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Linjalla olilaitiolinjan 2v påålepysåkki. 2V
oli tuon ajån toisarvoisin ratikkalinja ja lämå
nåkyi kalustossakin (kuvasså Valmet Rll3
nro 26). Kuva Juhana Nordlund 27.9.1996.
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S)lskuun 4. parvana 2003 Helsingin kau-

pungin joukk0liikennelaltakLfta tekl mer

kittävan paat0ksen murttaa ensi vuodel] a lts-
v Katajan0kalta LinJ0 lh liikennöivaa raiti0

liUaa 2siten, ettå ursi rc itti ku lkee keskus-

tassa suurena yksisurntaisena silmrkkana

Aleksarterinka Snellman nkatu - Lii-

sankatu - Ka saniemenkatu Kaiv0katl

l\ilannerheimintie Aleksanterinkat!. Kes-

kust€n is0 si mukka ajetaan tässajat_jestyk

sessa, \/aikka v0 sikin kul/itella, että t0isin-

påln liikennöllävä 0lisi 100!isempi. Kakk0s-

liUa ei enaa y itå Pitkåäsiltaa Kalli00n eika

Diakonissalaitokselle paase nain muodoin

mlllaan raiti0väunu injalla Uudef linlan 2

liikennöif titapa 0n maanantaista perjantai-

hir k1010-17.ja se 0n k0hdennettu tåysin

laivamatkLstajille.
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lella valmistuneiden .aiiiovdnujei rcmu-

tuksistå. Tälä kalusroa oli !ielå edellisenå

vuonna oly.npialaislen ybleydesså käytelty

runsåasti. Tässä ludessa rilanteessa HKL:n
piti yhdistelläj a lakkautraakin monia nitio-
linjoja.

Ensimmäinen katkos
Ajanjarsolla 31.8.1951 11.10.1954 eli yli
vuoteen ei Diakonissålåitokselle ollut lain'
kaan raiiiolinjaliikennettå. Sen sijaan oli käy'
tössä bussilinja 15 Koulupuistikosra Diako-
nisqål, .kselle HKL:n vDorten 1954 toi

mintåkertomus m.inirsee raitioliikenteen pa

lautuksen syyksi s.ttuvasti: "Koska autolinj a

l5 ei låysin vastannut ylehön toivomuksia
jå kun liikennekuntoisia raitiovaunuja oli
odotettua enemmån muutcttiin sc I I I al-

kaen rairiolinjaksi 15". llmciscsti käupun-

kilaisct olivat antaneer hieman palautetta

raitioliikenteen lopetuksesta.

Suurinumeroisin
raitioliQia

Diakonissalaitoksen raitioliikenne jatkDi siis
jälleen 1.11.1954, kun sielrä ryhdyttiin lii,
kennöimään linjaa l5 Töölön tullin silmuk
kaån. Mainittua linjaa pidennettiin Kuusi
tien silmukkaan 20.7.1957. S

tos tapahtui 2.9.1957. kun linjan numcroksi

vaihdettiin I 2. Tässä olikin lyhycsti kcnot-
tuna Hclsingin suurinuneroisidft an railio-
linjan l5 esiintyftinen. Eipäollutkåan ihme.

ertä SRS ofti vuonna l97l råmän linjanu-
ft eron erikoisajelDidensa tunnuksksi. Ky-
seesså oli alun perih bussilinjan numero,
josta tuli sinen raitiolinj a ja linjanumero I 5

ilmentääkin tållä lavalla SRS:n monipuolis-
ta kaupunkiliikcnnchanastustoimintaa.

Toinen katkos
Järjesiyksesså ioinen Diakonissalaitoksen
raiiioliikenteen katkos tuli voimaan 6.2.

1959, kun linja l2 lyhennettiin kåänlymäåd

Hakåniemessä Arenah silmukassa ja loppu

matka Diakonissålaitokselle hoidettiin 1in

ja-autolla l2x. Liikennekalkos johtui Toi-
sn linjan rata- ja katuröistä.jotka olijo ai-
kaisemmin aloitettu. Toukokuun lopussa lin-

.ja I2 lopetcttiinja 1.6.1959 ryhdyttiin Rus-

keasuon linjaa 10 liikcnnöimään Hakanie-

mccn bussijarkokuljerusjatkui. Kesäkuun

alussa oli Lapinlahdenkadun linjan raitio-
vaunuliikcnne Mariansairåalallep;iå ynyti

radan ulottumar olilal lanhan kalustonntr-
käisia eikå uusilla le!eillä teli!a!n!illa !oi
ru siellå liikennöidå. Tästä syynå ketlu'
reakriona tronet raiiiolinjåt järjesteltiin u!'

Hlinjan moottorivåunu
Waggonfabik 1925)ja

(1947-49) Ensi llnjan päätepysäklllä. Kuva
Jan Waller, 11.6.1951.

qlll

EN
ll{ r

Diakor ssalaitoksen lirjale 15 kilviletty
''pikkuruotsalainen" 32 (ASEA 1913)
Koskelan hallissä paria päivää ennen
linjal ikenteen aloilustå. Kuva Bruno
Okkola. 30.10.1954.

Linjan 15 Ralli-Karia odotlel€massa ähtöä
kohti Mannerheiminlien ja Tukholmankadun
risleyksessä sijainnutta T6ölön iul in
silmukkaa. Kuva llmo lkonen, 1956.
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Karian vaunu 5 Ensilinjai päälepysäkitrå
Maa ariammattikoui! toimi eååssä
puutaloista, jotkå oli alunperin rakennetlu

Raajaikkoislen auttamisyhdislvksen
sisäoppilaitosta vanen. Kuva Jorma
Rarhala3.12.1972

Pitkästä kympistä
tumppi-kakkoseen

Diakonissalaitokselle palaDtettiin raitiolii-
kenne ratatöiden påärynyä 1 .7. 1 959 ja Rus-
keasuon linja l0 aloitti liikennöiniscn siel-
tä. Tärä cdekänyi lyhy! bu$ivaihe kcstisiis
vainnoin viisikuukauna. Syksyllä 1959 tin-
jannimi Diakonissalaitos"tuuutettiinkåu-
punginosaa kuvaavaan muotoon Linjat'.

Diakonissalaitokscn linja on ollur usein
kehityksen kärjessÄ: Helsingin ensimmäiset
Valnetin nivelvaunuvuoror åloittival seitse,
bån kilomerriå pitkållä l0 linjaitå liikennöi
misen I 6. I 2. I 973. Raitiovaunujen kuljettå-
jamhåstus otetriin ensimmäisenä käyltöön
Diakonissalaitoksen linjalla 16.6.1978i ar
kisin klo 2l :n jålkeen ja viikonloppuisin ko-
ko liikennöintiaikanå. Täydellinen kuljena-
jaråhasrus alkoi 3.8.1978.

Kymppilinjallå kätetriin I 960,luvullaja
sen jålkeenkin nivelvaunujen ruloon sakka
vakinaisissa vuoroisså Karian vaunuja ja
ruuhka-aikoina tietysti pcrävaunujen kans
sa. Vuoden I 969 n imikkovaunulisra on loo-
giner: vuo.ot ovat 92 99ja vaunut vaste-
vasti 2 9. Nivelvaunujen tulon jälk€en
vuonna 1974 ninrikkovaunulista oli lyhyt:
vuoro$a 99 vaunu 9 sekä vuoroihin 91 98
olivain osoiiettu numerosarja 3 1-40. Vuon-
nå 1978 vaunusarjaksi vaihdettiin nrot 4l
53. Yhtcen rDuhkavuorooh saatiin myös ke-
säIlä I 978 ensimmäinen 'laihialaiseksi ' eli
kuljetråjarahastuskäy öön muDtetiu l-j0-
vaunD elinumero 18.

Pitkään muuttuhattomana kesränecn
ajanjakson jälkeen 2.6. I 985 Diakonissalai-
toksen linjaå ryhdyttiin liikennöimåän Rue
kcasuon sijasta Kaupparorille linjanDmerolla
2. Linjapituus oli cnnätyslyhyr eli vain noin
2.5 km ja kalustona käytelliin lähinnä elin-
kaarensa lopussaolleitavuoden 1955 Rarti-
(anorraseks!uosren t9JJ 56vts-vaunu-
ja(kesällä 1985 myös vuoder 1959 vaunu-
ja). Toista linjaa ajanciden ja vähistä ma!
kuståjista kilpailleiden bussilinjojen napa-
lessa matkustajat råitiovaunun käy$ö 01i

våbentynrt. Liikennöintiaika oli ma pc n.

6.10 21.45 ja lan. 6.3G,15.00. Sunnunrai
sin ei liikennöity låi.kaan. Lauanråiliiken-
teen lopetus oli torta t.1.1987 ja tiikcnne
jalkui ma-pe muodossa supiste una n.

6.30 17.30 Kuljexajåråhastukseen ljnJalla
siinftiiin vuonna I986.

Diakonissalanoksen linjan Kauppatorin
päåtepysäkki siireftiin 2.1.1992 Viking Li-
nen Katajanokan teminåalille. Linjan käyt-
töaste kåsvor satamån suunnalla, mutta vain
laivojen lastausaikoina. Vuonna 1995 tch-
riin reitin kcskustaos!udella erinäisiä 1in-

Vuorcn 95 nlmikkovaunu 5 Toisen tinjanja
Wallininkadun (nimetty proressori ceo€
Aususi Wållirln mukaan) kulmassa. Ercsen
kauppa laioaa hedslmiä, pakasteiia,
kahvia. herkkuja". Kuva Jorma Rauhala
3.12.1972.

Vuoron 96€unu 6 Ensilinjanja Casldnin-
kadun kulmassa. Vaunrssa 6 kokeiltiin nivet-
vaunupmjektiin liinyen yksipolvista viroit nh.
Tuleviin 'sa€noihin" va iliiinkln tällainen
virroilintyyppi, mutta kurtonen såi kokeitun
jålkeen låkaisin oman vanhan sak6isan-
kansa. Kuva Jorma Rauhåla 3.12 1S72

ftnrn{ 4/2003 5



Vaunu 6 Kallion vndsbtalon pvsålillå (uva
j;; RåJhara 6.12.1e72. [.I luf -

jausmuutoksia, joisia kerotaån tuonnempa-

na. Aleksanterinkadun nuutostöiden lakiå

vuoden 2002 buhtikuusta lokakuuhDn oli

kaikki Iäpimenevä mnioliikenne Mannerhei_

hintieltå U.ioninkadun risieykscen siift ct-

ty muuaue ja linjan 2 toinen pätepvsäkki

oli tuonaåikana Eronajan silmukassa, josså

.eitti kieBi "Kotkån ' konielin

Kilometrin mittainen
ongelma

Diakonissalaitoksen railiotien reittikatuja

ovat Siltasaarenkådulta tullaese Toinen linj ä

(tysäkit'Kallion virastolalo", "Castenin-
karu'iå "KaupLrnkien tåIo", kesiistå 1994

lähtien "Kuntatalo") - Alppikatu Ensi lin-
ja (päärepysäkki "Ensi linja" ja alun pcrin

"Diakonissalairos", lyhenteenä on edelle€n-

kin DIA) - Cåstrdninkatu - Toinen linjå

Joulun 1980 jasyystalven 1982 välilläKau'
punkien lalonrakennustyömaan noksi Alp-

pikadur reitliosuus oli poikkija tilapåinen

mideyhleys oli rake.nettu Toiseltå linjalta

Ensi linjaUe wallininkadulle, jokanåin pä-
si hetkeksi raitiotiekatujen joukkoon

Vålmeiin vaunu 18 Källion viråsloialon
plsäkillä. Kuva Joma Rauhala 24 81978.

Karian mootloivaunun pedssä saman
valmislajan peräva!nu nrc 522 Ensilinjan
päätepysärillä Kuvassaon nahlävisså
nykyisiå edellåvä pvsalkiråkenne Kuva
Jormå Rauhala lokakuu 1972
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N velvåonu 37 kuruaamassa Ens lintalla
Caslreninkadulle. Kuva Joma Rauhå a
24.4.1978.

denujen rairiolinjojen toisia pnirä, voidaan
jossain mäilrin päätyä sellaisecnkin loppu-

tulokseen. Minkä linjan kuuluisi päättyä

Diakonisaliitokscllc. jotla se olisi elinkel-
poinen? Vai prtnisikö lirjda jattaa Alppi-
katua pohjoisecn jd Hehinsinkadun yli'
kulkusillan kautra johlaa Sturenkadulle?

Tuon vajaan tiloniehin mntaisen nykyisen

osuuden vårella åsuu tietyslimelko paljon

ihdisiä. ntrtla asulus on kåytännössn vain

rådan toisell. puolella. Toiscllapuolcn ToiF
taja Ensilinjaa on knltännössä vain puisto-

alueita. Kåvclynutkat ovat lyhyel ålueen

muidcn.aitio- i! bussiliniojen pysäkeille ja

Toisclla linialla ioDu päällekkäisiä linioien

23 ia 502 kånssa. toien jotia Diakonissalai

toksen linjalla ölisi vamasti käyttäj iä. linJa

pitäisi johtaa kaupungin keskustan klutta
jonnekin pidemmålle ja nimmomen jome-
kin, iossa on vahva asukaspohja.

Linlan olemassaolon oikeutus tulisikin
juuri siitä. eltä vastakkahesa päässä olisi
jokin liikennev;raltaan vahva ja sopivan
pilkä osuus. Samoin liikcnnöintiajan tulisi
olla kokopäiväinen, jotra matkusrajat rofi k€-

nisivat sitä käyttää ja otiaa omakscen ja vau-

nua voisiodottaa pysäteillä iltuan slurem-
pia aikäraulutietoja. Nykyään kun kakkosen

liikenne päättyy jo ihåkuuden.jälkeen, ma!
kusia.jakaio alkaa psykologisista syistä jo
reilulti sitä ennenja viifteinen runsas tunti
al eren Diakonissalaitoksella melko tyhjånä.

Vuonna 1925 linjan toinen pän oli Ma-

rian sataala, vuonna 1927 Kirurginen sai-

raala. Vuodcsta 1949.eitli oli peråli Haa-

Baan, cli kauemdaksi kuin nykyåän on edes

nrahdollisra liikennöidå. sitten vuonna 1954

våin Töölöön jå pikkuhiljaa jälleen hivuttaen

Meilahden (!. 1957) kautta Ruskeasuoue v.

1959, mikä reitti tulikin olemaan linjan pa-

rasta aikaa. 1970 luvulla I0-linjaoliHKL:n
edistyksellisin. mutta sitten Diakonissalai-

toksen suunta iaantui. Kun 1985 Pasilan

Nivelvaunu 32 Toisella linjalla Kalion
vlGstotalon pysäkillä Kuva Joma
Rauhala 24.4.1978.

rarapihan ylittävä1le sillalle 01i valmhtunur

raitiotie. järjesteltiin monia raniolinjoja uu

siksi.

Pussinpcrällä olcva Diakonissalairokscn

rala tuli siitä tårsirtliän. Silloin p€rusrertu

lyhyt kakkodinja kulki päällekkäin linjojen
ljå lA kanssa Hakanienesrä Kruununhaan

kautta KauppatoriUe eikä linjan toinen påä

myöhedmin Katajanokan reminaalissakaan
pystynyl laka.ma.n linjalle riittåvän suuria

matkustajamääriä. Rautaticascman kautta

tchty.citin pidcnnys 1.3. 1995 ei ruonur riil-
tävästi parannusta asiaan. Hakanien€srå
päåsee ninlillåin Kaivokadun sekä Senaatin-

torin suunlaan tuuiUakin linloilla. Kolmelta

sepältä KalajanokaUe sadoin sekä Aleksan'

terinkadulla ja Senaatinlorin suunnalla Ha

kaniemeen myös suoremmalla linjal1a.

Maaliskuun !lussa 1995 pcruslcttiin

ruuhkalinja 2v Diakonissalaitokselta Kata-
janokallc paikkaamaan Katåjaiokån ja
Kruununhaan välisen linjån 2 luomn yhtey-

d€n häviähistä.2V oli reilihäån nuuten

sanu kuin aikaisetupi lyhyempi kakkonen.
paitsi Katajanokalla päåtepysäkki olikin
Merisotilaanrorilla 4'linjan tapaan. Reilli
kulki Kruununhaassa Snellmaninkadun

Liisankadun "oikorat.a . Linjaa olivaadit
tu etenkin Kalajanokalla asuvien ja Kruu'
nunhaassa ala-asletta käyvien laslen vuok-

si. Lyhyraikaiseksi jäänyt linja 2v ajoivii-
meisen a.jonsa29.5.l998. Kcsöaikaan linjaa

ei koskaan liikcnnöity.

Nivelvaunu A ppikadulla, lonka koko
lyhykäinen rataos!us nåkyy kuvassa.
Diakonissalailos on laLrslalla. Kuva Joma
RäLhala 12 5.1985.
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Ensi linjan nykym!oloinen päätepysäkki
ajalla, tolloin jalkakäytävän lehmukser otivat
vielä nuorä. Kuva Jorma Rauhala
12.5.1985

lrr ,i;

Vuodcn 2001 roukokuun lopulle såak-
ka kakkoslinja profiloitui kalustonsa puoles
ta epäviralliseksi' uscovaunulinjåtsi".
koska sillc oli keskne y viimehet säånnöl-
lisessä liikcnteessä olleet vuoden I959 neli-
akseliset moottorivaunut. Niinpä Diakonis-
salaitokscn ralaa voikin kuvailla kalustonsa
puolesta välillä erikoi$ksi: ensimmäisenä
nivelvaunut ja viimeisenä ncliakselisetl

Mitä kannattaisi
kokeilla

Ajatuks€na rcittisuunnrnelijoille vonaisiin
esitlää tulcvaisuuden Diåkonissalairoksen
linjan johlånrisla tällä herkcllö liikennertå
vailla olevaan cnliseen Töölön torin linjan
5 nidesilmukkaan. Kansalaisaloirtcen läpi-
nrcno edellyrtäisi kuite.kin suunnittelu,
viranomaisen lämpcnemistä asialle ja vaa,
dittujen sääsrötavontciden saanlista jostain
nuusra toiminnastå. Ehkäpä uudesta Kara
janokan laivalinJasta nro 2.

Töölön torin eitri voisi tarjota Diako-
nissalaitokscn linjalle hyvån clinkelpoisuu-
den, sillä Källionja Hakaniemcn suunnalra
puuttuu nykyään rautatieasenun kaurta kul,
k.va suora yhtcys Etu-Töölöönj! väkirikas
Arkadiankadun Runeberginkadunseutu
kaipaisi kolhoslinjan vahvisrukscksi apu,
linja. Diakonissalaitoksen rataa ei tulla täsä
vaihec$a purkatuaan. joten toivotaån Lin-
jojen linjalle vielä prcnrpaa tu levaisuuttal

Nivelvauru Ensl linjalla

Nive vaunu kåånq/mässä

Casiräninkadun osuudel
ie. Tausialla oleva kerros-
ialo on jo Toisella linjalla.

12 5 193s
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S\/eitsin luoteiskulmassa suaitseva Basel0n pinu-alaltaan pieni kntoni Reinj0en molem-

min pu0lin Sveitsin, Saksan ja Ranskån raJ0jm yhqmak0hdassa. !tuonna 1833 verisen

s0dan tul0ksena Basel-Stidtin (my0h. Basel) ja Basel-tandschaftin (myoh. Baselland)

pu0likantoneiksijakautunut Basel0njuuri suaintinsa vuol$isaanut hyvät puitteet ksvulle

ja Basel 0nkin Sveitsin tOisel$isuurin kaupunkialue.

Base sla löytyy m elenkiiniosia vaihde-
sovtuksla. Tässä liitan 11 vaunu on tovon
mukaan valnnut kolmesk ralieesla oikean
(vuodesta 2001 lähr en k-.skmmäisen).
Vierelselä svulla on Base ii ta ympäistön

Julkisten h istoria a
Ensnnnriiislii hcvosraitiori.rii scudull. oli
k.avrillu jo vuonu I874 jå hclosom.i
bussilla liikuniin !uod.su l88l liihticr
I Il.l880 rctu*eniin krpcf.ileinen (750

nrnr ) uutatic Uåldcnburgcrbrhn ( wB )..ioka

liikcnnöi yhii cdellcen srmrll. rcitillii
Brsclin lih.is.hii Liestalin.juna .scnr!ltl
junilrn Waldenbrrginr.

Raitioliikcnrc r!oitanccnkrtsodaluccl-
la dlkrneeksi \uonnr 1687. iolloir ncrustcr
riin höyryrairiolirio Birsigtalbahr (BTB)
reitille Basel Heuwargc Thc^!llj! inli!
hermir RodcNlorfiin rsti Ruidcl.\ctdcl-
läinr nrcniscllii rudrllr ajcttiin hijyryverF
rerlli \.uotccn 1905. jolloin .rrd sihköis
i.riiin n,uth yrsra l9S,l \e fruurclriin rii
tioyrunulllo t!ctra\.aksi Linj&si I 7.

Niiif ollcr rultioliikcnrccn iloiltrs!uo
dcksl !oi tulki n!6 luod.n 1895.jolloi'r
pcrustcrtiin Rusle.Sr,r*cnbehncn (B St.B).

ioko ruodcstd 1946lähticn on olL!r B.slcr
Vcrkchr!Bct.icbe ( BVB). Viinic vuosisadm

cnsinnniiisillä vuosikynnntrilli Bdsclissrkii
rrkcnneniin ftLnsdasri r.roja. Basellandiin

$unrluruvi. ratoja rakensiv.t ]ksityisct yh-

riinja samrnaikriseni silloirlen B.Sr B kes

kiltyi B.selin sisäiscn liikcntccn hoitoor.
nutt. loisaalt. S*sdn.j. Rrnskaf puolcllc

\uunl!!tuneet "esikaupunkiradrt kuului-
\..1 nryös B.Sl B:n piiriin. Yksitri\ii oliyar

BTB:n lisäksi Bnscckbuhn (BEB)

Domlchiin 1902. TrnbxhD Bascl-Acsclr
(TAA) l90l j BlsclLand\chrftlich.
LibcrlandLruhr (BUtts) PruucLniin I 921r22.

Niimii ncliii yhtiötä fuusiojtui\ar 197,1

Balcllud -l.nnstöfl ksi(BLT).jokd ii icn
\'i n'ilirl\.\rl h.lDr Br\.lhndin I ik.trn.t
lii Bascllxndin radar krul!var BLTrllc jr
tsa\clissr sijrirsc\al liihinnii BVB llc
P.drcliin llnjad l4 rosln otr ro vuosLkrudcr

BVB:llii on ollur bussiliikenrettä yuo

dcsm 19.10 j. johdinluroja ruodcsre le.1l.
1950- jr 1960 lL'kLrlor tohnr.ss. kunripyöriit
lisiiiintyi\iit jd b!ssiliikcntcc,, ticltä pu'cttiin
Ronsk$ lliini,rgccr (1957)jr St. Löuisiin
(lq6l) sckä Srks.n Lömchiin ( 1967)suun-
rautun.ct rudrr. Irsc Brs.lin kåupungiss.
rutao$uksir ei srljcn! klin yksl: luonna

I 966 Redischcr Rahnhofi lir Johdnnit.rsil-
u! tirkin Schiitzcnh.!sillc kulkc\a o$'us.
jokr slnlalld lopcrti kcskusl.n siscmnrän

tngrslinjdi. ja linjrn ? liik.nnc siirertiin
b!ssilinlrile ll. Posilri!istN on sc. eltå p.ri
\ uoftd rnyöhcnnnin Iinirlhotcttiif kiir-ttööf

SnlenN in rNtrvcll(ko ci olc n icncnt! ryr.

.os cL ruuri suurcnlufulk{rlr F,riiitai .!la-
!fikon murtoslöLrii lukuufortrnr.ttr \rif
\ onrr:001 on rukcnnctiu uuslyhtcy\pii-
nut!ticdscnrallc- jolloif \icltli sratlin s,orr
yhrcys linjojcn 10.. I I rcitcillc. scn sljarn
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linjåmuutoksia on Basclissakin påässyr la-
pahtunaan aina. milloin on ldrvctta ilfren-
nyt. S uurempi muutos tapahtui I 980-luvul-
lä..jolloin tiputcttiin pclisrä rois useila

ruuhkalinjojaja korvlttiin nc suonlla koko-
päivälinjoilla ja v.ihtoyhtcyksillä mutta onpa

reiuejå myöhemminkin höyläilty.

Yhteinen tariffia lue
Tarir,jårjestelmän nykykehitys alkoi I 960-

1u!un plolessa välissä, jolloin siinytriin as-

teitlaiseen avor.hastuksecn. Vlonna 1967

aloilelliin lippuåutomaattien ascnnus pysä-

keille ja kolme vuolta myöficmmin rd-

hanajista luovuttiin kokonldn. Vuorna 1987

Tarifverbund Nordwcslschwciz cli TNw
otettiin kä]41öön:siihcn kuuluu Baselien li-
säksi alueita ympä.öivistä kantoneista

Solothurnista ja Aarglusta bussiyhriöineen

samoin ku;n Schwcizcrischc Bundes-

bahnen n, SBB:n, junat mainituilh alucilla.
Vyöhykkeet ovat suhteclliscn kookkaita,
nh. nelkein koko Baselin kaupunki kuu-

ldu yhreen lyöhykkeeseen.Ja muun fiirtata-
r.n hD.mioon oltren matkust,mincn on

nelko huokea.. Saksanja Ranskan puolilla

loretrretuille tariffi.lueille saa halutcsaan
halvemman yhleislipun

Paikallisille asukkaille tarjotaan kuuklu
silippua (kalenterikuukaudct) hintaan 62

ftångia, olisiko Suomen käyttämäsn nhas-
sa noin 40 €. Henkilökohtaisia lippuj! ci

olekaan. eli tuolla 62 CHF:lla saa matkus

taa sen haltila, e1i siihen nähden liikulaan

sanDsa hinraluokasa kuin meillä.

Ktrzstrecke (K), neljän pysäkinvålin lip
pu, on kertalipuista halvin, 1,80 cHF (1.20

€). S€njälkeen myydään yhden tai useam

nun vyöhykkeen lippLrja, joissa vaihtoaika

Liniennetz
Basel und Umgebung

rN
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riippuu vyöhykkeiden määråstäja hinla ko'
hoaa €nimmilläån kahdeksassa vyöhyk-
kccssä 12,40 ftångiin (8.30 €1. l2 matkan

sarjalippuja myydåän såhoin perustein, K-
liput mukaan lukien, ja hinta on kynmen-
kertainen kertalippuDn nähden eli2 matkaa

MatkailijoiUe myydåän yhdeksi tai kol

nleksi päiväksi keskusran tai koko TNW alu

een kaiia!ia påivälippuja. Läheskaikkia lip
pujamyydääd myös noin 1,5 kertaisellahin-
naua L luokkaah, nihtä losin ei olc hyötyä
kuin paikallhliikennettä palvclcvissa junis-

s,joissa L luokka on. Raitic ja bussiliiken-

leessäjoutuvat matk6täjät tyfymdän 2. luok-

ken (sillä 3. luokka poistuijo vuonna 1956.)

Ka lusto
Hiukan johdaluna: ll maailft ansodan aikoi-
hin Sveitsisså aletriin laatia standardivaunu

tyyppiä,jokasopisikaikille Sveitsinraitio-
teille. Sellainenhan luotiinja tuo Standar-

dzu8' on ollut pohjana nåihin päiviin asti

mkennetuisså vaunuissa

Sveitsiläket ryyppimerkinnät tarkoitta-
vat seumava: moottorivaunuhsa A on I luo-

kan, B II luokanjaC Ill luokan vaunu sekä

X on työvaunu. Pikku e kirjaimen perässä

tarkoittaa viroittimitse sähköistettyä veBiola

- Sveitsisså ei tietääkseni muita sähköis
tystapoja ole. Moottorivaunuissa murtoluku-
merkintä tarkoittaa vctävicn aksclcidcn ja
kaikkien akseleidcn mää.ää. Siis esim. Be

4/6 tarkoittaa. että 11 luokan moo$o.ivau-
nu$a aksclcita on yhtecnså 6. joistå 4 oval
vctäviä. Moottorittomien våun!.len luokka-

ki.jainlen perässä on pelkkä akseliluku'
määrä- esim. Bl.

BVB:llä ja BLI:11å raitioliikennekalus
ioaoli tammikuussa200l seuraavasti:

BVB:n våreissä Dnwagin niveliå volvieå
nåhdå ruuhkarinjälä 12.

Raideliikenneyhtiöiden politiikkaan
kuuluu, eitå jok'ikisessä ratikkavuorossa
(paitsi linjat Ell .ja l2) on maralalatriainen

våunD. BLT:n linjoilla l0ja ll on tuomatala-

låttiakiiytäntö ollut jo koko 1990-luvun tun
1980-luvun puolivålistå sen 6-akselisiin ni-
velvaDnDihin alertiin asntaa matalar keski-

oeq samallatyyppimerkintä muuitui 4/6:na
4/8:aan. BVB pääsijuoneen mukaan vastå

kymmenen vuona myöhemmin, jouoin se

alkoihankkiavuosien 1990'91 vaunuihinsa

matalia kcskiosia. 20-metristen vaunujen

nivelten väliin lisättiinn.9 mctrin pötk4 tek

BVB

Linjar 16 vaunu on iuuri iaskeuluiut
Bruderholzista Jakobsb€€in va hro-
asemalle. Linjån 37 bussivarloo.

8.4t6 62445f 27 ls2^aan!
3e 4s ffi 2 rss|clssmme (säiie)

84 1423-1435 131%1-62
A4,B4N 14361475 40 196749 6a madalleltu

B4,B4N 147&1506 31 1971-72 ,",

BLT
84 1301-1305 5 194a19 *a\/aI etsVBZ
84 1318132?

12
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Linjoila 2ja 3 ikennö usen lälasia Be 4/
65 + Be 4/4 -jui a

combinör. nuo 7-osaiset eli 6-niv€liset

täysin ilmlstoidur vaunul. on toimittanul
saksalaincn Sienlens (tähän astr muut kuin

Diw.git licncvär olleel sveitsiläistä tuotan-

toal) Sicmcnsin internersivuilla (wlvw.

siemens com/cohbino) on kuvaus noisra

kuin myös nruualle tuaailmaan toinritla-
mistaan kokoå-se-itse-Combinoista".

Combinojen nryörä eräs perinnc katosi

katukuvastå: niiden kanssa ei cnää käytelä

perä!aunuja. Klrkimet ovat Hclsingin

Varioidcn rdpaån piilosa ja haNoi,rpa yli
4l-nrctristäj naa lan,ila.nkaln. Paitsi eri-

koislilanteissa. sillä erään mlssatapahtLrman

aikana römäsin BLI:n noin 65-frelriseen

iunåan. jossa kahden mldallctun nivelen li
säksi oli vielä perälalnlkin. lhan mukavan

Vaunuja moneen
lähtöön

BVBrn vanhimmdt hoottorivaunul ovat

vuosina I 967{8 hank itul neliakselisct vau-

nut. 'Cummikuh" Sen si.jaan myös vuosina

1967-72 fiankituisla 56rta Dnwagrrivel'
raitiovaunuisla on käytössä alle 30. Vuosi-

cn 1967-68 sarja (nror 603-622) on koko'
naisuudessaan lahjoitettu Scrbian Bel'

gradiin. samoin osa roisena vuodcn 1972

sarjasra(nrot623 658)jaainakinscitscmän
niistä on nykyisin BLT:llä. Loput noin 25

kulkevrt harvaksellaan BVB:n värcissä.

Harvinaiscn lyhytaikaisla kalustonkäyttöå.
joskin ovalhan kåikki vaunut vieläJossåin

päin maailnraa käyrösså.

Seuralva 26rn mooltorilaunun
("Comichon") sarja hankittiin vuosina I 986-

87ja nc olivat ehkä yllättäen ncliakselisia.

vuosina l990trll sen sijaan hankittiin iaas

niveliä ( C uggufrmere ') kaikk ilan 28 tap'
paletta jorkasiismadallettiin myöhe tuin

.ja nyt pari kolme vuotta sitlen 28

Kaikkiåan 84:stä ncliekselisesra perå

vaunusta vanhimmar ovat vuosiha 1961 j.
1962, viinleiset on hankiftu 1972 ja lähinnä

noitå jålkinnf isiä on viime aikoina madål-

letru. Alkuperäistcn launr!en tyyppinrcr
kintåon 84.ja madalluksen yhteydesönrcF

kinnän perään lisärtiin N. N on yhtä kuin

Niederllur eli hatalalaltia mutta toisåalta

nin€n ntkai\u olihienan erilainen. sillä ai

emmin nivclcn kofidalla ollul teli poistetliin

kokonaan ja matalån osan mukana tulleet

kaksi aksclia kannaltele!al keskiosaa.j! ilsc

ni!elet roikkuvat tyhjän päällä. Kun akscli-

lukumäörä ci nruuuuntrl niin vaunun uusi

tyyppinrcrkinlä on Be 4/65 (S = Snnftc =

Uusimpiia nmutostöinä on ollut 1960-

ia 1970-1u!uilla hrnkitlLrien neliaksclisten

pcrävaunujen (84) luhjomincn rcliensä

välihä(n.I m matkalta) maantasoon Nöil!
nradlllettuja perävaunuja kaikkiaar 8:lsrä
vaunusra on tälä kirioirc$acssd ainakin ll
kplla niitä käytetään niissai vuoroissa. joF
hin ei riitä matala! mootto.ivåun a.

Maralalattiaisuuden lisäksi loinen hyvä

puolion sc. cttä lirjalla kuin linjalla on ai-

noasten yhdentyyppisd kalustoa, olkoon sc

sirtcn tulireråå 4l -menislä Combino! lli 40-

vuotiailla perä!aunuillå höysrctlyii Gusguh-

nerea. Vuosina l94E 5l ( Aaruckcn") sekä

!958 ( Staubsuugel ) hukitut56 ncliakse-

lista noottorivaunua romulcltiirr lasla utr-

den Combino sarjan 28 vaunun saavuttua.

Saksa sijaibee nä ltå sloirta noir sadan
met n päässä vasemmala. Linjan 6
päälepysåkki Riehen ssä.

<l'.-.i-
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kä)tetåiin myös Gugeurnmelien tapaån mer-

kinttiä B4S.

BEBrn nykyiselle l0iinjalle vuosina
I 97 I -76 hårkkimat I 5 Dnwåg-nivelvåuf,ua
ovat edelleen kåylössä. Vuosinå 1978-81

hånkittii. Tram 2000 -perbeeseen kuuluvia

nivelvåunujå 66 kpl, joista 50:een on sittem-

min lisåtty kuusinetinen matala keskiosa.

Lisäksi edeuå mai.itut seitsemän BVB:n
Diwagiå oval nlt BLT:n väreissä. 12 pe.ä-

vaunua ovat osin BVB:n peruja, osa tm on

hankinu ziirichi. liikennelaitokselta,
YBz:ftl.

Bussikalustoa on BVBIIä 7l Mersun

veru, joista kolmisenk)'nmentä nivelautoa
jå nuulama Dikkubussi. Trollikoila on 12.

Vuonna 1992 liikenteeseen tuli rnaåilman

ensimmåinen såtap.osenttisesti maialalattiai-

ne. niveljohdi,auto (Niederflur Gelenk
Troueybus)ja wodesra 2000 liihtien kaikil'
la li.joilla on ollut ilmdtoidut matalalahia-

bussit. BLIIIä on kaikki@ 29 bussia, jois
ta 4 on Me6un Cito-midibusseja jå loput
Ciraroja.

Oldtimerit
Oldlimereit4 kuten tiikilåist våunuvdhuk-
siad kutsuvai, M wokratz ajeluille ja va-
dtossa onkin mukava valikoima. Sumun-
taisin kannattaa hankkiutua pääEutå-

tieaseman kupees€€n, josta l?ihdetäiin pariin
ottees€en kienokselle. Sen lisaksi mvinto-
laraitiovaunuksi muurertu "Dånte Schuegi"
wodelta 1914 on liikenteessä yleensä k€r-

ran kuussa. muuuoin se on suosiflu fth. BLT:n linjan 17 kaluslo koostuu

håäjublien jatkopåikkåna. Ensimmåiset

svensiuinet.ivelvamut (BVB 601 ja 602)
hank;niin Baseliin wo.na 1961, joista vau-

nu 602 on muutethr Party-Tramiksi. Myös
tuo vaunu on suosittu wokrauskohde mur
rå tietenkin oman kåyttöön sa balutessM.

Museokalustosta erikohuutena kedotta-
koon, ettå keskustassa erå?in vaihderaken-

nusryömiiän karkaistua linjån 2 reitin, pois-
jiäneen osuud€n liikenn€ hoidettiin tuolloin
kaksisuuntaisillarnuseovaunuilla-eikä lie-
ne mikåän åinutkertainen tapausl

BVBIIä on oldtimer-moottorivåunuja I I

iå peråvåunuja riittåå iokaiseen. Yksi bu5-

sikin löytyy. BLTIIä on kaik€ti tauessa våin
yksi BEBjadar moottonvåunujå påri perå-

Jokainen osuus
käytössä

BVBIIä on kä,tössian kolme varikkoa
Allschwil€rstrassella (Morgarten), Dreis-
pitzissä ja WiesenplaEilla sekä jålkirnmäi-

sen låheisyydesså keskuskorjåamohållj
Klybeck. Egliseen ulkosäilltysåitaus li.jan
2 pätepysiikin tålana ei ole enäå vakitui-
sessa kå)tössä. Johdinautovdikko on linj an

I I reitin wdella Rmkstrassella.

BLIIIä on kaksi suurtå ratikkahallia:
Ruclfeld länellä BVB:n Dreispitziä sekä

Htislimatt lo-linjan reitin vånellå, ionka
yhteydesså on nyös yhtiön bussivarikko.

mådålletusla nivelestii js pedvaunusta-

Ruchfeldin wlmistuttua kymenkunta wo!
ta sitten joitakin pieniä halleja poistettiin

kä)töstä. Nykykinjäljelläo.vielålinjan l0
Rodersdomn jå I l:n Aeschin påätepysäk-

ki€n yht€ydessä pienei parin vaunun säily-

tystilat mutta nekin ovat evp.

Keskustasta sät€ittäisesti låhes joka

suuntaån låhtevät mdat yhdistiiii muutamm
kilomet in påailsä keskustan melkein koko-
naan kiertävå liniån I rengåsråta. Kaikki
raiteet ovat li.jåliikenteen kå)tössä ja joka
osuudella myös liikkuu åinakin yksi koko-
påivälinja.

Raiti.- kuia bussiliikenteellekin.mi-
naista on, että linjojen matka kestää riippu-
rnatta vuorokåudenajasta ain

rnikä tåas iohtuu lähes täydellisesti toimivista
liikennevaloetuuksista - myös muutamaa
poikkeusta lukuunottamatta omille kaisroil-
leen råkenn€tul radal samoin kuin useat
bussilaistat takåavåt osåltaån aikåtaulusså
pysymien. Pysiikkien välillä ei våuujajuuri
näy seisoskelevan, ja kun pysäl*iajat ovat

vakioita. niin s€kuntipelillä suumitellut ai-
katåulut yleensärnyös p;tävät. T?ismälliseen

toleutukseen piiåstiiå, m. siksi, etti våu-
nut pysiihryvätjoka pysaikillä ainå, oli sitten
natkustajia tåi ei, ja s€kin osaltaån tiismäl-

listii:i aikalauluja.

Råtlve.kl<o of, joustava ja poikkeustilm-

teet hoituvat helposti, sillä lähesjoka Bitio-
rist€yksessä pii?isee kiiintyni!än nihin suun-

laan tåhansa ja käiinlösilnukoilakin on vä-

hån våliä. Kun vielä piiätepysakillä on usein

worovålin, toisinåan piternrnänkin a.ian,

verån laukoå, niin måhdolliset myöhäst€llt
saadaa. kuiottua nopeåsti ump€en. Hyvån
varabussijärjestelnån mahdouisesti'lr-
miin" jäiineiden €itioiinjojen korvåavå lii-
kenne saadan hetkesså kå),ttöitn seudun

useat bussiyhtiöt ovat mahdollisuuksiensa

muk@ järjestelmäsä mukda

Baselin ensimmåinen Combino nrc 301
lanjalla 8 lähollä keskeistå Barliisseryhein
asemaå. Våunujen mainostila on pednlei-
se6n iapaan katonEjassa. TCB.
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Linjoilla 10ja 11 Be4/8:n penissä on
Dijwag lai uudem pi korkea nivelvaunu.

Kaikkien raitiolinlojen linjapituus on

yhteensä noin ll5 kilonelriä (luvut ovat

vuodelta 2001, jolloin ruuhkalinjoja El I ja
l2 ei vielå aj etq niiden pituDdet puuttuvat).

Linjai kattavat mclkein koko keskustan ja
€sikaupunkeibin suuntautuva runkoliikenne

hoidetååh pääasiassa railiovaunuilla.
BVB:IIä on tällä håavåa kahdeksan pää-

raitiolinjaa ja yksi ruuhkali.ja; lisäksi lin-
joillå I ja 2 on ruuhkå-aikoina pidennetty

reini- Bussilinioia yhtiöuä on Il jajohdin-

autolinjoja 2. BLI taas liikennöi k$ta päå-

jå kahia osa-aikaisiå railiolinje $kä I 4 bDs

silinjaa. Raitiollnj asto on esnc$y alhaaua:

Taulukossa oleval linjapiluudet eivåt

välträmäitä tåsmiiå virallisten kanssa mm.

BVBrn ja BLT:i raraverkkojen omistuv

Aamusta yöhön
Liikenne sekä raitio- eitä busiliikcnteessä

ålkaa joka päivä kello s jålkeenja ainakin

keskusiaan p?iäsee j oka päivä 6:ksi. Viimei'
setlähdöt ovat puolenyön aikoihin. Perjan'

tainja låuantain lopuksi ajetaan ylinåäräi'
sct lähdöt ja tuolloin on måhdollisuus illan
viineisiin våihtoyhteyksiin,sillå kaikilla lin-
joilla tDo viimeincn lähiö ohittaa

Barftsserplåtzin klo 0.32. Ihmetlelen hiu-

kan, miksei tuo vaihtoyhteys voisi ollajo-
kapåivåinen, kun se ei paljon normåalia

myöhempi kuitenkaan ole ja våhällä vaivål-

laonnistuisi. Baselissa kun muuten on niin
(Eivostuttavan) h)ryin tahdistetut aikaiaulut.

Mutta noin on ollut wosikaudet joten kai

se on täkäläisten mielestä ok. Jonkin vuo'
den ajan on liikennöity yöbusseja: tunnuk-

sihaan A. Bja D-bDssil lählevät Barfirsser

aukioltå pilkkujen aikaan eli 1.30, 2.30 ja

3.30, E H-linjat vain puoli kolhelia. Yöbi!-
noinelu ei kuulu tarifiin piiriin. rnuna voi
massaolevalla lipulla kuten myös liniojen

sponsorin, mm. Kantonalbankin, korteilla

saahiukan helpotusta 5 fiangin lipusta.

BVBrn nykyineh vuoroväliiärjesielnä

oreitiin kåyttöön vuonnå 1999: kullakin
BVB n linjalla sekii BLI:n Iinjoillla I I ja E I I

ajetaan arkisin 7,5 minuutin välein kello
5.30-20iaseniälkecnpuoleenyöhönasti l5

minuutin vålein. Lisäksi.joillakin lirjoilla
podvåunut ajetan halliin kello 20. Aiom-
min liikenne oli ollut åioiitain tiheåmpää 6

minuutin väleineen, mutta runsaiden ruuh-

kicn iohdosta piiådyttiin hiukan hårvempiin

vuorovåleihin ja pitempiin vaDnuihin. Toi-

nen syy oli tietysti säästöt. Kaikenkaikkiaån

liikenne 7,5'mihuutin väleillä toteutuu

säännöllisempänä ja palvelu alueittain on

enimmäks€en riittåvåä.

Lauantailiikenne alkaå l0 fti.uDtin vä-

leillä keuo 5, päivän (k€llo 9 17) 7,5 mi-
nuutin vålien jälkeen palaiaan l0 minuut
tiinJa ilta on jäl1een I 5-minuuttista. Sunnun-

taina iaas aloitetaanjå lopeteta.n vanin vä-

liåjoiua, kello ll 20 välinen aika ajelaan

kyhmenen minuutin välein.

BLT:n lirjalla l0 kuren lTlläsen liike6-

nöintiaikoina aietaan kymmenen minuDtin

välein, iltaisin kello 20jälkecn sekä låuan-

tainaj a sunnuniaina koko päivän ajetan I 5

BVB:n busiliikenteessä on sama syslcc-

mi kuin raiiioliikenteessäkin. joskin esikau-

punkilinjoillå saltaa olla johdama;vuoro-

väIil eli esim. ruuhkassa l5 minuuttiaja sun-

nuntalsin päivällä 20. BLI:. bussiliikenne

taas hoituu hNemmin. ruuhkissatoisinaan

vanin välein, muulloin yleensä kenan pari

tumhsa. Noiden esikåupunkilinjojen åika

taulut vaihtoyhleyksineen on lahdistettu

runkoliikenteen ft ukaan.

Raitioliike.ieessä on siiskäytösså nykyi-

sin kolme vuoro!älisysteemiä ja matkustaja_

määrien - jotka oval suurehkoiå vaihlelut

linjoittain hoidetaan kalustosijoituksilla eli

liittämållä perävaunu. Käytännössä perä_

våunut ovat liikenleesä kuitenkin koko päi

vån: amupäivän hiljaisena aikana varsin

kin esikaupunkiradoilla on miellrnävän väl-
jäå. Sunnuntaisin ei yleisesti onåen ole perii

vaunut kä)tösså. paitsisilloin kun hoottori_

vaunu on ko.kealaniainen ja dkisinki. osal-

la linj ohta pedvaunut poistuvat saftaan ai
kaån kello 20 kun vuorovälit hårvenevat.

Sveitsissäkin epäsosiaalinen aines on Iisään-

tynlt ja järjesryshäirlöilii plrit?än välttiimiiiin

niiillä keinoin samoin BLT on asentanut

valvontakaneral ainakin osaån vaDnuisban.

Liryaston solmukohtia
Bafisser- ja Aeschenplatzin sekä paiå-

rautatieasemå Bahnhof SBB:n muodostå-

mån kolmion sisälle jää sDuriosa nykyises
tä liikekeskukscsta ja useita kulttuurikoh-

teita. Vanhankåupungin nu.kalla olevan

Barffisserplatzin ohittaa miftei.joka raitio-
linj a j a sen huoftaa: ruuhka-aikoinå paikka

on aivan tukossaja samankin li.jan vaunu

seuraa toistaan. sveitsiläisesiå låsmällis,ry-

destä citässä kånnatapuh!å. vaikka muilta

osin aikataulDihin uskaltaå Iuotlaa.

Aesche.platzin teminaali rautatiease-

nan lähettyvillä on vanha BLT:n linjoien
pääleasema mutta nykyisin aukio on läpikul'
kLrliikenteen käytössä. Kiskoja kulkee edel

leen ristiin rastiini Basler Zeitungin web_

kåherasta osoitteessa ww.bu.ch voi näh

5922r
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dä vilauksia aukiostaja kaikista måhdolli-

Bahnhof SBBItåon nyt6 mielenkiintoi-

nen toteutus kuusi.e låhtöraiteineen. Vuon-

na 2001 åukio koki tåysemontinja simejoh-
dettiin linjojen loja I I reitit uutta raitiovaunu-

siltåå pitki.. Nykyisi. SBB:lle pii?is€e suomån

miltei jokå suumAta ja juuri BLI:n lirjojei
suosio on entisestiitnkinkasvanut.

Liryat 1/14 ja 12
BueB-yhtiön wosina I 921 -22 Sl. Jål(obista
(B6el,tsdellandin.ajå) Pmtrel.ii.avame
Era kuluttaa linia 14. Aeschenplatzille

"pätt)vältt' rataosuudellå linja 14 jatle
keskustån halki Pikku-Baseli. puolelle, jos-

sa D.ei.osenbricken pysäkillä linjakilv€t
våihdetaan I rkija natkajatlau takaisin kes-

kuståan, Babnhof SBBlle. Linjaparille tu-
lee pituunå 19,3 kilomerriäja aikåa kduu
.oin 55 minuuttia- Ruuhkå-åikoina påäsee

halutessd smalla vaunullajatkanaan vie-

lå uudelleenkin Pikku-Baselii. Badischer

Bahnhof'n sivuåsemalle, jostå låhtevät ju-

Dieirosenbrnckella kehAlinjana mutati€-

asemallejårkåvån linjan I reitti on koko his-
loriårså aikara ollut hiukan tynkä. SiUåon

sammlaltaisia onselmia kuin Helsingi. ren-

saslinjoilla lBl3T ja 7Äl7B eli !iråtepysåk-
ki on aina vähän viiårässä !aika$a, måtkus-

tajamiä.ät vaihtelevatosuuksittaineikälin-
ja oikein alå misråiin eikå lopu mihinkään.

I Bankvorein

Muutmå wosi sitten toteutettu linjojen I

ja l4 yhdiståmiren oli onnistunut ratkaisu.

Linjaparilla on käytössä neliakselinen
moottorivåunu ja kaksi perävaunua tai toi-
sinpåin- Viimeinen vaunu on matalålattiai-
nen. BVB:njäl.jellä olevat Dnwagit kulke-
våt l- rai 2-vaunuisina äskettäir aloiretulla
ruuhkalinjalla 12, joka tukee l4rä Muttenzin
ja keskusta' välillä aamuruuhkan aikaan.

linJa 2
l960Juvulla katkaistu kehå-kakkonen jäi
tuolloin junnaaftaan Pikku- ja Iso-Baselin

väliä. Nykyisin reirti on linjayhdistelyjen
johdoslå piderty.yt koskemaan mm.

Bin ineeni. esikaupunkialueen. Kakkonen

on linjanumerointijå.jestelmån kunmajai-
nen. Siis meikålåisestii näkökulmasta, josså

yhdenkin reitilti poikkeavan Dysiikir käytlö
aibeuttaisi uuden linjatunnuksen. Mullå
Baselin 2lla onlin neljä e.i reitliå: e.sin å

perus-kåkkonen joka ajåa Bi.ninsen
Kronenplatziltå keskustån låpi Badische.

Bahnhonlle jå edelleen pari pysäkki

Eglisee'n vehreåUe pååteasemalle. lltå-
ruuhkasså Iinjajatlaa vielå Rielenin kylåän
(ei aivån njalle 6ti) ja onpa vi€lä pitempi

reittikin.imenomåan sinne mjalle asti, jota

ajetam pan k€rtaå ååmussa ennen kuin pir
källe hallisijoit€tun linjån 6 ensimmåinen

woro Rieheniin ehtii. Hänniintynkånä of,

vielä illasella noin 20:. jålkeen ajettava pik-
ku-kakkonen, jokajä sime edellä mair;

.li6tl ebrabchE vYEr.h€

@zat
+

Hardstrasse

Linjan 1/14 vakiokalustoa Be 4/4 + 84 +
84N.

tulle Badi$her Bahnhofille. Niimä samalla

tunnuksella ajeltavat eri reilit nyt eivåt

sveitsilåisiå haittaa, silå paitsi onhanjokå
vaunussa kuitenkin asialliset miiärånpiiä-

kilvet, rykyisin myös sisätiloissa.

Kakkosta ajetaån 6-akselkella keski-
osaltan matalalaitiaisellå vaunullasekäkor-

Li{a 3
Kolmoner on ollut vårsin nuuttumaton lin-
ja ainå vuodesta I 897. Tårkkam ott@. lin-

iåa on iålk€tlu ainoastaå. 1906 ia 1930

Burgfelderin piiåsså ja 1932 Bhsfeldeni.
päåssä nykyisille piiäteaemilleen. Siis yli 70

Linjaha löytry, aivan keskustan tuntu-

masta koko rahv€rkon ilrkin nousu, 7,99

%. Siitä kolmonen jatkaa läpi vanhan kes-

kustan ja muinaisen kaupunsin porrin,

Spalenlorir, ohi kobti Burgfeldenin 6ja.
Sieltä tas lö)tyy ralaverkon pienin pääte-

silftukka, kadesåde on vain 14 m. Linjan
kalusto on kakkosen kaltaista.

Combino-li{at 6ja 8
Muinain€n "Dr€ilånderbaft" 6 on t|is8rlt
vain Båselin kattavaksi. Nykyine. piiåtepy-

såkki Riehenin pässå sijaitse muutaman

kymmenen metri. päässä sksd Ejasta eitä
toi.en, Allschwilin, påå kovin *aukana
Ranskara ole. Täsmemykseksi: samanai-

kaisesti linja ei ole koskaån aj€ttu kolmen

man alue€lla mutta nimi kaiketi juontuu

siitä, että enn€n Sa,l6an Lönachiin suun-

rautunuttå reitt'iiår linjaa 6 ajetriir Ranskan

Hnninge€n. Allschwilin påå on linjan6ilrei
koko uran ajan pysynyt sama.a.

Sikin sokin on isketty måahån låulaa mm.
AeschenplaEilla. TCB.
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Kutos€lle on useimmiten si.joitettu uu-

sin kalusto ja niin on hytkin: 12,467 kilo-
metrin pituisella radalla 17-43 minuulin
natka tainuu mukaEli uusilla Combinoilla.

Toinen Combinoiinja on Neuweiler-
slrasselta ydinkeskustan läpi "pahåmainei-
seue" Pikku-Båselin puolelle Kleinbtnin-

seen matkaava linja 8. Pituutta linjalleker-
tyy 7,566 km ja matkå kestliä 3 I minuunia.

BLT: "pikaratikat"
Lopulta 99 vuoden jålkeen, vuonna 1986,

saatiin rakennettua Bnsigialbahnin
Heuwaagenasemaltapuuttuvanoin 50 met-
rin pätkä BVB:n.ataverkkoon- Päri wotta
aieminråitiolinjoilla liikennöitäviiksi muu-
tettu reitri, linja 17, yhdisrettiin linjan l0
kanssaja syntyi "Euroopån pisin kansain-
välinen raitiolinja." Linja l0 kulkee nyt
Domachista Baselin keskustån kautta takai-
sin maaseudulla, RodeBdorfii., ja pysäh-
tyypå kenan Ranskan puolella Leymenin
kylässå, siitä nimi- Tuo 26 kilometrin matka
taittuu noi.62rssa minuutksa. misti onkin
helppo laskeå .eiiin keskinopeus. Kaupun,
kialueella nomaali keskinopeus on kuiten,
kin huomattavasti alhaisempi, noin l5-18
knh.

Linju l0 låhdöistå vain ioka toinen.
toisinaan vainjoka neljäs, ajaa koko reitin
Rodersdorfiin asti, osa woroista jåttiiytyy
ptri lysäkkiä aiemmin Fliihin asenaue jå
jokunen vieläpä Etting€niin, joren kakkosen
lhiiksi kyftppi on toinen kummajainen. Li.-
jan toisessa påässå sen siiaan kaikkivuorot

Ettingenin suunnalle kulkee myös ruuh-
kalinja IT,joka Baselin påiissä åjaa vmhan

Linjån 15/16 kalusiona on 'l960luvun
Gummikuh ja yleensä samanikåinen
madalleltu pedvaunu-

Joukkoliikenne on sääslåvää, sen kedoo jo
Kanionalbankin sååsl6possujuna. Tämå
pedvaunu löy,tyy jostain linjan 17

keskusiån suunlaan kun tas linja l0 kåä.,
tnr ydinkeskustan läpäisryään takaisin maa-
seDduue. l7:ä a.jetaan arkena kello 6.30

8.30 ja 14.30-18.30 kymmenen minuutih
välein sekå lauanlaisin kello 13-17 vartti,
tun.in vålein. l0:nja l7:n yhteisellä osuD,

della Etlingeniin åsti vuorovälit ovat siis
nåihittuina aikoina puolta tiheämmätja kyllä
vaunuhsa maikusiåjiå riittääkin.

Linjaa l0 ajetaan 8-åkselis€lla puoli-
malalillå + 6-akselhella vaunulla. l7:n ka-
lusto on myös 8-åkselista rnutta perä6sä seu-

r@+akselinen peråvaunu. Muutamån vuo-
den kå)1össä olleet linjatunnusvärit ovåt
l0llä keltainenja lTllä sininen.

Aesch-Aescbenplatz'Etaeli TBAavar
riin vuonna 1903 ja nykyisin sinne kulkee
BLIrn linja ll. Baselin päiissä linja j atket-
tiin k)nmenisen vuotta sitten St. Louis
GreDelle. I l:n vanhaareittiäkulkeva ruuh-
kalinjaEll helpottaa ll:nruuhkiaAesch'n
ja keslustan vålillå yleensä 8-akselisen
puolimatålo turvin. Linja. I I noroissa 8-
akselisen perässä on vielä 6-akselinen nivel.
Kummankin llJinjan kyltit ovat punaisia-

Vuoristorata: l5l16
Sekå l5:n etrå l6:n piiåtepysäkit ovat mG
lemmat keskuståssa Reinjoen molemmin
puolin; senjälkeen linjar kohiaavat toisensa

eri rcittejä kienelryän Bruderholzin pää-

leasemalla346 metriämerehpin.a. ylåpuo-

lellå. Sinne päästäkseen I5:. tå'tyy kawtå

6,9 % jyrkkyistä seinämiiä ja linjakilvet
l6:ksi vaihdettuåan ja yleensä vuorovålin
pituise. tu!åkan poltettuaan kuljehaja sa-
kin seistå jånupolkimella. Liekö puheet

Hehingin ratav€rkon vaativ6ta p.ofi ilista
siis liioit€ltuja? Ei varmasli, muna tällä l9l5
råke..etulla osuudella Basel kyllä päihi!ä
Helsingin-

Li.jain 15/16 kalustona on yleensä

l960lunn heliakselinen seurånåan matala
pe.ävaunu. Pitempiå kuin neliåkselisia ei
Bruderholziin mielelläån pinstetä. osuus ei
jyrkkine mutkineen jå nousuine€n nivelille
hyvin sovellu- Ehkå täsä on ftyös yksisyy
I 980Juvun neliakselishankinroihin?

E-linjat
Einsalzkursin(E) eli'kä],ttövuoron"täsmäl-
lisin suonennos lienee lisävuorc. (E{arjan
kuuluu toisaålta edellå måinittu Ell, joka
on nimenoman ruuhkalinja.) Nämä liniat
käyttävät pelkkää E,kilpeåja ajåvåt miUoin

missäkin. Usein liikennöity reitti oh ollDt
päärautatieasemalta messuhallille milloin
siellåon tapahturnia ollut tai St. Jakobin sra-

dionille (stadionin vam.aiteille muuten mah-
tuu n. 20 vaunua eli veraten enenmän kuin
Hehingin vaslaaville.)

Basler Fasnacht
Iloiset baselilaiset jär.jeståvår jokavDoiisen

laskiaiskåmevaalinsa, Fas.acntin, helmi-
maaliskuulsa. Maananlaiaarnuna kello 4 jär-

niit:i
i,ltlt'lrlll
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jcstetiävän Morgenst.eichin (aamukeppo-

ncn) myötäjuhlijat valtaavat keskuslan kol-

meksi päivåksi. Tällöin myös joukl<oliikenne

ajelee aivan omia reittejän: poikkeuslinjåsro

on rårkkaan suunniteltu Poikkeavinc linja-

nun1eroineen jå aikarauluineen. Lähes koko

kalusio on uscimftileh käytösså yötä päivirå

ja tuolloin settaå nähdä jos jonkinmoisla

''ylipitkiä" vaunuyhdislelyjä

Johdinautotja
polttomoottoribussit

Basclin ja EuroAiryoriin välisiä yhteyksiä

hoitavat linjat 30 jå 50, muut linjat onkin

numeroilu siltäväliltäja ne hoitavat esikau-

punkien yhteyksiä. Enihmäksc€n bussit ovat

mirioliikennettä täydentåviä tai liityntälin-
joja. mutia keskustassakin pyörii jokunen

linjå.
BVBIIä on oltut kolmc johdinautolinjaå,

mutla mDutamå luosi sitten linjan 14 suu-

ren reittimuutoksen woksi kaluslo muuttui

tavallisiksi busseiksi. Ensimft äisenä. vuon-

na 1941, aloit€t!. linjan 3l liikenne hoituu

edelleen sähköisesli samoin kuin kakkosen

råtikan tilalle perustctun lidjan 33. NiiUä

kulkeekin nyt tDliteriä trollikoita. mutta muut

linjat ovåt siis nomaaleja ja enimnäkseen

Vuonna 1977 bussipuolelle låajentanut

BLT hoiiaå l4 - osaa ajaa tosin nuui yhtiöt

- linjan li;kennettä naAeudulla. Basllandin
ynnä buiden läheisien kantonien alueella

bussiliikenneltä hoitavat myös monet muut

ybtiöt kuten Autobus AG Lieslal (AAGL)
ja Posrauto (PTT).

Tulevia suunnitelmia
Sitten 1930-luvun r.taverkko eijuLfi ole

laajeftunul, ainoaståån vuonna 2001 rauta

tieasemalla. Viime aikoina laajennuksia on

kuitenkin suunnitcltu niltei joka sLluntaan,

mutta vastassa on meillekin niin tultu on

Celma,.ahapula. Rataverkon laajentuminen

vie vielå åikånsa. muttå sveitsiläisen liiken-
nekulttuurin tDntien usea suDhnitelma saar

taatoteuluå.
Saksan puolelle Weil ab Rneiniin kul-

kee BVB:n busi55 sekä låuma saksalaisia

busseja. Sinne on jo iät ajat suunniteltu

Klei'biininsenistä linjan 8 jatkoa. Muualle

Saksaan ei kaavailla råiiioteiden ulohamis-

ta, sen sijaan Ranskan Bursfeldcn lienee

kiinnostunut kolmosen ntikasta. Såmoin

kumpaakin edellä mainittua linjaa on suDn

nitehu jatkettavan toisissa päissään.

Råskaasti kuornitetun bussin 36 tueksi

on cnsi vaiheese suunnitteilla mtikkaverkon

lej€nnus St. Jakobilia Dreispitziin Linjo_

jen loja ll sekä 14 esikaupunkirådat yh-

distä!ä noin kilornetin pituinen osuus saa-

retaanlåhiwosinatoteuttaakin ihmettelcn.

ettei.oin lyhyttåjå me*inåvää piilkää ole

Aivan äskeltiiin lehdyn ehdotukscn mu-

kaanwaldenbuJgerbahnmuutettaisiin mitio-

linjaksi. Linjå toteutettaisiin lodennäköiseni

jåtkamalla Prattelnista linjan l4 reitliä

Liestaliin WB:n .cviiriUe. Operaatio vaatisi

wB:ha nm. uuden metrisen kiskotuksen

nykyisen ?50-millisen riNallc. ikä ei sveit-

siläisen rabverkon tuntien liene ongelma.

Raideleveytti ollaån luuliavasti joka taPauk-

sessa muuttamassa. sillä nvkvislle levev-

delle on hånkåla saadä hankittua uutla

Täysiä vaunLlJa
vuonna 2002 BvB:nja BLT:n linjoilla kul-
ki lähes 160 miljoonaa måtkuståjaa, joista

råtikoiden osuus oli n. I 24 miljooiaja trol-

likoiden 6,7 mil.joonaa. Kun luwsta vielä

pLruttuu muiden liikennöitsij öiden (mb. rau-

tateiden) malkuståjåbää.ät, on tuo 160 mil-
joona Baselinja Basellandin yhleisen asu-

kasmäårän, noin 430 000,jakaupunkiraken-

reen huomioon oltåen sangen kiitetlåvä.

Sve irsiläiser käytiävät joukko liiken nettä,

se tiedelåän. Julkisia suosivan yhleiskuntar

p€nstana on raideliikenne eri raideleveyk-

sisine variaatioineen bussiliikenieen sitä

täydentiiessä. Sveitsin va.sinaisista raitiotie-

kaupungeisla Båsel, Bcm. Geneve, Ziirich
Basel lienee nielenkiinroisinio kahden eri

yhtiön vuoksi, mutta myös raiaprofiilinsaja

Iukuhtcn vaunutyyppicnsäptrolesta. Juhlijat

voivalkäydä Baselissavårsinkin Fasnachdn

aikaanr silloin itse liikenteestä eitosin saa

mitän tolkkua. Muille suosittelen pistäyiy-

mistä Baselissa muulloin kuin ruuhka'ai-

Linjan 2 veh€ällä pääieasemalla
Egllseessä odoilelevat lähtöjään nyt jo
poisielut 1950luvun neliakselit (Baracken.)

18 4n003 t^tof-



SINISET BUSSIT VU0DESTA 1936, osA 4

nulukon o koo Li Kiutno Nt',landet: dtustijikdah Pe ti Leinor kijaJuhana Notdhuld

Raiti0n edellisissä numer0issa 0n alettujulkaist? kalu$oluetteloa kaikista HKt:n busseista.

Listn etenee seuraavissa numer0issa. luettelo 0n laadinu sillå periaatteella, ettå alulsi 0n

luetelt peråkkiiin kaikki numer0lla yl6i 0lleet aut0t. Sitten siirrytlän kakkoseenjne.

topult? saavutet?an 9933 - HKt:n kikkien aikqjen korkein bussin numer0.

Helsingin Railiörie ja Omnibusosakeyhliö
l9:16 44
Hehingin kaupungin liikennelaitos
1945-94
HKL-Bussiliikcnrc 1995

N
B
E
K
T

aulon HKl-nunero. Sama bussi voi
esi inryä I 

^$ 
ll a nseanrnan kenan eri

kohdissa jos si nunEru on vail'detu.

= bulldog (erumoo(on ),

= nrahuri{kcsknnoottori),

= larusrelutyyppij!olikoodi

= låhiliikemeJesikaupunkibussi

= scutullåhiliikcnnebussi/puoli-
tunsti, kulen L nruna kork€at

= parennniD varusleltu puolituristi,

Eluovi on tleensäetuakselin etupuol€lla,
keskiovi akseleidei väli$ä ja r.kaovi
raka akslin lakapuolelh. Nokka ja
bulldog nrallisissa auloissa kuilcnkin
etuovi jr keskiovi ovat nolendil
.l$ehiden välisllå al{eell..

KOK = aulo koko
= nom@li 2-aksclincn

= etuovilra keskioville natala,
t,låov€llå 2,skelmat

I = t&n edellil hk olella I askelma

0 = tliysnratala. ci askclnria

M = mekåaninen

P = puoliauromaarii ( wihon"),
AA = automMfti-Allison.
AM= automaårti-Mercedes,
As = ,lt.marld-S.rnir

Av = åuronratti-voith,
AZ = autonraaniZF'
A = automMfti. nuu nrerkki kuin

edellä lai nrerkkr er iedo$i.
Nuneo !iinaa vaihleiden
nraärå,in, jos ticdo$a.

K.OT'[O ja POISTO = kå)4rijönono ja

Nrmerol ovat järjstykse$ä: vuosi, kuutausi,
päivå wkkpp. o0=kuukaudcsra rai

Fåivåst?i ei tietoa.00 luosiluvun kohdålla
sen sijaan tarkoi .a vuona 2000.

Piiivänäärillä on pyriny kenonrdn se koska
auto on rodellisuudessaolettu liikente€-
seen tåi poisteftu käytösrä. V.nhoisr.
busseista ei kuitenkaan yleensä ole
liedose kuin HKLI vnallincn pvnr.
Kåynö6nofto on silloin iapahlunut jokin
aika päilrnråålån jålkeen ja käy'östä
poisio on käytä nnö ssä suitanut lapahiua
jo uscila kuukausia aikaiscmnrin.

HUOM. = nruiia iietojaja huomäutuksia <

= aikanenmin / edellinen,
> = myöhemmir / scuBala

B
T
N
Nl
D

LK

l
2

/Ov
K
L

E
on esneny pelkistelysli kolnrella

{nilelbussissa neljä11ä) nun*olla

Kalustoluettelon merkkien selityksiä

t

|:

t;

l,

Erfr[rrfitIn|lrllf

gtl'lrtntdt!r''[.|lrrr
lI:-. -l' :l'lalr'-;'..IlI

:

I
Btjssing LD6 TV400 /
Helko vm. 1938.

rrrtr!tttlittt t!tt
iltlI
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NRO ALUSTA Målli Tp. Vm KORI Malli V/ov KOK LK VAIHT. IST. REK. K.OTTO POISTO HUOM,

57
57

57

58

58
58

59
59
59

60
60
60
60

6l
61

62

62

63
63

64
64

65

66
66

67

58

38

53

67

M
M
M

M
M
M

Biissing LD6 TV4OO

86l7
B38
853
B6l

B38
B53
867

Helko
Helko

Helko
Helko

Helko
Helko

Helko
Helko
Ajokkj
H€llo

Helko

H€lko
H€lko

Helko
Helko

H€lko
Helko

Helko
Helko

Helko

K1OI B

KII2 B

KIOO M

KIOI B

KII2 B

KIOO M

KIOI B
KII2 B
KIOO M

K1OI B
KIIz B
KII2 B
KIIz B

KIOI B
KII2 B

KIOI B
KII2 B

KIOI B

KII2 B

KIOI B

KII2 B

KIOI B
KII2 B

KIOI B
KII2 B

K1OI B

KIOI B

A,8618
BB-134

BOH,37

A-8669
BB-768
BOO-73

A-8668
BB-766
BOV-81

A-8683
BB-165
AZ.659
BA-l2l

A-8684
BA-735

A-8713
BB-822

^-8722BB-539

A-8744
BB-905

^-8',767å.A-l42

L-8774
AB-2I

A-8t92

A-9188

4

4

M
M
M

22

l9
23

22

l9
23

22

l9
23

22

l9
l9
22

22

l9

22
22

22

22

22

22

22
22

22

20

22

28

380700 520000 k442, >AI-618

530200 630000

670900 ?80000Mercedes-B LP-608

Bnssins LD6 Tv400
Volvo 8617
Mercedes-B LP-608

Bnssing LD6 TV400

Volvo 8617
MercedeeB LP-608

180800 530000 la42>A-12584>AM-584
530300 650000

670900 840000 >1508

380800 530000 ka42 >AI-683

530300 630000

520900 650000 <10
521000 700000 <2

Bnssins LD6 TV400 B 38

Volvo 8617 B 5l
Volvo 86l'7 B 52

Scaniå-V B62-V B 52

Bnssins LD6 Tv400 B 38

Volvo B6l'7 B 52

Bnssins LD6 TV400 B 38

Volvo 8638 B 53

Biissing LD6 TV400 B

Volvo 8638 B

530000 ka42, >AI-669

630000
7?0000

540000 ka42 >AI-684

650000 <4r

530000 ka42 >AI-767

620000

B
B

B

4

4
4
4

380700

530300

670900

380800

530100

380800

510400

H
D
_=

R

4
4
4

4

4
4

4
4

M
M
M
M

M
M

380800 530000 ka42 >AI-713

530300 610000

380800 520000 ka42. Al-722
530300 6r0000

380800 520000 k^42,>Al-744
530400 620000

LD6 TV400 B 38

8638 B 53

LD6 TV400 B 38

8638 B 5l

LD6 TV4OO B 38

8637 B 53

LD6 TV400 B 38

SHDRXBIO1 B 38

38 Helko
53 Helko

4

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

Bnssing

Bnssins

Biissins

Bnss;ns

Sisu

M

380800 53OOOO k^42. >Al-7'74

530400 620000

'180800 550000 kå42 >AI-792

M 381100 480000 ka4l



Y häälä vasemmara Hesingin kaupung.
likennela los 59 P!ollassa kesäk!ussa
'1975 K!va Juhani Katajislo.

Yhäälä Hels ngin ka!pu.gin I kenneatös
57. Mercedes-Befz-merkknen plkk!buss
Sa misaaressa Klva HKL

Hes ngi. kåup!ng n kenneåilos 65
Volvo 8638 / He ko vuodella 1953
kuva BoAhlnås Hels nkl

Vasemmalaja a haala olevat kLvat
Hes ngin kå!p!ngn ikenneåitos68, Sisu
SHDRXB101 / Oy Suomen Autoleo isuls
Ab vuodella 1938 Kuva Oy Suomen

-j1':,.:''lrlt 412003 21
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H
P

=R

Tp. vm KORI Malli VtOv KOK LK VAIHT. IST. POISTO HUOMMå1li REK.

AU-335

A-9189
AU-334

A-9190
AU-460

A-9204

AU,46l

A-9215
AU-459

A-9213

AU-462

K,OTTO

69
69

Sisu

Sisu

Sisu

Sisu

Sisu

Sisu

B
E

B
E

SHDRXBIO1 B 38

BF6I-VA E 52

SHDRXBIOI B 38

52

52 Ajokki(>HKL)
SHDRXBIOI
BF6I.VA

SHDRXBIOI
BF6I-VA Ajokli(>HKL)

Ajokki (>HKL)

AjokkieHKL)

Ajokki(>HKL?)

Kl0l
Kt22

Kl0l
Kt22

Kl0l
K122

Kl0t
K122

Kl0l
K122

Kl0t
K122

KIOI
Kl22

Kl0l
Kt 01

Kl0l
Kl0l
Kl0l
K 112

Kl12
Kll2
Kll2
Ktt2
K!12
Kll2
Kll2
Kll2
Kll2

381100
520400

381t00
520400

B
B

B
B

B
B

B

B

4
M
M

M
M

M
M

M
M

28

24

480000 ka4l
650000 Perusko.j.(=pk)v.s7

70

70

1t
7l

72

72

73

73

74
74

B
E

B

B
E

38

52

38
52

B
B

B
B

B
B

4
4

4

4

4
4

M
M

28
24

28

24

28

24

25

24

25

24

38

52

l8ll00 480000 ka4l
520400 650000 Pk 57

381100 480000 ka4l
520400 650000 Pk 58

M
M

M
M

480000 kå41

650000 Pk 60

76 Scan'a-V

78 Scaniå-v
79 Scånia-V

80 Scania'v
8l Scania-V

82 Scåria-v
83 Scania-V

84 Scmia-V
85 Scmia"V
86 Scdia-V
87 Sca.ia-V
88 Scania-V

89 Scania-V

90 Scmia-V

SHDRXBIOI
BF6I-VA

SHDRXB]OI
BF6I-VA

SHDR-\BIO]
BF6I.VA

BO55 (F680)

B055(F680)
BO55 (F680)

BO55(F680)
BO55 (F680)

2822-v
2822-V
2822-V
2R22-v
2822-v
2822-Y
2822-V
2822-v
2822-v
2R22-v

25 A-92t4
24 AU-628

26 A-10186
26 A."t0215
26 A-t0228
26 A-1846
26 A-t844
24 AN-503
24 AN-542
24 AN-623
24 AN-628
24 AN-627

24 AN-710
24 AN-709
24 AN-794
24 AN-793
24 AO-557

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

4

4

4
4
4
4

4
4

52 APwihuri

39 Helko
39 Helko
39 Helko

39 Helko(>HKr)
39 Helko

49 Kdi>HKUH€
49 Ka.i>HKUHe
4s Kå.iDHKL/He
49 KaTiDHKL/He
49 KaTiDHKUHe
49 Kdi>HKUHe
49 KdiDHKUHe
4s KåriDHKL/He
49 KåriDHKL/He
4s KåiDHKL/He

381100 480000 ka4l
520400 650000 Pk 59

381100 480000 ka4l >A-743

520400 650000 Pk 57

381100 410000

520500 650000 Pk 57

391000 600000 ohj.oik.p.>AK-186
391100 600000 Olj.oik.p.>AK-215
391100 600000 Ohj.oik.p>AK-228
400100 600000 ohj.oik.p >A8-846
400100 600000 Ohj.oik.p.>AB-844
491200 670000 Pk 59

491200 660000 Pk 59
4sr200 6150000 Pk 59

49t200 670000 Pk 59

500100 670000 Pk 59, >AT-497

500100 670000 Pk 59, >AN-448

500100 610000 Pk 60, >AZ-4s4

500200 660000 Pk 60, >BY-568

500200 650000 Pk 60, >AE-553

500200 660000 Pk 60. >82,839

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M



Ylåkuvssa Felslngin kå!p!ng n likennela -

tos 70. Scania-Vabis BF61-VA vuos mal a
1952 Tämä oliHels ngin liikennelaiioksen
ainoank. hetkutyyppiiei lnja-aulosada.
O keanpuo eisen yläkuvan ollamiseen
mennessä auioon ol tehly korremontti,
jossa mm. ikkrnoden kiinn tys o iuusillu.
Oikealla samanla nen HKL 74 hetikor-
remontin jålkeen Kuvai HKL 10.6.1952,
BoAhlnäs 1962ja HKL

Oikealla Hesing n kaupungin likenneåilos
74, S su SHDRXBl0l / Oy Suomen
Auloleollis! us Ab vuode ia 1938 Haka-
niemessa. Kuva HKM 1940luvulta

Alla Hes ngin kaupung n iikennela tos 86,
Scania-Vabis 2822V / HKUHelko vuodella
1950, kor vuodera 1959. Alk!peräinen kor
ol Oy Suomen Autoteoll suus Ab:n
iyläryhtiön Oy KariaAb:n valmistama. Auio
poisteltiin våsla vLonna 1S67. Klva Bo
Ahlnäs 1962

A haa la oikeåla Hesng n kaLpLngn
li kennelåilös 77. Scäniå-Väbis BO55
(F680)/ He ko vuode ta 1939. Tuohon
a kaan Scania Vabis olivarsin luntematon
merkk m.åssamme. Rau oioikea ta
puoe a Kuvassa auloon Koskelan hallin
phalla lnjan 32 kllvln, myös halikilpi
nähtåvissä. Klva Per.l Leinomäef

E!I utEg !

$arnof 4t2003 23



PÄÄTEPYSÄTTI

Tietäminen ei ole minkäån arvoista, lollei sitä kerrota

SRS- I NFORMAATIOTA SÄH KÖPOSTITSE
Jos haluat saad! nopeusti ajankohtaisia tic-
roja SRS:n tai muuren alaa lähellä olclista
lapahtunrista. se käy påinsä sähköpostirse.

rollet viclä ob dtrkan.. Sinun on ensiksi

ilmoitcttava rinkiin liitlymiscstösi yhdistyk'

sen sihtcc.ille sähköpostitsc osoitleeseen
j.nordlund@lkolumbus.fi. Muihin osoiitei'
siin lähcteuyjä viestejä ci otcta hdomioon.

Sadalla suostut siihcn. että såhköposli

yhteyslietosi väliftyy kaikillemukana olevil-

le.Tåhän rinkiiD voivat tulla vain SRS:njä-

sener. civät seurån ulkopuoliset. M uistakaa:

kukaln ciole tåssä syneemissä automaatti-

sesti mukänå. vaan ainoastaan nc, jotka

sähköpostitse ilmoittautuvat yllnmainittuun

sähköposriosoitteeseen. Yksi ilmoittautufr i

ncn rii ää.Jos haluaterot. ringistä. sii{ikin
ilnoitus samaan osoitteesccn.

Tämäpalvelutoimii töydcntävånåväli-
neenä RAlTIOnia SRS:n vcrkkosivujen rin-

nalla. Sähköpostirinki ei ko

nää iåsenlehleä kuin intemetsi!ujakåan.

Vanha hels nkiläiren raiiiovaununkoi jossa

on nomeome.kintä 113, on löytynyl Moura-
rnen ja Koryllähden rajamaita melsästä.
Klva Jukkå Voud nmäki. okakuu 2003.

24 4t2003 ftnnrof



KEVATKOKOUS 2OO4

Suomen Raitiotieseura ry:n kevätkokous
200,+ pidetään 29.2.2004 Helsingin kaupun'
gin nitioliikennemuseossa alkaen klo 14.00

Sääntömääråisien asioiden jälkeen kåt-

sclcmme kuvia Tampereen joukkoliikentees-

tä. Tilaisuus vain seuran jäseniue.

LINJAT
Linjat 2. 3T ja 6 poikkeusrern],i; 22. 24.9.

Kaivokadun suuntaan a.javal raiikat ajoivat
Kaisaniemenkadun sijana Vilhonkarua ja
Mikonkatua. Reitilrä pois jäävä pysäkki
''Kaisanicnri korv,tlin Mikonkxdrllå
mvintola Fcnnian edessä sijaitsevall. pysä-

ki ä.

Kaivokadulta H!kanicmen suuntaan
ratikal atoivat nomraalisti. Myös toiseen
$'unraan ajeitiin nomual;eirtiä ko. pnivinä

ennen keuo kahdeksåaja kello kahdcksan-

Vantaalla Tikkurilantien jarke Kar.ii-
nanticllc avattiin liikenreelle ll.10.2003.
Sisäisten linjojen 46.ja 50 reitti siirtyi uu-

delle tieosuudcllcja samalla linjatunnus 462

Koivukylän asetuån mkennustöidcn tå-
kiå Vantaan sisiiisel linjat 51. 67, 71 ja 87
sekä seutulinjar 6llN ja 873(8) ajoivar
poikke!yeittejä pea anrai,illana 24. I 0. tuaå-

nantaiaanruun 27.10. saakka. Koivukylän
puistotie oli ascman kohdalla suljeltu koko,
naan atrroliikenreeltä, jolcn cdellä mainitut
linjal kulkivatådan ylitsc ctcläisempää Koi
vukylänväyldn siltaa pitkin. Bussncitit poik-
kesivat edellä mainittujen linjojcn osalta scu-

5l Peijaksen sairaala Asolanväylä
Koivukylänväylä Halmekuja Koivu-
kylänväylä-Koivutie ...

67...Koivutic Koivukylänväylä
Kyrörie - . ,

71 ...Talvikkitic Asolan!äylä
Peiiåksen sairaala Asolan!äy1ä - Koivu
kylånväylÄ Kytötic ...

87 ...Kytötic Koivukylönväylä

6llN...Koivutic Koivukylönväylä-
Kylötie ...

871(B)...Kytötie Koivukylänväylä -

Etenkin vantådn sisäiscllä hrjalla53 il-
meni kåytånnön ongelmiå. Bussit kävivät
kääniynåssä Halnlekutdlla mitå kiriavim-
missa paikoissa ja ainakin huolroasenran

piha osoittaurui liian ahtaaksi kääntöpaikak-

si. L isäksi vaBinkaan anmatikorteakoulun
kohdalla Koivukylänväylållä srjartsevallå
pysäkillä ei aina voinut tietåä. kunpaan
suuntaanbussi 01i menossa.

Lauantaina 25.10. oli iltapåiliuä Hel-

si,rgissä Sömnircn ilman vinaa raitiovaunu-
jen osåha. kun korjatliin vioittunutta ajo /
kånnatinlankavcrkostoa. L injat 6. 74, 7 B j a

8 ajoival poikkeuscittciä Läntiscn Bra'
henkadun ja Srurenkadun kautta.

Bussilinjojen 7lS ja 77S päätepysäkit

siirtyivåt l.ll. Kasamliiörilta noin sådan

mclrin päähän Pohjoisen Makasiinikadun
ristcykscn pohjoispuolelle, F.bianinkatu
19rn kohdallc. Uusi päntepysåkki on ouut

käyrössä maan.nraista L maraskuulå låhri-
en. Kasamirorin lenkki jäi sen jålkeen aja-
mana, muna muuten molempien bNsien reir
ti säilyi ennallaan. Kasamnorinalle alerriin
rakent.a pysäköintilaitosia ja koko rorialue

Aleksin ratikat poikkeureiteilla, kun
joulukatu.valtiin 21.11. Joulukulkueessa

myös HKL:n museoralikkaja tonlrr
Aleksin ratikat.joivar poikkeuveitrqjå

sunnuntaina 21.11. noin klo 12.55 13.40

Hehingin perinteisten joulukadun åvåjåis-

ten aikana. Myös jotkul keskustan bussit

slattoivat aiaa poikkeusreittejä.

- Rltikat I B. lT .ja 4 ajoivat Aleksante'
rinkadun sijasta Kruununhaan kautta reitliä
Kaivokatu- Kaisanicmenkatu Liisankatu

-Ratikat 7Ä ja 7B ajoivar Kaivokatuaja
Kåisaniemenkatua pilkin Rautlticntorillc.

Joulukulkue jÄ.jesiaiytyi Rautaticnlorilla
klo 12 alkaen. Mtrkåna oli myö\ HKL:n
museoralikka vDodelta 1910. Vaunuoii ko-
risrelru havuköynnöksin. k[ljenaja oli pu-

keutunut tontuksija kyydissä oli tontuiksi
pukeutuneila Puotilan ala-asteen oppilaila.

Kulkuc kieFi Kaivokatua ja Mannerhei

mintietä Kolnrcn scpän aukiollc.ja edelleen

Aleksia ja Unioninkatua Pohjoiscsplana-
dille. jona se palasi Mannerheinintietä Kol-

Linjan 18 pysäkki 'Liisankatu" [4a.ianka-
dtila. Pysäkillä on ollutviimeinen jäänne
injån 1 8 reaaliaikaisestå pysäkki'iniomaa'
tiokokeilusla. Sysleemistä käylelliin
yleisnimeä INFO 18. Kehitystyö aloitettiln
VTT:ssä 1980 luvun lopullaja asennuksia
tehliin vuosina 1991-92. Koekäytlö
aloilelriin 1992ia saariin päårökseen 1995.
Pysäkei lå olleei reaaliaikanä}1öI, lälå
v imeistä lukuun otlamalia, poistettiin
kalukuvasla syksyllå 1996. Tåmå viimeinen
tolppa posleliiin vuonfa 2003,jollon se
luovLteltiin Hels nqin kaupunsinmuseolle.
Kuvä Arto Hellmån 29I2003
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(43),232 (144),223 (t45),216 (146) ja 2ta
(147). Jååmme odottamaan milloin uusia

våunuja on .elosen ruuhkåliikenteessä 8

kåppalertå, jolloin puol€t linjan kaikista

Ajåt ova! tosiaan muuttune€t- Hehingh-
såraitiolinjalla l/ IA oli vuorossa 4 måtala-

laflidairiovaunu 221 torstai.å 16.10.2003

kokopåivån. Olisiko ollut€nsimmäinenker
ta, kun Varioham oli täUä li.jauå (lai näillä,

eli I ja lA). Siltemmin osoittautui, että

varioiden käynti Kåpylå.linjalla perustui

lehtikelitesteihin.
variotram 208 linjålla l/lA, 17.10.2003

Raitiolinjåna I kulki lauantaina 18.10.

2003 såmanåikåisesti airakin kaksi Vario-

tmnia; numerot 221 ja 230. Maanantaina

20. I 0. linjalla oli ainakin matalalattiavau.u
225.

Manantai 20.10.2003 tarjosi harvinåi-

suuksia Eitiolinjalla 4, kun yöworossa 44

oli Vdiotmm 223jå vuorossa4l matalalat-

Våinö Paunu Oyja Tampereen kaupungin
liikennelaitos saivai marcskuussa molem-
mai useila uusia LahtiScalå/ Scania
L94UB -maialalattia-autoja. Paunulle autoja
tuli kuusija TKLile Pahdeksan.

tiavaunu 207. Näisså vuoroissa ja yöliiken-
teessä yleisestikin uudet våunut ovat olleet

syksyn aikåna eriiiåin håwinaisia. Muita
kyseisen päivän uusia vaunuja nelosella oli-
vat 232 (vuoro 144),236 (47),239 (46) ja
240 (43). Våunun 207 ovettomassakyljessä

oli huomattavia töhenfksiä. Yksi niistä oli
niinkin '€dustavassa" paikassa kuin kuljet-

bjan sivuikku.åssa. Töhryt lienevät ilmaan-

runeet vaunuun sunnuntai-iltana. sillä vau-

nu näyiti puhtaalta vielä sunnuntainå påivål-

lä.jol1oin se havaittiin såmallå linjalla.
27.10.2003 noin kello 7.35 Måkelänka-

dulla "Koskelantien risteys" -pysåkillå ne-
nossa kaupunkiin vaunu l3 linjålla lA.

Variotram 217 saapui 28.10. aamulla

Helsinkiin Koskelan halliin.
27.ja28.10. H€lsinsissålinjan lA@mu-

ruuhkissa l0l ja 106 olivat laihialaisei 8ja
13.

28.10. Vållilan hållin pihalla bavaittu

Nrll 93 oli ensimmäinen Valmet-vaunqjoka

meni Otanmäelle Talgo Oyll6.
Manaskuun alku toi yllätyksiä Helsin-

ei. raitioliikenteeeen, kun pyhäinpåivånä

I I I 200] matalalattiavamui våliasivat lin-

iat 38 ja 3T ainakin viiden Vårio-våunun

Kulosaarcn jumbo-prciekii
on pikkuhiljaa edislymåsså.

keskiiwäl tallä hetkellä
aluslaan, losin kåikenlaista
sisuslukseenkin liitwää

aikaan. Prcjeklin yhtenä
osa-alueena on ollul parin
pienoismållin €keniami-
nen, iotia samalla voidaan
nähdä minl(älaista e koista
vaunua ollaan tekemässä
ajokuntoiseksi. Kuva Jorma
Rauhala 15.9.2003.

voimin. 3 B:11å kulkivat vau ntt 201, 221 ja
239. kun taaslTllåkulkivat ainakin vaunut

229 (vuoro 38)ja 231(woro 36).

Marnskuun alussa linjalla 3B/I alkarut
Vario-vaunujen käytlö on jiiänlt ilmeisesti

pysyvåksi ilmiöksi. Sen sijan linjalla 6 on

Varioiden käyttö olennåissti viihentyrlt tai

peräti loppunui kokoham, eikälinjoilla lja
I A ole niillåkiiån enäå Vano-kalustoa havait'

tu. Linjå l0 on ai.oa,jollå låhes kaikki lii'
kenne hoideiaanftatalalaniåisellakalusrolla.

Variotran 212 oli linjaua 4 liistaina

11.11.2003. Håvainto tehtii. illapäivällä,
jolloin vaunu kulki ruuhkavuorossa 145.

Vaunu 225 havåittu l 7- I L iltåruuhkase

linjallå 6. Kolmosten Varioiiikenteestä huo-

limåtta marålia riitiåä nähråvästi edelleen

Keskiviikkona l9.ll. oli perusko.jattu

nivel 98 liikenteessä linjalla 4 ruuhkavuo-

rossa 145. Vaunun 98 erottaa muista vau-

nuista uudestå linj akilvestä, joka on Vario-

tråmien kilpien tapainen. Tosin nyt tckstiä

ei ollut näk'ryillä, pelkkä linjanume.o 4.

Tiistaina 2.9.2003. HKL-Bussiliikenteen

Helsingin lirjalla l4oulo iln€stysrvolvo /
Såfile-teiiauto nro 2 10.

Tiistaina 17.9 HKL-Bussiliikenteen vol-
vo/Säffle nro 231 tuli iltapiiiväUå n. klo
14.30 aikoihin ilmeisesti Ruhasra linjm 62

päärepysäkille Pi*kolaanja liihti sman tien

liikenteeseen ko. linjalle, haninainen niiky

621lå: muutåma tunti myöhemmin bu$i tuli
tåas vaslaan, nlt linjalla 23.

Ai.akin manmtaina 22.9- Westendin

asemålta Ilåkeslokseen 22. l0 suunnannees-

sa u,.r.sså oli vånhå lMtikto-Wiina 89 14.

Linjallahan pitäisi aikataulun mukaån olla
vain matalakalustoa. Myös Kårnpisså nåkyi

tiistaina 23.9. kello 9.30 aikoihin smaan 89-

sarjaan kuuluva laåtikko-wiim4 joka oli ki1-

vitettyJ550lle.
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TKLK 20 vuotia. Tt'run Kiskoliiken.ekefto
ry perustettiin vuonna 1983 yhdistämään
kaikki Turun alueella asuvat rauhtie- ja
raiiioiieharrastajat. Yhdistyksen loimin-
nassa oval edustetluina kaikki kisko-
liikenteen osa-alueet, niin pienoisråutaliel
kuin nomaålikokoinen kaluslo sekä
Eutatie- ja €itiotiehislo a. Yhdistyksen
kelhotilai ovai Pansion salamassa Laten
(Laivateollisuuden) entisessä toimistc,-
lakennuksessa, os. Pånsionlie 48-52,
rak€nnus 5255. Kehoiltoje. lisåksi
toimintoihin kuuluu pienoisrautatien
mkenlaminen, normaalikokoisen lautatie-
kåluston kunnoslaminen soki erilåiset
luluslumis- ja lalkoorctket Yhdistyksen
iäsenel ovst kunnostaneel ulkoasesti
hvåEjunavetu n Tk3 nro 1108:n,jokå
toislaisolGi on Turun vetunkllissa. Kuvassa
linjån 2 vaunu 29 Vanhalla Hämeentiellå
kevåållå 1972- KuvaAndors Rehnslröm.

Tiistaina 23.9.?003 puolen påivån aikoi-
hin HKl-Bussiliikenteen Scania / Cams -
teliåuto nune.o I tlypilleen oudollå linjållå
H92. (H=Helsingin linjå). Sama teliaDto kul-
ki H58lla keskipåivållå lorsraina 20.11.
2003.

Syksystå ålkaen HKl-Bussiliikenteen
kaksiakselisien 89,Volvojen käyt!ö on ro-
mabtånut edellisee. talveen venattuna. Li-
siiksi nestekesukå)4töisiä "Tomi-Volvojt'
ei ole syksyllänäkynlt linjalla lainkaad.

TAMPERE
Tåmpereen kaupungin liikennelaitoksen en-

simmäinen kaksiakselinen Scala otertiin lii-
kenteeseen I 7. l0-2001. Tuo on my6s åuton
rekisteröintipäivä. Uutukainen on nume.ol-
la 644 ja kaniåa rekisieriä TVF-3 8 I . Autoe
sa on 47 istumapåikkaa ja 34 seisoma-
paikka. M@rton on puolestau 230-ievos,
voimainen. Ensiesiintlmisensä auto teki lin-
jalla 27. TKI-:i kalustossa auto on.jinjes-
ryksessän kymmebes Scalå ja 22. Pirkan-
naalla. Auto kuuluu wode. 2003 hånkinra-
eråän. joka käsntää ybteehså kåhdeksan
kaksiakselista Scalaa ja kuusi teliversiorå.

5.1 1.2003. Tampereenkaupungib liik€n-
nelaitoksen kalusro täydentyi madaskuun
alussa kåhdeksållå Låhti Scala / scåni,
L94UB -måtalalattiabussilla- Numeroille
644 - 651 tulleet åutot ovat pä?iasidsa s;
joitettu linjoille 25 ja 7. Nåissä I +2+ I -ov;
tetuksa autoissa on 47 istunåpaikkaa ja
r€kisterit seuraavåsti: 644|TVF-381, 645/
sAc-537, 646/TVF-41 l, 647tTyF-4t8,
648/F F Z-4 19, 649 /S AG-5 7 0. 6501 F F Z-40 t
ja 65tlFFZ4a9.

14.11.2003. Väinö Paunu Oyrn kalusto
dydenryi maraskuun puolessa vålissä iäl-
leen uusilla Lahti Scala / Scaniå L94UB -

matålalattia-auIoi11a. Tampereen seutuliik€n-
teeseen tuli ensimmäket kaksi loppuwoden
kuusi autoa käsittävästä sa.jasta numeroille
56iå 58. Autoien ovitus on I+2+0. istumå-
paikkojå 49 kpljå rekiste.it ovåtYFC-615
ja cGH-243. N4anåskuun aikma on luvas'
sa vielä neljå åutoa lisiiå, ja niistä kahteen

TURKU
Havaittu 1.9.2003 Turun Ajonelvolla Vol,
vo 8700 -teliäutoja yhteensä 3 kpl. Kåhdes,
sa autosså verhot. Penkit ovåt ko.k€aselkäh-
tämallia. Väritys on sininen pohjajapunai-
nen raidoirls. Yksi åuto olijo saanut rekis-
terinkin, joka on Juha JåloUe nenossa kilvin
RKY-439. Kyseinen auto koaaa entisen nu-
meron 38,ICX-666.

Linjallå I I 29.9.2003 oli Vainion Liiken-
teen åuto numero I 20. Lahti Scåla teli CFJ,
858, joka Espoostå (K€skuslinja) päätyi
TDrDn liikenteeseen. On siistin näköinen.

HÄMEENLINNA
Ex HKL8824 on n),1Vekka Liike.ne Oy 26
(lLG-s19). Vekka Liikenne oy 2 sen sijaan
on BLP-932 ts. €x HKL 8932.

LÄHUUNA
Keravan kaupunkiradan töiden takia K' ja
N-ju.at kowattiin busseilla Koiwkylän ja
Ke.ava. välillå 27.ja 28. syyskuura.

Korvaavaa bussiliikennettä oli lauartai-
na klo 6-15 23.30 ja sunnuntaina klo 6.45-
23.30. Riihinåen T-j unat kä)4tivät poikkeuk-
sellisesti Koiwkylänja Keråvån välillä rai-
detta L Tiisrå aiheutui myöhästymisiä näille
junille.

Keravan kaupunkiEdan töislå johtDen

oså Hiekkaharjun ruuhka-ajan P-junistå
rnuutettiin Tikkunlan l-juniksi 29.9. alkaen

toukokuun 2004 loppuun 6ti.
I-juniksi muuttuneiden P-junien lähtö-

ajal Helsingistå ååmu.uuhkån aikaan ovåt
klo 6.27,6.47,7.07.7.27.7.47 ja 8.07 sekä

iltapåiviin ruuhka-aikana klo 15.07. 15.27.

t5.47 , t6.07, t6.27, t6.47, t 7 .07 , 17 .27 ja
t 7.47.

S€urMvien Hiekkåha.justa låhtevien P-
junien låhtöpaikaksi tuli Tikkurila (lähtöai-

kå suluissa) jajunat kulkevat I-hrnnuksella:
amupäivållä klo 6.58 (7.01).7.18 (7.21),

7.38 (7.41), 7.58 (8.0r), 8.18 ( 8.21). 8.38
(8.41) ja iltapåivällä klo 15.18 ( 15.21),

15.38(15.41), r5.58 (16.01), 16.18(16.2r),
16.38 (16.41), r6.58 (17.01), t7.t8 (t7.21).

Hiekkaha.jusa, Koiwkylässä ja Reko-
lassa K-, N-jå T-junår kä)ttävåt molempiin
suunriin midetta 4. Korsossa ja Såvioseju-
nåt Kenvalle kåyttävåt raidettå 3ja Helsin-

Helsinki, Espoo, Vantaa. Kauniainen iå
VR ovat 25.1 1.2003 p€ruståneet junakalue
toyhtiön, jonka tehtävänä on rahoitta, ha.k-
kia ja hallinnoida YTv-alueen lähijunalii-
kenteeseen tNittavia uusiajunia. YTV'alu-
een låhijunåliikentecseen ta.vitam seur@-
vien 20 vuoden aikånanoin 100 uunajuna'
yksikköå. Uusiaj unia tawitaan liikennemä-
rien kåswn, uusi€n ratåhankkeiden ja ny-
kyisen kåluston vanhenemisen iohdosta. Li-
säksi on tarkoitDs paiantaa kaluston palvelu-

tasoa. Yhtiön nimion JunakalustoOy. Juna-

kalusro Oy:. roihintå kåynnistyy vuoden

2004 alkukuukaDsina.
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ULKOMAAT
Etelå'Ruorsissa srjaitsevassa Låndskronassa

aloitettiin johdinåutoliikenne vinllisesti lått-

antaina 27.9. Käytännössä johdinautoja on

ollut liikenteessåjo muutanan viikon aian

aikahemrtin. La.dskrona on Ruotsin ensiln-

mäinen johdinauiokaupunki sitt€n l960lu-
!1jn lakkautusten. Pohjoismåissa johdinauto-

liikennetui on La.dskronan lisåksi nykyisin

lain Norjan Bereenissä.

Kööpenhaninan Raitioliikennemuseo

"HT-Museum" on lopenanut toimintanså

Rahavaikeuksissa oleva kaupDnki laskee

sänåvänsä museon sulkemiseUa yli mili oo-

nå knunuå vuodessa. HT-museon raitiovau-

nuija linja-autot.joita on yhteensä 35 kap-

palett4 siirretäänaikanaan Sporvejshistonsk

Selskabin 25 wotta toimineelle museomitio-

rie11e SkjoldenEsholmiin, jotå kaupunki tu-

lee avusiamaan pitkäaikaisen sopimuksen

SHS:n museoon rakennetaan kolnas
varikkoråkennus. Vaunukalustoa tällå baF

rastaiien yllåpitAmällä museolla on loppu'

tilanteessanoin 90. Suurin osa on Kööpen_

haminasla, mutta myös Tanskan muilta

raitioteiltä eli Odensestaja Århusisia on säi_

lynyt vaunuja. Lisåksi ediltä ulkomaisiltå

milioteiltä on saatD huseovåunujå.

Skjoiden€sholmin.aitiotiemuseossa lii-
kennöidään ensi vuonnayli 30 ftusoraitio-
vaunulla.ja ybdeksällä rnuseobussilla. Mu-

seokävijöitå on tämån vuoden aikana oUDt

ennätysmåärå eli yli 3 0000 henkcä. Museo'

.aitioiie onkin yksi Euroopan johtaviståja

MUUTA
Tå1go Oy on allek;joittanut Helsinginkåu-

pungin liikennelaitoksen kanssa sopimuks€n

20 nivcl.ajtiovåunun korin leruskorjaukses-
ra. Sopimuksen årvo on noin 1.5 miljoonaa

euroa. Työt sDoritetaån Talgon Otanmäen

tehlaalla wosina 2003 2005. Sopimukseen

sisältyy myös optio 10 20 korin peruskoF
jauksesta vuosina 2005 2007.

Kyseesså on jo toine. HKL:n jå Taleon

välillå lyhyen ajan sisålIå allckirioitettu
kiskokaluslon peruskorjausta koskeva sopi'

Nrll-vaunussa l0? on emanlåinenyksi

polvinen viroitin, jollainen muutarna vuosi

sitten oli vaunussa lll. vinoitn muislutta
sekä HKLIIä yleistä Siemensin vinoitinla

ettäSchunki! virroitinla, muttei ole kumpi

kaan edeuishtä. Schu.k-mallinen viroitin
puolestad on nykyisin ainakin vaunuissa 87

ja 92 sekå kaikissa Vano-vaunuissa.

30 4/2003

Kånsainvälistä auioionta päivåä vietet'

tiin neljänå kertaa maananiaina 22. syyskuu-

ta. Teemana olitänä vuonnå eri liikkuftis-
muotojen merkitys keskuslojen ympänsiöl-

le jå arkielämän viihtyisyyteen.

Auiottoman päivån aikåna kenalippu oli

voimassa koko päivän ostohetkestä yöliiken'

teen lolpuun sekka kaikisså Påäkaupinki-
seudun liikennevälineissä. Helsingin kän-

nykkälippu oli voimåssa koko ostopäivån

raitiovaunuissa, metrossa ja Suomenlinnan

Kertalippuetu ei koskenut matkakortin

arvolippua. Matkustajan kannani ostaa eril'
linen kertålippu, mikäli aikoi matkustaa

autottoman päivän aikana useamman kernn

JoukkoliikerteeD perusinvestoinnit
Joukkoliikenteen perusinvestoinnit suunni-

telmakåudella 200,t 2006 ovat yhteensä

68,1 milj. euroa. Suunnirelmakauden suu-

rin lnvestointikohde on Kaldatanan metro_

Talousa.viovuoden suurin yksittåinen

investointi on Kalasataman metoåseman

rakenramisen edellynåmä Junaiien sillan Il-
vaihe (3.7 nilj- euroa). Muita merkittäviä

investointikohleita vuonna 2004 ovat Kala-

sataman metroasemm suunnittelu raidejär_

jestelyineen ja Jokeri-yhdysraide (yhteenså

2,3 milj. euroa), mehoaseftien pe.usko.ja'

ukset 1,7 milj. euroa. metrondan ylikulku'

sillal 2,2 milj. euroa sekå informaatiojårjes'

telmåt 1,5 mili. euroå. Ratoien jå katujen pe-

.usparannuksji. ja muihin joukkoliiken-

nejiirjestelyihin kå)aetiiin talousafl iowomä

Kalåsatama. metroåsemån rakentamis-

ta, siltatöhäja muna hankintoja varten on

vuoden 2004 lisäksi varaliu wosillc 2005-

2006 yhieensii 12,0 milj. euroa. Hentonie-

men rneboåseman peiuskorjaukseen on vå'

rattu vuosille 2005 2006 ybteensä 3. 1 ftilj
euroa. Myös muilla netroasemillå lehdään

pienempiä peruskorjaustöitä.

Melroradan ylikulkusiltoia vånen on

vuosiue 2005-2006 varattu 9,5 milj. euroa,

låra' ja ajojohtolerkoston peruskorjauksiin

4.7 nilj. euroa, katujenja pysäkkien perus

parannuksiin 2,9 milj. euroa sekå joDkkolii-

k€nne- ja informaariojärjestelyihin ja -jårjev
telmiin yhteensä 2,I milj. euroå. Matkakortti_
jårjestelmän automatti- ja lailehankintoihin

kåytetåän suunnitelmakaudella 1,4 milj.
euroa. Metron jatkorakentamisen suunnittc-

luunon varåtlu vuosille 2004-2006 yhteen_

Suunniblrnakaudellå laaditaan netron
raraverkon laajenemisen edelltahnät kllun-
valvonnan, tuflauisuuden ja automalisoin_

nin selvitykset- Jatkuvan kulunvalvontajär-
jestelmån hankintaan on varaltu 3,0 mili.
euroå vuosille 2005-2006. Hånkkeen koko-

naiskustånnusaryio on 65 milj. euroaajoit-

tuen vuosille 2005-2011.

Raitiolinjastoa kehiieiåän siten, että uu-

sien råkennetravien alueiden joukkoliiken-

neyhteydei saadaan kaiyitöön alueiden

Vanhojen nivelraitiovaunujen perus ja täys
korjauksiin sekä vaihto-osiin kåytetään

suunnitelmåkåudella 6. I milj. euroa ja uu-

sien matalatattiavaunujen loppubkuihin 0,7

milj. euroa. Raitiovaunuvarikoiden koncitå
ja laitteiia uusiraan 1,9 milj. eurolla.

Uusia bDsseja hankiiaan talousa.vio-

vuonna 2,0 milj. eu.ollaja wosina 2005

2006 ybieensä 6,9 rnilj. eurollå. Vdhan rner
rolaunukaluston peruskorjauksiin on varåthr

vuodeue 2004 3.6 rnilj. euroa ja vuosille

2005-2006 yhteenså 6,9 milj. euroa.

TalousaRiovuonna jåtkelao vatlioky-
län linj a autohållin ja Koskeian råiriovaunu'

halli B:n peruskorjauksia 4.2 rnilj. eurolla.

vuosina 2005-2006 käynnisteiäån vallild
raitiovaunukorjaamon ja Koskelan linja-
åutohaUi C:n peruskorjaukser.

RAITIOLINJAN 6 JÄTKAMINEN
ARABIANRANTAAN. (Joukkoliikcnne-

låuråkunnan kokous 13.I l.)
Arabian€ntaaioteuletan kanlakaupun-

ki6aisena 6uin-, työpaikka-, koulu- ja kulr
ruuriålueena, ionka ioukkoliikenleen runko-

nå on mitioliik€nne- Rala kääntyy Hämeen_

tieltäArabiankadulle ja jatkuu AnbianFnta-

nimistä katua pitkin Arabian tehdavaken-

nustcn taakse. Kåäntöpaikka srjoittuu Kaj

Råitiondan rakentåminen alkoi ja eteni

alueen katujen .akentamisen tahdissa. Työ

kesk€)iyi kuitenkin kevällå 2002 pysäköi.-

tilaitoksen Fkenta isiöihin kääntöpaikka-

alueella, jolloin Iiikenteen aloilustå joudur

tiin siirtämåän vuoden 2005 alkuun.

Raitiotien rakeniamista voidaan nyt jat-

kaåni;n. että se valmistuu ensikesånå. Lii_

kennöinti Aråbianrantaan on rnahdollista

åloittaa syysliikenlee. alussa.

Suunnitleluyksikkö esittää. että linja 6,

Hieralahti - Arabia, jatketaan Arabiantrt an

29.8.2004 nykyisi. liikennöinliajoii ja ensi

kevåän wo.ovålein liitekuvån nukåhesti.

Linjan jatkaminen lisä liikennöinnin kus
tånnDksia nykylsillå komushinnoilla laskeF

luna noin 400 000 euroa vuodessa.
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VARIPOSTIKORTTEJATEJA ö I euro
Seuran omal, myynnissä olevat poslikortit;

1) SAln pulemoottoriveunu 1950luvun alkupuotiskolla
Erotlejalla

2) Kaipion moottorivaunu, nykyaikaisin kaksiaksetinen
vaunuse4å, 1970]uvun elussa Sederholmin talon
edustalla

3) Punahamaa nivelvaunu nrc 68 Munkkiniemessä
ruska-eikaan syksyllä 1 978

4) Karia-vaunu 303 Snellmeninkadulla Suomen pankjn

eduste a 17.1.1985
5) Johdineutot 622ja 625 Tukholmankadulla 6.5.1974
7) Helsingin metrojuna M3+tvt4 matkustajajunessa

Siilitien aseman länsipuotette 12.6.1 972.
8) Helsingissä Kaivokadun raitioväunupysäkittå

ruuhka-ajan raitiovaunuja peråvaunuineen 10.5.1972.
9) Tempereen johdineuto 12 linjatta 25 Sammonkadu a

1.11.1970.
1o)Turun raitiovaunu 53linjalla 1 satemån päätepysåki å

2.10.1966.
11)Turun raitiovaunu 51 linjalla 2 Nummenmäen

påälepysäkillä 31.5.1 972.

]ilaukset nyrkkipostitse käteisellå, nyrkkipostikauppaa pitå-
våt puheenjohlaja sekä sihteeri. lvlaksaa voi myös yksi euro
kortiltå SRS:n penkkililille, jolloin on ilmoitettava hetuttujen kort-
tien numerot ja niiden lukumäärät, Penkin kautta makseessasi
varaudu toimitusaikaan.

Näin luet seuran toimintäa

Linjm ja*aminen on perusteltua kaikki
en Arabimrannån toimintojen kanDalta.
Anbiar@tarn tulee kaikkim noin 7 000 asu,
kaslå, 5 000 työpaikkåa ja
opiskelupaikkoja. Suunnitelmissaon varau-
duuu roisenkin rairiolinjan pää.tiimiseen

Yhteenveto: Arabianmnnan raitiotien
mkentamista voidam taas jatkaa alueen
muusta rakenramisesta johtuvien esteiden
poistuttua. Liik€nne on maldollista aloiuaa
ensi vuoden syysliikenteen alussa. Suunnit-
ieluyksikkö esittijit, että linja 6, Hietatahri -
Arabia. jatletad AråbiånmtaaJ. 29.8.2IM.

SEURAAVA NUAAERO
Lehti I / 2004 ilmestynee maaliskuussa
2004. Materiaali toimirukseen tulee jättiä
15.2.2004 nennessä, uurisia Päätepysäkjlle
voi toimittåa 24.2. saåkkå.

KIITOKSET
Tällä kertaa avustukset tulivåt seuraavilta.
joille kjiloker Anterc Alku, Johannes Era.
Henrik Erä-Esko, Tero Hagberg. Tom Hei,
no, Erkki Heinonen, Ano Hellman. Iikka
Hovi, Kimmo Korhonen, Arrtu J. Kuukan-
korpi, Mikko Lahdennäki. Tauno,Juhani
Lappi, Jyri lf,htonen, Risro t€ino, Pe.ni Lei-
nomäki, Toni Läveri, Markku Naski, Erkki
Nickul, Juhana Nordlund. Kdi Paavola,
Jaakko Penilä, Antti-Jussi Pier2riden, Jor-
ma Rauhala. J i Ristolainen. Lauri Räty.
Salei K. Salo. Kai sillanpää. Niklas Sjöb-
lom, Kimmo Säteri. Talgo, Ronja Venesp€d,
VR Osaleyhdö ja Sauli Viihäkoski. Kiiros
myös niille, joiden Dimi oli jostain syystii
jiiånyt tiillä kenaa pois listastå.

Takakannen kuva. Karia-vaunu Hi4 V
numerc 9linjan 2V påålepysäkilå Ensi
Linjalla. Våunu 9on ollut liikenteesså vietå
lehden uhånkin numeron (4/2003)
julkaisuvuonna, våikka ensimmåisistå
romulussuunnil€lmista on ehtinyt kutua
kynmenis€n vuoti€. Kuva Junana Nordlund
16.4.1996

Seu€mme jäsen Dåniel Federley on julkaissut raitiovaunu-
aiheisia postikortteja. Kortteja voi titeta sähköpostitse osoit-
teeslå daniel@fededey.com tai puhetimitse (09) 4SB 4033.
Korttien hinta on 1 euro/kpl. Postituskulut 1-9 kpt75 c, 10->
kpleipostituskulujå.

1 . Oranssi-håmaa nivelvaunu 1 03 vuodelta 1 986
l\Ierikaseminkadulla linjallå 4, 6/92

2. Neliakselinen vaunu I vuodetta 1959 Seneatintorilla
Valtioneuvoston linnan edessä linjalle 2, 11l92

3. Kelta-vihreå nivelvaunu 107 vuodelta 1987
Hämeentiellå Kurntåihden kentän kohda å
linjalla 6, 7/98

5. Rattikaria 320 vuodelta 1955 Kaupungintaton edesså
SRS:n tilausajo a (kilvitetty tinja e 45), 5/00

6. Helsinki: Metalalettiavaunu 201 vuodelta 1999
Erottajalla linja e 10, 9/00

7. Turku; Karianja Strömbergin keksiakselinen veunu 38
vuodelta 1951 linjalla 3 Kauppatoritta, 5t2

8. Turku: Karian ja Strömbergin kaksiakselinen veunu 40
vuodelta 1951 linjalla 3 l\rartinkedutta, kevät 1972

L Helsinki: Neliakselinen vaunu 25 vuodela 1959
Snellmaninkadulla Suomen pankin je Tuomiokirkon
edesså linjella 1, kuvettu 5/00.

10. Helsinki: Neliakselinen veunu 21 vuodetta 1959
Mannerheimintiellä linjalla 2, 7/01.
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