ftrurd-

SUOMEN RAITIOTIESEURA RY
PL2U

rssN 0356-5440

26. vuosikerta
Lehti ilmest,ry neljästi vuodessa ja
jaelaan SRS:n jäsenlehtenä

JOHTOKUNTAVUONNA2OO3

00531 Helsinki

PUHEENJOHTAJA

Rauhala
5836
957
0957

Jorma
puh. koti (09)873
puh. työ 030 720
tai {X0 862

Sampo 800 014-54 483
Jäsenmaksu 20 euroa

jorma,rauhala@vrfi

PÄÄToII'llITTAJA
Juhana Nordlund

Peruslettu 16.1.1972

TAITTAJA
Eero Laaksonen

TOIMITUKSEN OSOITE
Juhana Nordlund
Orapihlajatie '12 A 14
00320 Helsinki
j.nordlund@kolumbus.fi

KUSTANTAJA

Jåsenillå ilmainen
sisåånpäåsy Helsingin
Raitioliikennemuseoon
sekä pohjoismåislen
railiotieseurcjen yllåpilåmille museo€ilio-

SIHTEERI

Nordlund
7794

Juhana
puh. koli (09) 458
j.nodlund@kolumbus.fi

Teemu Collin
puh. 040-820

2337
tcollin@cc.hut.fi

Tiedustele lipun-

PAINOPAIKKA

myynnislä.

Edita Prima Oy 2003

puh. koti(09) 386 2960
puh. työ (09) 8332 3181

kristerengberg@edu.
vanlaa.fi
ARKISTONHOITAJA
Pertti Leinomåki
puh. 050 538 4495

VARAPUHEENJOHTAJA JÄSEN

teilleja museoihin-

Suomen Raitiotieseura ry

MHASTONHOITAJA
Kfister Engberg

Daniel Fededey
puh. koti (0S) 458 4033
daniel@fededey.com

VARr'JÄSEN
Ari Oksa
puh. koti (09) 344 3212
puh. työ (09) 166 2167
ari-oksa@hel.fi

O Suomen Raitiotieseura ry
Tekijänoikeusmääråysten perusleella
milään osaa lshdeski oi saa käyttåiä
ilman loimituksen lupaa.

Helsingin Raitioliikennemuseo
Töölön vaunljhalleilla on avoinnå keskiviikosta sunnuntaihin klo 11- 17.
Vanhoja raitiovaunuja sekå johdinålto, vålokuviå Helsinginjulkisen liikenleen
hislo asta. Myynnissä poslikorttaja, vaununrakennussarjoja, opaskirjasia ja videoila.
TÖÖLÖNKATU 51A, OO25O HELSINKI

RAITIOITA ö 3 euroo (-2ooo)
3/1998: Vuoea€n metro vålnls, Malka la

Amslådåmis.

euroo (2ool-)

lo 6

'll2002: SRS:nåjelutjaluluslumisviebilut,

KANJO.

SRS 30 vuotla, Kolmikymppisel

3l200or Klmmedau.ut.Talli.na,TunsUaulolla PohjoieHaagaan, Katsaus
Tåmperee le ulden vuGnuhannen

Efkat, Helsingi. Eilioliel Ullå
wosikymmene lå, oe 2.
2/2002: Helsingin mölro 20 vuotta.

/U2o0o: Ha.iavdu.ui,kasnajaPesnjan

42002: Kaksijärj6lehåEiliovaunul,
J!ryåskylån Liikenne Oy:n busseja,

Erikko, Moskovan valnut, TampF
een kåupungin liikennelaitos.

2O0l:

Vånraånslsåinen liniå-åuroliikenne.

l/2003 oslon€iliol€idenlåklautu$uunnitehal, Taulut, Siniset

Työvaunul o6a 5, Raili@åunuptsåkkien

k vel, Nonj<öpingin Eunuja,

vuodesia

2003
3/2001: Hersingin €irioreidengöåuror,
ASEAn aft ut, KuviaTallinnasla,

Kannen kuva

Vau.ur

1936,6a

1 - 30

b!$it

1

6läkkeell6, Kabus

kåupunkiåulojå, Roslock, Sini6el

bu$it, osa 2

PaikallisliikennetPr Riihimåellå,
MersåEn Linjan viimeinen påivå.

,!2@t: Raitiovaunumaksutm.kds ja
penneisså,

11

- Helsingin lyhylikålsin

atuollnjå, Pauli Södeft olmin
Biliovaunukuvia os
Tampeeelle oe 3.

3, Katsaus

Tilaukset SRS:n maksuliiketi in
Sampo 800 014-54 483 kaund, m€rkils
rled6.ånrdkohråän tilåämäsi tuött6t

2

3DOO3

Ynnrrof

SRS:n tilausjuna eliDmT nrc4211
Vedjåmåen bussipysåkillå. Kuva Joma
Rauhalå 28.7.2003.

Paia\arp kisdul nja kkoliikentee| reittis tnniMInsld
Sifika-Liis.1 Pekanen Liikennesrtnnittelia, HKL Rditialiikenne

PAAKAUPUN KISEUDUII JOU KKOTI IKE NTE E N
RE ITTIS U U N }I ITTE TUSTA
Railioliilenleen ja Helsingin sisäisten bussilinjojen liikenneluvista piättää joulloliilennelaulakunta, jolle Hehingin loupunginhellitus on delegoinui lehiiirän. K.uFngidellilus rroi

l)

päliteplslikkien nimet.ia koodir (lyioita kä) teläån sisäisessä raponoin-

henteer.

aina halulessarn alislaa laulrlunnan piiätöksen.

Seudulliseste jou&koliilenleestä
Eri

keu

llKl.

Fittld

P?idhupudds€udun yiteislyövrltuuskrnta

pungit antavat virallisol l,usunlons{ ennen lehlävil

sLrunnirlelee iå esirlelcc

cri vaihtoeh-

dor.io!kkolilkennelautakunnalle ja HKL:n
eri )-ksiköt 1o1eulla!al iiikenteen linialulan
!ssiliikenne jakautLru kilpåiluuam iscn
rakia useille eri liikennöilsiiöllle. iotcn I IKLbussiliikenne on vainyksi liikenteentuollaia
B

lään !uorcvålihaarukkana

Lulec

muken sxunniile|nrr krh

uuden reilin liniauksisla pää1ctään. Silloin
katsolarn käånllmissålect. mäcnnousukulmat. pysäkkien paikat ja kåånlöpaikan
siiainti sekä haet.an kLrlieltajien laukotilalle
paikka. Tämä vaihe kestää )leeisä noin 5l0 \'udtta cnncn liikentcen al.ift,mkrr

Liikcnnclupa haetaan noin %-l vuolta
ennen liikcntccn aloittamisra. Liikennelulassa rnååritellåån linian tarkka renti.
liikennöintiaika iå \uorovalit. Reitti kuva-

cri kcllonlioille.

ia vuodenajoille erikscen.

HKL:n oikotoulut
suunnltelloon HASTUS-

imlossa uu-

den alucen kaa!oituksen yhreydessii.

llKl.

nerkitry Dsäkkien

paikat. P)säkkicn paikoisla päältää HKl.:n
toimitusjohtaja. Liikennöi|tiaika määritelliiån kullekin päiliitlypilleerikseen eli maanantaista to6taihin. pcriantahin. lauanraisin
ia sunnuntaisin. Liikcnnöinlitihets Däärilel'

päi!ille
lccnså kaupunginsuunniltelu\

lfdföksiä.

taan kadalla. iohon on

Uudcn ruitiolinjan suunnittelu alkaa
y

YTV,

oikotoulu- io lyövuorosuunnitteluohielmollo
InSTUS
n

on kanadalaisen Giro Inc.:n mo'

jpuolinen kaupunkiliikcntccsecn so!eltu'

!a aikauulu-.iå 1)öyuorosuunnitteluohjel,
nrisro. ioka on käyrössajo 210 linja'auto,.
raitiotie- ja raulalielhtiöllä 23 mdassa maa-

Aluksi ohjelmalle on anneuava pcrue
riedor liniasta. jolle aikataulua su!nnitellaån

$nrrrol

2) värinisreiden ninrer.ia koodil (ryhcn,

tcet. io ira kä) retåån sisäisessä rapodoinn is-

3) p)saikkien nimet.ia koodil (8-numcrcincn tarkka p) säkkirunn iste I sekä eläis)'Idet p)säkiltä roisclle metin tarkkuudella
(nämä ricdor siin)!är matkuslaiainlbrmaa-

rioiiiiestclmiin)
.1) matka-åiat !älipistcenä roheen e.i liikennöintipitirarlyppcinä ia kellonaikoina.
Matka-aiar voi!at ollajoko kaikille kyscisrä !älimattaa käyrtåville linjoillc suunnilelluja !erkkomarka-aikojarai !ain suun-

nnell.!alle )ksitlaiselie liniallc råätälöi1),iå

njan lAgEalinen aikataulu Peramlehenklo 5 30 - 10 30.
Yin vaakav va Peråmiehenkatu ja siitå
alaspåin Kauppatori, Håkår emeilo .
Urheirutålo Siurcnkaiu (lVåkelånkadun
r sleys) ia alimpana Kåpylå. Pystyviivat
vasemmalta oikea le ovat luntirokuja 6 - 10.
Sin seiviivatovat injan lAvuorcja violetil
liflan 1. Koskelår hallin tuloija paluui
näkyväl graalisessa åikalaulussa ulossuuntautuvina vivolna.
L

katu Kåpylå
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Pttakawnhseudsa ioskkoliike teen reiuisluhniue|Bta
måtka-aikoja. Raitio- ja metroli;kerteesså
kåytetä,tln vain verkkomatka-aikoja, koska
vaunut eivät voi ratave.kossa ohitella toi-

- 1HKl-Raitioliik.^n.
0€ 0301
27 t]a.O1 Ma.To

siaån vapaasti. Bussiliikenteessä voi olla use-

arnpi matka-aikaverkkopåållekkäin.

sen

tar-

jolle aikataulut luG
esimerkiki syksy 2003 keväi 2004

7) Liikennö;ndkausi.

daan

Matkustajalaskenlalielojen perusteellå
mäåritellä linjalla käyt€itäväl todellket vuo.otiheldel j a niistä selviävåt myös
e.iryislarpeet, kuten joidenkin työpaikkoien
poikkeukselliset alkamis- tai pii.ittymisajat

voidd

Äkotoululo rcidoon
luodo kohdellc lovullo
Luomallavain 1åhtöjå päiitepysåkil*ltoiselle liikenneluve miiilritlelemällåvuorovålillå
ja k€tunmalla lopuksi luodut låhdöt låhtöketjuiksi €li vuomiksi tai luomallaensimmäiset låhdöt l;ikennöintiluvan mukaisesti
ja sitten luomallajo tehdyille låbdöille paluulähdöt, jolloin låhrö.jen ketjuttaminen on
helppoaja pä epysäkeillä olevai natkustajien palveluajal yms. tulevat varmåsti huomioiduksi sopimusten muka;sesti.
Liikenneluvan lai malkustajamäå.ien
mukainen liikennöintitiheyd€n muutos otetad huomioon luomallauusia lähtöjå aikaisemmi' luolujen låhröjen våliinja ketjuttamålla ne vuorostaån. Liikenteen haraentaminen tapåiluu vastuvasli poislamalla
lähtöjåja låItöketjuja. Lählöjen vålit pyritttln saamam tasaisiksi er; kellonaikoina
(ruuhkassa n. 7 min ja påivållå n. l0 min).
Ohjelna huolehli; matka-ajan muutoksista eri kellonaikoina aikaisemmin luodu
ma*a-aikata!lukon mukaisesli, mutta suunnittelijalla on nahdollisuus nanuaalisesti
mnutte nåt*a-aikm balutes@. Muutostse voi olla esimerkiksi vain johonkin yhteen lählöön kohdhtuva suu.i matkuslajamå&ä lai viive.

Lähtqå voidaar luoda mtös johonkin
måårätlyyn välipist€eseen kohdisletluina.
jolloin ohjelma laskee låhtö- ja tuloajat
päålepysåkeille. Tåtä tapaa kåyletäån mm.
einalla iiedettyjen kouluj€n ja työpaikkojen
tä6målåhtöjå suutriteltaessåKun aikaraulu on "valmis". lähtöihin liitetäln taflittavat huomautuskoodit, jolloin

4

A2003

KT

Hl UIIfuT2

ST

H603

KÅP

7lO 7:04 7:00 6:56
7143
7:27 7:33 7iA
a:25 va19 314 6iog 7159
A476M1
3:35 3:45 351 3:56 9:01
KÅP
KT
H'I UT1/IIT2 SI
9137 9:32 9:27 9rA
^
9:56 10:01
9:45 9:V
10134 l0 29 10:24 l0l5
1A42 1o:4!r 10:53 10:54
v11:31 11:26 11:2t 1l:12
tl:46 11150 ll:5l5
11 39
12:2A 12:23 12rA 12:09
12:8 12:4 1217 12.52
V13:25 l3:m 13rS 13:06
A{@M1
1333 13:40 13145 13:50
14:22 1411 14:12 14103
14:30 Vr.4:3? 14:421 14:47
A412M2
HI UTI/IJT2 ST KÄP
PMK KT
15104
15:29 VlSrU 1513 l5l3
a476q2
15!a 15:47 r5r€.4 15:59 16:04
16:43 16137 15i32 16:27 1613
16:52 17:01 17:0€ 17:12 17:17

Libjmhall; ja hauireitfien tiedol
kalustoja

0? rl5 02

719

pysäkkitiheys. Bu$;linjoillakåytettlår myös
reittikohlaisia matka-aikoja.
6) Käytettåvissä oleva

I

KH

A&2A1 V6:29

es;mer-

kiksi keskusralinjoille, esikaupunkilinjoille
ja seutulinjoille kullekin omansa. sillä niillå
on yleensä på?illekkäis;llå reitiosillaan €rj

5)

VUORO

H604
,

KH. VA. ST
sT - VA . KH hånikfu€l pååne pååleprsåkinå
hallisla
Elei tul4

src

måtkusiaj;lle jaltai kuljettajille voidaan kertoa esim. k€sken vårsinaisen reitin alkava'

lähdön lähtöaika ja -paikka iai vaikkapa
liiryntä johonkin muuhun linjm tai liikenYksitlåisen påiväOyppikohtaisen aikåtaulun valmistuttua sen sisällöstå saadaån

'

matkuslåjapalv€luun käybnåvåaika
sekå muul a;kalauluun sisälryvål ajat
kalustotJypeirnrin
matkustajapalv€lussa ajettavamarks

Kuljettaji€n työvuorosuunnittelua varte.
lfidöt ladataan
MulTl"aikatauluun. iohon esim. yhden

yksiitäisien aikatauluien

varikon kaikkien linjojen ko. påivåtyyppinä
ajettavat låhdöt kootaån. Jos HASTUS-oh-

j€lmistossa yksittåise. linjan aikataulua
muuletaan, niin muutos nåkyy myös

vålitiG

mäsd työworcsuumittelm Ml-rljll-aikalau-

matkuståjåpalvelun ed€llytt&nån
kaluston mäirä kalustoqypeittåin
(esim. nivel, matalalatlia)

ja tulee mukaan työvuorosuunnitieTyövuorosuunnittelussakin
ensimmåiIuun.
påivåtyyppikohvaihe€ssa
laåditaan
sessä
hisia ryöpåiviå,.jotka sitlen lopuksi yhdisretäån ryöaikakoosteiksi (Rosrer) erilåisill€

Kun liniar kaikki påivåtyyppikohtaiset

aikajaksoille.

sekå edkseen

halli.eittien alkat

kalusrotyypeiillin

-

neuvonta asiåkaspalvelussåan. Suoritelåskenta- ja -seuaniajå'jesrelmastå så4darn tiedor l;ikenteentuottajien liikemekoryauslen

Iussa

aikataulur ovat viineisleltyinå vålm iina, ne
siin€råän muihin jfi estelmiin. HKLrlla ai"
karaulut siinetäin aikåtaulujen tulostusohjelmaan HA[U:un, viedäån YTV:n JORE-

Työvuorosuunnitt€lun lopuJ.si ohjelmasra tulosl€laan ns. woroaikataulut ( yhden
vaunutauton påivän aikåna ajetiavat lähdöt)
ja kuljenajien ryöaikatiedot sekå si;n€tåån

tiedostoih;n muiden jårjestelmie. käytettåväksi sekå HKI:n suoritelaskenta- ja
"seurutajårjestelmäån. HAITU-ohjelmasta
tulosteraan HKL:n aikaiaulukirja, yleisöaikaraulut ja pysäkkikohtaisei aikalaulut.
JORE:a p olestaån käyttää YTv:n puhelin-

vastååvat tiedol tuotantoyksiköiden €ri ATKjärjeslelmien (Helmi, top, radio, rahastus

,b^"oI

yms. j tujestelmå0 kåyttöön.

suvlTAutuT 2003
Trllilscn hullja onralh laldh ruonen yleisöaihtalluista, Esimorkihi vu0rommrroih
Jnni lnllish- hi hdliinrjorilojr on lurhr odottae. liioin ios losi- jr trhidhhrhl ov.t
'prudähdöilffin" senrrl {mili te*oiltet sltii låhl6.id muiltu kuin ruuhh-oilojen osdtr
ovli

!.mr

, m villtämilti 0in0 ndlihc, i03

r

eEmE[

liMön rj&ftin eri ailona eri vuoro.

isii 6nn .rruruuhhNr, iolloir lätliiriEt losin i. hlyon
kcslcn orrt srmojr. TahirilenE nroni ruufkwuoro rloillo j0 lruddh jr yrshd$li joid,ildn {.koyuorojln ulosr.i0t a,rt vrsh aamururlkrn lynnylsellä. Kruillä tiolorlir ruo ru{thworot ovlt hrllir pr{loilh ja ajellisesti srmrsre lildössi irru lollo 6ir 7välilla orldr
lliinhiin on ussin vrrsinkin

jolin v*ioruoro.
oli

ha.nuksenjälkeen erikokuuslienee,e å
linjat 39,39v ja 45 olivat kokonaan kesåtauolla ja bussi 39A ajoi alvadinsa-

jatkavat iltåar, nelosellajopa yöhön åsli. Sen
vuoksi vieroksun nimityksiå våkio-ja ruuhkavuoro sitä paitsi kumpaakin "tyyppiä"

vähennetty liikennenå melko tasahesd linjalta kuin Iinjalt4 lällä kertåa supisteiåån Hakdiemen kahden linjan kusiannukella.
Käpyläläisenå mietin oitis. enkö ole tffpeeksi käyttänyt ykköstå. Sekin voi olla,

saattaa ajaa milloin miiåkin työvuoroj4rjestelmää noudattava kuljetiaja. Ei siis kuten rdnoin, jolloi. melko vamasti ruuhka-

muna totuus on, eflii kå)1tåhin usearnminkin

tlkin.

jos a) ykkönen kulkisi sroraan keskustaan
ja ehkå h;ukan useffnmin sekri b) jos joten-

Nyt, kun liik€nnetuotmnossa on jo vallaoså uusista kåålimadohrå/matomatalista/
loisista lienee jo tarkoituksenmukaista saada yleisc,aikatauluihin merkinnåt normaal;a
matalammista låödöistä. (Huoml epåsel-

Tavatonta e; ole myöskåän se, että iltaruuhlan mentyå liikenteestä poktuu k6a
vakiovuoroja ja ruuhkavuorot puol€staan

oli ruuhkkuski, vakioihin ti€rysii
riitti muitaidn.
voorossa

Josjoskus ehdin ryhdistä)gätutkimusteni kanssa, din såatanpa noistakin asiohta
mainita, mutta ålkåd turhaan odottrako.
Tätä luonnostellessani sain vasra hal-

tuuni uudel k€säaikataulut, joila aikan;
tu*ailtuani päätin rehdå raportin. Itse asia,
eli spåraliiken.e, on ainakin kesällå säås-

tynl

muilta loin nomaåleilra kesäsåånöiltä
Sattumalta samans påivånä Ylen Uudenmaan

uutisi$a kehuttiin maasta taivaaseen

H€lsing;n mideliikenneja sen keht irrinen.
Mikäs sen miellytråvärnpäå!
Äskeisestå ei hlunut viikkoakm. kun
sitten k€ståvån kehityks€n todellinen laitz ilmeni: kaksi €iriolinjaa loperettaneen. En nyl
joutaisi noihin liik€nteen supistussDunnilelmiin puutlumaan; diden puimisesta vd-

sinkin nåin etukäteen ei syntyne asialliste
tekstiå. Mutta puutunpa tietenkin: noin

bm-

menen vuoden aikåna kåsvaneet ratikkåliikenteen vaunumåltåt romahtåvat entiselIe tasolleen. Vuonna 1993 laisi liik€nteessä

olla vähin mäfå vaunuj4 83, ja nyt ke.t!heitolla ollaan pältymå6så samåan tilåntee-

seen. Muua hiukan eri keinoinrtuollo;n

kin sahin lungetlua kakost€nvaunut nivelen
ovesta sisåån ilman mutåsahaa.

Jos nyt julkisletur sup;stukset sellais€naan syntyvä1, niin kenttåhavainloja en tulevaisuudessa pysty tekemäln kuin ruuhka-

aikoina. Ykkösen liikennejos loppuu kokonaan

ja vain lA j ilå nykyisine liikennöinti-

Påhkinånkuor; oli siinä, joter as;asta
kiinnostunadomar kaintäkööt sivua ainakin
kermn. Aikatauluissa riinää irse pähkinöi-

vyyksi€n vålhåmiseksi Dikäiin €dellisistå
varsink@ viimeinen, eikuulu omiin nimityk;;ni.) Liikemetuotannon kä)tåntöihin on
tosin kuulunut se. että mkså tahdsa vuorossa saattaa olla ninkålainen vaunu tahaF

Ehkei hätä ole

ihd niin suu.i:

kåpyläIåiset saivåt piderlyå oman kirjastons4 ehkå
spåraliikennekin s$lyy -joskin pelkäån, e&i
kaik€sta huolinatta ykkösen liikenne våh+
nee. Ja reilun I 5 vuod€n kitkuftlunjålkeen
kakkonen
lskatå olemartå: håvisihån

stta

Nyt kun kutakin vaunutyyppiå on yllin
kyllin käylenåv;ssä, niin hyvå periaate olisi
mi€leståri sijoinååpari-kolnevaunuajoka
sa.

linjalle ja loput sitten vaikka Töölr,ön ku
siellå muutenkin woroja piisaå. Nyt ei vielå kuitenkasn voi olla varma miståän kalusto-

linjeyllä-

sijoit*sisrajot€n puhukaåmme siis itse åika-

noinkohan?
Aasinsiltojen kautta pååståån tåas asian
viereen: en uskalla aNaillakaan, mitå lähitulevaisuus tuotulles$an. Bussiliikenteesså
kur supislukset ovat vårsin merkittåvåt jo
n)'t. Busseilla nimittåin såästökienos kohdistui jo kesåliikenteeseen ja kåytttön otettiin keskikesäi aikalaulut, joila on viimeksi
tainnut ollur kåytösså yli l0 vuotta sitten.
Useilla lirjoilla vuorot vähenivåt ensin kesåkuun alussaja vielä uudemman kenanju-

lauluista, tåssä venailua lärnän ja edellis-

linjan kalustokin, miksi siis itse

piråä

$runof
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kesä kesä kesä
2001 2002 2D03
a77
544
978
978
11 11 11
666

2
3B
3T

4
6

455
666
11
I

7B
8

10
yhteensä

71

69

I
69
nu'

meroita lukiessa. Viime kesä kului poikkeuk-

seiskar olival poikkeusreilillä jo
sineen
pari vuolta sitten jolen toissa kesän näh_

ja

kyllä on (jos ei kyuåseiskoilla)
Påiviikohlaisesti linioia liikennöidä?in seuden siiåstöå

tlnlot I lo lA

Ykkösille.jåi poikkeusliikenn€ päålle Aikalaulul ovåt samat kuin viine kesånä, jollo;n
yksi vuoro vähennettiin sen varjolla" etiä
reittiosuus Eirasta,/Kauppatorilta Kallioon
oli päällekkåinen kolmoslen kanse - tietenkåån huom;oimatta Kåpylän tarjonlaa!
Kåpylå?in päåsee siis päiväsaiken noin I I ,5
minuutin vålein. kun kienos kesl&i 57 mi_

nuutti4 multa ruuhka-ajoiksi vuorovälit
hiukkasen tihenevål. noin 10,7 minuuhi;n.
kun liikenteeseen tulee pari ruuhkavuoroa
ja lA:n kierosaika on T5 MuiUa linioilla.
kun käytösså on seka påivällä ettii ruuhkas_
så sdat vuorot. vuorovålit hiukan kårsivät
ruuhkå-aikojen koinaessa. Tosin ykkÖseltii-

kin löytyy kello l5 a;kaan edelleenyksi l5mi.uultinen väli: kun viimeinen I låhlee
Kauppatoriha kello 14.50 ni;n ensimmäinen
Ei.asra lähtevä lA (klo 14.56) ehtii KTlle
vasta 15.05. Pitemplti linjaå paikkaarnaan
saapuvar kaksi ruuhkavuoroa ajavat yleenså linjojen eteläpäåhån, mutta ndsså kesåtauluissa sinne ajaa va;n vuoro 104 (KTrlle
14.50) ja saa pe.iiänså vuoron 105 vasta
Käpyläån ehriessiiän (siis sTlla 15.18.)
Huomioilavaa kesålauluhsa on se, että
1A:n iltarouhkajatkuu kes?in lullen taas tunimeinen lA
nin p;tempåån. Eli talvella
låhti Kåpylästå I6.30ja Eirash 17.04, n;in
kesäåikana liimeiset ovat l7.34ja 18 07.
Jotåin viilausta vuoden takaiseen on

km

mikå tässå n)1 tfkoitlaa vähäisiä låhöaikamuutoksia: I Arn muuiama aårnun ensimmäinen låltö on aikaistunut multa muualla påi
vånminaan. kuten lauanta;na. ei nuutoksia
lie. l.åuantainahan on liikenteessä vi;si vuo-
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ma-pe le
päivä päivä

3B

8

8
8

8
8

11

11

6

5

6
5
5

8
10

6

6

9

9

vht

69

67

6

6

ros 55 minuulin kieroksella

ja

2l

loppu-

I 7 saakka kuten a.ki-illoina
vuorot vähenevåt nel.jåån ja

Unlat 2,38 lo 3T

on 48 minuultia niin vuoroväliksi tulee
vi;dennestunti. lltaruuhkan aik@ kienok-

seen tulee nylkin 49:s minuutli, jolen
vuorovål;haarukasB löytyy l2:n joukosla
yksi l3-m;nuutlinen. Tarkkd ottaen aika_
tauluista Iöytyy lalveen nåhde. yksi
minuutlimuutos: l;njan toinen låhtö ternindlista on aikaisiunut minuulin (6.56 ->
on kop;oitu 14.10 2002

päivåty istä. Jos talven äikatauluista siis kirioilintdkenmin viimeki. n;in lukekaa siel'
rn. kun vielä voitte: seuraavallå keflalla ei
kakkosesiia välttitnåltå ole juttua tlmånkiiän

Edelliskesään ve.taaminen ei onnhtu
kolmosilla, niin erilainen on reitti profiilillaan kuin po;kkeusaik a. Sen sijaån niille
pätee s3ma lolearnus kuin kakkose€n, eli

lal'

viaikataulut jäiväi voimaån Arkis;nja lau'
ånlåisin vuoroja on 8, sunnuntaisin 6. Vas'
taava$i vaunuja kulkee 7-8 minuutin, sunnunlåisin 9 10 minuutin väle;n

tinio 4
Ruuhkavuorojen poistuttua liikenteestä nelostå ajetaan amusta illaan I I vuorolla tllaruutkåssa 66 minuulin kienoksella vuorovälit håfleneval6 minuutdin kun ne päivålla oval hiukm alle. kienos on 64. Sa'roin
on lauantaisin kieros 64 minuuttia ja vuo.oja ll. Sunnuntaisin taås on liikenteessä
seitsemän vuoroa. ja vålit oval tasaiset 9
ninuuttia. iltaa kohden aåf istuksen venan

-t^"oI-

5
6

5
5

3
3
3

viime

4
33
kesänä

314

4

10h2

kun;kd

Ienkki hiddti

linjaakolnisen minuuttia suuntaånsaja nyt,
kun, Aleksin johdosla suoremmalla, reitillå
kulkee kurakin åjanjaksona saman vermn
vaunuja. on vuorovåliftin hitusen tiheämmät. Vuosi sitteh, eninmillåän 72 minuutin

Kuten monesti ennenkin, linjojen 2, 3B ja
3T aikataulut eiväl kesäksi muutu EiPälosiad: kakkosb ajelaan kuluneen talven tap@ neljäUä vuorolla koko l;ikennöintiajan
eliarkisin n.6.30 18.30. Kienosaika kLin

lfidöt

yö

314

6
7
6

6
6
47

I

vuorovälit hanenevat noin l3:een

6.55), nuut

6

5
5
6

iltapåivällä klo

kello l8

ifta

4

3T
11

su

päivä

5

7
4

5

2

7B

Såästöä ei ole vuoron vuoroa ainakaan

6

ruuhka

kienoksellä- vuorovälil ollvat 6 ja puolen
minuutin luokkaa mutta nyl siis keskimåä'
dn 6 kun kiedos on 66.
Ruuhkavuorojen poistuttua kesån ajak'
si liikenteestå muutoksia lalviaikatauluhin
nåhden on aanuruuhkan aikaan sekå puolestapåivåstä no;n iltaseitsemåön. Mlina
ajanjaksoina on nelosenkin aikataulul lalveen nähden samannåköiset. Iltaliikenne
hwenee huomattavdti kello I 9 alkaen - ios
nyt vajaan kynmenen minuurin vålejä voi

Yöl;ikenleeseen'lisåtty" yövaunu kulkee edelleen joka yöi muulanan vuoden
ajanhan aden vaslaisina öinå linjalla oli vain
kolme vaunuaja vain vi;konlopun aikana
neljäs vaunu kulki. Nlt joka yönå on s;is
neljå vaunua j a vuo.ovålit oval l4 minuut_
tia kieros on 56. (Viime kesånå l5 ja 60 )
Mikonloput - ei pelkiistäån nelosella
vaan

kaikillalinjoilla sujuvatympiirivuo-

så6oin liihtöajoin. Lauantailiikennehån
alkaa kuuden aikoihin noin 14 minuuiin
våleillåja lihenee 8jålkeen silen, etä puoli
kymmenen aikaan on ulkona nuo I I vuo'
roa. Ilka kohden li;kenne hanenee. ensin
den

ketlo l6 aikaan ajaå kaksiworca halliinja
kello l8 aikaan toisei kaksi. Liniallejäåsiis
kiertänåån seitsemtln vuoroa. Arki-iltoihin
niihden vuoroja on kello 2l jälkeen saman
vermn, mutla låhtöajal sanoin kuin kienosren pituudethieman vaihtelevat Yöliikente
kuitenkin hoituu kello 23 jålkeen kuren arSunnuntain varhaisaanuun palasi jokin
a;ka sine. neljås vuoro, muutaman vuoden

ajan tuolloinkin ajedi;n vain kolmella
vuorolla. Vi;dellä worolla taas aje€an kello l0 ll ia loput kaksi vuoroa tulevat lin-

jalleioennen puoltapaiviiä. Sitlen onkin ne
mainihn vhdcksän minuutin välir

Unlo 6

kohden kieros putoaa hiukan aue tunliin.
jonka kusrannuksella yksi vuoro voidaan
ajattaa halliin en.en iltakahdeksaa vuorovälien juuri kärsimåtlä. Toinenkin\ruoro aiaa

nuntain alkuillasta vähemmän aikaa. olennxe vääråssä sillä VaUilaan ehliessåån ovat
sunnunlaivuorol kuluttaneet tuon lisäminuu-

elä puoli kymmenen aikaan ja

tin. KäIlännössä sik aikataulul ovat yh-

Totesin vasla äskcttäin. eltä löytyyhän

Koskelaan

ralikkaUikenleeslå toinenkin ciyölinjan
yövaunu kuin liniaha 8. (Yövaunu lässä
tarkoiltaajälkcen puolcn yön halliin ajavaa
vuoroa.) Se ilncsr) i vaivihke viime syksy-

Hietalahden 23.231ähtöön saakka vuorovälit vaihteleval l3ja l4 minuutin !ålill455
minuutin kieroksella.
Kutosen lauantailiikenne alkaa kut€n

näjaon nimenom@n

v;ime kesänä nuttei kestä samoilla råileilla
lunliakaan. Viime syksy.ä voimaan asluneiden aikatauluj en mukaisesli kaikki lauantai
amun linj aue aj alal vuoot låhlevåt Paavalilta.ennenhän puolet vuoroisla käväisi linjalle lullessaan Vallilassa käåni) mässä kohti ensimmäistä låhtöä Arabiasta. Samaa on
vuoden takakeer vain se- ettåensimmåinen
kierros kello 8-9 ajeran kolmella vuorolla.
jotenkuren I 9 minuutin j a sen jälkeen loput-

se

vuoro.joka lauan-

laisin ja sunnuntaisin ajaa kieroksen pitem-

piiän. Lähtöaika Hielalahdesla on 23.36ja

Koskelan sisaänajo on siten 0.03. Arki
iltoihin nåhden aikalaulul oval samanlaiset
kello 20 jälkecn mutla tuolla kysekellä
!uorolla on !iikonloppuisin ' yliniiäräinen

kieros.' Ad(isin siis viimcinen Hietsun vuoro låhtee 23.23 rnuttaviikonloppuisin v6ta
23.36.
Kutosen åikalaulul muutui!ar 1ä)dcllisesli viime kesän nåhden. Vuoroja on li;kenleessd samån veran kuin ennen. illå-

kin vuorot mukan luk ien raen n,nnin

k

ier-

m utta lähtöajat muutruivat siså|låen niin ens;mmåisel kuin viimeiset lähdör. Kutosen aikataulul ovat kopioita !;ine talvesta mutta
tielenkiän linjd kolme ruuhkavuoroa eivå1

ruksella l0 minuutin väleillä. I0 minuutin
välejäja lunnin kierrosla dinåä nyt pitempäån kuin viime kesänä. silloinhan kieroksesta hålisi ninlutti pari noir kello l3
åikaan.ja vuorcyålitkin olivat sitlen 9 10.
Nyt tlnnin kierosla riittåå melkein kello I 9
saakka jonka jålkeen aikataulut muu$uv4r

liikennöi.

arki-iltojen lastaaviksi. Ainoa ero kello

Olenkin sitä mieltä. enåjos kerran vähennlksia lai lisiiyksiä liikenteess:i ole. miksi
lurhaan muutanaan åikåtauluja muiltakaan

19.30jålkeen onkin se 'yövaunu.'
Sunnuntaiaikataulut ovat puoliltain lautair kopio;ia: niminåinArabian läldö1(o1tamatta huomioon muulåmaa poikkeusta)
oval samat puolenpäivän jälkeen kuin lauanlaisin mutta Hietalahdesta låhdetäiin illm
mi(aån rn inuutiå aiemmin (viclä ihapäivällä
Hietsunkin låhdöl oval sarnoja.) Piiätclles-

liikenteesså (21 23) jopa yksi enemmån.

osin. Toisinaan muutoksel ovat tietenkin pa-

kollisia. muiden muassa työvuorcjen laådinnan edislyessä aikalauluihinkin saaltaa tulla
Kutosen årkiåmut alkavat biukan kuudcn jälkeen. puolikkailla sivu;lla Paavalin
knkolta Hictalahleen jo 5.43. Ensin viideUä
vuorolla jå sitlcn seitsemåltä kaikki kuusi
vuoroa ovat ulkonå. Amuruuhk 6l mi'
nuutin kierosaika p;tenee puoleen päiviiän

sårnme tuosla. cttå kierokseen kuluisisun-

Puokapäivää ennen. kello 9 alkaen
l;ikennöidiiäo neljållävuorolla l3-l 4 minuulin !ålein kierroksella 54 minuunia. Kello
11.25 ja 11.55 linjalle saapuu lopll kaksi
vuorcaja sitlen siis melkein lauanlain malliin.

tiniot 7A io 78
Vieläpä seiskoillakin on tånä kcsänä hankalahkoa tehdå veiaih.ja. koskaAlcksin valmisturtua reilti pileni entise€n miltaansa.
Vuorcja on liikenleesså sanan venan. kierros vain kestiiä pa.i-kolme minuuttiapilcmpaiän. jolen onpa vuoro!ålilkin silten hiukan
Viime kesään suu.impana erona lienee

kuitcnkin se. että linjoia operoidaan laas
om6tahallhtaan. Koskelasla. kun ne viime
vuonna olivat lainassa Töölössä.
Seiskojen kcsäss:i pari ruuhkavuoroa on
molemm il€ puolilta pohsa eli vihi vakiota

kie.tävät aamuseitsemåstä iltaseitsemään
vaihtelevasli 4i 47 minuutin kieroksella.
A-puolella lienos on 45 minuutti4 iharuuhkassa46. B-puolella pääs6än ensin pa'
rcmpaan tulokseen 43 m inuulillå mutla iharuuhkde kieros kohoaakin peräti 47:åän

ninuuttiin. Vuorcvälejäsiis löy0f niin kalF
deksaå iå yhdcksää kuin kymmenenlåkin.
lllåruuhkaloppuu TAllajo kello l8 kur yksi

mennessä 62reen, iolloin vo;tåneen vielå
puhua l0 minuutin våleistä. Illaflruhkassa
nåyltåä olevan. kuten siisralvella, pedti65
minuutin kieros. mikå lienee ymmårrettävåä koska kutosella on oman kokemukseni
mukaan matkustaianäärä1 1isääntyneet

(ilas-

toja en ole tutkinut.) Iltaiuuhkan vuorovåli

on keskimäärin niltei

ll,

käy1ånnössä

vuorcväliharukkaon l2- l0' l0- l2- I L Iltaa

Raitiolinja 4 on kesåisinkin vuorcmäålål
tåån Etikkalinjojen "kunkku' 11 a(ivuorollaån. Talvella vaunuja on illiapåivållå peråii
16 liikenieesså. Kuvasså kohtalaisen våhån
aikaå sitten modenisoilu Nrl HKL 36.
Edesså eienåå ole tafifiikilpeä. llmeisesti
latikoita ei jatkossåkåan aiola stoittaa
seululinjoille. Kuva Juhana Nordlund
25.3.2003, Helsinki

$nrrrol

312003
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sen vuoroista ajaa

halliin; vuorcvålitkin 1ip-

puvat sanallå I I :een. 78:llä puolesraan aje-

l@n viidellå vuorolla peråli 20:een asti. Itse
ilraliikenne alkaakin s;;ttja molemmillapuolilla on l;ikenleesså loppuun saakla kolme

TAlla liikenne hoituu hiukan epåselvästi
joka iltaed aikataulur mukaån. Kienos kestiå 4l minuuttia. sunnuntaisin vain 40. Illan viimeinen kieros alke Pasilasta arkisin
kello 23.07, lauanraisin 23.03ja sunnuhtais;n 22.54 ja halliin lähdetä?in sarnoillasijoilla
.llelä 23.46/23.42123.32. Liekö tuo arki-il
lan halliinliihtö sitten sellainen yövaunq tuv
kin. sillä5e aj@ Koskelaån sisäån "jo" kello 0.00 eli ei suinkaån iälkeen puolenyö..
7B:11ä halliinlähtöj å. iotka kaikki ajetan
Senaatinlorilta Sömäisiin ja sie16 Koskelaan. ei nyl olekaan missäån yleisöaikatauluissa ilmaisru. Ehkähyvä, ainakin illan
viimeisten halli;n1ählöjen osalta. malka kun
katkeaa jo reilin puolivålissä, eikå se aina
ole matkustajia miellyttänyt. Nuo låhdöt
kuilenkin ajetaan: viimeinen koko si!'un läntö Senaatinrorilla on kello 22.52 multa sinne

Sörklen taivaikla

Kustaa Vaasan

lielle

vielä, såmälla vuorollatietenkin, kel
lo 23.34. Lauanlåisin ja sunnuntaisin TBllä
on keskenäln saina mutta aJki-illokla eriåvå
aikataulu, illan viimeisei oval kymmenklnta ninuuttia eli melkein vuorovälin ver-

men

linjoilla pitkålti oli la;ta. Jo aamun en-

simmäisellä liihdö11å vallilasla 5.302 kesråä
Salmisaaren minuutin pitemp4ån (tai siis
taukoa lienee minuutti enemmån.) Ensimmäinen lähtö Salmisaå.esta on 6.00, sittemmin ajeraan noin l3 minuutinvålein. seirsemän jälkeen

kaiHlla kuudella luorolla 9

l0 ninuutin våle;n kun kienokseen kuluu
5? 59 minuuttiå. Tålveen nåhden eroalaisuuksia syntyyjuuri siilå. et1å kieros kesäl-

- ffki-iltoja aikaisemmat. I llåHenoksel

kestävåt viikonloppuina (42 min) våhemmåi

kuin arkena (43-44 m;n.)
Viime kesänå viikonloppuliikenteessä
oli myös v;isi vuoroa, ja heroksella40tuli
vuorcväliksi peräti kahdeksan miruutlia Nyl
Senaåtintorin lenkki lisäsi kiedok€en kolme-neljå minuutda joten vuorovålihn on
lähempänä yhdeksiiå. Vaikka onhan se edelleeb rihein sunnunBiliikenleen vuoroväli,
nelosellakin välil ovat "vain ' yhdeksåi mi-

janoin

9

kello l8-20) 41 45 minuurin Henoksillåja
neljä11ä\norclla ajettavia'osuuksia'' jolloin
vuorovålit ovat l0-ll minuutiiå-

Unio 8
Kasilla ei talvi-ja kesäaikålaulul ole la;n-

kaan suunniteltu såmå. kååvan mukam
(paitsi tietysd v;ikonloput) kuten Hakanie-

I
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riisi.joskin kienos-

m toisten

välillä myös klmmenen minuurin piiäslä. Kcllo 2l jälkeen aikatauluja tulee katsonan årki-illoista.
Sunnuntåiliikenteesså on. kello 9 alka'
en, kolme vuoroaja noin 50 minuulin kieF
roksclla välir ovar noin 17. Kirkonnenojen
aikaan linjalle tulee loput vaunuljaviime;
nen eli kuudes

sla

aå

Pikku Huopalaldesta

sän iharuuhkassa kienos on 59 minuultia

siin minuulinvälein 55 minuutin kieroksella

llalvella

6(Ml)

ioten alle

l0

minuutin

keskimääräisesså vuorovälissä pysytiun!

lltali;kenteen myö1å Iiikenteestipoistuu

l9(l kpl) sekä 2t2212kpl.)
jonkajålkeen vuorovälit ovat l6 minuuttia.
kienos 48ja vuoroja tierenkin 3.
Muurajulun juurta on kasisla tålläkin
kertaå vaikea keksiä: viime kesån aikaiaulul
taidefl i;n kopioida sella;senaan. Tålviaikavuorojakello

h;n nähden suurin muutos, jotajaksai
alati loitotta4 on tielenkin se. etiå myös aiki-

taul

;xais;n aja jällcen luo'yövaunu," Saln;
sdesta pä:isee vallilaan vielä23.42ja siitä
vielå Koskelaankin.

l-inio lO
Viime kesään nähden kympin arkiliikenteesså on vähennystå pa.i vuoroa. Ny1 on
koko pdvå' Iiikentcessäva;n 9 vuoroa, kun

viime kesånä niitä oli ll ihailtavine viiden
minuutin väliaikoineen. Nyt 9:11ä vuorolla
loteutuu vain reilun 6 minuutin välit, kesåli;kenleen huomioon oltaen va6in ri;tlåvå
sekin. Kienosaika on jalleen kohonnul
57:äln minuuttiin, elipad minuutliaon talven tapaan linjalle kedynyt.

Kympilläniin ikiiän on suunnileltu ruuh-

ka"aj

ulkopuolisel"perusåikalaulut."Kel-

lo l9jålkeen liikenteessäon enää viisivuoroaja 55 minuutn kienoksella vuorovälil
liheåmpi liikenne ky llåkin jatkui tunfia pilempålrn, eli ajanj akso
vasta senjälkeen I

I

9

20 ajehi;n 6_7

ja

I mi'uutin välein. Heti-

kohla kello 2l jälkeen, vi€lä yhden vuoron
halliin ajaessaja kie..oksen 52-53:een mi

nuuttiinkiristyesä, ajelåan loppuilta

l3

l4

Lauantaisin liikenne ålkåa kahdeksan
aikoihin, noin l3 ninuudn välein neljål1ä
vuorolla. Kun seumavan iunnin aikanajoka
vuoron väliin ajaå uusi vuoro. niin womvälitkin puol;lluval. Totultua myöhemmin,
vasb kello t0.29. aloitlaa KorDpaanDäestä
linjan yhdeksås vuoro. ja kello l5 jålkeen,
kieFos Henokella håviä yksi vuoro liikenKello l8jälkeen vuorcja onkin en?lä

leestä.

ItrarfloI

eli löytylhån haarukasla kymmenminuultinenkin. Ilta sujuu kulen lauåntaisir mutta
!ähemmillä iuhliioilla.

Syys-tolven tuulet
Onnistuinpa seuram@ aik@ni ja kido;ttamaan

jo etukäteen (voimassaoll€ssa) syls-

,ikålallxislå Muttå voi sentMn: ei niistå
löydy muuloksia Nmpun vedå4 ne kun oval
samat kuin k€vain päåtleeksi hyllyielyl.
syysaikåån pålaltiin jo perinteiseksi
muodostuneeseen tapåan kahdessa eråssä,
tällä kenaå Töölössä sunnunlaina 17.8. jå
Koskelan suunnalla 3 I .8. Aikataulut ovat tosiaånkin tismalleen viime lalven näköiset.
ainunakaan

minuulin väleillåp$v;sin. Noiden

vålimaastosra lö}1 yy roisinaan (alkdlloisla

tapaiser

kello I1.33. Kello l8 saakka ajelaan yhdek'

ovat I I m;nuuttia. Talviaikatauluissa hiukan
Karkeåsti ottaen seiskoilla löytyy kesa"
aikalåuluhsa kolmenlaisla €rilyyppistä vai"
hetla kolmella vuoolla. noin 40 m;nuutin
Henoksellaja siten I 3- l4 m inuulin våleillå
ajetaår illalla sekä varhais@muisin; viidellåvuorolla kolnen vartin (+/-) kienoksella

a.billan

aika on ninuutin-på.i kireämpija vuoro seu-

lå kestiiäkin minuutin parivähempäin. Ke-

pä?isee

mn

nuo

m

inuuttimuutosh ei harya seu-

laniläpäissyl.
Jos jolakula vuorcmåtirål vielå kiinnoe
raval niin aikå!älillå 17.8.-30.8. on eninmilliiiin liikenteesså 78 vaunuaja siiten 3 L 8.

(oik. L9.) kaksitoista ruuhkakuskia hakevat
vaununsa Koskelasra, jolloin vuorojå on toivottalasti ainakin vuoden loppuun90.Nåistä nelosenja kympin eli Töölön osuus on
molemmksa lapauksissa 29.
Syysaikatauluisla siis ei enempä vuodenvaihleen låheslyesså tuUee kuitenkin
rekstiåenemmän. Jos aivan uusimmar suunnilelmat paikkansa tuleval pitämåiin. niin
ykkösen lauantailiikenne lopplu kokonaån
kuten arkiliikennekin luuhavasti lSrn jälkeen. Ruuhka-aikain välillå loppuu kaikeli
kahdelta vuorolk ajelut, ei onneksi kokonaan kuten alun alkåen lais; olla larkoitus.
Sen sij@n kakkosen osalta tilanne saanaa
pudota nollaån, j oskin uusimman suunnitelman mukaan sitä aietlaisiin Nokan ia kes
kustan !åli& mitå suunnitelmm temi "keskusla" tarkoittaa- en tiedå. Ja niksi sitten
Nokalle. kun sinne menee jo nelonenkin,
eikä Linio;lle. jonka kadut hiljennevä1 ryys-

tin?Ainakin parin kolnen vuoron håviåminen lienee kuitenkih kohta totta nutta niislå
sitten,varsinkin oman kaupunsinosani(Kåpylå) kohdalla, myöhemnin.

H@antoja Barcelondsra

Catalunya- FGC) sek4 muutmat yksityisel

HAYAI }ITOJA BARCE LOIIASTA

bussiyhtiö1.

FGC liikennöi metrolinjoilla U6ia U7
sekå mm. läh;junia- Espanjar mutatiet hoi-

taå Rentb

/

Rodalies -lähijunaliikennertä

1åhikuntiin ja kauemmaksikin.

l&hlonirn dussn loshs Bercelonr on Espanjrn loirebi s{urii k pudd - .stlloih oi
snnralueelL3,5 niljoon$. Se sijoitsee loillis-Esprnjrusr Välineren ranndle. Bqrcelonen
k?ivip voi ma ostaa rnckolla,
scltä

bussilb, lähijundb, kaporr.ideiurEllE, n0seonitiotlruulle

500 mehin korkeuteen yltåvål rinteer. Tämå

merkitsee ydinkeskustan ulkopuolella

jyrk-

kiä måkiå ja kåtuja, jotka kiemurrelevar
vuorislotdden lailla. Museorailiovaunustaja
usejlta buss;linjoiltåkin avautuu upea mai-

sma

alas k€skustaan köysiratoien huikeisla näl}miståpuhmåtlakaan. Katuelåmå
on etelåeurooppalaheen tyyliin erifiåin vil-

kata, kuin suuressamuuEhaispesåssä.
Barcelona on kaks;kielinen kaupunki.
Påäkieli on kataloniaja roisena kielenä espanja. Lähes kaikki opaslekilvet ovar kahdella kielellä, joukkoliikenteen infom@tio
yleenså vielä lisiiksi enelanniki. Kaupun"

einosilla iakaduilla on kuit€nkin vain kata,
lonianki€linen n;mi. Kataloiia ja espanja
ovat k;elinä hyvin lähellä toisiaanja kaikki
bdelohalaiset ymnånävät myös espaniåå

Bffcelonan metroverkosto kuuluu suuruudeltaån Emopan top- i OJistalle. Pituulta on
n. 90 kilomet.iåja asemia 125. Noissa luke-

Ll-

viel! kolnrslla viooredrlh cli funilularilla je lafidelh köysircddh,

Barcclonaa reunustaa kaålon puolella Välimeri, muilla suunnilla parhaimmillåan yli

,t/lelro

Joukkoliikenteen keskuspaikkaon Kalalon;an aukio Placa de Catalunya. Se on
useiden bussilinjojen låpikulku- tai liihtöpaikka (nm. lentokenttälinja Al) ja myös

lähes kaikki meirolinjai kulkevar Pl.
Catalunya -asemm kauna. Toinen suuri kes,
kuspaikka on Sants-asena joka on crityisesli Iähi- ja kaukojunaliikenteen låIlöpaikka. Kapearaideiunå puolestaan läitee Espanya-asenalta. Juna on nimeltäin Merro del
Baix Llobregal. Se liikennöi Barcelonan l*nsipuolelle.

missaovål kuitenkin vain TMB:n linjal
L5 sekåFcc:n U6ru7. Nåiden lisåksikoko
1äni ja kaukoiunaliikenne kulkee keskustassa låles

kokonen maan alla.

TMB:n netrcj unal edustavat e.i-ikäsiå
sukupolvia l960luvulta 2000luvulle. Junat ovat ulkoa valkoisia. uusimpien sisustus on musla-valkoinen. Muslat

nuovipenkit

ovat 2&2 -m odose. Vanhempien merrojunien sisustus on lånminhenkisempi janih"
säon poikitlaispenkilvaununreunoillå. Jotkut uudetjunal ovat "låpikuljettavia, nivelmallejå. Lähes kaikki ovat iln6roiruja. L I -

linjalla raideleveys on poikkeuksellinen
672 mm ja vaunutkin ovat 3, I m leveilL
Joillakin linjoilla asemat kuuluteraan,
tos;n hådin tuskin kuuluvåsti. Hyvin kätevå
ser sijaån on ovien ylåpuolella oleva linjakaavio, jossajo ohitetlujen asemien kohdalla
pald valoja tulossa olevan
I

Ulkennöltsllöl
Pääliikennöitsijä on liikennelaitos TMB
(Trdnspons Melropolitans de Baic€lona). Se
hoitaa suurimnan osab meiro- ja bussili;

kenle€stll köysi.adat sekå yhden vino€"
doista. Muira l;ikemöirsijöitäovat mn. Espmjan mulåliel (R€nfe), Karaloniån muta-

liet (Ferocanils de la

Generalilåt de

fta!

kohdalla valo vilkkuu. Ovet avat@n
kahvastaja nuolet osoitlavat kumballapuolella laituri kulloinkin on. FCC:b metroju-

nat ovat liihiliikenne-tyyppkiä. Niissä on
mm. ko*easelkiinojaiset isruimet, matkatavamhyllyt sekä lielenkin ilmastointi.
Jokåisella metrolinjalla on olna tunnusvä.insä ja oikea suunta löytyy p:t[eas€md
mukaan. Verkosloa on tosin viime vuosina
laajenneltu sellaista

tahia

eltå vähånkäår

vanhemman metrokanan kanssa li;kkuva
huom@ pian, edå linjaå o jatkettu. eikä
på,?ileaseman

n;n;

täsmääkään. Opasleet

l. linia
nälq] sekun-

ovat selkeitäja tutunolo;sia (linia
2. . .). Asemalaiturin opåsreessa

nin tarkkuudella a;ka seuraavån junan tu-

Silloin onnen. Railiovåu.ulra Barcelonassa.
Vaunu on vuodelts 1947, kuva tolkokuutta
1964.

ftnnf,
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I

Museoråiliol en kålustoa var kolla Vaunuien ma lit ovai vuosillå 1901-1906,
rekonskuoitu 1 9S0ruvulla

vaikka netrcjunat ovåtkin ilmasroilqia.
niin asemalailurhja käy1ävåt eivålole. Ainakin kesällä junaa odotelaan låkähdl11å!än
kuunilla asenilla ia laiturille pnäs6kseen

kåvellään nonesti useitå satoja metreiä
kapeissa käytävhsä uulultavåssa kuumuu-

dessa. Metro liikennöi måanantaisla torsraihin sekä plhinä kello 5 24. perjantaisin

ja lauantaisin klo 5-02.

Eusslt
Linja-autot ovar Barcelonan toinen merkir
lävä joukkoliikennemuolo. 9ääliikennöilsijä
on liikennelaitosTMB. Sen bussit oval puna-

valko-mustia. Yksitlisilla yhtiöi1lä on onat
rårinså. TMB:n bussil ovat nivclauloia tai
siuen ravallisia kaksiakselisia. Kaksikcmsbusseja käytelään kienoajcluissa. Kaikki
kaupunkibussir ovat ilmasloituja. Yleisimmät mallit ovat Mcrcedes-Aenz O405(C)N.
MB o530(c) Citaro. MAN N1,202. MAN
NG 313 ja Iveco Cit]'class. Lähes kaikki
Ba.celonan kaupunkibussil Citaroa lukuun
ollamalta on varusletlu kotimaisella korilla.
Yleisin merkki on Castrosua muita mcrkinäviä ovat mm. Salvador Cactano. Unicar.
Hispdo ja Nose. Autoja e; ensisilmåy ksellä
helposti crcta ) hten$srakenleisisla se.kuislaan. sillä keulårakenne on usein peräis;n

alustan!ålmislaialla ia krtietkin ikkunalinioineen oval sanannäköiset k n vaikkapa
orisinaali-Mersussa. Perä sen siiaan on täysin erinåköinen ja m)ös sisustus on espanjalainen- TMB:n busscissa i$uinverhoilu on

punahra kangasla. nuulen rnalkustamon
ilmeon hamaasåvyinen.
Ovijä.iestrs on 2-2-2. nivelissä 2-2-20. Linjainform aatio hoiluu matriisikilvillä

kokeillad elektronisra led-lalonäyttöä. Nauhahlpiä ei ole.
Linjakillen leksli on suomalaisittain tutunoloinen, mutta eurooppalaisittain hlvin haF
vinainen- Bdcelonan buseissaninrittdn linjan molemmal pziätepaikal olat yhtå aikaa
nijklvissä. Yleensähän kilpiteksri kertoo
nääränpään ja tämä laihd€tåan suirnnan
mukaan. Lähes kaikH buss;t oval malalalattiaisia ja niissä on koneellinen invaramppi.
Joskus voi kohdalle kuiienkin osua vielä
korkealaltiainen Mersu 0405 ja rnuulama
l98Gluvun lopun Pegaso oli myös vielå liikaivan uusimmissa autoissa

keellä kesållå2003.

lnformaatio bussin sisällä kuin myös
pl,såkkikatoksessa on kolinella kielellä. ka-
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lalonialsi, espanjalsi jaenglanniksi. "Pys?ih1yy:valon leksti on paikallisella kielellä
''parada sol'licilada . Uusimmissa busseissatåmåkin leksli on nyös englanniksi muo'
dossa tlop requested . Busseihin nounaan
eluolesta ja po;stutaan lakaa. Poislumis-

pysäkin löytäm;nen vieraalla scudulla on
)htä vaikeaa kuin Hehingisså - mitåån
pysäkkikuululusta tai seuraavan pysäkin
näynöäei ole. lässåollaansel!ästi jäljessä
vaikkåpa Saksan rai Ilävallan kaupunkien
j erj estelrn istä.

lnformoollo
busslpysöklllö
Katokseuinen pysäkki näytlriå äkkiä katso-

köyhiiltä. Plsäkkinerkissåon !ain liniojen nunerot, ei reittien mauriinpiiÄtä eikå
edes pysäkin nimeå.Tilanneparanee kuilenkin hetkesså astultaessa kaloksen alle. Siellä on suuri opastetaulu. ionka )lårcunassa
on plsåtin nimi. Nimi muodostuu kahden
risteåvån kadun nimestä lkuten mm- Pariien

sissa). Pysåkkikohtaisia linjojen aikatauluja

ei ole kerrotaan vair liikcnnöindaika .ja
vuoro!äli. Sen siien jokaisesla reitislå on
edllinen yksityiskohtainen kadta pysäkkeineen. Kalalon;an åukion p) säkeillä on lisåksi

reeliaikanäytrö, ioka kedoo seuraavan bus-

Motkollput
Barcelonan seudullaon käytössä useita ryöhykkeitä. mutta perusturislin ei kuitenkan

tarvitse malsualueila miettiä. sillä yktösvyöhyke yltäå hyvin kauas keskuslastå.
Kerlalippu maksoi kesållä 2003 1.05 eu.oa
(ei vaihto-oikeuna). Hyvin kätevä on klnmenen matkan lippu tunninja l5 minuutin
vaihloajalla (5.80). Se kelpe I "vyöhykkeel-

lä kaikissa liikennevålinekså. Päivålippu

ftnrrrof

tarjoa 4.40 eurolla rajoiltamattoman Datkustusoikeuden kaikissa !ålincissä. Lisåksi
on vielä ta.jolla 2/i/4/5-påirån luristilippLr.

Hinhhaarukkåon 8-17.:l(leuröå.Ndmåkin
liput kclpevåt FCGrn kaupunkiiuniin. vaikka crdllå neltisivuiUa bisin våilelåänkin.
Sen sijaånioillatinrksif isren liikennöimillä
bussilinioilla (mm. 87) sanaa turistil;pun
kanssa tulla !aikeuksia. Kerlalippua lukuun
ortamalra kaikki edellä csitctyl lipur ovat
periaalteessa samannäköisiä

''leimaten joka kcfta

kodteia jotka

liikcnnerälineeseen

menncsså- nllos useamrnan påi!ån liput.
Mehoon mennåån pontien kautta. Ennen porltela on asemaua lippuautomatleia
sekä yleensä myös miehitetty lippuluukku.

Portit oval samantyylhiä kuin esimcrkiksi
Pariisissa. Lippu syötctäiin kulkuaukon vasemmalla puolclla ole!ästa aukosta sisåän.
Helkcn päaisrä lippu pulkahlaå ulos merdn
päåssä olevasta toisesta alkosta ja po ti
aukeåa. Jolta kaikki ei kuiienkaan olisi liian
]-ksinkenaisla, niin ainakin FCC:n 6emilla
portit ovatkin 'o;keakätkiä'. Juuri nelroportisla selviytymiun oppinut tyhnä turisl;
huomaakin, etlä hänen lippunsa avååkin vieeisen kulkuaukon poft inBusseissa on kåksi le;nauslaitelta kummankin crupyö.åkotelon kohdalla. Lippu
työnnetä:in koneeseen.joka imaisee sen sisåånså.ia palauttaå helken kulultua. Laite
kilahtaa iloisesti. murtajos lippu d josrain
sylslä kelpaa. åänimerkki onkin räikeämpi.
Tåsså tilanleessa kuljetlajakin ha!ahtuu. etrei kaikki ole ku'nossa.

Museoroltlovounu
Barcelona

oli

raitiovaunukaupunki !ielå

1960'luvul1a. Liikennöinli kuitenkin lope-

lexiin ja nyt on iäliellä vain yksi linia.

H ara i rtoj o Barc e I on ds ta

Punåvärislåån huolimåtla Tråmvia Blåun
ka ustoa. Vuonna 1986 Fkonslruoitu
vuoden 1906-mallinen vaunu 129 €itin ylåpåäteasemalla. Kuva: Kimmo Nylander
'17.7.2003

mivat keskuslan låns;puolella olevålla
Monliuic-virorella. Liikennöilsijåstli huolimalta lånnekin on e.illismåksu - turisliliput
eivät kåy.
Toinen köysirådoista (Tclefcdc) kulkce
puistoalueella Montjuicilla
toinen

ja

{Tmnsbordado.Ae.i) Montjuicilta vcden yli
satama-alueelle. Ensimnåisellårådalla mennään avon aisessa

n e lj ån

jarna;semal oval upeat

isnrttavassa kodssa

-

ollaånhan

)li

150

netrin korkeudella merenpinnasta. Satamaalueelle kulkevallaradalla sen siiaån seistän

Trånrlia Blau. Silå liikennöidäån l900iu-

nöi TMB ja jossa kåyvät normal;t joukko-

vun alun rnallisilla pienillä !aunuillajyrkkäå ia kiemuraistamäkeäpitkinJohn t Kennedl -aukiolta Tibidabon vinoradan ]äl'löasemalle. Railiovaunun pääteasenalta on
upea nälöala y1i kaupungin. Tramvia Blaulla
on omat lippunsa TMB:n tur;stiliput ym.
eivät kelpa. Vaunut liikennöivät kcsäkuun
lopulta syyskuun puoliväliin päivittäin, muina aikoina pi1ää varautua va;n viikonloppu-

liikenneliput.
kee

Se on

myöstylsin, sillii

suurimm osn eilistiiiin man

se ku1-

alla lun-

nelissa. Våununa poktun isenj älkeen avau-

tuvat maisemar tosin konaavat lylsyydcn
moninkenaisesti. Lählöpaikka on Paral-lclmetroasemalla Kalusto on modemia.
Upeaa katsellåvaå io vaununikkunasla
tarjoåa Tibidabon ralå. Jo menomalka mitiovaunllla mdan lählöasemall€ on hieno ja
näkymäl vain komisluvat kun lähdetåån aian

parinoimålla vaunulla vinomtaa ylös.

Funlkuloqrlt ell
vinorodol

Päåteasema on

l'unicular de Monljuic. Funicular

Tibidabolla mennä huvipuisroon ja ih6rella

Vallvidrena sekä Funicular del T;bidabo.

Barcclonan keskiaikaiscssa lanhdsa kaupungissa on ainakin kaksi korttikauppaa.
joissa aihepiiri on edustettuna. Toinen si.jåitsee Placå del Piaukiollaja loinen, nimel1ålln l,libreria Sanl lordi. on osoitleesså

Löhdetletolo:
Michael Ivory:
WSOY

de

Nåis1ä Monljuicin mta on ainoa.jota Iiiken-

Loppukevennys
Joukkoliikenneaiheisia postikonreja ei
yleensa ole kovin helpostinäklvillä. muna

huipuuayli500 melrin koF

keudessa. Huikeiden maisemien 1is?iksi voi

Ba.celonåssa on ainakin kolme vinomtaa

ahtåassa umpinaisessa vaunussa. josta
lalokuvauskaan eiole ko!in helppoa. Maisemat siniinsä oval kyllä hienoja sieltäkin.

Köyslrodor

ciq

Pack Barcelona.

MctroPlåne1-intemet-sivut

Köysimdåt eivål va.s;naisesti kuulu Barcelonan j oukkoliikehteeseen, mutta koska n iiVinoradan vaunu Tibidabon huipulla.
Kuva Kimmo Nylander 17 7.2003

1åkuitenkin liikennöi liikennelailos. sallillåkoon niiståkin pa.i sånaa. Riippuradalloi

ftnm{

Funicular de IVontjuicin moderni vaunu
Kuvå:Kimmo Nylånder 19 7.2003
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Påikållisliikenleeseen voidaan kåytån,
nösså luonleenså vuoksi laskea myös
Kjlpjlahden jalostamol e åieltåvat
vuoroi. Kuvassa alun perin Tolkisauton
numero 7, nykyäån Poryoon Liikenleen
27 , UOM-772, hetku-S.ania F112 I
tahii 32 iuuri lulossa jaloslamolia
Potuooseen. Kuva keså tå 2002.

Tåmå idiooti vanna työka u
helku-Scånia 8F111 / Lahti
31 on jaloslamon vuoroien
Llikenne 26, URX-371. on

Vaniaan Liikenteei ja Koiviston Auton
osletluå Paavo Kosk sen Likennekonsernin loppuvuonnå 1991 omistusjålestelyiden yhteydesså Vantaån
Liikenleeltä siidyi Porvoon Liikenteerre
yksi tållainen vuoden 1985 Vorvo 81 0i,,1
/Wirnå K202 -perusbussi. Kuvåsså
tlimå åLrlo (Porvoon Likenne 6, UTU,
148) kesällä 2003

Viereisen sivun Ailison-automaattivåihteiset Volvo B1olvM/iimå i,l 302 -autoi
tammikuulla 1982 ovåt Poryoon
kaupunkiliikenteen perusiyökalujå.
Näiläkin auioja or kolme kappalelia,
numerot45,46ja 47. Rek sterit
våslaåvasli UOL-345 UOL-346 ja
UOL-347. Alun pein Paikallislinjat

ftnrrrof
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Porvoon Liikenteellä on yhleensä viisi
enlisrå Liikenne oy:n månLraålivåihreista
Volvo BlolM /Wima K202 -peruskaupunkiautoa. Kuvan auto 10 (UVN-937) on
erlinen Llikerne Oyrn numerc 146 vuodeltå
1987. Neljå muuia samanlaista auloa eli
numerot 20, 28, 32 jå 33 ovatvuodella
1988

LinjalunnukseLla 3A aieiaan muutamia
vuorcja PoNoon loriltå Amrnåtlikoululie.
Näillä vuorollla voi olla varsin maaseutumaista kålustoakin. kuten kuvån auto UKH639, Volvo B5a vuodeltå 1 978, koriteltu
uudeslaan vuonna 1990. Kuva on otettu
kevåållå 2000, jonka jålkeen tåmå Poruoon
Liikenleen aulo 12 saikunnian siinyä
Koivision Aulolle numerolle 352. Nykyåån
autoa on kåyletly mm. HelsinkFLahti-

vålillå, onhan åulossa lakana rahlikoppikinl

Liikenne Oy:n lopeteltua
toimintansa siiffettiin kåksi
lålaista hienoå Volvo 810M
Poruooseen numercille 3 ja
7. Auloissa on ZF-autG
hånkittiin ålun pe.in Liikenne
Oyrn voittamille Hakunllan
suunnån seutulinjojlle.

14
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Siniset

Tq lukon on koanntu Kinno Nylander, arustajinaan Petuti Leinomaki ja

J

hana

busil ruodesta 1936. ota 3

Nonlhnd

SltllSET BUSSIT VUODESTA t936,osA 3
Railiossr

lilh

alettiinilhislaviine

numerusla alkren

hlugloluetlelo

elenee seunrvissE lureroiggE. luetlclo on lqEditlu sillä

h0l6ltu

pdkair

kailki n0merolla ylci olleei autot, Sitter

-

lrpull. s$v{let .n 9933

hilisir

HKLn busseista.

prder]boll., ottä.lulci

on

siirdidn lo[osoen irc.

HK:n lailkien rilojen lortein bussin nuncro.

Helsingin Railiode ja Omnibusosakeyhliö

193G44
Helsingin kaupungin liikennelaitos
1945 94
HKL-Rnssiliikenne 1995

lGlwtolueilelon merkklen sellly*rlö
auton

H(l-nmft.

Sam busi voi

esiirtyå listalla

lls€ame keru qi

kondis4

trmma

j6

s

on

mihde$u

=

bulldog(etum@ltori),

K
T

=

malud (kskiD@tbo,

Ov

=

vmsteluolppijaovikmdi

K
L

:

liihiliikelnelesikåup@kjbussi

=

sutu,{dhiliikemebusi/puoli-

E

K.OTTO

j.

ålseleiden vålisellå alueella.
dton koko

NMerct

ovat

KOK =

N
B

laka-alGlin lakapuolella. Nokka- ja
bulldos-nallisGsa autoisa kuile <in
€nDvija keskiovi ovå1 doldnal

B=
T=

LK

näÄräån, jc tiedosa.
POISTO = kå]dldnolto ja

jårj6tyksså: @si. loutausi.

päivå wkkpp. oFkunlaudesta
piiivilnii ei tieao6- 00 wosiluvs

N=
M=
D=

M

= pomin

mutta korl@at

vruteltu puolituristi.

I=

0=
VAIIIT =
M:

ion sitetty pelkistetysti kolmeua
(nivelhuseiså neljålE)

lolin delii lålaovelå I askelm

ole

jo seila klukauia

aikriffiin.

puoliaulonetli ('lilson

),

=
> = myöhemin/sMva

AI,I=

AZ=
Etuovi on yleenså etoalslin etupuolella,
keskiovi akseleiden vålisså ja täkevi

loilsk@ ylemd

tiedose kuin HKL:n virallino pvn.
Kårttöönotto on silloin rapahhlnut jokjtr
aikr päivdnädftu jölkd ja tå),löslå
poislo on ld)tämösså shdnt tapahta

HUOM. = nuila delojaja I'uonautulsia <
aikåjsemnin / edellineq

nmNllå

etuovi-kskiovi-trlmvi.

*

sd

busFisla ei

tuisli. Iots L

tai

sii@ larkoitr@ wotla 2000.
Påivdmaiiirillal on pldtty kenom@
koska
auto on todellhuudGa otettu liik€ntee
tai poistettu tålöstr vrnhoislå
etuovilla kesKoville marala

P

Nmere viitl@ våihr€id€tr

a

ona,fti. muu ner*ki ktrin
ei tied6sa.

edeuii tdi ned(l.i

HKL-Bussiliikenne 39. Scania L94UB 4x2 / Lahti
402. Kuvå Juhanå Nodlund 8.6.2001, Helsinki.

ftrurof
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NRO AI-I]STA
37
37
37

Tp. Vm

Malli

AEC

RegalMkIII

Scania-v
scania

B75
L94UB

B
B

49

T

00

65

KORI

H€lko
Lahti 402

Malli

Va/Ov KOK

r-49 Klt2
K4B-6t K 2 .
Kle92 K22l

LK

VAIHT. IST

REK.

K.OTTO

POISTO

HUOM.

P.

F
B
B
B

4

P4

4
2

M4
AZ5

20
22
46

A-8t t?
AXR-36

490500
650600

zlx-190

000700

610000
740000

>aI-t

I

?

M mo S3aK-4-4

c

r
$
Ä

H
E
J
R

Mklll

38

AEC

Regal

38
38

Scånia-V
scånia

B75
L94IJB

39
39
39

Scania-V

8617
875

scania

B

T

LD6TV350

B
B
B
T

Scånia

4t
4t
4t

Bossing

LD6 TV350

B
B

Scånia-V

8617
875

4l

Sc$fa

L94UB

T

42
42
42
42

Bussine

LD6 TV35O

B
B
B

43

Bossing

43
43
43
44
44
44
11

B75

L94UB

B

T

Scania-V
scåniå

875

B
B
B

L94UB

T

B0ssing

LD6 TV350

875

B
B
B

L94UB

T

LD6 TV35O

86l7

B6t7
Scånia-V

P4

4

M4

Kte92

B

2

AZS

52
65
00

Ajokki

2-50

K1t2

B

Helko

K4B-61 Kl12

B

Lahti402

Kle92

B

4
4
2

35
52
65

Kaipio

OO

B

R6t7
875
L94L'B

scania

4

B

00

B0ssing

Scania-V

B

2
K221

T

L94TJB

B6l7

Kll2

K4B-61

49

44
4n
40
40

Scania-V

l-49
Helko
Låhti 402

B
B

65

35
52
65
00

K

K221

K4B.6I KI12

B

Kle92 K22l

B

2

AZS

Kl0l

B
B

4
4

M
M
M4
AZ5

Ajokki

2-50 K|2

Helko
Lahti402

K4B-61 Kl12

B

4

K1e92. r'221

B

2

35
52
65
00

IGipio
Ajokki

2-50

Kl0l

B

Kt12

Helko

K4B-61

B
B

4
4
4

B

35
52
65
00

Kaipio

B
B
B
B

Ajokki

2-50

Helko
Låhti 402

K4B-61

Kllz

Kle92

K221

Kt12

A-4885

l9

BA-746
AXR-39

380000
521200
650600

ztx-189

000700

24

A-3947

l9
22
46

BA-735
AXR-40
xIR-446

380000
530100
650600

24

A-768

19

BA-721

22

AXR4I

380000
530100
650600

46

xIR-505

000900

A-827

380000

M4

Helko
Lahti 402

4
4

Kl0l

24

M
M

4

Kll2
Kle92 K22l

000700

22
46

B
B

Lahti 402

zlx-191

M4
AZ5

2

2-50 Kll2

Kaipio

521200
650600

4

B

Ajokki

35
52
65
00

AXR-38

M

Kll2
Kl0l

Kaipio

BA-745

M

K1.92 K22l

K4B-61

19

22
46

4
4

B

H€lko

000700

M4
AZ5

B
B

Lalrni 4n2

ztx-192

M

K112

2-50

490500
650600

A-8606

Kl0l

Ajokki

AXR-37

20
22
46

M
M

24

2

M4
AZ5

22
46

4

M

24

4
4

M

r9

M4

2

azs

22
46

l9

BA-884
AXr"33
GEJ-279

A-28r

BA-885
AXT-34
GEJ-278

610000
740000

M mo S3aK-+4
630300
750000

M mo S3aK-4-4
500000
630600
750000

650600
001000
380000
530100
650600
001000

<OyomnibusAb ka4l

M mo S3aK-44
500000
650500
750000

<OyomnibusAb ka4l

>61v.65
M mo S3aK-+4

000900

530t00

>Ar-606

500000
620800
790000

<OyomnibusAb ka4l

500000
620800
760000

<O/OmnibusAb kaal

>AOL v.76
M mo S3aK-4-4

M mo S3aK-44
500000
620600
750000

<OyomnibusAb ka4l

M mo S3aK-+4

?

Suti\\ htssil trtttustu lrJa t\1

Y haälå HKL BLssliikenf€ 37 Scänia
L94UB 4x2 / Lahti402 vuosima la 2OOO
iuu.iva mistunee.a Kuva Juhana Nord und
1S 6 2000

Yihäa la okealla HKL-Bussi ikenne 37
takaa katsott!na Kuva Juhana NordiLnd
26 6 2000

oikeatta HKL-B ussit ikenne 38 seulutnja[a
453 Linja autoaseman purkupysåk t.
Salomonkadul a Kuva Juhanå Nordtund

20I2000

Hels nk

Ala HKL-Buss iken.e 40 (Scania
L94UB / Lahti402) seututinjala 246
Kuva Juhanå Nordlund 26I2o0o

Yllä HKL Bussitikenne 40 s€ulutinjala 453 i/,tata]a,
altra autojen ovpuot on mahdolista taskeå nk koko
sivun niiaukselå åhes pysåkk korokkeen rasale
Kuva Juhåna Nordlund 20 8 2OOO Heis nk

$nrro[

Alla Helslrgin kaupungin likennetailos
42. Volvo 8617 /Ajokk vLodelta 1953
Kuva BoAh nås Hetsinki

3t2003
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P
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NRO ALUSTA

Malli

Tp. Vm

43
43
43
45

B0ssing

LD6 TV35O

Scania-V
Scania

B75

B
B
B

L94IJts

T

46
46
46
46

Bussing

LD6TV35O

Scania-V
Scånia

875

B
B
B

L94IjB

T

47
47

Blbsing

LD6 TV350

B

8617

47

Scania-v

875

48
48
48

Bossing

LD6 TV350
8617

49
49
49

Bu$ing
Scania-V

B75

50
50

Bussing

LD6 TV350

50

Scania-V

5l
5l
5l

B0ssing

Scanis-V

875

52
52
52

B0ssing

LD6 TV350

53
53
53

Bussing

8617

Målli

Kaipio

KIOI
2-50 Kll2
K4B-61 Kllz

Ajokki
H€lko
Lahti 402

35
53
65
00

Ikipio

35
53
65

Kaipio

B
B
B
B
B

36
53
65

B
B
B

36
53
65

B
B

875

B

36
53
65

Kaipio

B6l7

LD6 TV35O

B
B
B

36
53
65

Kaipio
Helko

B
B
B

36
53
65

86l7

B
B

875

B

38
53
65

86l7

875
LD6TV35O

86l7

B6t7

R6t7
875

Scania-v

35
52
65
00

LD6 TV400

s

KORI

H€lko
H€lko
Lahti402

Helko
Helko
Kaipio
Helko
Helko
Kaipio
Helko

H€lko

Helko
Helko

Va/Ov KOK

LK VAtHt rST. REK.
4
4
4
2

M

Kll2
K4B-61 Klt2

B
B
B

4

M
M

K1e92

K221

B

2

M4
AZ5

Kt12
K4B-61 Kt12

K1OI

B
B
B

4

M

4
4

M

K1OI

B

4

M
M

Kle92 K221

KIO1

K2-52

K2-52

B

B
B
B

K2-52 K112 B
K4B-61

4

M4

KIO1

B

4
4
4

M
M

K|2
K4B-61 K 2

KIOI
K1\2
K4B-61 Kll2

K2-52

R

B
B
B

B

4
4
4
4
4

Helko

B
B
B

Kaipio
Helko

KIO1

K2-52

B
B
B

4
4

B
B

4

Helko

K2-52

Kn2
K4B-61 Klt2

L1OI

Helko

Kl12
K4B-61 Klt2
K2-52

M4

B

K2-52

Autoteoll.

M4
AZ5

Kllz

KIOI
K[2
K4B-61 K 2

H€lko

M

B

M4

M

M
M4

M
M
M4

M
M
M4

4
4

M
M
M4

24
19
22
46
24
19
22
46
24
19
22
24
t9
22
24
19
22

K.OTTO porsTo

R

AXX-43

380000
530100
650700

CEJ-280

001009

A:2542
8A-816
Ar,t!{-80
cEJ-300

380000

A-3072
BA-842

380000
530100
650700

500000
640000
740000

<OyomnibusAb ka4t

380000
530100
650700

490000

<Oyomnibus,{b ka4l

380000
530100
650700

500000

500000
630000
790000

<O/OmnibusAb ka41

500000
620000

<Oyomnibus,{b ka4l

A-2255
RA-977

500000

<OyomnibusAb kå41

620900

:
$

760000

M mo S3aK-4-4

n

a

A\.r,1-81
A-6737

BA-97E

AYM-82
A-6736

BA-979
AYM-83

530r00
650800

500000
630500
730000

001009

M mo S3aK-4-4

620000
740000

BB-42
AZC-93

380000
530100
650700

24
19
22

A-2489
BB-92
AZC-94

380000
530100
650700

24
19
22

A-4108
BB- 7

380000
530200
650800

620000

28
19
22

A-8273
BB-158

380600
530200
650800

520000
640000
790000

MC-96

AZC-95

<OyomnibusAb ka4l

640000
740000

24
19
22

A-6761

<OyomnibusAb ka41

>AOL v.76

750000
500000
790000?

<Oyomnibus,{b ka41
>AOL v.76

AI'273.
>AOL v76

i

NRO

AI,IJSTA

Malli

54
54
54

Bussing

LD6 TV4()()

55
55
55

Biissing

56

Tp. Vm

,36l7
875

53
65
38

Scania'V

LD6 TV4OO
86t 7
875

Bnssing

KORI

Helko
Helko

llclko

65

Helko
Helko
Helko

LD6 TV4OO

38

B6t7

53

56

LP-608

84M28
B 4 M
B4M422

t9

84M28
B 4 M
K4B-6r Kr2
B4M422

19

84M22
B 4 M
M4M23

19

L l0l
K2-52 Kll2

K4B-6r Kt
L

53

56

Malli VtOv KOK LK VAlllT. lsf REK.

K2-52

12

4"8320

A-834r

l0l

K|2

Kl-16 Kt0l
K2-52 K112
K 100

BB-202
AZC-97

K.OTTO polsTo

lluoM-

380600

.AI.t20

530200
650000

520000
620000
'740000
520000

LZC-98

380600
530000
650800

A-8584
88-264

380700
530200

520000
640000

670900

770000

BB-247?

BOE-96

?

740000
ka42 >AI-584

Siniset

h sn wo.Lsla 1936

.e

HKL Bussiiikenne 45. Scania Lq4UB 4x2 t

Lahti402 vuosimallia 2000 Kuva Juhana
Nordlund 7.6.2001. Helsinki.

Hesing n kaupungin liikennelaitos 54,
Volvo 8617 / Helko. vuosimålliå 1953
Kuva BoAh nås Hetsinki 1s62

ftnrnof

3/2003
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Ti.}tiirrirrcr| oI olo nirrkiiiirr :rrrra)l*atr. i()lloi trilii k.-'rr.tl:r
SRS-I N FORMMTIOTA SAH KOPOSTITSE
Jos haluat

sada nop.ani aiankohlaisia lie-

loja SRS:n rai muutcn alaa llthellå olevista
lapahtumhra. sc kä) päinså såhköpostitse.
Jollet viclai ole mukana. Sinun on ensiksi
ilmoitcnava nkiin liillt m isesläsi yhdht) ksen sihrcerille såhköpostitse osoitteeseen
j.nordlund@kolumbus.fi . Muibin osoirteisiin lähetettyiä viesreiä ei oteta huonioon-

Samalla suostut siihcn. cuå sahköposti) hlet stielosi välittD kaikille n ukana oleville. Tähän rinkiin roirat tulla !ain SRS:n.iä'
senct. cirår scurun ulkopLroliset. Muislak.a:
kukaan eiole tåsså ststeem issä aulonaatli'
scsti nukana. vaan ainoastaan ne. jotka
sähköpostitse ilmoillautu!al yllämainitluun
sähköposliosoilteeseen.

nenriiltiiä. Joshalurterctarirgistä.siitäkin
ilmoitus samaan osoillccsccn.
Tämä pallclu toin ii laydcntåvänä !ålineenä R AITlonia SRSrn vcrkkosi!ujen rinnalla- Sähköpostirinki ei ko
päå.iäscnlehrcå kuin inlemelsivu jakaan.

Yksi ilmoillauluni-

SYYSKOKOUS 2003
Suomcn Raitiotieseura ry:n s)yskokous
2003 pidetaiån 30.11.2003 Helsingin kaupungin rairioli;kennemuseossa alkaen k1o

Tåhån päåttyi lätlåhåtun metromalka.
Metron viriakisko sekå vaunun telssä
olevat iskunvaimentimet ovat iÖrfnäyskulssilla. mutta pååstLinpåj!nallå ku lenkin
varikon ailojen sisäpuole le! Tausla la iåkyy
koeslusraileen lunnelinsuu. Kuva Joma
Rauhala 28.7 2003

14.00.

Säänlömååråisien asioiden jälkeen kaltu!ia mm. Ruhdn malkaha.

selemme

20

3t2003

$nrrrgf

\rt\:. |ilLlir.rLrL.rirLulh:r 7. i il,!(il. rlrr lrr \.1\i Lai\ ne!llii kclr.n)lLii!. I l)n7
n!r,rtL, lrru.u l.r 1lll..rrniiI ruDi oLfLi\rl \l ')l7r)llrl5 rhi OuLf.\ li nr.LrunIl,i r \l 9lilil) L.][ri!i.
llc Lci\.1 li rLl,rl .r .j! n nr fll \ iiirri\rii'ii!! jr lti\ Li\ iii nr\in. r rli) uli. DUor
(nl!.[\]lir l Drcrurriko| \lili\rllii rlrou drLI lrhh ilf | ]rcjl.n .rtr.trbl,\ slih!\ \
o r lo[Jt\lr llL r. k!iL.nllrr rlili ) n]
I IL]i\id:LirlLIr Li rLtur.rtliriliol \l ,lr
r.f Lnrro{Lrs ,ilrrrDiicrli.f r \liLir
lrri.f \iili lii Silfiirr(J Lul[.. .li\tii L:i[
1...fr.t.rli liixrk,Iri\l!l .\i\1.rr1!.\!
lrrr iit..ril.\1.)LrrLijf f,chnrtlil lx.i!
1

n.lr Lrjl.!lnl!.L Lrl n,ir: lr tit$.rlur r l luLLli Lxr\ ( f lriilii !!nj .l ..Llrirj
\.rof!l.r\ixn xlIr]r L,inr. ru. .r
\iiiinl,r.!.f iiL[rrr \.r iLn]. s.ri,ll
rrl inlr ffLin \rd [., lr)]lr h\ulir tul,Jrf!1Lur f\u!ur. lai i L\u!Llcll.r ujr llh lulf
nrr\nr. !li iLliiiri \l.LrL\.r'ilon Ifunliul
\isiituil.ll! \nr lnr l,,f! lis.ni \.. rii
iiiLrli Oll! ri \ o rlxr rrn.,rd.rll.r \rll\r
\rufur Lori onllf Dl!o,.\L r LUfnilifr
riii in n'f \rn nrrrL. r\Ltcl\j iruoJonrl
1r ir i\LL nr rin.nrimrr \rliir iilLiirii(nin
rr io r \i\ uLli. .rlai ol \ \rr .lLueil t iinri
\;rlrli\lLrD. \hii! \rr.r. ir.rh!l oLtri\
\xrI ui\i rlin,oon. urr! ir.] r .r!

l'jr uL rlli.lr.l!nr \ila\iLi {L r\rnl
iill, rr\ ilu .!li}i,\]r Luin fuirit,\xLn!
Lor\J!,r. ()tl!nL\:ir srLli llirninr llL!t\rr cr \iiifr rrl.rn.llr r)l)rih \rL\j
r,!l j\l.i(L.r[\i.joull,.Li]L.nr.lrt]t lI I ii :i o\L lJci .r Jllli lin.nrnrh 1ll.S )li[.L
iii d.i uL \i 5cL ll bL * Llflr ail). \lj iiiii o.
krir \iihIii \Liinriirli]nriil :i l.\.iirllrl\. L!
tu

LjLrli.l:i siiLli\rrli f.lonlirrL.rls.tr Lii\jrr l,-

\rr iiri Jn|crcllr !.1:i lu [r!r l|.F
\ri lrr l.\clir,rilei\ct r.ri1ioti.l fii\lllil\l\iir
hru\.iIL\1(, Li. l.sin l(,i]cf fuid.hr.

rliii -

frullur !r1r \cnlriirr \oiLr\i(.lli\ r ii
\ir r.. lilnnxr\.,ir D.hl.tr.r \.u turr
m.llf riJ. r\r\1!en 1[os[,] (\lLnhlliil
ulilh luL[N irfunr.,jDrn ullnLU nrnotr
lii

ii{
:;t--t

-qi:l-:'

-,

urrEl

--'1ll

*{

-vr

:Jti;

i.;"r_

SRS n ( ausjlna eiDmT nro
Verajamåen bussl

.1211
a

kuperäissu!nn relmassa

tassa kulk

s la(ähalu.

srlasta

prkara{otevaunut Kuva

Joffia Rauha

,..5

a 28 7 2003

SRS n liausluna Koet lanten
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TINJAT
Raitiolinja 3x palveli lorstaina 126 Helsinki-päivån Kaivopuiston konsertin kulki'

joita.3x ajoi noin klo 16

19 Ylioppilas-

lalolta Eiman ratikan 38 .eittiå

te_

^leks
Laiva_
rinkaru-llnioninkalu Etelä.anla
sillankalu-Tehtenkåtu..josla sc palasi Laivurinkatua. Frcdrikinkalua ja Bulevardia
pitkin Mannerhciminlieue.
Noin klo 19.50-22.30 mtikka ajoi Eirasta Ylioppilastalolle eli sama .eilliä va_
lakkåiseen suuntåan. 3X kulki noin kymmenen minuulin välein. Se käylli kaikkia re;lin

varella olevia kolmosen linian pysåkkejä.

lBja

3T ajoivat normaalisti.
Seuraaval Helsingin bussiliniat ajoivat
viimcisen kerran ennen kesälalkoa lostai_
na 19.6. ja palås;val liikente

taina4.8.l
-L;nja

7lV

Rautatiento.i

Raitiolinjat 3T ja I B ajo;!a1 lauanrai-il19.7. låhtien suoraan Mannerheimintierä pitkin Lasipalalsin ja oopperan välillä.
Arkadian- ja Runebereinkadulle liikennöi
rilapåinen bussilinia 3x. 3T ja 3B sii4vivä1
poikkeusreirille lauanraira 19.7. klo l8
Po;kkeusreitli oli loimassa sunnunlain mi
tioli;kenteen loppumiseen saåkka 3x bus-

l6la

-

Pukinmäki

-Palveluliniar Pl Lauttasaari. P3 Herlron;emi. P8 Maunula-Malmi. P9 Pihlajmäki. P I 0 Kallio-Koskela.ia P I I MellunmäkiMyuypuro sekå Vuosaaren palvelulinja P7
-Linja67X. Rautadcnlori{o.ppar;nmåki- oli kesälauoua 20.6.-17.8.
Seuraavat linjåt i6ivät kesåtauolle lauanta;sta 28.6. alkaen jå palaavat liikenteeseen maanantaina 4. elokuula:
- Linjal39ja 39v, Kamppi Konala
- Linja 45, Kamppi Malminkailano
- Linja 7ls. Ka$Jmitori-Pihlajmäki
- Linja 7?S. Kasamilori Jakomåk;
- Linja 85V Hemoniemi Jol16olikesålauolla 28.6.-17.8.
- Ruuhkalinjan i4B. Itäkeskus-Piläjänmäki. Iiikennöinti lopetetliin kokonaan lau-

sit ajoivat reittiä: Lasipalatsi

- Arkadiankatu

Runeberginkatu-Ruusulankat! oop'
pem-Runebetginkatu Arkadiankatu La_
sipalåtsi. Operaattorina oli STAja kaluslona
natalat kaksiakselisel aulot.
21.?. ixapäivållä (noin klo l7) linjalla 2
kulkenut vaunu N.l I+ 88 suistui kiskoiltaja
törmäsi moottorip)Örä.in ja cdelleen Mannerhe;minlien jaAleksanterinkad!n dsteyk-

ettäjoseumavan päivän aamuba olisi pdäs_
tl liikennöimåän normäalis1i. mutla vielä
lorstainakin 24.7. ajettiin poikkeusrcilliå
kolmen aikåån illapäivällå.
30.?.2003. Raitioliikenne haneni helteiden !uoksi. Railiovaunuliikenleessä siirrytriin normaaleista aikalauluisla poikkea_
vaan liikcnnöinliin hehciden ajalsi. vuoroväli kaikilla raitiolinjoilla oli kahdeksta viileentokla ninuulti jn. Poikkeusiårjestely iohtui kuljetraj ien työluNallisuuden vuoksi tehdlstä tauotusratkaisusta. jos-rå laukojen maå_
lää on lisiitty. J{rieslely oli voimassa to;sdseksi (=hellekauden ajan).

5.8.2003 klo 21.00 alkaen miriolinjål
38. 4, 78 ja l0 ajoivalpoikkeusreitdaMannerteiminliellå Töö1ön hallin editse Rune-

ja kiersi!ål Töölön kåutu

scn luona olevan tavantalon seinåän seura-

ber8inkadulle

uksella. että motoristi menelti henkensäia

l-asipalats;lle. Ensimmäinen pohjäiinlt p)-

råitiovaunun kuljeltaja sekä markustaia

säkki oli Oopperanplsakki. Poikkcuskesli
yöliikcnreen loppuun. Keskustzsta pohjoi-

loukkaanluivat. Tavamlalon seinä vaur;oi
tui lievästi. Railiovaunun todeltiin kulkeneen
liian suurella tilannenopcudellasekä aianeen
päin seis-opasletla. Lämpöfi la railiovaunussa oli tapahlumahetkellå sangen korkeaja

käyliin ldjaa keskuslelua. minkd
kuumuudella saaltoiolla osuLrlta la'

med;assd

v€rm

Hehinein Rapåkivenliellä 23.7.2003 tapahlunut pulkirikko vahinSoitti katua in.
että linjat 79ja 79V ajoivar illan poikkeus-

reiltiå Herttoniemestä påin ajettiin Pihlajåmåe.tietä ja Meripihkaties Pihlajanäen
osloskeskukselle asti. S;ellå tehliin kienoristeyksesså U-käånnös. .ja palatliin

Meri

pihkatietä Pihlajamåentielle. Ketokivenkaaien kohdalla Pihlajamåenrie vaihtuu
Larokarlanooreksi, jota pitkin ajcrdin edelleen Kehå Illej a Pukinmäen kohdalta omalle rcitille. Helsingin Sanomissa arvioitiin.

seen liikennöitiin nonnaålisd Mannerhei
mintietå. Poikkeuksen åiheuttivat !esiiohlo'
työt Kisåhallin kohdålla.
Railiolinjat 3Bja 3T ajoivat poikkeus-

rcitliåkeskiviikkona6.S. noin klo 22 alkaen
liikenteen piiåttym iseen saakka Arkadian_
kadun putkityömaan vuoksi. Koldost ei
våt ajaneer illanja yön viimeisiä kie.roks;a
Töölön kauft aArkadiankatua.ja RunebeEinkatua pilkin vaan suoman Mannerheiminrietä ooppefanja Lasipalatsin välillå. AjamattajÄå!ån osuuden koNasi Iislibussi 3X.
joka ajoi Lasipalalsilta Arkad;ankadun ja
Runebersinkadun kautta oopperalle ja sa-

Liikenne Helsingin linjallå 79V piiätlyi
perjantaina 15.8.2003.
I"iikennc seutulinjalla .J550 (nk. esi-Jokeri) alkoi maanantaina 18.8.2003- Reitti

HKl-Bussiliikenne 301 (Lahti scalå/
Scania L94UB) ltalkeskuksesså '18.8 2003
rinjai 550 ensimmåillå låhdÖ11å idåstå
Linjan lisåksi myös auto oli aivan uusi,
kuten mitiarilukemasla voi todeta. Kuvat
Kari Paavola ja IVaft ku Laaksonen

22
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lrarlol

VAUNUKATSAUS HEINÄKUUN IOPULLA 2OO3:
Koskelan pihalta o!at kådonneel railiolau'
nul l0ja 12. Viimeisenä neliakselisliiken-

kin tarkoitukseen. Tasä yhtcydcssä roisi
toivoa. eltä vaunu l4 jäisi vcto!aruslLrk-

nepäivänä 30.5- såilyl)shalliin jäänektä
vaunuista l3.ia l4 ovat tulleet ulos. Vaunun
l3 kylkimainoksct on poisletlu - enne?
Vaunul 8 ja 9 lies missä. ehka säilylyshaUiss? Jällellå KI {rn plhallasihl. I L
13. l4- 22. 25 jai0. vaunuista8ia9ei näkö-

sineen pedvaunurilausajoifi in.
valmeteista 25 ia l0 loilaneen kunnostdå - 22 ei ollutjijrin hyvä cdcs l0 luotla
siltcn. vaunu 3 on pahoin kolarcnu jajou-

halainroa. Mainoslen poisto antahi kuilcn-

kin olcuaa- eoå \.aLrnu

I

i

sajilyteltiän

johon-

kulkee ltäkeskukscsta Oulunkllån. lluopa'
lahden. Leppäveran ia Keilanienren kautta

Tapiolaan ja lopulta westendinasemalle.
Aluksi linjaa liikcnnöidään !ain mananraista peianraihin. vuorolihe]s on l0 - l0 minuullia. Enimrnillåän linjalla kulkcc l4 liF
ia-autoa- joista kaikki matalalattiaisia. osa
kalustosla kulkee maakasulla.
Elokuun viimeisellä !iikolla Ekcmcttiin
Meilahleen uusi pysäkkipad busscille. Mån/ Saironhoito-oppilailokole!ia pysäkkejå kåIltå!ä1 bussi-

tllien dsle)ksessä
sen edessä

liniat 14. lSja 58. Munkki!
p) säkille rakcnneuiin karos ja korotettu.ialkakäylävän reuna. sen sijaan kaupungin
suunraan plsåkkiä edustaa ainoast&n p)lia kehajnen maalaus reunakivcykscssn.
'ås

4.9.2003- JoukkoliikcnnclautakLrnta
I liikcnnöinnin supisluksisla ja Eitiolinjan 2 .eillimuuloksesra ja
päätti rairiolinjan

liikennöinn;n supisluksesla. Muutokset tulevat voimaan !uoden 2004 alusta:
- Linjan I lauantailiikenneja iltaliikcnne
loppu\€t ja päi!äliikenteen vuoro!ä1it p;te-

taa romurukseen. vaunu ll saisi såäs!å
NAC-tekniikkansa takia. miclenkiintoinen
mulantli. joka ilm4iarrun korjaåmisen jälkeen kelpaisi h)vinkin iohonkin spesiaali

- Lhrjan 2 reilti muLttuu:

Kalajanokan

kåyttöön. Vaunu 8 oli riimeinen liniavaunu.

eikii hullumpikunnoltaan: launu 9 eiko!in
loistokas. seisoi io

liki l0

vuotta sitlen ro-

mujonossa. Silloin luuliiin. ettåromuksi me-

nisi- murta mcnikin launu 19. Yhlä ht!iä
kumpikin jo silloin. (NIielipireel avustaian
subiektii!isia. pohjaren omaan kulietlaia-

s!unlaanjaedelleen takasin

!a

kolle Roihu-

tcminuli ^leksanlerinkalu
uin trhä. s!untan)
Snellmaninkatu-Liisankatu Kaisaniemenkatu Kailokalu

pello-l iaidelta Gilta) pitkin.

Mannedreinintie Aleksantcrinkålu Klr.

ovar kä) tössai Tikkurilan-Kem!an kaLrpunki'
ratatlömaalla. jonka päällysrakennetra mai'

(silmukka

Linjan liikennöinriaikaa nyös supisletaan.
So!itetaan lailoicn kulkuaikoihin )

f

Melrolta on vuokrallu kaksi Mas'
sepelivaunua vuorenpeikol O):lle. Vaunut

nittu rakcnnusliike Lrrakoi RHK:lle-

UUTTA IGLUSTOA

METRO
Metro aioi poikke!ksellisesti !;identoisla
minuutin !alein toko påi\'än lauantainaia
sunnuntaina 7. 8.6. ia m)ös 14.-15.6. Kulosaaren !aihdelöiden vuoksi. lvlellunmåen
suunnassa markustavan oli vaihdeltala ju-

I-lle toim ileru variotmmir 218llelsinkiinluoliin m)ös Vario llKL2l l.

Kesällä ll K
240.

aial oli so\ iteuu muuhun melroliikentccs$n-

HKL-Bussiliikcnnc ta6 sai Scanioila alkaen numerosta 301. Numercsta 312 alkaen
korimalli on 1karus E94 (face-lilt) sarjan
alkupäain ollcssa Scaloia. Aluslamalli on
L94UB :h?ST :lle uusi Scania L94UB 6\2*4 /
lkarus E94 {läce-lilt)- Pituulta komcudella

Ensimrnåiser ja viimeisel lähdöt

on peräti 14.8m. Väritys saarislomaisemaan

naa ltåkeskuksessa. Mcllunmäen ja lläkeskuksen välillä oli crillinen metroliikenne.
ioka sekin kulki noin lartin !älein. Lähtö-

oli!al

lähes

normaalien viikonlopun aikataulujcn mukai'

Melro!aunujen kulkusuuntaon kåånner

1r. Paritlomal \'aunulovår nlt itäån piiin.
Kolmiokääntö tcfi tiin lauanhina 21.6. amu'
päiväl1ä luikeskuksen syöttöraiteella Siiliticn

fnnrrrof

perustrva teema-asu lioka ole$in malalalatia'auroissa käy1töön jo syks) llå 1993).
HKL-B!ssi iikenne 303 (LahiiScala /
Scania L94UB) yl itåmåsså Vantåanjoen
slltaa ioisena linjan 550 liikennöintipåivånå
1s a 2003 K0ve Keri Paavola

312003 23

Co.cordiallc ja Conne\i1lc luli vol!o
87RL,E /

cil)

L 'laupunkiautoja (Concofdia

.100-409 ja Conne\ 226 239)'
conne\illc s.atiir nyös voho 8700lll '

nrol

lcliautoja 7 kpl(nror 207-213)- Kaikissa on
nomaalikokoisel renkadt matalaprofi ilisien
Llelä-S!omcn L.injaliikenlcelle (Sa!on-

linj.t-Yhtiö0 l6 kpl Scania L9lUB 4\2 /
lkarus E94l lace-lili) 'autola

ainakin mitiolinian 2 !åunullc (saia N ).
ioka suistui kiskoilta Kalajanokalla p!olen
ta_

pirhtui Kanavakadun ja Salamakadun rislckohdall. !au, ksessä olevan kiskot) önaan
lerKalajanokan
kohti
nenossa
ollessa
nun
mindalin piiärepysäkkidän lirlaisin kiskoille
saaliin n klo
ia matkaansa iatkam aan vaunu
11.20. Linjoien 2.ja 4 vaunuia kaänn)tcttiin

rakäisin KaLrppatorilla. jolta ne eiväl olisi

\uoro on ollur m)Ös

'll ir

lbBtaina1.7.2001 miliolinialla4 kulki
iopa ktrusi eri nraLalalattia\aunua llri \dihcessa päiråå näk) i\'ät !aunut 221 (\ uorossa

2i8 (.ll). ?06(45). ?21 (46)
(.{7).
Näkti ainakin neLlä !iimeistä
ia 2it
oli liikenbessii jo aamullu kun taas alkuillasra liikcnleessä oli\at kaikki Nuul paitsi
laun! 238. ioka oli päi\ån aikanu koratlu

l4t).

227 (411.

_vanhalla launulla. Miläli kaikki kuusi
vaunua olnal jossain vaiheessa päi\iä sa_

nanaikaisesti liikenleessai. oli k)seessai linian I uusi ennätys uusien ralikoiden luku-

Variotnn

?39 oli

ticu\'ästi cnsimnäistii

kenaa !inj.liikentccssä
7.7.2001.iolloin

saian vaunuia ia niiräkin lain kahdcksan

rl:ln kuluessa raunu oli

2ll

_

213

ia 216 '220

tls

(siih€n mcnnessi) matalalaxiavaunujen

lukumaiårässai

iiisriina I

7 2003.

iolloin k)-

seisellä linjalla oli ainakin !iisi tru1ta låtik_
kaa samanaikåisesti- vaunut olival 228 O uoro 43). 207 (45).2i6 (46).238 (47)ia 208
(48). Nleftillepantaraaoli nDös s..etläkuudcsta pedkkäiscstä luorostaiopa viidcssä
kulki matalalatlidinen launu ( Vuoro 44 ka!
kaisi ke!un vaunLrlla Nrll+ 79 ) KesalkLrun
alkipäh Ahavainloihin penrstuen etikoisin

malalala(ia!uoro nähta oli 48 u!allhinr pien
ollessa 43. 46 ia 4T Yleincn nratalalallia_

ftrurnf

se

nraanantaina

kulki uutuuLlaan hohtaen

kuLrlemnla se olisi HKL 2i9 Vario tlKL
2,r0 saapui enncn iuhannusla. Näin ollen
obnmäcllå olki enää cnsinmeisen vario-

Railiolinialla 4 licnce lehtv kesän ennä_

kcsai-

\ aiänå.

ic

kapn.leta:

lauinkin

kuun alussa 1,11. Yötuoroissa 10.42.r14ja
4geitiellå\ästi olcliesänaikanaollutLrusia
launlLia kertaakdan. loisir kuin \iime k.-

Vado HKI- 2i8 oli koeajolla keskipii!ä11ä I8-6. Mäke1änkadulla
'Ibukokuussakin on suaplmut ) ksi vdrio

6 15) Koske-

lan varikon pihrlla kul.jctusauhn lavalla
Peiantai 13.6.2001 oli epaionnen päi!ii

312003

29.6.2001. viimeksi mainhtLrna(kin) pän anä linjan l0 kaluslo koostui lain Vadohla
ililrci kaikki \,aunu1 päivällå oliyat toiscn
tilauscrån launuja pailsi !aun! HKL 215

klo 13.20 Runebelsinkadulla
'rööliinrorin kohdalla menossa kohli I lehin-

tlKI- 240 saapunul Koskelalnr Vaunu

päi!åniålkeen._neililtäpoikleaminen

sunnunlaira

,ar 6 2001 n.

Railiolinjan 2 kalusto kooslui naananlaina
2.6.200i !aunuistaNrl 44 NLIl+78.Ndl+
106 ja Nrll+ 109. Tiistaina 3.6 k)seisellä
linialla liikenteessä ol;\'at Nd 62. Nd 66Nrll+ l08jaiokin neliäs vaunu.josla ei ole
numcroha!aintoa Kaluslon !aihtuvLrus oli
siis suurta. kun kotkeinraan )ksivaLrnu nelpåi!änll.
lästä kulki kakkosella kumPanakin

24

ran sen iillkeen. kutcn

vdriolram 219 oli kocaiossa torsraina

TIIKENTEESTÄ

oli

VariolEnr IJKL 238 nähliin linialla l0
i!rhannus!iikonloppuna ensimmäis1ai lerlaa
Vaunu oli samalla linialla nlvÖs usean kcF

länri tosin on saalu linjaliikentccseen samanaikaisesli loiscn lilausetän \aunujcn

MIELENKIINTOISIA
HAVAINTOJA

ainakin 18.6. aamulh (klo

lumiLtuneet kiskoilta pudonneen \aunun

ruiliolinian.+ \uoros$ 16 Vielii aariulla
\uorossa46 oliNrl'saian \ !un!I. nrulupäi!aihdcllu siihen kaik_

kein uusimpaan. Linian 4 sanan päivän
nuisLå da1alalatliavaunuista mainillakoon
20s. joka ainalin illalla kulki luorossa 47.

Arkiaan uisin ( kesaikaudella) vLrorollaan
)ksi laihialainen aietiiin Töölöön. Sii o
tapåhtui !iinehten luorulaunujen lähdei-

koruååra ra lorvattåva upouusr variolam
23a ta;.is6angalå vårusteh! Kanå 13
kohtasival toisensa Päävartion luona
25.3 2003. ltse kukin voituumailla, kumPi
vaunu sulautuu luontevammin taustalla
nahvvåan arlr iehtonrseen Lokonaisuu

ree;

Kuva J!hana Nordlund Helsinli

Vekka Liikenne Oy 11, Scania CNll3CLL
[,laxoi. Ennen Hämeenlinnaan tuloå åuto
on liikkunut akliivisesti Ruotsin VånelsboEissa. Klvå Juhånå Nodlund 7.5.2003,

tyå Koskelasta sekä ennen kuin halliEta-

pihalta oterti;n jännirteet pois. Alku;ltapäivällå Koskelan saåtua vinåt, vaunu
palas; sinne. Koskelan ratapihalta otettiin
jänn;E pois hallin laajennus-.ja ajojohdinmuutostöiden vuoksi. Mainittakoon. että
21.7. vaununa oli HKL 14, jora kåytettiin
puolenpäiviin aik@ tilausaj ossa. Linjan I A
ruuhkavuorot olivål påiväseisokisså ValliVaunu nro 228

oli linjalla 8 tiistaina

29.7. illalla. Ensimrnäinen hava;nto Variosta

HKL-BIi

lä11älinjalla.

Mmantaina

18.8. ihapäivällä I;njaua4

nitkyi kaalimanot202,227 ,228 Ja239.

Lir-

jalla 6 luikertelivatsisarlierot 206, 208, 222
ja 225. Kymppilinjan koko kalusto perustui
nato;hin: 201 , 204, 207. 2I 5 ,22t,223.224.
229, 230, 233, 23s, 237 ja 238. Sanonta
"aikainen linlu löylaiä madon" ei oikein tltsmäå tässå, sillåTöölön linjoillayleensä il1åpäivisin on en€mmån vuoroja ajossa kuin
amuua..... Tåsså luetelluista liniat 4 ia l0
oval Töölön linjoj a. 'Iiedot perusruvat avustajan nåköhavaintoihin.
Vadotrm HKL 2t4 oli tiislaina t9.8.
Sturenkadulla Vallilassa koeajossa aantuUa

hiemm ennen klo 9:åå
Veiotmm 214 oli linjalla l0 vuorossa
198 ri;sraina 26.8.2001 iltapåivåIlä. SRS:n
utltispalstoilla ei aiemmin ole kenottu vau,
nun olleen linjaliikehteesså.
Tait€iden yönä linjån 6 vaunut ajoivat
näköjåån ylimäåräisen kienoksen.
Noin 23.59 vaunu 236 vuorossa 5l tuli
Raulalientorill€ linjan I kilvilläja Kåplläteksteillå. Vaunu ajoi Stu.enkadun kauda

Koskelan halliin. Hakan;emessä (Maxin
kohdalla) vaunun kilv€t vaihdettiin linjalle
6.

Havaimoitsiian poistuessa vaunusta Herkilvitys oli 6ja Koskelån halli.

mannissa

Syyslou ensimmåisellå vi;kollaaanunålqnlt Iinjalla I A Karia-vau-

ruuhkassa on

iuja l3.ia 14. Mainitun vaunusarjan kåytön
oleletliin piiättyvän jo toukokuun lopossa.
17.6. Helsingin

dössä

klo

linjalla58 outo aulo IäI-

18.37 Munkkivuoren ostoskes-

kuksella lläkeskukseen. Nimittäin Volvo
8500 LE (maakåasukåyröinen telibussi).
Olikohan ensimmäinen k€na kun tällainen
auto kyseisellä linjalla liikkuu. Numercsta
ei ole ti€toa. Yleenså linjan kalusiona on
Volvo 7000 -autoja.

II I

ja t l2 (ScaniaL94UB4x2
liik-

5.8.2003: connex 226 oli seutulinjalla

/ Lahti 402 vm.2001) ovat pednteisesli

731. Auto on Volvo B7R

kuneet Helsinsin linjalla 85. Aivan viime
aiko;na on nälrynyt muuiakin. Sunnuntaina

Rekisleritunnus on TVF-912.
Viikon 33 lopulla kaksi seutulinjaå tuli

22.6.

jalla

ia29.6.2003 toiaonnähtyH:gin lin17. Lauantaina28.6. ne

kulkivat seulu-

LElVolvo

C;ry

L.

tiensä pååhån.

I 5. l6 Hemesaaresta Hefttoniemeen HKL:n
auto 9847. Mersu on harvinainen HI6:lla.

Linjan 616 viimeine. lähtö perjånlaina
15.8.2003 klo 23.09 Lento4emalra aj€niin
Comex 155:n (BIN-996, Cdus Ci6/ L /
Volvo Bl0B LE)voimin. Sama;nenConnex
155 sa;myös lauantaina 16.8.2003 klo2l.l0

(Hl6=Helsinc;n linia l6).

kunnian

linjalla 741.
23.7. Helsinki: Iinjalla l6låhdössä klo

HKl-Bussiliikenteen Scania / Lahti nro
12 (råysmarala) oli lauantaina I 7.8. kuluss
bussiryypille oudolla linj alla 16.
STA:n auro 6 (LIC"829, Carrus Ciry U /
Volvo Bl0L) aieli maånantaina 16.6.2003
Espoon sisåistä linjaa 28(K). Kysehtä varsin urbania autoa ei liene alun perin harkittr! s;tä vaften, enä sillä ajeltaisiin Siika,

olla

viimeinen Iinjan 617
Elielinaukiolta lähten)r auto. Samaån aik@n
Lehtoasemålta lähteneen viimeisen 617:n
vuoron aioi Connex 366 (LU-808. Carrus
Ciry L/VolvoBl0B LE).
Concordian auto 190 (RIZ-941, Ikarus
E94 / volvo Bl0B LE teli) ajeli tiistaina
10.6.2001 Vantaar sisäistå linjaa 6l . Tänåi
saakka kyseiselli! linjalla on nåIty yksinornaån kaksialcel isla kalustoa.

Pedantai-iltana 6.6.2003 Connex 5ll
(Såffle 2000 / Volvo B10B LE) ajeliseululinjalla 615. Normaalisti linjm 615 kaluston pilåisi koostua tuohon kellonaikaan låhinnä teli-Scaloisla.

Laudråina 19.7. illalla mitiovaunujen
3B ja 3T A.kadiankadun ja Run€bersinkåd n osuutta korvaavan buss;linjan 3X
kalustona ol;vat STA:n Volvolkaruksst 22l
ja 222. K€skustassa bussit k:låntyivåt ympäri jåltämällå Arkadiankadun suunnasta

ConcordianHelsinsinlinjoilla l5 ja l5A
pitäisi kaikeri kulkea lähinnä maakaasukä,4röisiä reliautoi4 muha viime aikoina on
ko. linjoilla alkanut nltkyå nyös dieselkåyttöisiäkaksiaks€lisia busseja. Esim. per-

janraina 13.6.

l5Alla olijokin volvo /

Canosja l5llå Scania / Ikarus.
Concordian Helsingin linja l5A kä}tläå
tunnelusfi kalusronen maakaasukåytlöisiå
Volvo / CåIrus +el;busseja. Koska ko. linja
eikulje n. kello 9-17, voi näitå busseja sil-

luleval matkustajat Postikadulle 2lV:n

loin näkyåmuilla linioilla"Ainaldn yksi åuro

jädöpysåkille ja ajmalla s;itä Kaivokadun
kautta Lasipalatsin raitiovaunupysäkille.

kulkee såännöllkesr; päivällä linjallå 40,

Maananlaina 7.7. oli Sompasaaressa rivissä vihi uutra Volvo K204 -maralalatriabussia Connexin våreissä. Autoissa, joika
nåhtilneen liikenleesså v;imeist&ln syksyn
uusien liikennöintisopimusten alkaesså. ei

ollut vielå rckisterikilp;å eikå kylki-

kaikkina muina viikonpåivinä paitsi sunnunConcordian aulo I 90 oli velåan sisåi-

sellä linjalla

6l

myös keskiviikkona

jolen auto lienee sijoireflu toistaiseksitille linjaue. 190 on näköjåån ainoa
teliado muuten kaksiaksel;sin autoin
11.6.2003,

liikennöitåväl1ä linjalla.

InmoI

3t2003 25

TAMPERE
L-injal 2 ia ?5 muutcttiin

nuoLoihin Rauhdnieni

ll 8 2l)01 dlkaen
hrnkinroi ia

Jrnku R.hola. t.iniun 25 \tror'o!iilit pileni'
iit. san$in kakkosclla suutcksl osaksi \'aF
sinkin ruuhka-ajanulkoprclella. Rcholassa
liikenne rihcni. Linidn 22 \troro\iilil muur
\

rui\aLosillaincpiisäännijllisiksi Sandkoskce linlaa 16. l inid ?9 lakkruteltiin Ljusi
ruuhkalitja l9 peruslc(iin (,\tala Kcskus_

roi).l.injdn

teittimuul(R paikkm liniun 29

7

lantctcer laupu.kiscudulla

scutu-

liikenieftli uia\ an Vliinii Paunu O):n kdlun
roon on tuliperjantrina 1.8 ?00i lusiLrhti

Ljll r)) Ppin.n Dalalalduiahussi. lämä o\ iiUeslr kseltiidn l+2+0
/ Scunia

Scala

L-9.t

ole\ a luto f riisj \ i.1! sanrarra ihand

miln linjallc 70 Nokia
salu. Prikkoj. aurossa19

k\noi

Tampereen irjat 2la 25 vaihlolvat påal
telåär 1ånresså,linla 2 katkaistin Pyynkin
lorlle. kun taas lLnLaa 25 jaikettin Rahol2ån K!våssa TKL:n enslrnmäisen

sukupolven matalalattia wiima 603 inlaLa
25 RahoLan päan
PaavoLa 11

osuudela Kuva Kar

I2003.

Tåmpere

laml.t.

Kanga
ia \arusrcluun kuu

Paunun tapudrl uun nlLissr iirhd)
silmaslointi jr Niil.onin nNsaiikkit) ] ppisct
linl.kil\el. Aurolla nuDcrcna 92i! l!kistcri

llu
rr

TURKU
'luNn idrkkollikennclaunkrntu siunasi

pau_

lijksclliiiin 17.6.200i taljouskl!pallun lr

tludcii

sopimuskaud.n

26..1.:001 liniojen 6. 9.

n..

siinj)

ll. ii

alkaessa

ja arl liikcn

SI-_Aulininjoilta l-'S Liilennc-

linioille (eli kirliinnijssll Sopinrus Scitsikolle). I -S Liikentrcliniat all'aa liikcnIröi_
dai

nrriJs linjoiLla.l.ja 40.

sccn asti

lolk.

cns!

k$äi-

o\al PohioloD K.upunkililkentcen

urun I'aLrpungin liikennclaitokscn linjar
ioisla kilpdilu\ uorossa olnaL saatistolir
rimtu pakelin roitliitselleen
14.
1

TKL:n lnjan 22 aikaiaulut mLiuitulvat
hiemån aiempaa ePålasåisemm ksi
KuvassaVolvo 7oo0 (nivel) vuodeltä 2002
Kuva Kar Paavo a 11 8.2003. Tampere

l5j!71

Sopimlrs Sci6ikon nimisså

lirtaislirjal

90

ol.lat Poi'

ja 9l oljlal Ollä kcnaa

sa

iiassa pakerissa linjan 9 kanssa.iotcn näillii
linioilla iatkctdun tählinaslisissd \ ijreisså

Nlk)\aril siiil)vål m)ös ltuissalon llnjalla
uusitt!r. sopinrukscn_
8 Auro
^ndc$soninkaisitli kaikkiNon 51 au'
sc. ToriolLskilplilu
KallLsloasiaa

200i

lelb

Tutrbtu lla\ditlu

12 7

l8 ja 18.10\lili!liiseurua\iaau-

roja: lt.rision Linian num ero 85 JLZ-876

jalla

lin-

ll.

oinen dulo on nriclenkiintoinen- linI Paiinio VtJl-771 Slat .101 Vollo
Bl0Nl- l.i'rj.liikeineN)holii.AutossaZF _
rrhhdrlti\aihlcer. lvlilrnrkihct ir erirläir
Ja

jalla ll
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TKLrn lnja 13:kin a kaa olla kolmiakse islen
va iaama. kuten Hetuannan lnlalrnuutenkin
Vuonna 2OO2 va rn sturutieliscalå lakaselrä
mainoks neen. Kuvå Kari Påavola 11 8 2003

sihtin niiköinen. Autossa ei ole talaikkunaaeriko;sessa paikassa liniakilpi. Auto on vuo,
den l994mallinen. Penkkien vårirys on har,
maa. jorain railaa niskaluen kohdalla ja val
koinen paperin tapainen sloia. Wctäciole.
Paikkaluku on 60ja ilmastointi on Sutrakin.

I.AHIJUNA
Tihtaina 24.6. Helsingislä kello 16.30 Riihimåclle lähteneessä lähijunassa oli kuusi

vaunua kuten aiemminkin keskikesällä
munå konduklööriosasroinen Iäniliikennevaunu Eilf oli konattu sinisellå Eift-tylpin
vaunulla 23413. Veturivetoinen Y-.juna on
olltlt keskikesållä jälleen kolmi!a!nuinen.
KorsonAnkka.ockin vuoksi on K-iunal
ajeltu 2.8. lavallisesta poikeren kahdeksan-

Kod(eiia teli-Wiimojå nåkee edelleenkin
ajossa, tåsså TKL 201 matkalla lkuriin.
Kuva Kad Peevola 1l I2003

vaunuisillaiunilla. Tavallisesta poikkea!aa
olimyös se. exå Sm4:ia ei ollul käytösså Kjunissa laisinkaan. !åan koko liikenne hoi,
dettiin Sml- ja Sm2-kalusrolla.

UIKOIITAAT
'lällinnåsså tånä kesdnä (2003) oli iso l)ömaa NaNan mdntiellä ia Pronksikadulla,
joten kaikki raitiovaunujen normaalilinjat
ovat seisauksissa 26.6 16.8. ja a;noa loimiva linja on tänå aikana poiklcusmitiolinja
numcro 6.
Tondi kulkien päiväaiken3 4 minuutin välein. I {obujem6ta
0len isteen liikennöi länä aikana poikkeusbussilinja numero 52 parhaimmillaan 6 mi-

Kopli

nuulin våliajoin.
Ajokki-nivelien edustus on plenenemåän
påin. Kuvassa vuosikerlaå 1989 oleva TKL
354 linjållå 26 (Mullisiiia -Iesoma).
vuosien 1985 - 86 Ciiy-nivellen tulevåisuus
alkaa hiljalleen ollå våcin uhaltu, kun taas
autot 350 - 356 såilwål vierå jonkun
vuoden. Kuva Ka.iPaavolå 11 42003

Våinö Paunu Oy:n uusiperusbussi
lähiliikentoesså on Scania L94/ Lahti
Scala. Kuvan Scålå on Nokian linjalla (70K
= Nokialie, ajaa Nokialla Kankaantåan
kautia; tekslikilpi kedoo muitå yksityiskohtia
reitistå, kuten åjehanko moo(oilielå lms ).
Kuvå Kan Paavola 11 8.2003, Tampere.

ONNITTETUT
SRS

jaRAITIOn loimitus onni eleval 50-

vlotiasta seum puheenjohtaj

aa

merkkipäi"

SEUNAAVA NUi'IERO
Lehti 4 / 2003 ilmesryneejoulukuussa 2003.
Materiaali toimilukseen tulee jätråä 25.10.
2003 mennessä, ut]lisia Päåtcpysäkille voi

toimin&

15.I

l.

saakka.

KIITOI(SET
Tållä kertaa åvustukser rulivat seu.åaviha
.ioille Unokset: KariAsikåinen, Jon 8jörklund, Toft Heino, PasiHölttå Kimmo KoF
bonen, Arttu Kuukmkorpi, Larry Kårkkåinen. Tauno-Juhani Lappi, Tuomås Lehd,
Rhlo Leino. JuhanaNordlund. Jarkko Nyman. Tuomas Paasiala. Kari Paavol4 An11i
Perälä, Jorma Rauhala, Jani Rislolainen.

Laud Räiy. Niko Setälä. Niklas Sjöblom.
Kimno Säteri. Ensio Vi(a, Henrik Vinaja
SauliVåhåkosti.
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ISSA

?31-n1.2007
tlolteisinPänå ftoinälom
joul&o Suonrn

bri

eihn

16 hongon

R.itioli0ss(.i iiseniii m0l-

Nordrtein-lllcslhleninos.våhio0n S.k-

s.en tulustuElsosn siliiläiseon

l.ilallis-

Torslaina 24.7.2003 joukkiomme suunlasi matkansa kohti Wuppertali4 missa

si mahdouisuulta matkustaa raidovaunulla
Bochumin ja celsenkirchenin kauth takai'

Modellbahn Malschken pienoisruutatie'

sin Esseniin.

kauppa sai kenaheitolla monla suomalakla

asiakaslå. Wuppedalin vetonaulana loimi

Perjantaiaamuna 25.7.2003 kiirehdimmc

Krefeldiin ja naulimme korkealattiaisisla,

jo

useita kilomerei4 laivaltåneista D0wag-

liiltcnlteseen.

kuuluiså riippurala jolla malkustimmekin
pMsrå p&ihän. Jo ens;mmäisenå päiviinä

vaunuisla. odoltamattomat ja ennalta m'aa-

Mårkålaiset tulivat kukin omalla tavallaan
Esseniin. piiåjoukko saapui keskiv;ikkoilla-

saimme ensikosketuksen siitä. ehä eksool_
tista 6eltä puhul'a kohko seurueemme he-

mattomat vaikeudet hailtasival etukätehsuunnilelmiamme natkuslaa ravintolaosasiolla varustelulla raiiiovaunulla Kre-

na 23.7. Diisseldorfin lenbkenlälle. Yö-

\ainme markan ajan Essenin lbis'hotellissija;nliin eikukaan lieneollut tyytymätÖn: hotelli sij aits; aivan Essenin
päämutådeaseman liercsså. Relkemme oli
sa. maiapaikan

tutunmatkanjtujeståjäKlasWecknån slddaldin mukainen eli liikuimme periaatteessa ryhnänä, multa joukosta e.kaantuminenkin oli mahdollista. Seurueemme jäsen
Pauli Ruonala oli tehnvt suuren 6ää.ån
alustavåa lyötå, jotla meidän ei olisi taninnut edetä aivan ummikkoina Vallaosinnäihin ennakkotietoihin perusluen aloitim_

rätli monessa paikassa saksala;sten kanssamatkustajien uleliaisuuden. Wupp€rtalista
sihry;mme johdinaulolla Solinsenin puolellc. Ajoimne linjalla 683 Sol;neen"Buryin
ahtaåseen paikkam rakennetulle Pä epysäkille sakka. Sielläbussi kiiåntvv takaisin
kobti lulosuuntaanså kiänlöpövdän avulla.

Tulosuuntaan palasimme mekin, johdin-

altoja

hyödyntåen matkasimme Solingen_

Ohliss;in, jossa vaihdo;mme junåan. Matkåsimme yli Saksan ko.keimman rautatiesillanja nåkymät olival sen muka;sei Deulsche Bahnin .junia kåytläen matkaimme
Witteniin, josta osa porukastamme hvödyn-

{
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tEldistäDiisseldortiin. Valiiefiavasti osami_
tiovaunun reilistä oli åiokelvobnta. koskå
Krefeldin påäiautalieaseman ålueila ol; erisletly pommiuhan takia. Ne onnekkaat na1-

kalaiset, jotka olival suljelun osuuden
Diisseldorfi n puolella onnisiuivat matkusta-

maan bistromitiovaunulla Dusseldorfiin

//,r,,^rIrr \'",1ir.rr /J.'i/,r/f,r'!r

l\rlLinr uj lfrNtif nfr..!ir.llnrn.Ll

l

[rill,i ,rrL]inl r1!llirrJ n,\ iuu rr riLr u
'
l{ rlfl\r rJ !lJr r!.'i! \.htrrll. rr 1i,,\ ru!
r.uilf l,r \n \l.jnbrr!l\.ljl)ij'\illf l.\.1
\(.ii frlhLl r.n r.L Lif\r!f!\.rr.L rrLli
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rrr rrlr rijiii.iilr|t)r \i\Lr ir uli\ru
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rrl(iilii. l)ilr!:ir \.rlnln.Lni r "n,i
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l\| | lr frnr r.rjl,rl i\!.r rr Li1\,rr r!h,L
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llonnin liikennelailoksen mirio\aunu\adkolle. iossa oli a\oimien ovicn
siiaitse\

d11e

päilii- Luonnollisesti

kå)

limnre eteemmc

rupsahlanuLu lilaisuulta h) !äkscmnre.ia tu_

tusluinnc nr)Ös tähin tailiolaunLr\atik_
koon. Turustunisen jålkeen jalkoimme

nal-

kåaedellecn linialla l8 llonninkeskusraan

h)en kaupunkikicroksen jiilkeen h)ö_
dlnsinnre ltrisla nlahdo!lisuutt{ malkdla
Kölniin hilio\iunulla. Paluumalkalli h) ödynriimämnre railio\ aunu linja I 6 ajaa sekin
Kölnin ia Bonnin \liliil. mutta ildisempää
L)

.eirtiä kuin linja 18. Kölnin paiåtålrlarieasc_

m.llc ea\ uuoamnreiakaannuinnle piencnL
piin rthmiin ia puiasinnc Lsseniin illan
Sunnuntai ?7.7.2001 oli hieman ruu_
raricpainotleiscmpi. sillil \ icrailukoht.cnaoli
mm. Llochun Dåhlhauscnit rautalicnrusco.
Sunnunlai'ilta saar'ui ehkå liirnkin nopeasti ia paluu Suoncen alkoi olla aiankohtaista. Ollnmchun loisaallu luLuslun.ct io m!'u_
[man paii\ain rian ainutlaatuiscen marka

I

Nord rein'\'cntulenin osd_
prsl)imme
tekeniiän todell. pit
\altiossr
kohteesccnlme:

kiii

osillain\aihdollisiakirr ruilidaunuilalkoja laupunBista toisecn. L'simetkiksi
Diisseldorlln ia Duisburyin \ålid liikcnnöi!lillä railiouunulini!lla U79 markusla-

mincro!i!abinnielerkii oinenkokcnus:
ruta kulki sckä

k

ulasossa. maan dlla että

maan piiällä ilflatatana. Raitio\runun ia
melron cro

tlnluiolclar nio

kin paikassa

h)\'in hiil) !ä. Tulirisina

tl

Suo_

oli raitioraunuaiheisia la!auna lallenleila sckä
raa. \alokulia j!
roppdkaupalla h)\iit nuistoia. Moni raF

-"r E

meen monella

naan alkaaodorclla io seutaalaa reissua

F

.

".
I

Jålkilöylyinå sa mme vielå Linie Drn eli
Dnsseldorf n raitEvaunuseuran edusiajalta
Woltgang Sieverslta oheisia va okuv a
vierailuslammeAm Stenbergin varikolå.'
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VARIPOSTIKORTTEJATEJA ö
Seuran omat, myynnissä oieval postiko(it:

1) SAtn pulamooltorivaunu 1950luvun atkupuotisko ä

2)

Erottajallå
Kaipjon mooltorivåunu, nykyaikaisin kaksiakselinen
vaunusaia, 1970]uvun atussa Sederhojmjn talon

5)
7\
8)
9)

euro

Seuråmme jäsen Daniet Federtey on jutkaissul raitiovaunuaiheisia postikortt€ja. Kortteja voi titata sähköposljtse osoi!
ieeslä daniel@federley.com rai puhetimiise (09) 4SS 4033.
Korttien hinta on I euro/kpt. Postiluskutut; 1-9 kpt 75 c, 1O->

kplei postituskuJula.

1.

Oranssi-harmaa nivetvaunu 103 vuodetta 1986
i.,,lerikasarm jnkadu a tinja a 4, 6/92
2. Neliakselinen vaunu I vuodetta 1959 Senaatinto a
Valtioneuvoston linnan edessä tinjala 2, 11192
3. Kelta-vihreä nivelvaunu 107 vuodelta 1S87
Hämeenlieltä Kumlähden kentän kohda a
linjalla 6, 7/98
5. Rattikaria 320 vuodetta 1955 Kaupunginiaton edessä
SRS:n tilausajolla (kitvitefly tinja e 4S), 5/00
6. Helsinki: l,latalalattiavaunu 201 vuodela 1999
Erotlajalla linjalla 10, 9/00
7. Turkui Karianja Strömbergin kaksiaksetinen vaunu 38
vuod€lta 195f linjalta 3 Kauppalotita, Et72
8. Turku:Karianja Sirömbergin kaksjaksetinen vaunu 40
vuodelta 1951 linjalla 3 Ma(inkadu a, kevät 1972
Helsinki: Neliaksetinen vaunu 25 vuodetia 1959
Snellmaninkadulla Suomen pankin ja Tuomioki*on
edessä linjalla I, kuvattu 5/00.
10. HFls nki: Neliåksetiren vaunu 21 vuodetta 1959
Mannerheimintiellå linjalta 2, 7/01_

3) Punahamaa

4)

I

njvetvaunu nro 68 l\runkkiniemessä
ruska,aikaan syksyllä 1978
Karia'vaunu 303 Snettmaninkadu a Suomen pankin
edusialla 17.1.1985
Johdinautot 622 ja 625 Tukhotmankadutla 6.5.1974
He's,noi1 metrojuna tV3{t\,44 maU\ustajajurassa
S,ihlren åseman lärsipuolptta t2.6. 19 / )
Helsingissä Kaivokadun raitiovaunupysäkilä
ruuhka-alan raitiovaunuja peEvaunuineen 10.5.1972.
Tampereen johdinaulo 12 tinjala 25 Sammonkadula

1.11.1970.
10)Turun railiovaunu 53 linjatta 1 salaman päätepysäkiiJä
2.10.1966_

11)T-rur raitiovaunu 51 linjatta 2 Nummenmåen

L

päåtepysäkillä 31.5.1972.

Tilaukset ny*kipostitse käteisettä, nyrkkipostikauppaa pilävät puheenjohtaja sekä sihleeri. [,4aksaa voi myös yksi euro
koffltaSRS:n pankkitilille, jolloin on itmoileflava hatuttujen korltien numerotja niiden lukumäärät. Pankin kautta maksaessasi
varaudu toimitusaikaån.
Näin tue! seuran ioiminiaå

Suomen Kiskoliikennekalenteri 2004 on ilmestynyt

!

Markku Nummelinin upeat kuvat.
Joulukuun kuvassa HKL:n Karia g Aleksanterinkadulla linjalla 2.
Hinta I euroa (+toimituskulut).
'lilaukset Eero
Laaksonen puh. (09) 1667 6512, fax (09) 648 745, eero.laaksonen@kiinkust.fi
myynti: KiinteistöStudio, Annankat! 24,0OlOO Helsinkisekä Rautatiemuseo, Hyvinkäå

Ws'vaunun HKL339 kori, joka oti Ta[innassa TTTK:n (ra inna
T'ammr ,a TrolhbLssikoondisl /ail ovaL 1ut o.iaarot å taysl\or

nef niin

trukressa. såapuirehålla ?5 7.2003 taaa srn va ia.1. våL.L oh

vasravåln rsrLaLr.Io.e1!rttå rLteeotemaan rcs6tq:årrtenreessd

lähtenyl Tallinnaan 5_3.2002.
Korilie on lehly pennpohjainen kunnostus TTTKlta HKL:n
ohjeiden mukaisesti. Vaunu saa lånä vuonna aleer Va[irassa
peruslonarur rerrrsijå erinåisrå mulåtrn vrmesletyldra on v,ptä

edes5å elnen
vrunu iahoåån hikenFessa. fofien
^Lrn
v2l nislurlJå vaLlLdvo'daaq
käy-rä. ndrt.lLsri.ia!.ajoissa.
KLrlosr-s6vo,dee.a on o[Lt .955 vrtm stu.een Våhel /
Tampella / Shömberg / Metropotitan,Vicke6 -vaunun saatiami_

a kuperåiseen kunloon kuin nykymahdo isuuder anlavåt
rnyöten. Teråksisen korirakenteen puotesiavaunu on nyt kutn

pillå ulevå s-us.

L

r,ataylösså vaurJ oh luoteer j987 sddttå.

nostusprcjekii låhli kåyniiin DanietFederteyn onislaman Stadin
RalikatOy:n aloiteesta, jolla on saatu myös enlisöinnin mahdolis
lanul låloudellinen avuslus.
Vastavalrnlslunut vaunu sai ennen TaUinnasta tåhtöäån suuren
huomion niif Viron lelevisiossa k!in sanomatehdtstiissäkin.
Kun
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