aloinivatvarsinaisen
linjatyönså ajamalla Koskeran hattish
ensin Raulalientorillle, jossa ne kååntyi-
våi paluusuunlaan ja liitlyivål omaan
liikennöintilakoonsa. KevåäIå 1972 tinjån
6 RaulaUento.i-vuorcja otivar naanan-
taisla peiånra'hi. vuofo 61 (tuto6.10)jå
sunnunlaisin vuomt56 (uto 7.13) sekä
vuorc 59 (tulo 10.26). Kuva Joma
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