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RAITIOVAUNULLA PARIISISSA

teksli ja kwat Markku Nummelin

Ranskassa on todellinen railiotie- ia pikaratakuume. Kaikki alkoi runsaat viisi
vuoita sitten Grenoblesta. Siellä raitiovaunuista saadut kokemoksei ovat ylit-
iåneet kaikkein optisimmatkin arviot. Tämän iälkeen useihin muihin kaupunkei-
hin on valmistunut lai valmistumassa laitiotie- tai pikarataiå.iestelm iå. Uusin
tulokas on Pariisi.
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Vaunu 109 låhdösså Bobigny-
PaUo Picasson päåtepysäkikä
5.1.1993
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Urekskot lakaisin Pariisiin

Päriisin kaupunkraillxiet lakkau-
teftiin !o maaliskuussa 1 937. Parii-
sin ympåristön viimeinen råitiotie
oli tåhån asti Versaillesin raitiotie,

iolh kulKviimeinen vaunu maalis-
kuussa 1957.

Raitioteiden uusituleminentapah-
tui Pariisin ko'llisissa esikaupun-
geisså lleie-Francen hallintoalu-
eella. Rataosuus Bobigrry-Pablo
Picasso - La Coumeuve-8 Mai
1945 avattiin liike eelle 6.7.1992

ja osuus La Coumeuve"S Mai
'1945 - Gare de saint Denis
21.12.1992. tlata muodostaa hy-
vin toimivan poikillaisyhteyden
kolmen eri metrolinlan vålillå. Rai-
liolinian linjälunnus on T1 . Vaunut
liikennöivä arkisin 8-g minuutin
worovålein. ruuhka-aikoina 5-o
minudin vålein ja viikontoppuisin
1G12 minuuiin välein.

Raitiotien pidennykset ovat suun-
ninei a. Raitioteitå ei kuitenkaan
tulla tekemään Pariisin keskus'
taan tilanpuutteen ja hyvin toini-

Kdnskuva:
Yhdistetty kåvely- ja Eitiotie-
katu Grcnoblessa 9.1. 1 993.
Kuva M- Nqnmelin
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van ja edelleen laajennettavan
rnetroved<on lakia.

Raitioti€ilå on '17 GEC Alsthomin
valmistämaa Grenoblen tyyppiståi
malahlaltianivolyaunua. Hopean-
hamaiden, tyylikkåiden välnujen
moonoritelien kohdalla nivelvau-
nun påÄdyissä lafliä on perintei-
sellå tasolla, mutta mu la osiltaan
lattia on madall€ttu.

Railiovaunwaikko sijaits€e Bc.
bignyn metrovarikon yheydesså
lähellä radan toista päätepisenä.
Radan raideleveys on 1435 mm ia
linia on tehty yksinomaan urakb-

koislra. Melko tihein väein teltyien
urakiskovaihteilh loleutettujen rai-
teenvaihtopaildcien avulh ralaa
voidaan o.sittain liikennöidä yksi-
Giteisenakin liikenteen suurem-
rnin häidintymättå. Kiskoien väli-
nen alue on asfaltoitu tai laatoitel-
tu. Baitiovaunut ohjaavat kaikki
l€dunrisleysten, suoiateiden !,m.
liikennevalot, loten liikenne sujuu
\åuhdikkaasli. lGikki vaihteet on
toiminanut ia €dan suurotta osin
rakentanutkin Cogfier lnduslries
elisama yhtiö, joka toiminaa VBlle
suurnopeuwaihteita.

Raitiotiet lisäåntwåt Ranskas-
sa

Tällä helkellä Pariisi on eräs Eu-
roopan uusimmista raitiotiekau-
pungeiga iå uusia tulee koko ajan.
Englannissa Manche$eajn raitio
tiet avaniin nryös viime vuonna ja
Ranskan Strasbourgissa aloite-
taan liikenne ensi vuoden puoli-
välisså. Englannissakin on raken-
teilla vieå lieåå u6ia raitioleitä.

Tållå helkellå Ranskassa on käy-
tösså raitioliet Grenoblessa, Lilles-
så, Nantesi€sa, Mar$eillessa, Pa-
riisissa, Rouenissaia Saint-Etien-

neseå, rakeileilh strasbourgissa
ja teknisesså tarjouspyyntövai-
heesså TouGissa Suunninelu on
käynnisså Brestissä ta Reimsissä.
Lillesså on rnyds aulomaattinen
kuljenajaton VAL-pikararajåries-
lelmä, vastaava iä4estelmå ote-
taan käyttöön Toulousessa
1.7.1993 ja Bodeauxissa iäies-
telmå on suunnittelun alh. Padisin
Orlysså on kumipydråinen kevyt-
rata. Metoja on käytössä Padisis-
sa, Lyonissa la MaFeillessa Joh-
dimutoliikenneflå on Grenobles-
sa, Lirnogesissa, Ll,onlssa, Mar-

seitlessa, Nancyssa ja Saint-Eti-
ennessä-

Uudet matkaliput

Raitiovaunujen kåyltdönoton myö-
tä RATP eli Pariisin liikennelaitos
on uusind rnatkalippuosakn. Pe-
rinteiseen peruslippuun on lisåtty
T eli railiotien (ranskaksi tramwäy)
lunnus F lippu on muuttunut vih-
reäksi- Raitiolinialh on leimattava
1 -3 peruslippua ylftenåvien vy6hy-
keråjojen måånån rhukaan. Kaikilh
pysäkeillä on lippuåutomaalit, lip-
puien leimaus tapatfiuu kuitenkin
vaunussa.

Padisin ndrclinjat ja uudan
aiuolinkn sikinti.

ö#o
3 2r07

Pdiisin aurondisn alu€€n tiil€nn€yhdiin
MIP:n uusi vlhGå ,ipputyyppi, jossa on
M6lrop.liråinin 'M" blssien 'BUs" Fare
kan kansallis€n rauhli€ylridn sNcF:n Eni-
lift€Mepi*aEbjen'BER'jaråjtiobi&n'I'
llnnuket Ympyrå ja !'ånlqhå on BATP:n
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OTETAANPA RAITIOTIESTÄ MITTAA eli
HELSINGIN RAITIOTEIDEN SERKUT '
KEILLE KELPAA METRIN MITTA

teksti Jorma Rauhala

i'issämuuallaonkaankåytössåsamaraitioteidenraideleveys(lm)kuinmeillä
fteisingissaZ enta kuinka on Helsingin metlon serkusten- laita' ooko viiden ialan

tf,szl äl raideleveyksisiä metropoleia muualla kuin Helsingisså'

Samaa .aideleveYttå kuin Helsir-
gin Metolla löytyy tietysti maail'
maltå, arvatkaapa vain mistä Tie-

wsti Armenian Jerevat ista, AzeF
baidzhanin Bakusta, Georgian
Ibilisi stä, Kaza hslanin,A/tta-
Ata sta, Ukai(an DnqrcPetovs'
kisla. Hattuvaata P Kiovada'
Uåekistanin lashkent ista, val-
kovenäiän Minsk islå ia Venäjän
Nizhni l,tovgotod iF'la, I'lovosibirs-
k istå, Moskorra sta, Pietaiga ia
Sanarå sta. Tuntuu jotenkn loogi-
seha, eikö vain. Silå se nimitläin
on, sillä metrorautateiden raidele
vevs noudattelee niin meillä l(lin
NL:n enlisisså tasavalloissakin lry-

seesså olevien valtbnrautateiden
mittoia. Kaild<i uihtee siitä milå Hä'
nen keisa.illinen Maiesteettinså
Keisari Nikolåi I muinoin viime
vr.osisadan ensimmäisellå puolb_

kolla oli armollbesli tnåäånnyt
valtakunnassaan noudatettavaksi.
Hän oli palkannul amerildGlaisen
raulatiesuunnittelun Pioneerin
George Washington Whistlerin ra-
k€ntamaan Pietarin ia Mosko,/an
vålislå rataa. Whistlertoi v. 1842
Venäiälle tullessaan mukanaan
amerikkalaisen ajatuksen raken'
taa radat viiden Englannin 0a sa-
malla myö6 Ametikan sekä Venä-

iån) jalan leveydelle, niin kuin ne
siihen maailman aikaan olivat val'
laosihaan hänen kotiseudullaan
PohioisArnerikan silloisissa et6
låisissä oriavaltioissa Keisa.ikun-
nasså ia niin myÄg Suom€n suuri-
ruhtinaskunnassäkin otettiin siis
kåWöön Etelävallioiden raidele-
veys åmeikkalaisen "konsuhin'

ehdoluksesta. Venåiän keisari-
kunnan muula Eurooppaa leve_

årnpi raid€leveys ei ole sotilasstra-
teqisesti valittu, vaikka joskus
asiaatuntemanomat esitiävät sel-
laista. 1800-luvun EuroopPa oli
rävnnä mitä ihme€llisimpiå raide
leieysmittoja ia viisi ialkaa oliyksi
hWå ia suosinu luku muilen iou-
kossa.

Yhdys/"afi ojen sisällissodan !älkei-
nen valtakunnan Yhdentyminen
vaikiti siihen, eltå sikåläinen, jos

niin rohkenisi sanoa, "yleisliinohi-
nen standadi" määråLsi raidele-
veydeksi eurooPPalaislen ia Poh-
joisvaltioiden Palion käYnamån 4
blkaa 8 lå tuumaa eli 1y'35 m.

haualieparonit olivat Amerikan
rautateiden lärjesiössään päåltå-

neel ottaa l€ikkialla kåytlöön yh-
den milan, iotta Yhdysliikenne ed
yhtiöiden vålillå loimisi suiwasti.
Tämä raideleveys on Peralsln
myÖs satlumaslä ia s€n hi$oria
alkaa englantilaisesta lToGluvul-
la "gandadisoiduslå' tavaranlo!
ietuksiin ta ohettujen h€voskåny'

;en pyörien'raideleveyde,stä'.

Metrin raiileleveys on iyypillinen
mannereurooPpalainen mitta,
anqloåmeriklGlaisetlEn eivät ym-

mänå miksi kukaan haluaa raken-
taa ralolaan niin epämäåräiselle
raideleveydelle kuin 3 iallGa 3-375
tuumaa (= vksi metri). Melrin mitta

on erås Ranskan valhnklmouk_
sen yhteyd€sså aikaansaatu Pa-
rannus, kansa oli kyllästynyt siihen
asti käytettyihin sekahisiin la se-
kaviin mittaiä4estelmiin. Suomee
sa siirryttiin metrijärjestelmäån
1 S9Sluvun alkupuolella.

Seuraavassa esitåmme luettelon
niistä 70:slä rditiotie€tä, ioilh on
nylq/aän kaytössä sama raidele'
veys kuin H€lsingissä. Luetelos'ta
ouuttwat rnuseoradal hlen Kiiru-
;a sekå koko ioukko rnetrhiä "light
rail" -tyyppisiä låhiliikenneratoja,

ioita on palion mm. Sveitsissä ja
Espaniassa Jotkin paikkakunnat
ovai kenties odoia raitiotiepaikko"

ia, muta koska kansairNälisel lis-
tauket pitivä esim. Sveitsin pien-
lå Bexlå lavanomaisena raitiotie'
nä. niin emme mekåån sitå hylkää.
Mainitl,akoon vielä. etlå Bilbaossa
rakennelaän parhaillaan mel n

raideleveyksistå melroa eli selhi-
nenkin on mahdollisla. Lisäksi Eu-
roopassa on eråitä railioteitå, io <a

käWäväl ia r€ynävåt melkein mel-
risihä eli 0,900 m, 1 ,oog m ia 1 .067
rn. ltaliassa on nyos Palion 0,950
m:n lähiliikenneratoia tå meille on
vielå låheisen tuttu 0,891 m:n nY-

kvaikainen lähiliikennerala Tuk-
h;ha6sa. Raideleveydellä ei ole
suurta merkitystå liikenteenharjoil-
tamisessa jå hwån luloksen saa-
misessa.
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BELGIA RANSKA SERBIA

Oostende (rannikkorata)
Antwerpen
Chaderoi
Gent

ITALIA

Lille
saint-åtienne

Beograd

SLOVAKIA
ROMANIA

Bratislava

T este

Arad
GalaJi
lati
Sibiu
Timitoara

SUOMI

Helsinki
ITÄVALTA

Gmunden
lnnsbruck
Linz (Pöstlingbergrata)

KROATIA

Augsburg
Bielefeld
Bochum-Gelsenkirchen
Brandenburg
Cottbus
Darnstadt
Erfurt
Essen
Franldurt (Oder)
Freiburg (Breisgau)
Gera
Gotha
GöNiE
Halbe.stadt
Halle (Saale)
Heidelberg
Jena
Krefeld
Ludwigshaten
Mainz
Mannheim
Mttlheim (Ruh0
Naumburg
Nordhausen
Plauen
Potsdam
Schöneiche
Stuttgart
Ulm
WUzburg
Zwickau

SAKSA

SVEITSI

Basel
Bem
Bex
Genåve
Neuchålel
ZöricflOsijek

Zagrcb

TSEKKI
LATVIA

Liberec
Liepaja

UKHAINA
NORJA

Trondheim
Jevpatorija
Lvov
Vinniba
Zitomir

PUOLA

Bydgoszcz
Erbteg
Grudziadz
L'AL
lorun

VENAJÄ

Kaliningrad
Pjatigorsk
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WIENIN JOUKKOLIIKENNE

teksti ia kwat Kimmo NYlaMer

wien, ltävallan påäkaupunki' on t,6 milioonan asskkaan metropoli Tonavan

varreila. Laaialle ulottuvalla yhtenåisen lippuiätiestelmän seutuliikennealueel-
la asuu n.2,3 milioonaa asukasta.

.:,r..

Mu 6 eoaitbva un ui u M lähdö sså
kietuke een Kadsplazifta
8.8.1 992. Mooftoivaunu 41 37
on Sinne ngin vaunutehtadn
v. 1929 valmisbfia.

Wienin liikennevålineitä oval Pe
dnteinen raitiovaunu (st€Ben_
bahn), metro (U-Bahn), Pikarailie
tie / juna (S-Bahn, Badne. Bahn,
Regionalbahn), sekå bussi (auto-
bus). Bussivalikoimaan sisäftryvät
tåvallis€l-, nivel- iä pikkubussh.

Wenin menneisMe€n kuulwat l'F

såksi johdinautot, kaksikerosbus-
sil sekå Stadtbahn-raitiovaun+
tyyppisillä vaunuilla omalla radal"

laan osittain maån alla liikennöity
kulkl,våline.

\rvienissä liikenrbi Wienin liikenne
hitos, ioka hoitaa koko raitiotie- la
metroliikenteen sekä suudmrnan
osan kunnan sisäisestå btlssilii-
kente€stå. Lopul sisåisistå b'-lssi-

linFista ovat yksityisen liikennöi
miä. Badner Bahn la on oma lii-
kennöitsiiånsä Woner LokalbahD
en. S-Bahn ia R-Bahn ovat ltåval-
lan valtionradaleiden hoidossa.
Seutuliikenteen bussit ovat vahiol-
lrsten ia yksityislen fimqen hoi-
do6sa.

Wenin Fuld(oliikennettå on vaikea
ollå kåhumatta. Vuorovälit ovat ti-
heåt, matkustalainlormaatio PY-

såkkikuulnuksineen erinomäista,
vanhemdkin kallsto on siistiä, tö-
henyksiä ei ole. Metron viisi r€iltiå
muodostavat kattavan verkoston,
menee mihin tahansa niin aina
määånpää tur$u! olevan metron
varella. Wienin kunnan sisåinen
linlal€rttaon erinäin monipuolinen
sisältäen kaiklden ed liikennernuo-
lojen kaildd linjat seuiulinioineen.
Siihen on merhtty myös l@ dden
pysäldden nimet ia silti kanta on
selkeålukuinen- Aikataulukriassa
on bussilinioilhkin pysåktikohtai-
set kellonaiat.

Ulsin palvelu ovat henKlökohtai-
set aikataulut; malkustala ilmoinaa
esim. ty6matkansa alku- ia loppu-
pisteen sekå sen mihin aikaån
matkarEa tekee. Hänelle låhete-
tåån ilmaiseksi henkilökohtainen
a'kataulu, Fsta ilmenevät kaikki
kulkunouvot, reitit ia worot ioita
hän \oi hwäkseen kåyttäå.

Hoth his'todaa

Wienin joukkoliikenieen aloitus-
påivånå pidetäån lokakuun neliäl-
rä 1865, jolloin hevosEiliovaunut
aloittivat ryönsä. Hevosvetoislen
vaunuisn dnnallo tulivat vuonm
1 883 höyryraitiovaunul. Raitiolin-

iojen sähköistys aloitettiin 1897.
1 .7.1903 liikenteeslå tuli kunnallis-
ta nimellå Gemeinde Wien - Städt-
ische StraBenbahnen- Vuonna
1942 nimi muutetliin muotoon
Wi€ner Verkehrsbet.iebe ia
1.1.1949 alkaen on liikennehitos
ollut nykymuodossaan Wiener
Stadtrverke - Veakehrsbetriebe.

Ifl
tfi
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Omalla raclallaan, osittain näan
alla, kulkeva kaupunkijuna Stadt-
bahn aloitti höyryvetoisena 1898.
Vuonna 1925 radal siåhköistettiin

ia liikenne tuli kaupungin haltuun.
'l970luvun lopulla Stadtbahnin
valmiiksi omalla väylållåån ja
maan alla kulkevat radal liitettiin
osiksi uutta metroverkostoaia nåin
vanhojen raitiovau n utyyppisten
vaunujen tilalle tulivat uudet met-
rojumt.

Bussejä on Wienin kaduilla liiken-
nöinyt vuodesla 1907 låhtien. Jo
hyvin varhaisesså vaiheessa oli lii'
kente€ssä vähän aikaa kaksiker-
rosbusseja la johdinautoiakin oli
ionkin venan. Johdinautot hävisi-
vät igso-luvulla. mutta kaksiker-
rosbussit otettiin uudelleen käyt-
löön vuonna 1959. Vuonna 1963
aletliin busseissa kokeilla neste.
kaasua. Vuodesta 1976 ovät kaik-
ki wieniläisbussit olleet neslekaa-
sukåynöisiå la vuodesta 1 989 läh-
tien kaikki uudet bussit on varus-
tettu lisåksi katalysaanodlla. Kak-
cikerosbuss€isla fu ovuttiin won-
na 1991.

Vuonna 1969 aloiteltiin meton ra-
kennustyöl KarlsplaEin asernan
kohdalla. 8.5.1 976 aloitti metro lii-
kennöirtinsä lyhyellå pålkållå- Sii-
tä liikenn€ on sitten kasvanut ny-
kyiseksi yli 30 kn verkostok6i.
Metro peru$uu osittain vanhoihin
Stadtbahnin ratoihin. Erityisesti
linjat U4 ia UO aiavat nåillå raiteilla,
joten näillå reiteillä näkee udutn-
taan kiiltelevien asemien lisäksi
myös lähe,s sata vuotta vanha€r
asema-arkkitehuuria.

Enås merkittävä lapahturna louk-
koliikenteessä oli seutuliikenneor-
ganisaation (VOR) perustraminen
wonna 1 984. Yhleråisen lippuiär-
lestelmän piiriin tuli koko itåinen
Itävålta, yli 7000 km":n alue.

LiiksnnolaitolG€n kalusto

Wienilåinen raitiovaunu koosiuu
yleensä kuusiakselisesla nivel
vaunusta sekå penåvaumisla. Ni-
velvaunut oval Simmering-Gräz-
Pauker {SGP), Lohner sekä Born-

bardier-Rotax-Wien -tehtaiden
valmi.stamia. Niissä on kaksoisovi
edesså, takana sekå nivelen mo-
lemmin puolin. Matkustamo€sa is-
tutaan puupenkeillå. Lastenvau-
nut nostetaan sisåån etuovesla,
lasten unutih on edesså oikeal-
la. Kaikki nivelvaunut ovat periaät-
teessa samanlaisia, nulla ne on
iaeltu kolmeen lyyppiin. Vaunujen
välillä on joitakin pieniä eroja ul-
konäössä ia varustelus$. Vanhin
tyyppi on E jota on liikenteesså
erittåin \iåhån. Näilä vaunuia on
valrnisiettu vuodesta 1 959 lähtien.
Kaikkein yleisin on El , jota on teh-
ty vuodesta 1 966. Uusin tyyppi on
vuonna 1 978 kåyttöön oteflu E2.

Useimpien peråvaunujen \,/almh-
tala on Bombardier-Rotax Niissä
on l-2-2 tai 2-2-2 ovel ja sisustus
samantapainen kuin nivelvaunuis-
sa. Käylössä olevat pedvaunut
ovat tyyppejä c1, c2, c3, c4 ia c5.
vanhimmat Peråvaunul ovat vuo-
delta 1955.

Kulen edeltå vci todeta on raitio-
vaunulyypeillå ki4aintunnus. Sa-
man tyypin eri versioilh on lisåksi
numero. Mooflorivaunujen tun-
nukset meda'täån isoilla- ia perå-
vaunujen pienillå kiriaimilla-

Nvelvaunut on liikennohitoksen
järjestysnumeroissa siioilettu
4000-sarjaan ia perävaunut 1 00G
saiaan.

Vanhasa kaupa gissa ku I keva
S:leyrin bu*iperheen
pienol<ainen. 4.8.1 992.

Metron uuluudesla huolimafla on
metojunia kuitenhn io usearnpaa
kuin yhtä mallh. Suudn osa on
tyyppiå U, kolimaisia SGP:n val-
misteita. Uudempi, muna uko-
nåöltään samanlainen on ty!'ppi
U 11. Metrolinjaa U6 liikennöidåån
räitiovaunumallisilla lunilla. Moot-
torivaund oval tyypp6 E6, peå-
vaunut mallia c6. E6+cG vaunut
ovat ulkonäöltåån la väritykseltåån
lähas tåysin samanlaisia kuin rai-
liovaunul, muna melron tapaan on
vaunuissa ovet moiemmin puolin.

Metrojunal on numeroitu 2O0O-
sariaan, paitsi E$rnallit 4000-saF
iaan.

Lähes kaikki liikennehitoksen ta-
valliset bussil ovat perustyypiltåån
samanlaisia, nesl€kaasukäyttöi-
siä keskimoonorisia Gnåf &Sleyrtai
Gråf&Siilt LU 200 M 11 -rnalleja.
Ensimmäiset tämåntyyppiset au-
lot otetiin käyna\ön vuonna 1977.
Mooltodna on 11,4 iitran MAN c
2566, vaihteisioon kaksiportainen
Voith Diwäbus 506 JSR. Vuosi-
mallista 1985 lähtien on adoissa
ABs-janut ia vuodesta 1988 on
rnoottorityyppinå 1 1 ,97 litran MAN
G 2866 Vuonna 1989luli ihleis-
toksi kolmiportainen Voith D851 .2

ia uudet autot varusiettiin kataly-
saatlorilla.

!il
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El -nivelvaunu 4635 (v. 1966
SGP) pedsgään c4+etävaunu
linjan 38 paäterysåkilE
Ginzingbsä. 7.8.1992.

Korissa on 2-2-2 ovet autornatii-
kalla. lstuimet oval puisia, uudem-
misså muovia. Oså istuimista on
selkånojat vastald<ain.

Nivelbussit ovat mallia GU 230,
lekniikaltaan samantyyppisiä lcJin
kaksiakseliset. Ovilårjestys on
2-2+2-2. Uusimpier, nivelautojen
(vuodesta 1 988) moottori on MAN
G 2866kat ia vaihteisto ZF
4HP500.

Vanhankaupungin kujilh kulkevat
pikkubussil ovat Steyrin valmistei-
ta. Niissäon briniläistyylinen'haff-
cab'-ohjaamo. lllaa busseissa on
27 malkuslajalle, joista 14 såa is-
lumapaikän.

Viirneisintä uutta Wienin liiken-
teesså ovat malalahttiabussit. Au-
tot ovat Gråf&Steyr -merkkisiä,
moottori on takana, malala lattia
ulottuu edestä keskioville. Oviiär-
jestys on takamoottorista huoli-

ttaiahitet G tel ja nivelnoottoti-
vaunu E2 4094 lg8clwun lopuha
+ nelkl$elinen c&penevaunu.
a.a.1992

fialla 2-2-2, igtuimissa kangas-
påållyste.

Kaikki bussit on numerciiu 8000-
sariaan.

sa on kaludpeokit, 2-2-0 ovel ja
ainakin vanhemmissa yksilöisså
rnekaaniset vaihteet. Yhtiöllä on
myös modemeja Gråf&Slift -mata-
lalatliabussela. Nåissä auloissa
on ftm. automaattivaihleisto. pis-
tematriisiliniakilvet jne. Ovijädes-
tys edelleen 2-2-0.

Seutubussien merkkivalikoimasta
löytyvåt mm. Gräf&Stift, Setra ia
MAN. Mercedes-Benz eiole kovin
yleinen merkki la Volvoia ja Scani-
oita on turha etsiå. Volvon suhleen
tosin tilanne saattaa muuttua,
omislaahan se suufimman osan
Steydstå.

Seutubussit oval kalureita tai puo'
lituristeja, ovia on ioko 2-2{ tai
1-2-0 muodoissa. Toisin tuin We-
nin kaupunkliikenteessä, seutu-
busseissa ei ole avorahaslusia.
Kun liikennelaitos aiaä mahureilla,
aielaan seutuliikenteessä laka-
mooltorisilla malleilla.

lilatkustaiainf ormaalio råitio-
vaunuissa ,a busseissa

Kuten jo aikaisemmin on lodettu,
on Wienisså matkustajien info.-
moir[i todella monipuolista. Tämä
koskee myös liikennevålineiden
reinikilpiå. Linian nuheron sekä
mää6npään voi tarkistaa useasla
paikasta sekä vaunun ulko- enå
sisåpuolena.

N ivekåiliovaunuisså on kätolla oi'
keassa etu- ja lakakulmassa va-
laistu numerokilpi. joka nåyttää
tunnuksen kahteen suuntaan

lluiden yhtiiiid.n bussikalusto

Lukristen muiden bussiyhtiöiden
kaluston yksityiskohtainen erinery
vaatisi kokonaan oman tainansa.
Niinpä tåsqå tyydytåån vain ioihin-
kin yleisiin huomioihin.

Wenin kunnan sisäisessä liiken-
t€€ssä pääyhtiö on Dr.Richard,
jonka kalusto muodo.duu pååasi
åsse Setroista eri vuosilla. Autob-

EN
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eteen ia sivulle / laaks€ ia sivulle.
Ede6sä on lisaksi reinikilpi, jossa
on linjan määånpäå. Kilpi vaihde-
taan aina suunmn mukaan.

Oik€alla siwlla on El-vaunuissa
etuosassa sivuikkunassa linjanu-
mero inokilvesgå, takaosassa vas-
taåvasli ikkunassa suurempi irto-
hlpi, joka sisåhåå linianurneron la
määEnpään lisäksi myo6 vålipaik-
kolen nimiä- E2-vaurruissa on oi-
kealla sivulh inokFien sitasta ka-
tonraiaan sijoitetut valaistut kilvet,
joissa on linianumero ia määrån-
paå.

Vaunun lakam on katolla olevan
linlanumeron lisäksi ko. aiosuun-
rEn mukaisen määränpään näyt-
tåvä reinikilpisekå vielå k€nan lin-
iatunnus irtokilvessä takaildonas-
sa- MFs vaunun vasemmalh si-
wlla on linjanumero ildonassa ir-
tokilvessä.

El-valnun sisäpuolella on katon-
raiassa idokilpi, ioka linianumeron
ja reitin lisåksi sisältåä pysäkki-
luettelon. Luettelo voi olla myös
ikkunassa olevassa kilvesså, joka
ulospåin näyttåå linjanumeroa.
Aiemmin mainittu vaunun taka-
oszrssa oleva linianumeton, !åli-
paikat ia rnäärärträrin näyttavä kil-
pi nåyttää samaa l€ksiä m]ros si-
såpuolelle.

Perävaunuissa on linianumero
joka sivulla, usein myös muutiahn
vastaavåå informaatiota ktin veto-
vaunussa.

E2-vaunuissa on sivdla oievien ul-
kokilpien kohdalla sisållä vaslaa-
vanlainen valaistu klpi, iol€ sisäl
tåä linianumeron j.a måårånpän
lisäksi myös vålipaiKoien nimiå.

Kun vaunuissa vielå kuuluu nau-
halta pysäKikuulutus, iossa my6G
luetellaan vaihlomahdollisuudet
joka pysåkillä, on oikean poislu-
mispysäkin löytäminen tehty maL
kustajalle mahdollisimman hel-
poksi.

Liikenneleitoksen busseisså on
edessä ja oikealla siwlh suud reit-

tikilpi, ios-sa on linjalunnus ja ko.
aFsuunnan pååt€paiklG. Takana
on pieni kolmiraitaklpi, Fhon saa
liniatunnuksen. Vasemmalh siwl-
h on linjalunnus irtokilvessä siw-
ikkunassa.

Sisällå on oikealh sivulla E2-railio-
vaunujen tapaan ulkokilven koh-
dallavahisiu sisåkilpi, iossa on lin-
jatunnuksenia påålepail€n lisäksi
välipaild@jen nimä (låtå klpeå ei
ole nhimmissa adoissa). Mat-
kuslanossa on my66 pysäl*iluet-
telot ia pysålddkuulutus. Erukihi
6ekä oikealla siwlla oleva ulkorsi-
såkilpi ovat kauko-ohjåttaval.

Edellä kenottu ei lc|it€nl(aan ko6-
ke liikennelaitol(sen matalalattia-
buEs€ja, loissa linjaldlvel oval uu-
dempaa sularpofuea.

Edessä on suuri pislematiisihlpi,
iossa on linlatunnus sekå påäe-
påikan nimi. Sivllla ikkunoiden
yläpuolella on vähän pienempi kiF
pi vaslaavalh tekstillä. Takana se-
kå vasemmalla siwlla on piste
malriisinumerokilpi.

D t Richatd-yhtion natalalania-
bussi *dbetg StaBella e.8.1992.

Sisållå on anon etuosassa punai-
nen lonåynö, ioka näyttåä linian
påät@aikan ia s€uraavan pysäkin
nimen.

Vanhankaupungin pikkubusseis-
sa on matkustamon etuikkunan
ahreunassa linjatunnus inokilves-
9ä. Sanan ikl(lmn ylåteunåssa
on pieni reinikilpi, lossa on Iinlatun-
nus ja ajosuunnan måtuänpäå ja
Fnka kuli€ftiaia ylettyy paikaltaan
vaihtamaan päA@ysäldllä. Linja-
tunnus on idokilvesså myö's auton
vasemmalla sivulla ia takam.

W€nin sigåistä liikenneflä hoitavi-
en yksityisten bussien etukilveslå

löytyy useimmiten suud måår,å vå-
lipaikkoien nimiä sekä liniatunnus
etlå pååtepaildG. Ongelmam on
vain ettei näislä tahdo saada kun-
nolh selvåä, koska kaikki teksti lin-
jalunnusta myöten on hyvin pieni-
kokoista, usein vielå tumrhenne-
tun hsin tal(ana. Vaikkä päål€pai-
kan nimi useimmiten onkin sdn
hetken ajosuunnan mukainen, on
joissakin autoissa myös kiinteitå
tekstejä, Fissa on rnolemmat päå-
lepaikat ja !ålipaikkoia. Tällaises-
sa lapauksessa on telislin lopussa
yleensä lisåksi mainida "ia lakai-
sin".

Sivulh eiusein ole mitään reini-in-
fomaaliota, ainoastaan pi€ni hp-
pu, joka kedoo $neislariffi lippujen
kelpoisuudesta aulossa. Toisaaha
joissakn busseissa voi siwnurne-
rokilpi olla oikean 6ivun lisåksi
myö6 vasemmalla siwlla.

Takana on yleenså pieni numerc-
kFi, jossa ei kuitenkaan ole nume-

Matalalattia-autojen linlakilvet
ovat huomanavasti selke.åmpiå.
Ulkoiset kilvet ovat läysin vaslaa-
vat kuin liikennelaitoksen matah-
låttiabusseissa.

Seulubusseissa kenotaan liniatie-
toja yieenså vain auon keulasså.
Bussin otsassa on pieni reinildlpi,
jossa on linian rnååtånpåå (maa-
seudun suunmsta lultaessa usein
Wien sekå esim. aseman nim0.
Linianumeroon rnona$i inokilves-
sä luulilasin alareunassa. Joissa-
kin busseis.sa on suurempi kilpi,

iossa on linianumero sekä koko
reitti välipaild<oineen'la laka'rsin"-

Sedubussit ajaval iopa 80 km
påähän Wenin keskÄstasta nitat-
tuna. Keslostaan asti ne kuitenkin
ajavat vain ha.\oin ja iåäväthn
ionkin merolinian pååhån tai iolle-
kin rauliatieasemalle.

Liikenteenhadoinajien suuresta
määåstä iohtuen voi jolhkin yksit-
täisellä liikennöitsiiällå olb hyvin-
kin palion edellä kuvatusta poik-
keavaa liniainformaatiota.
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Pysåikit

Raitiovaunupy€kkimerkki on suu-
ri valkojnen soikio, Fssa muslalh
teksrillä'StraBenbahn haltestelle".
sekå kaupungin vaakjna tai liiken-
nelaitoksen merKj. Soikion yiå-
puolella on valkopohjaisessa kil-
vessä pysåkin nimi mustalla teks-
tillä. Tolpan vaneGsa on pyör€isså
'låtkissä" pysåkillä pysåhtyvien
linjojen numerol; valkoiset nume-
rot mustålla pohialh. Lätkåt oval
poikiltain vaunun kulkuslluntaan
nåhden. Linjan numero uudem-
man kenan sekå reitin näånpää
on niinikåån tolpan vånes6a ole-
vissa vaunun kulkusuudaan osoil-
tavissa liuskoissa. Liuskoigsa on
linjanumero rnustassa neliössä
valkois€lh, määårpää mustalla
telctillii valkealla pohialla. Tolpän
vadeen on lisäksi kiinnitetty suuria
pysåkkikohtaisia aikataulula yms.

Liikennelaitoksen bussip)Eäldd on
peaiaätteessa samanlainen, multa
pysåkkimerkki on puoliympyrån
muotoinen hutobus hålleselle" -
tekstillä. Numerolätkien musta ia
valkoinen väri ovat påinvastoin
kuin .atild@pysälds€. Roittiliuskat
ovat myös linianumeron osalta val-
kotaustaisia mustalla tekslillå,
paitsi vanhankaupungin linioilla,

iolssa tausta on keltåinen. Yölin-

irilla on vihreå larFta ia valkoinen
teksti. Myös yölinjojen numerolät-
kät ovat vihreå-valkoisia.

Muiden yt iöiden pysåkkimalli on
keltapohjainen suorakaide, jonlG
kadunpuoleisessa reunassa on
ympyrå. Ympyrän sisäl!ä on suuri
H-kiriain. Pysäkkimerkissä on vih-
reällå tekstillå bussiyhtiön nimi, ai-
nakin sellaisella pysäkillä jota
kåyrää vain yksi yhtiö. Linianums
rot ovat såmantapaisissa pyöreis-
sä läkissäklinliikennehitoksella-
kin, numero vain on pienempiko-
koinen, koska låtkåsså on myös
liikennehitoksen merldt sekå telc-
ti yhi€isiariffsta. Wi€nin ympåris-
tökunnista saattaa löytyå ioisen-
kinhisiä pysäkkimalleja.

Liniatunnusjäriest€lmä

Raitiovaunuilla on rhuutama kiF
iainlinialunnus (D, J, N, O), rnuu-
ten käytösse ovat nurnerot 1-72.
Linjoia on siis lodella paljon ja
wien onkin elås maailman suurin-
mista rahiovaunukaupungelsla.

Wienin sisåisen liikenteenbusseil
la on 1-99 linjanumeron peEsså
ainå A tai B. Unianumero voi olla
sama kuin räitio\raunulh, multa li-
sänä on A tai B. Usein on myös
n!in, että kun raitiovaunulinja,
e6i.n. 38 loppuu, iatkaa siitä bussi
38A. Useimmat A-linjat ovat liiken-
nelaitoksen reineiä, sen silaan B-
linjat ovat kaildd yksityisillå. Yölin-

Fj6n tunnukset ovat N1-I18.

AB-käytånnostä jot uen ei bussi
linlqen poild(eusvuooja tai rinnak-
kaislinjoja ole eroleltu päålinlasta
fisekiriaimelh. l\'t6s railiovaunu-

ien mahdolliset poikkeusvuorot
aietaan samalla linianumerolla,
mdta tekstikituellå on maMoll|
suus ilrnoinaa ainahn poikkeavag
la päät€paikasta.

Ympyräliniat merkitåän siten, ettå
vastdkinen suu a on 10O nu-
meroa suurempi, e€im. 568/1 568.

Seutuliikenteen busseilla on kol-
minumeroiset tunnuk"set 12&875.
ilman A- tai B -kiriainta.

Melron liniatunnukset ovat Ul , U2,
U3, U4 ia U6.

slchnellbahnin (S-Bahn) reitit oval
51, 52 jne.

Junien (Regionalbahn) Wienin
s€utua palveleville reiltiosille on
anneltu R-alkuiset tunnukset Rt0,
R1'1 ine.

oma edkoisuutensa on dkaranio-
tie Badeniin (Badner Bahn). Sillå ei
ole varsinai$a linjatunnusta, iois-
sakin paikoirsa ldyletään yhiiön
logoa, ioskus B- tai WLB -tunnlr+
la. Rataa risieåvien muidefl kulku-
välineiden pysäkkikuultnuksissa
mainilaan "lokalbahn näch Ba-

Lippuiii.iestelE*i

Wienin seudun joukkoliikenne on
vähän Helsingin tapaan iaettu
Wienin kunnan sisåiseen- ia seu-
tuliikenteeseen. Liikennelaitos
aiaa vain kunnan sisäisesså liiken-
teessä. Helsingin tapaän itse Wien
on yhtä vyöhykettå (Kernzone -
Zone 100). Koska ydinvy6hyke
l<altaa koko vaFinaisen kaupun-
gin, on WieJtsså helppo matkus.
taa melko laaialla alueella tarvitse-
maita mieniä vyöMerajan ylitys-
tå.

Tåmän alueen ulkopuololla alkaa
sitten seriuliikenn€alue, lossa on
lukematon määrä Wötrykkeitå.
llatkan hinta måäåytyy vyöhyke-
määån mukaan. Kahdgksan vyö-
hyldcen hinta on korkein maksu,
jonka jålk€en hinta pysyy samana.
Seutuliikennealue on haia, se kä-
siltåå koko näisen ltävallan. Pisim-
milläån reitit ulottwat n. 80 km:n
päähän Wienin kesbstasta.

wienissä toimii seutuliik€nneorgå-
nisaat-ro VOR (Verkehrsveöund
Ost-8€ion), Pka Wienin liikenne-
laitoksen l(anssa organisoi koko
joukkoliikenleen.

Lippulajeja löytyy noneon låh-
tööo. On kenalippu, viikko- ja kuu-
kausilippu, 2+ ia 72 -tunnin iuristi-
lipd, "Schnuppenkarte', jolh voi
malkusiaa a*isin klo &20 vålilh,
seniorilippu sekå mm. 8{äivän lip-
pu (saialippurnallinen koftli, jossa
yksi leima on voimassa koko päi-
vån). lGildd nåmå ovat kenen ta-
hansa, vaild€ ulkomaalaisen luds-
tin, oslettavissa, Lisåksi on vuosi-
lippu, lyhytmatkalippuia s€ld Iu-
kuisia edtyisryhmien alennuskort-
teja, lisävyohyKeiden lisämaksu-
ja jne. tåstenlippuhiset matkusta-
vat MäpäMnå ia kouluien loma-
aikoina ilrnaiseksi.

Yksinäinen kenalippu osletaan
bussigsa ja raitiovaunussa lippu-
koneesta lai netaoasemalla aulo-
maatista. Eråånlainen sarialippu
on viiden kedalipun nippu, Fnka
voi ostaa esim. tupakkakaupoista.
Nipussa yksinäisen lipun hinmksi
tulee viisi shillinkiå vähemrnån
kuin vaunussa odenuna.
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Normaalin påivämäädne*innån
sijasta Wienin lippuihin merkilään
kalenteriviikon numero sekå vii-
konpåiviån lyhenne.

Vlikkolippu on voimassa maamn-
taiaamusta seuraavaan rnaamn-
taihin aamuyhdeksään, loukausi-
lippu kuun alusta seuEavan kuun
2. paiväån.

24- ja 72 {unnin malkailiialiput voi
ostaa etlkåteen sopivassa tilarF
tee$a, voimassaolo alkaa lcln li-
pun leimaa ensimmåisen matkan
yt'teydessa. Liput oval voimassa
Wienin vyöhykkeellä ja ne voi
hankkia vaikka melroaseman lip-
puautomaatista.

llad(Uståminen raitiovaunulla,
.n€t.olla ia buseilla

Monet Wionin keskustan raitiovau-
nupysäkit ovat pitkiå ns. kaksols-
pysäkkeiå (doppelhaltest€lle). Jos
pysäldllå l, seisoo yksi raitioyaunu
pedvaunuine€n ia oman linian
vaunu lulee peråän on kiirehdittå-
vä lakimmaiselle pysäkille, siltä
kerran pysähdyttyåän vaunu ei
enää ota malkuslajia pysåkin elu-
osasta.

Nivelvaunussa on kaksoisovi sekå
ede$å ia takana etiå nivelen mo
lemmin puolin. Perävaunussa on
ovet edesså, keskellä ia lal(ana.
lGikki ovet ovat aulornatiikalla va-
n st€ttuja. vaunuun py*i€sså on
ovi itse avattava painonapista.
Raitiovaunuissa, kuten myös rnet-
rossa ja bus$is€a, on avoin la-
ha$usjåirieslelmå. Niinpiå nåyttöli-
pun haltiia voi nousta vaunuun
mblå iahansa ovesla. Perhate on
k ten metross€kin, ensin vanhal
ulos, sitten uudet sisäån. oviau-
kosta ku[elaan sen koko leveydel
tå, eikä oikeanpuoleistaliikenneftä
noudattaen, niin kuin Helsingisså.

Jos aikoo ostaa kenalipun on
noustava sisään niv€fuaunln elu-
oves{a. Oven kohdalla on kefta-
pohiainen tana, lrssa luk€e "kas-
sa'. Kertalippu ostelaan aulomaa-
lista. Kuliottaja ei rahasta. Auto-
maatista saa vain Wienin Wöhyk-
keen aikuislen la hst€n kdtalitr

puja. Peråvaunussa eiole lippuau-
toanaattia. Lipun osto vaunussa on
kallista, tupakkakaupal ym. myy-
vä kenalippuja viiden nipuissa,
joissa yMen lipun hinnaksi tulee
våhemmån kuin våunussa ostetla-
essa.

Jos on larkoitus leimata etukåteen
ostetlu kertalippu tai vaslaava, voi
vaunuun yleensä nousta mistä la-
hansa ove€ta paitsi edestå. lGikld
ne ovet, irilen kohdalla on lei-
maushite, on vaunun ulkopuolella
merkitty sinipohiabella'Entwer-
t€/'lanalla. E1-vaunuissa on kes-
kiMlle yleenså yksi leimauslaite
nvelen kohdalla, uud€.nmissa E2-
vaunuissa on nivelen molemmin
pu,olin olevilla ovilh kummallakin
oma leimaaiansa. Lastenvaunuien
kanssa nouslaan vaunuun etu-
ovesla.

Jos ei påå'se yhdellå kulkunewolla
märänpäåhänså asli, voi samalla
leitmuks€lla vaihha rois€lle linlal-
le. Jatkornatka on kuilenkin telfiä-
vrå vålifiömåsli, eikå se saa lapah-
tua paluusuuntaan.

Malkan edetessä kuuluu nauhalt€
kuulutus; ennen Flaista pysåkkiå
ihoiietaan pysäMyspailGn nimi
sekå kaikki ne linlat, joille voi vaih-
taa. Silloin tällöin krulutus muistut-
laa myös siitä, että luovutetaan [+

turnapaikka vanhuksille, invalideil-
le ia pienlen laslen kanssa kulke-
ville. Jos vähänkäån ymrnårtä
saksaa, on kuululuksisla suud apu
rhatkuståialle la kiellä taitamafto-
mallekin on kuulutuksi$a hyötyä,
jos vain €tukäteen on seMtlånyt
poistumispysåkin nimen.

Pysåhtymismerkinantonappeja on
vain ovien koMalla. Påinikkeen
ylåpuol€lla on teksli "Aus$eigen -
bitte knopl driicken' eli halutessäsi
poistua paina nappia. Kun nappia
sinen painetaan tel(sli muunuu ia
tilalle lulee 'Zug häll - tiren öffnet
selbståttig!, eli vaunu pysähtyy la
ovi aukeaa adomaattis€sti.

Melroon menläesså on aina oltava
voimassa oleva matkalippu. KeF
talippu oSetaan lippuhallin auto-
maatista, etukäteen ostetut kena-
liput ym. leimataan leimauslait-
teessa.

Metrossa on iokaisella linialla oma
tunnusvädnså. Kaikkien opadei-
den tausta, ponaglGiteel ym. ovat
linjan vårin mukaiset.

JurEn kulkusuunmt on merkitty
nonrEaliin tapaan reitin päålease-
man nimen mukaan.

Gåt A geyr LU 2N M11
Buenngila 4.8.1992.
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Wienin metroiunar linFilla U't-U4
o/at modemeja j.l siistelå, \åtil-
tåän hopeanharmaita. Vaunujen
ovet eivä åukea automaatlisesti,
vaan ne on itse avältava kahvasta

ia yhdestä kahvasla aukeåa vasla
kaksoisoven toinen puolisko.

Vaunun sisållä on iokaisen oven
kohdalh selkeä karlia mettover-
koslosia- Kuululuksei pyörivät ku-
ten Eitiovaunuissakin. Erilabista
asematyypeistä Fhiuen uloskåYrts

ti lunada tapahtuu våLlillä vas€rn-
rnafta ja välillä oikeana puolelta.

Linlalla U6 matkustetaan myös
modemilla ,a siislillä kalusolla,
mutta junal oYal edlaish, ränio-
vaunutyyppitiå ylåviroinirnelb \ta-
rustettuja kulkuneuvola. Vaunujen
ovien ioimida ia våritys o\tal knen
råiliovaunuissa, vårillåån ne o\tat
siis \ralko-punai6ia.

Liikennelaitoksen busseissa on
kaksoisovi edessa, keskellå ja ta-
kana (2-2-2). Nivclbussien oviFr
iestys on 2-2+2-2. Raitio\raunujen
tåpaan busseissahn matkuglala
avaa ovet nappia painamalla.
tlåyltölipun haltiia voi nousla at!
toon mist^å o,/esta tatlarFa. Kdon
råiliovaunuissakin, on busseissa

etuoven kohdalla keltainen "kas-
sa'-larra. Rahalh maksavien on
noustava tåslå ove$a ia ost€ltava
lipptl automaatisla. Kuliettiaialle ei
kannata maksua lariota-

Leimanavien lippulen karEsa tuli-

iat nou6evat auloon keskio,/esla,

ionka kohdalla on iavallisen bussin
ainoa leirnauslaile. Nivehdocsa
voi olla toinenkin leinaaia. Lei-
maualailteuen siiainnin nåkee io
ulkopuolella sinisigå'Entwene/'-
taroista.

Malkuslaminen bu€silla suiuu sa-
maan lapaan kuin taltk vaunulssa,

Dysäkkikuuldukset pelaavat !a au-
tossa voi vielå tutustL|a linian PY-
säkkiluetteloon. Lastenvaunutila
on keskio/en kohdalh. PYsälftY-
mismerkitEntoråPp€ia ei ole muu-
alla kuin oMen kohdalla (paiisi uu-
det matahlattiabussil)- Nappia
oeinettaessa tulee sen vi€reen
ietcti 'Wagen hält - tllren öfinet
selbsrå'nig" eli bus{i PYsähtYY ia
ovi aulGaä automaattisesli.

Malahblthbusseissa on tasainen
lattia etuovilta keskioville asli.
Nåissä adoissa on Pysahtymis-
merkimntonaPpeia enemmån ja

ne on sijoitettu pyst) ukitankoihin.
Nappia pajneftaessa tulee adon
etuosaa'l nålryviin teksti "Wagen
håh'rpysähtyy. Oviautomatiikka
loimii samoin kuin vanhemmissa-
kn buss€issa.

Oikealla pysäkilä poElåäminen on
näisså buss€i65a tehty niin hel-
poksi kuin s€ vain voi olla. Pysåk-
kikuulduksen lisälGi on matkusta-
mon etuosassa valoDåynö, joka
näyttåå linFn pååtepaikan sekå
seuraävan p)49åkin nimen. Jäies-
tehä bimii siten, enä auton seis'
tessä hmöpysäkillå Mlqy linjan
päåt€paikan nimi. Kun aulo lål ee
liikkeolle pysyy teksti ennalhan
pysälddkuulutukseen asti. Pysåk-
kikuulutuksen kuuluessa tulee
myös nåyttön seuraavao pysäkin
nimi. Kun auto lukee ko. pysäkille
lulee näyltöön raas määnänpaån
nimi kunnes laas kuulutuks€n tul-
lessa seuraavan pysäkin nimilne.

Wienisså liikennöivissä muiden
yhliöiden busseissa ei yleensä ole
oviautomatiikkaa. mutta avora'
hastus on, joten niihinkin voi val-
miin lipun kanssa nousta k€ski-
ovista. S€n siiaån seutuliikerne€n
adoihin mennään €destä sigåän.

Wbnin serdun
liikennltitsiiiit

Raileliikenne

wbner slädtwetke - v€rk€hls-

t(3ikL €iliolinl =36
taiknm€nolnjal = 5

Ba(hsr Båhn = 1

Osblr€icnischo Bln(bs-

kåikli s.Bahn r€ilit = 10

RBann =24
Raab - o€cbnllllg - Eb€ntu&r

R-Bdn =2

Bu6siliikenne

Lhjojen luk lMeits.utr
Wien€r ståd[ved(o . v€rldlrs'
b€Mob6 621'
Wi€n€r Lokalbåhnen -!4

Liikenncltitoks€n
kaluston rnåä.å t .1 .91

Raitiovaunut
z-al(slin€n, tyyppi ! 11191

+aks€Fn€n, tYYPPi cl 30 l9l
.LåkeliNn nivetuar$u.

4-årsaiirl€n p€divaunu,

ryfpplc4 73 t9l
+als€limn podivaunu,

yhio€nså /t66 p€råv4tre
117191

M.ParlEch '13
Baj€r Bus -t1l

KratrwagBnb€lbbsl€jtung

Li€sing - 145

Kran$aspnb€tl€bsbir.lfi I
Ndsi€dl - I4

Kraltlag€nbglri€bsl€itung
wisn - l7
PoslåutoleiEngw€n -/3s
Busam Ges.m,b,H ' l1
Dr.Ficndd 19tb
Kol(b- Dr. nichård -15
P6nnd GmbH ' 11

F.u-M. schn€ids GmbH 2/-

N€ustadr -12
veil(€hrsb€ti€b Plotbr
G€s.m.b-H. - 11

Zuldin & Co. -/6

Metrojunar
Tyyppi U

Tyyppi u11

136lel
39 hr

tyyppr El

37 br

336l9l

eåkslirån niv€lvaunu,

lyyppiE 0O l9l
Gal(s€linon nivelvalnu,

oal$€limn nstuaunu,
tyypp E6 47 Fl
€talsolft bn nivoh€råråunLr,

ryyppr c6 46lel
yhto4så 265 rn€lrov4nua

Bussit

(nomaålikokol#) 306kPl

Nivelbusiå l7e l9l
PiKoblss€ja 23lel
KÅl6itGrrcsbuss6iå' lTtpl
yhtå€nså5251(P1

' katsikercsbussil poisrslu

tyyppi E2 12Wl
yh6€nså 625 mootorivåunua

+alc€li.ån P€råEUnu,

r'yry!.pte

+al(seliren PsdYaunu,

0lPl

29191

52191

1a9 l9l
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Wisnin Eitiovåunumuseo

Wienis6ä loimii myos liikennerDu-
seo. Se on nEailman suurin yfden
laupungin kalustoa esittelevä mu-
seo. Siehå löyw nellåslå eri hal-
lista suuri määå vanhoia raitio-
vaunuia sekä sladlbahnin kalus-
toa. Myös busseja on ionkin ver-
ran. Tuorein kulkunewo on kaksi-
kendsbussi vuodelta 1077. Yksi
halleisla on omistettu nåynelylle
'Wienin €iliovaunut sodassa'.
lGluston lisåksi museossa on val-
ra\ra .rIå*å valokwia, ioid€n kwa-
tekstit larioavat saksankieleffai-
toisell€ palitn tietoa joukkoliiken-
teen kehityksestä. l(wissa esitel
låån rDrios Tonavaan tippununa ni-
velbussh - sama bussi seisoo
koriattuna museossa kJvien vie-
resså.

Museossa on myös myymälä, jos-
ta voi oslaa mm. kiicii.a, raifovau-
nupienoismalleia s€kå kalustoai"
heisia postikonteja. lJyymåh on
tosin onnistuttu piilotlamaan erit-
läin hyvin, ioten tarldGna on oha-

Museo sijaitsee muutaman kilo-
metrin päåssä keskrJstasta, osoit-
teessa Edberg6lraBe 109 ja se on
avoinna loukokuun alkupuoletta
lokal un alkuun huantaisin lå py-
häpåMnä klo 9-16. Sisåärpäasy
on maksulon.

Mug€on toimi aan kuuluu myös
laua aisin ja pyhinä tapahwa
museoraitiovaunuaielu. Kieros
keslåå noin kaksi tuntia ja se on
maksullinen. Lähtopaikkana on
Kadsplåt.

Tekstiå kooltaessa on käytetty
apuna mm. seuraavia iulkaisuia:
-Hannelore HaEl-Bandel:
Schn€lle Veöindunoen -
Geschichte der Off e-ntlichen
Verkehrsmitel in Wien

-V€rkehrw€öurd G-Region
VOR - Fahrplåne 1

-Wiener StraB€nbahnm$€lm

Raitiovaunutwwinen mdojuna
E6 4gxt (v.19et Bdax) + c6 peå-
vatmu + €ztdanlahEn vauupai
elokJnsa 19A5 Meidling-Hant'
*nBeM linjdh d).
Pos[il<otltikrva:
Harc Heim Heidet

RAtTtO 1'1993

Se ua Wren ! Tefle Wien !



AIKATAULUT JA VÄHÄN MUUTAKIN

leksti Jamo Oksanen

Joitain wosia sitten raitiotieaika-
taulut jakaantuivat vuoden jäkson
sisällä kahteen kauteen, olitalviai-
kataulu syyskuun alusta seulaa-
van toukokuun lo@uun ia kesäai-
kataulu kolmen kesåkuukauden
aian voimassa, Vuoden vanella
toki tehtiin pienempiä larki$uksia.
Sitten keksiniin - lqy'läkin perustel-
l[sti - etå k€skikesållå €a tarvita
sitäkään vähenneltyå vuoromäå-
råä liikenteesså, joka aiemmin oli
keså-, heinä- ja elokuussa sutlnni-
l6ltu aiavan. SyWi keskkesän ai-
l(ataulu, aluksi ajalle 16.6.-15.8.,
myöhemmin vain heinåkuun mil-
latsena. TaMaikatåulu oli edelleen
pååsåånnön mukaan yhdeksän
kuukauden aian vcimassa.

Nykyisin nåynää silE, ettå s)4rs-
kuun elku ei ol€kaan mikåån muu
kuin toukokuun lopuqsa talteen
pantujen aikatauluien uudelleen
kåWöönottamisen hotki. Jos syk-
syllålulee mulnol(sia niintodennä-
köisin ajankohla onkin lokakuun
alku. Muna viime vuosina suurim-
mat muuloksel tafuiaikataulussa
on tehly woden vail uessa. Liekö
asiaan syynä budjettiwosi näin
tarkan mart!än aikoina. No, aina-
kaan säästölinja ei ilmene paperin
kulutuksessa: kaikki vuoroaikatau-
lut painetaan uudelleen niin 1.9.
voirnaantulevim kuin vuodenvaih-
teassakin. Jos tarkemmin kiinnit-
tåisi huomiota työaikarnerkiddihin
(=kuljenajien "kengånnumsroi-
hin") niin vannaan syy löytyisi siel-
rä. Mikäpas siinå, lqllähän Suo
mosta paperia löytyy. Aikataultnoi-
mittaian innokkuuden ty6tään koh-
laan tunlevat lietåvåt svyn ed€lli-
se€n wodatukseen: olbipa vuoro-
ailGtauluun merkitty esimerkiksi
reuname*innällä muutoskoh(bt,
niin työ sujuisi nopeammin; nythän
tåytyy koko materiaåli kahhra läpi
vain saadakseen tielää, enäFnkin
vuoron ensimmåisen rupeaman
ajaakin P31 841 eikä P42241 !

Aikalaulua voidaan tarkastella
useamrnäfta näkölcdmalta. Aina-
kin seuraaval seikal anlavat ver-
lailulukuja ed,raihtoehtoien vålillä:
lähtöjen rnääå^/rk, vuoroväli, (liik-
kwan l(aluston) kierosaika ialaF
vittavan kaluston måårå. Nåmä
seilGthan nivoduval yhteen: kier-
rosaikaa lyhentämällå tarvitaan
vähemmän kalusloa, vuorovrålä
rnuultamalla muunuu myös låhlö
määlä ia ehkå kalustonkin määå
jne. lGiken lakana o,/at tietenkin
mad€t - tulot ia menot. Fry*imys
on luonnollisesti oEhdollisimman
hyvään suhteeseen, semminkin
kun yli puolel liikennelaitoksen
merrisla tulee kat€tlua kuntalaig
ten veromarkoilla. Jonkinlainen
peruspalv€lu on kuitenkin taatta-
va, suunnittelun on låMettåvä l(jl
jetustarpe€sla. Tämå olkoon pot!
iustuksena, kun luettelen seulaa-
vassa tuivähkoja lukuja.

Temnikuun åiussa 4.D.1993 teh-
tiin mudolrsia linioille 38, 3T, 4, 6,
74978.

Unialla 38 l(aikki halliin aiavat vau
nd liviståvåt sinne Eirasla tulle.s-
saan P yhtå pysäkkiå ennen Por-
voonkatua, siis kåyttäen linian vii-
meisenä pysäkkinå Lår{isellä Bra-
honl(adulla olevaa yhdistettyä rai-
tiovaunu/inia€dopysäkkiä (l -l A-
51). Hallikilpi aselelaan nåihin
vaunuihin io Erotlaialla- Mudos on
sinån€ ihan iärk€vå: linlä-ajo su-
pistuu noin 1 @ metiå, mutta vuo-
rca kohti sååstyy työaiassa 11-23
minuunia riipp{ren siiti, onko Por-
voonkadulla edesså woro eslå-
mässä vålitdntä lähtöä halliin.
Vuositasolh säästö on noin 1 kk 2
wk 6 h 30 min hskettuna 15 min.
keskimänåisen säåstön mukaan.
Eisib niinkään pieni. Linian edkoi-
suus kelloaikame*intänä on wc
to 17, ioka vuoroailGtaulun mu-
kaan saapuu Koskelaan klo 24.02!
Tavallisestihantuntiluku 24 esiin

tyy vain tuloaikana 24.00. Muistan
lryilå nähneeni reilun padkymmen-
tä vuotta sinen Metsålån Linja
Oy:n aikataulussa låhtoaiat 24.20
ja 24.45, ei keksintö siis ole uusi.

Vadaavasti linian 3T vaunut eivä
Koskelasta lähdettfåån aF pitkåå
kiendgä Helsinginkadun - Rune-
berginkadun - Sibeliuksenkadun -
Ruusulankadun - MannertEimin-
tien - jne. kadla pååstålseon en'
simmäiseen lähtöönså Porvoon-
kedulle vaen ensimmäinen lähtö
on aina Sturenkadun ja Läntisen
Brahonkädun pysåkltå. Sästö ei
tå$så tapauksessa ole niin suurj,
koska vaunut on voilu lähetää hal-
lisla sit€n, ettå ensimmäinen blltö
PoNoonkadufta on tapahtunut sa-
man tien, enemph odottelermtta.
Yleisöaikatauluun on merkitty
myös nåmå nelkein Poryoonl<a-
dulta lähteväl 3T:n vaunut ia sen
vuoksi on niihin saalu muutama
låhtd lisaä (ma-pe 5.42 ia 5.54
sekå su 6.54.

Munlkjniemen linialh 4 muutokset
ulottuivat ioga vuoronumeroihin:
enliset vuorot olivat 34-43, nyt 40-
49. Ruuhkavuoroien numerointi
rnuuttui myöi siten, että ruuhka-
vuoroa lähinnä edessä oleva va-
kiovuoro saa et€€nså ykkösen. Si-
ten vuoron 44 p€nåsså kulkee
ruuhkavuoro 144. Taru€an otaen
ei mäåritelmå påde silloin, kun
ruuhkaworon paikka on eri kio-
woroväisså aamu- ja iltaruuhkas-
sa - iompi kumpi on täytynyt valita.
Nåyttåä siltä, eltä s€ vakiovuoro
on valiftu "isäksi", jonka pedssä
ruuhkavuorolla on eniten lähtöjä.
Esimerkiksi äsken mainitulh vuo-
rclla 1 44 on aamuruuhl€ssa paik-
ka vuoron 43 ia 44 vålissä. Nume-
ro olisi siis 1 4:|. Mutta ilt€ruuhkas-
sa vuoro alaa 44:n ja 45:n välissä
ia näitä låhtöiä on Munkkiniemestå
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IIATLISTA LI JALTE:

Itaanantai - Derlantai 1.1.1993 ]!kten
Lauäntri 1,1,1993 lukien

TINJALTÄ HÄTLI III:

reitti klo vuoro linla reltti

TINJAITA flALIIIN:
IALLISTA LIIIJALTE:

klo vuoro linla
l4t 4
I45 4
182 I
185 I
193 I0
183 I
149 4
194 l0
1a4 8
145 {
149 4
183 I
185 8
l8l I
t93 l0
t82 S

19t l0
144 4

{34
92 l0
404
8lI
858
96 l0
464
93 l0a2a
9l l0
94 l0
838
868
484
95 l0
424
848
41 4
45{
494

5.?5 86
5.30 48
5.36 162
5.43 149
5.44 93

145
5.48 83

95
5.54 q2

5.56 94
6.00 9l

184
6.06 44
5.12 185
6,13 85
6.30 193
6.{2 la3

l9l
6.53 41
6.58 ll4
7.05 96
7.06 49

84
7.09 45
7.13 92
7.t1 40
7.18 92
7.19 46
1.20 {l
7.26 43
7,33 8l
t3.51 l4l
14-22 t49
14.29 193
tt.35 l8l
14.38 145
14.{0 194
14.54 185
ls.lt 182
15.21 183

I
4
I

t0
4
I

l0

l0
t0
I
4
8
8

l0
I

l0

l0
4
8

4
l0

{
4
I
I
4

l0
I
4

l0
8
I
a

681
641
681
64t
691
643
681
695
641
691
695
681
611
681
681
69t
681
691
643
6{t
591
643
6gl
641
685
643
691
6ll
643
643
681
641
64t
695
685
543
69s
685
685
58s

8,39
8.55
9.13
9.14
9.15
9.22
9,23
9.25
9.31

\7 ,29
tl,49
t4.02

18.t3

t4.22
18.23
10,32
18.{8
lr.3t
19.51
20,16
20.19
20.59
21.tl
22,03
23.1t
23,t5
23.20
23,?3
23.27
23.28
23.33
23,34
23.38
23.41
r.46
1.57
2.0t
2.n

642
642
684
636
696
684
642
696
681

6it4
686
642
686
692
682
692
644
614
644
692
644
682
682
692
644
692
686
696
69?
686
682
642
692
644
686
614
642
644
6{l

klo

5,?5
5.30
5.33
5.44

5.48
5- s4
6.03
6.05
1.20
7.38
7.43
7,48
7,52
7.53
7.58
8.13
9,08
9.20
9.42

t0.12

6,42
6.45
6.57
7.00

1.t2
7.15
6.44
8.49
8.59
9.02

10.08
10.10
l0.ll
!0.35
I t.04
11.20

20.19
20.59
?t.tl
2?.03
23.1I
23.1!
23.20

23.30
23.41

1.46
r.57
2.01
2.01

681 16,23
641 16,56
681 17.18
643 20.19
6tt 20.59
68t ?l.ll
641 22.03
681 23.1I
6{1 23.15
681 23.20
695 ?3.23
691 23.27
695 23,28
643 23.33
691 23.3{
695 23,38
685 23.41
691 1.46
541 r.57
641 2.0I
6{1 2,07

sunnuntri l.l.l99i luklen

reitil klo vloro linJa reitti

8 681
4 6ll
I 681
4 643
4 641
8 681
4 641
l0 695
l0 691
l0 695
8 685
4 641
l0 695
4 6ll
l0 691
8 681
I 681
4 6ll

864
828
4t4
464
834
{8{
858
t9 'l8lI
93 l0
9t l0
94 l0
434
92 l0
96 l0
848
95 l0
424
454
t04

86
42
a?
4t
15
€5
49
93
96
94
83

9t
46
95
8'l
81
48

92

43
8l

96
46
93
a2
9l
94
83
86
48
95
4Z
84

'll
45
49

l0 692
4 644

a 642
I 642

I0 692
{ 644
t0 692
8 686
l0 696
l0 692
8 686
a 682
4 642
l0 692
4 644
I 686
4 644
4 64?
4 644
4 6{4

8l
85
96
46
93
a2
9l

8 682
8 682
l0 692
| 6{4
l0 692
8 686
l0 696
t0 692
I 686
I 682
4 64?
t0 692
4 644
I 686
4 6{4
4 6t?
4 641
4 64il

23.23 | 94
23.27 83
23.28 86
23.33 48
2!.34 95

42
84
44
4l
45
49
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TiiTDöI HALLISTA LI JATLT

fiaanantai - perjlntai 1.1.1993 alkaen

klo vuoro liiia klo vuoro linla reitti
6.42 153
6,43 14

29
5.45 165
6.46 20
6.54 16

6,55 55
6.56 5l
6.57 16

t05
6.58 2

la
7.05 6l
7,08 152
7.09 8
7.u l9
7.t4 25
7.19 4
7.26 27
t,29 5
7.51 3l

14.t1 166
14,16 102
I'1.20 175
14.23 lot
u.25 I0{
14.32 165
14.37 105
14.40 153
14.41 r74
14.{5 L52
14.46 107
15.00 103
15.08 t56

klo vuoro linla

5.33 26 3T
5.36 13 38
5,41 6{ 7A
5.42 17 38
5.45 30 3T

5.48 15 38
5.52 19 38
5.53 65 7A

17 7g
5.56 22 3-l
6,02 20 38

6.0s 67 7A
14 78

5.06 ?3 3r
6.15 25 3T
6.17 15 7S
7.t4 66 7A
7.?l ?9 3T
1.ta 54 6

klo vuoro linJa

6.{3 64 7A
5.4r l8 38
6.45 20 38
6.48 22 3r
6.53 n 7A
6.55 66 7^
7.00 ll 38
1.04 26 3T
7.05 74 7A
t.ot 61 7A
1.17 16 lB
7.19 31 3l
8.33 51 6
8.39 53 6

LÄIIDöI HALLISTA LINJALLE

Låuaital Ll 1993 alkaen

tlo vuoro linia .eitti
609 7,31 5 I
613 7.32 76 78
663 7-39 55 6
611 7.40 52 6
609 7.41 Il 38

613 7.4? 3 I
611 7.46 I I
663 7.51 56 6

671 1.52 53 6
t-54 4 I

611 6.21 2 I
663 8,34 12 38
57r 8.38 31 3r
609 8,56 24 3T

609 51 6

671 8.57 14 38

663 9.05 6 I
609 9.16 ?7 3r
6s3 9.17 l8 38

Sunnuntai 1.1.1993 alkaon

reltti klo vuoro linja reitti

5.32
5.33
5,34
5.35
5.36
5.38

5.40
5.42
5.44

5.45
5,41

5.48

5.50
5.52

5.!4
5.55
5.56

5.57
6.02
6.03

6,06
6.09
6.10
6.13
6.16
6.23
6.36

605
609
661
653
671
613
60t
6t3
6lt
661
605
609
653
651
671
60t
613
'663

6ll
607
66t
67t
609
601
65!
6ll
601
607
609
651
607
601
609
60767t '

603
671
653
65t
511
601
603
653
651
601
601
6
623
609
653
6ll
60t
609
6ll

v6653
38 6ll
31 609
7A 66t
38 6t3
38 6ll
3T 609
6 653
6 651
7B 671

x lA 605
x llA 601

38 613
7A 663

v6651
\2607

38 6ll
3T 609
I lA 601
3T 509ru 601
31 609
7A 661

x llA 603
78 611

x lla 60l
x llA 603

7A 66t
x lA 605
v6651

78 67t
v6653
v2607
x llA 601
v5651

26 3r
65 7A
536

t75 7g
17 38

l0l x lA
t5 7A
lt 38
66 7A

103 x lA
28 3T
546
566
7t 7B
I x llA

l8 38
64 7A
t3 3S
7v 2

166 7A
t74 7S
30 3T

102 x llA
t56v6
15 38
3 x llA
9v 2

23 3T
526
l0v 2

t0{ la24 3r
t0lt2-14 fs

663 å.{6 52

613 8.52 55
611 9.22 \l
609 9.33 29

67t 9.51 65
663 9.37 74
611 10.03 25

609 10.10 15

61t 75

663 10.20 2t
6tl 10.30 13
62t 10.32 19

653 10.34 54
551 10.37 30

6 653
6 651
38 6ll
3T 609
7A 663
78 671
3T 60938 6u
tB 671
3T 609
38 513
3B 611
6 651
3T 609v - neliakselinen vaunu {n;ot l-30); lllkenteesså v!in m_Pe

x - yleenså neltatselinei vaunu, nul,ta tltinl,een tålllessa nivelvrunu
ilnan mrtlntåå . nlvelvauntr

Helllreitit on vilnetsl Julkaistu RAITIossa l/92 tuluvan vuoden alusta a1kä-
;; ;; iiiiit-i"iö inii;: linJaria 3T on kåvtösså uusr r€ittr 60e (o'kerå-
iii'iäa-iiiii"iie-it"il"iatu'tånt I'ahen*atu. Linlan 4 kåvttånrstå halllrei-
i;i;;; i;i;i ;;- ';;"i ;,rden nuneron: 63e or nvt 613 lr 640 teas 644 lraint-
tut relttl lohtavat Tööl6stå Ruusulan- Ja Runeberglnkådun klulta fiannerner-
nlntlelle ja edelleen Huntklnl€neen lå takaliln.
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vilkonpåivien thd jsielmå 1.1.1993 lukien

Itnla reittl pvä klo

18.33
19.41
20.11
z0,25
20.2t
20.49
21.01

21.06
2t.t2
21.14
2t.21
2t.22
21.24
21,35
2t.4?
21.50
22,t4
23.05
23.06
23.11
23.t{
23.fi
23.18
?3.23
23,24
21,29
23.30
23.33
23.39
23.42
23.{9
23.50
0,02
o.20

1.43
r,47
1.54
2.0?

RAIT'OLII(EIIII8I VUOruT TAIVIAI(ATAULUSSÄ I992-93

ohelsessä luettelossa on mlnlttu raltloliikenteen vuoronunerotr va!-
nutyy0tt, sjjoitushallit Ja liikennöintipåivåt talviaikataulussa
1992-93, 1.1.1993 alkaen.

såråkkeet: Ar vuorcn nro, Br kalusto (v - neltaksellnen! x " nlvelvaunu, los
tllanne sållll, nuutoin nellakselinen, thEn nerkllå nlvelvau ; nellaksell-
set lllkennötvät valn na-pe), c: slJoltrshilll, D: llnla(t), Joirla vuoro
llikenn6l J. t: lilkennöintlpåivåt L:llå

pvå

la
la

la

lå

mp

la

klo

9.00
9.05
9.06
9.09
9.12
9.19
9.20
9.2t
9.26
9,28
9.40
9.41
9,42
5.19
5. 

'166.1{
6,3{t
6.38
7.10
7.lt
7.15
7.18
7.24

17.t9
17.58
18.00
18.05
1A.0t
18,09
18.12
18.t7

18.18
18.t9
18.25

18.29

17.27
17.33

2A
3x

56
It

l4
l8
24
77

ll
61
2\

2t
1t
{

3l
5

5l
75
l5
a2
15
76
65
16
53
tq
66
74
54
6l
55
26
t7

l3
30
t9
25
z0
29

reltti
622
602
654
602
614
6I4
622
6f4
602
614
662
602
622
672
602
62?
602
654
674
6t4
651
652
514
662
674
654
6f4
662
67{
65{
662
651
622
5ll
622
514
622
6t4
622
614
524

175 7S 672
103 )( lA 606
104 lA 602
156 v 6 654
105 x 1A 606
l0l x lA 606
155 7A 662
t74 78 672
102 x llA 604
152 v 6 654
153 v 5 652
165 1A 662
t07 \ 2 608

11602
,4 I 602
23 3T 622
t{ 38 6t4
56 6 654
2t602

l2 38 6ll
24 3T 622

lO5 x lA 602
31602

103 x llA 604
104 x llA 604
16 38 614
51602114 7B 611
61602

152 v 5 651
102 x llA 602
lov 2 608

153 v 6 651
107 v 2 608
165 1A 662
?3 31 622
lv 2 608
l2 38 614175 78 5t'l

l0l x llA 602
8v 2 608
9v 2 608

166 7A 662
156 v 6 654

3Tlla
6
llA
38
38
3T
7A
114
3B

3T
78
ltÄ
3T
lla
6
1B
3B
6
IB
78

7B
6
7A

7B
6

5
3T
3B
3T
3B
3T
38
3r
3B
3T

17.38
17.39
17,47
17.48

ls

np - nåånantåista perJantaihln lr - låuantalsin lå sunnunt.lsln

ABC D t
npla$

ABCDE
mp la su

L( KH l,lA I t
2 x " t,lA r t
3 x" 1,lA t L
4 ' l,tA I L
5 ' t,lA L L

55 ftl 6
56"6

IL
L

65 7A
66'74

LL
LL
LL

7 v" 2 I
8 v" 2 t
9 v' 2 L

t4'7A
75',7A
76'78

LTtttL

t-
L
L
L

II"38LL
t2'38tl
13'38LL
14'38LL
I5'38LL16'38L
lTn38Lt
l8'38tt
19,30tr20n38tt

8tT08
428
83"8
8l'8
85i8

LL
LL
LL
LI
LL

92',10
93'10
94"t0
95"10

L
L
L
I

L
L
t
L
I23'3TLL24'3TLL25'3TLLI26"3TLtt27"3TltL2A'3TL?9'3TLI.L30"3rtLL3rr3tLLt

t,lA
I,la
I,lA

02 x"
03 x'

44T04
45"{

4LLT
4LLT
{LL
4LTL
4ttl
IttL
4t
4ILL

4l
42
43
44
{5
46
41
{8

152 vKfl 6
L53v'6
t65 i' 7A
t66 " 1A

t75 n 78

183"8t8t"85Ift6LLL
52.6LLt
53"6LLt-
54'6LLt_
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päin kolme aamuruuhkan yhtä
vastaan. Siis numeroon 1214. Mah-
taakohan teoria olla oikea?

Nelosella ajaa nyt vain kolme
ruuhl€vuoba; 144, '145 1a 149.
Ennen vuoden vaihdetta niitä oli
n€liä ynnä yksi yhteinen ruuhka-
vuoro linjan 6 kanssa. Tuo viimei-
nen kaMen linFn ruuhkawo.okin
sitten pcistui topulta.

Linian 4 kiefiosaikaa on lyhennetly
hiukan kaikkina vlikonpäivinä.
Tyypilisesti 70 minuutista on m€n-
ly alaspåin 67-69 rninuuttiin.
Ruuhka-aikana lähtöjen mäårä
säilyi näin kutakuinkin samana
kuin syyspuolelhkin, vaild€ siis
vuoroja on liikenteesså våh€m-
rnän. Päivåsåikaan, jolloin vuorc
mäfuå on enlisen sluruinen, on
tasainen 7 minuutin vuorovåli vaitF
tun(4 6-7:åän.

Linjasta 6 tuli vuoden vaihluessa
ns.latkwan kieråtyksen linja. Tål
E ymmänetään sitä, eltä vaunujen
påäepysåkillä viipymisaika on vä-
hennelty minimiin, ne eivåt €naä
toimi kulje aian "taukotupana".
Kalusto kie.tåä ia l(|fenajien lepo-
ajat on iärjedeny vailtopail*aan,
Fm kuutos€lla on Hakaniemi. Kul-
jenaiat siis vaihwat melko usein.
Vaunulen kienosaika on kuutosel
h vähentynyl arkem 70 minutllig
ta 63:een ia huantaisin 5&6o:€en
sekä sunnuntaisin 60:stå 55:een.
Hiliaisem aikana kienosaiat ovat
vielå lyhyemmå|. Pidentämållä
vuofo,/åliä 0-1 minuuflia on voilu
iåttåä yksi woro kokonaan pois
ilman että Eha4en määräA,rk esi-
merkiksi lauantaina on pudonnut
90/88:sta (HietalaMesta/Arabias-
14 sen alemrnåksi kuin 87l84:åän.

Linjalla 6 täpahtui myöls vuoronu-
meromuutosta. Aikabernnat vuo-
rot 53-59 vaihtuival 5l-56:ksi,
ruuhl€vuorot numeroitiin linjan 4
lapaan €deltävän vakiovuoron
mukaan ollen nyt 152, 153 i.a 156.

Liniojen 7A ia 78 kienosaikojen
vailltelua olen aikaisemminldn ih-
metelM. Ja taas on siihen syytä.
Molempien seiskoien kenosaikå
on liikkunul arvojen 40 ja 45 vålillå,
kun venailuaiankohtana on keski-

päivä (klo 10-14). Ruuhka-ajat
ovat luku sinårEå, sämoin ne aiat,
iolloin iokin vuoro luiee väliin lai
ajaa pois aiheutta€n tasauksia
muille vuoroille. Muna luo vaihtelu
on ollut nuutamin paikoin kovin
epäloogista. Nykymuodossaan
seiskat aloittivat liikente€n
12.6.1985 puolilta Fåivin. Linjalla
7A ajettiin rna-pe ensimftäiset
'1 % kk 40 minudin kienoksia, mut-
ta sitten aika piteni 44 minuuttiin.
Syyskuun alusta kienos kesti io 45
rninuuttia. Näin meni ke€ät tatuet
ainå tarnmiloun alluun 1989, Fl
loin kienosaika lyheni 4i':een.
Tåmmöisenå se or pysynyl rnuina
aikoina, paitsi - ja nyt se epäloogi-
surrs - kesällå'1991 (ia ehkå 1992,
liedol kun puuttuval yhä) kesä-
kuussa ja elokuussa ki6.aos otti
vain 40 minuuttia, rndta heinå-
kuussa, kaupungin ollessa hiliai-
simmillaan täas 4:, minuutia. Lal}
antain 7A:n historia on såol.|nkal-
tainen, eli siinåkn on lrio nopean
kjenoksen kesä- ia elokuu. Sun-
nuntaisin 7A on aina pysty44 aja-
rnaan 40 minuulin kierrosajoin
paitsi heinä-elokuussa 1990 ia
heinälous$ 1991, jolloin kierck-
se€n on ta ittu 43 minuuttia! lh-
meellislä! Linjan 7A kienosaikaa ei
kuitenkaan pidenrånyt kesållå
1988 ollut Junati€n siftarernontista
aiheulund kieno Sturenkadun-
Lådisen Brahenkadun-Helsingin-
kadun kautta, seildG, joka laas
TBllä vaiMti 5 minuunia pidentå-
vå'sli. lhmeellistå jälleen!

Toisaalta on sanottava, etlä linla
78 on koko olemassaoloailGnsa,
ke;åt tatuet, kaikkina viikonpåivinä
pystynyt kiertåmåån reinin$å 40
minuuti.ssa. Niin, kaikkiM muina
aikdna vaan ei heinäkuussa 1990
sunnuntaisla periantaihineikä hei-
näkuussa 1991 minåÄn viikonpåi-
vänä. Noina aikoina kienosaika on
oltut 43 minulttia! Taas siis hiljai-
simpåna aikana pisin kjerosaika.
Väkisin herää ajatus, ettå kulietta-
iat ovat tehneet sopirnuksen kier-
rettävien Keroslen lutumäd$ii.
Heinåkuussa våkeå on enemmån
lomalla ia vähernmän löisså, ioten
silloin alettavat kienoket on läyty-
nyr tasata töisså olevien kulietaii-
en mukaan. Jos liikenhöirdiaikaa
ei lyhennetä, niin vuoovälh on sit-

len o n pidennenåvä lisäämållä
kierrosaikoia. Odotan kiinnostu-
neona, mitå ää palslaa lukeval
kuljeltaiajåsen€mme haluavat asi-
aan sanoa.,.

Tånån woden tammikuun alusla
linialla 7A lauantaisin pklenneftiin
ldenosaikaa jålleen 40 minulnista
/$:een. ulo minuuttia se ehti nän
olh kahden vuoden ålan. Sunnun-
taisin klo 1 0-14.30 välillä lehliin sa-
manlainen pidennys, eli nyt 7A:lla
on ensi kenaa hlMsunnuntaisin pi-
dempi kierosailG kuin 40 minuut-
rh.

Linlan 78 na-pe -aikatauluun ei
kapftu muulla tavoin kuin halliin-
ajojen osaha: nyt l(aikki halliinajot
alkavat Rautalientorin'pååt€py-
såhltå' (hallikjlpi asetetaan io Hes-
pedankalujen pysåkillä). Vaunut
eivä enäå kåänny Måkelånkadul-
l€, vaan hurauttavat suoraan Hå-
meentietä/Kustaa Vaasantielä
Koskehan. Jårjestely on siis sa-
rtantapainen kuin 3BJh, joskin lin-
jasivusta låå alamatta huornatta-
vasti suurempi osuus Måkelånka-
dun ia Håme€rdien lotrnauksesla
Veluritorille, Spysäk'nvåliå. Lini.an
78 arkipäivån (=mafe) hetrosai-
ka pysyi €dell€en 40 minuuttina,
muna lauantain ja sunnudain ai-
kalauluun niilå pidennettiin
43:een! No more commenls!

Laua ain ia sunnuntain 7A ia 78
lählevät aivan ensimnåisiä ja ihan
muutamaa viimeistä liihloå luke-
matta sa.nalla kellonbdmällå sekå
Itå-Pasilasta ettå Raulatier oriha
ia vielä niin, efti kys€ess.å on aina
sanat vuorot siis vuorot 64t4,
65n5, (fin6 ta 67m |åhteväl aina
samalla minuutilla kunmaltaKn
pätepysäkilt iän! Onhan se lon-
kinmoinen esietiikan huippusaa-
vulus ail(aiaull'Fsa.

Vaunukalustossa ei ole tapahtunut
mäåållisiii muuoksiä. Nivelvåu-
nuia on edelleenkin 40 + 42 e
neliakselisia kuliettaiarahastus-
våunu.la 29. Listaa näklen vaunu-
ien sijoittelusta linioinain ei ole
käytettävissä lätå hrloil€taessa,
nutla viidakkorumpu on vie$inä-.
nyt s€uraavia tietoia:

18 RAITIO 1'1993



Nivelvaunuia pyritåån pitämään lii-
kenteessä mahdollisimman Pal
ion. Siitä syystå saatLaa johonkin
woroon ilmastyå nivefuaunu ke€-
ken påivån, kun niitå vapautuu aå-
muruuhkasta. lhapåivån ruuhka-
vaunut taas tulevat niistå nivekau-
nuista, Ftka on aamuruuhlGn ja
aamupäivän aikana huollenu. llta-

tråivåilå on ruuhka-ailGnakin siis
vähemmän vanhoja vaunlja. SeF
vtä tapauksia ovat liniat 2, iolla on
vain,l-akselishvaunuiasekäli tat
38, 3T, 4, 74, 78, 8 ia 10, ioilla on
vain nivefuauruia. Jatkuvan kier-
iåtyksen ansiosta krutos€lta va-

paului yksi nivelvaunu ja toinen
saatiin muuttaoralla linj.an 6 ruuh-
kavuoror kailfti 4-akselisiksi. Wös
linjalta 4 vapautui lyhentyneen
kienosaian vuoksi yksi niveh'au-
nu, vaild€kaan linia ei åinakaan
vielå ole iatkwan kienålylcen fii-
rissä. Nän perinteisillå,|-akseli-
vaunulin,oilla 1ja 1A esiintyy
enemmän nivelvaunuia. Matkus-
lajamåå{ien taha Hakaniemestä
eteläån aamuruuhl€ssa on vuo-
roissa 4, 5 ia 1 04 sitä Pailsi ohava-
hn nivelvaunu. Vuorot 1, 2 la 6
voivat olla myö6 4€kselisia, vaF
mimmin vuoro 1. Aamuruuhkan

meotyå ohi vaihdetaan Vallilan
ammättikoulun p) såkillä ll-stiun-
nassa (keskuslaan påin) aarnun
4-akselisia nivelvaunuihin lilan-
teen mukaan. lhapäivällå vuoros-
9a 192 0n loisinaan nivefuaunu.
Jos sen edellå vakiovuorcn 2 vau-
nu on +akselinen, niin Kåpylåsså,
jostå vuo.o 102 låhtee halliin klo
17.34, tapahtuukin vaihto. Nivel-
vaunun siiasla halliin 4aa 4€kse-
linen ja nivelvaunu iatkaa worcs-
sa 2 sen påivån loppuun, klo 21 .3o
asti.

Etåisyyd€t €ri motroas€mien välillä:

Ruoholahti (BL)

lGmppi (KP)

Rautatienrod (RT)

lGisanieni (KN)

Hakaniemi (HT)

Sörnäinen (SÖ)

Kulosaad (KS)

Herttonierni (HN)

siititie (sT)

håkaskus (lg

l,lyllypuro (MP)

Kontula (KL)

Mellunmäki (MM)

0 kn1

1,169 km

0,4a7 kn

0,597 knl

0,s16 km

0,928 kn

2946 km

1,412 kn

1,367 km

2,064 km

1 ,922 kn

'1,371 km

1,644 kn

0lol

1,169 km

1,656 *xn

2,253 kl1

3,169 kn

4,097 km

7,04:l km

8,485 krn

9,852 kn

11,916 km

13,$8 km

15,209 kn

16,853 km

ERINÄISIÄ TIETOJA HELSINGIN METROSTA

Metroradan raideleveydenhän lGikki tietåvåt; siis
1 ,524 m. Kiskopaino on 54 kgy'm, suurimmillaan radan
kaltevuus on 3,5 y". Pienin laanesäde pääraileessa
on 30,0 merriä ja varikotla I @ rnetdä. Sähkö saadaan
vinakiskosta ja lånnite on 750 volttia tasavirtaa. Plue
mpa on vinakiskossa ia miinusnapa raiteessa. Ass
mia on ykitoista.

Metrojumt voivat olla joko matlustaia-, eikois- tai
työiunia. Junien suudn akselipaino saa olh I 3 tonnia.
Kiskojarulen kåytlöä on våltettåvåku[ettaes6a silkiF
la, sillå kiskojen kiinnitys saaltaa vaurioi$a. Kulosaa-
ren sillalla, siis Sömåisten puolelh, saa ajaa vain yksi
juna kerlalhan kumpaankin suuntaan. Yli kuusi vau-
nubilta iunilta on siinä kiskolanun l(äyno kielletty.

iratkustaiaiunan suudn sållinu nop€us (Sn) on 80
kn/h, työjunan Sn 60. Jos iunassa on muita l(trin
HKL:n vaunuja (siis VR:n, iumhunayhtiöiden jne.),

nopeus on Sn 35. (Siis Fs esim. VR:n 'låttähaftu' olisi
saalavana aFon, niin se kulksi metrorataa vain 35
krth.) Kiskoelementt€lå tuljenavalla työjunalh on Sn
20. Yli 2,5 % laskuissa työjunalla on Sn 35. Peruulta-
vallajunalla on Sn 10. Aietlaessa 'krljettajan vasluul-
la', plloin ase{inhineesta ei låhdå opastinten näytö
jå, junan Sn on 35. Hinanaossa lai työnnettäessä
vialli$a lunaa on Sn 35. Ajettaessa asernalaiturin ohi
pysåhtymänä on Sn 35. Junan iarnnuslryvyn olennai-
sesti alennultua on sn 35. opastimettomilla,
lurvaamattomilh raileilla on Sn 35. Vadkkoalueella on
Sn 20, paitsi ko€stusraiteella Sn 80. Koe€lusraiteen
nopeusmitlauspisteitun Gi2 ia Gt€ välillä on Sn 1 00.
Vaunuhallien sisållä on Sn 1 0. Vaihtotyösså on Sn 20.
Kååntöraiteella on Sn 20.

RAtTtO I ' 1993 1S



HELSINGIN BUSSILINJOJA

lel€ti Perlti Leinomäki
kwat hrioittaj,an kokoelmasta

UNJA 36

8.5.1938 - 8.1.1939
't5.3.', - 9.9.1939
' = ios tieolosuhteel sallivåt
Fauiariefi od - Jollas (Hepokallion-
tie / Håmeenapajanlie)

23.6. - 29.9.1940
Lyhennettiin; Deg€ön silta - Jolhs

6.7. - 3t.10.19,16
Jatkefliin; Hakaniemi - Jolhs

1 .1 1 .1946 - 28.1 0.1955
Jatkettiin; Rautatierfori - Jollas

1S.9. - 28.9.1946, 1-1. - 7.3.1953
Aietiin Viikjn kadta

29.10.1955 - 31.12.1965
Jatkeniin; Jollaksessa Puuskanie-
mentien / Hepokalliofiien dsteyk-
se€n

31.8.1959 - 31.8.1961
Fuuhkalinja 365 Sömäislen ranta-
tien oikoreitiå (muulenhan åjettiin
Hämeenti€lå - Vilhonvuorenkatua)

1.1.1966
Numeromuutos: 85

LtN.rA 37

15.9.1937 - 20.12.1941
Flautati€ntori - Hevossalmi

21.'12.1 941 - 1 6.2.1944
Lyhennetliin; Kulosåad (bernsiini-
asema silhn iälkeen) - Hevossalmi

17.2.1944 - 22.6.1945
Jatkeltiin; Söömäislen apteekli -
Hevossalmi

23.6.19,{5 - 31 .1 0.1945
Lyhenn€ttiin; Kulosaai - Hevos-
salmi

1.11.1945 - 31.10.1946
Jalkeftiin; Hakaniemi - Hevossalmi

I.t1.19,16-9.8.1959
Jalkettiin: Rautatieitori - Hevos-
salmi

19. - 28.9.1946, 1.l. - 7.3.19å3
ajettiin Viikin kautta

10.8.1959 - 31.r2.1965
iatketiin; Radalientod - santaha-
mina (kefinäkaupen luokse)

31.8.1959 - 31.8.1961
Ruuhkalinia 37S Sömåisien Ran-
latign oikoreittiå (muutenhan aie!
liin Häme€dietå - Vilhonvuoren-
katua)

1 1-1966
numerohulttos: 86

ll-suuntå (eli maaseudutta kau-
punkiin):...Unioninkatu - Pohjoi-
nen &takasitnikalu.

7.3.1938
Numeaornlutos: lU)

LINJA iO

7.3.1938 - 10.9-1939
Reini knen KBllä. Lopetuksen iäl-
keen liikennöiliin jålleen KBlinian
failiovaunuilla.

16.-26.11.1949
Påäskylänkatu - Kulosaad (K&lin-
jan raitiovaunuliikenne keskeytet-
tynå)

15.12.1950 - 14.2.1951
Kden edelUi.

LINJA 36

9.12.1937 - 5.4.1938,
1.1. - 18.4.'t939
Rautali€ntori - Sadahamina

30.7.19s6 - 31.12.1965
Raulati€nlori...Laajasalontio -
Slanwihr ie - H€ndk Borg€tömin
Ue - Päåie - Håtuik (lGitahfti al-
l€en 1. 1. 1961). Päälepysäldd vä-
hån ennen Pääien ia lGitalahden-
lien ristej6tä.

1.1-1966
numeromuutos: 88

UNJA KB
(Erninen råitiovaunulinia)

1s-5_1936 - 6_3.1938
l-suunta (eli kaupungisla rnaaseu-
duue): Pohiin€n Makasiinikatu -
Ereläranta - Etelåinen Esplanadi-
l€tu - unioninkatu - siltasaaren-
katu - Hämeentie - Lautata.tEnka-
lu - Kulosaad.

Kuski teki kerran tåynnä ilmoitusta
radion välilykseilä Lokkiin.

- Ai, mistä tuli täyteen? kysyi Lok-
ki.

- Etuovesta, kuului vastaus.

Etuovesta iuli
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Linjan 37 aao Kaisaniemenkdulla Metsåtalon luona rnatklla santa-
haminaan.
Auto 341 on Scania - Vabis &7159 / Valnet vm l957.

Linjan ana odothnassa Rau'
tatientoilla lähtdhekeäÄn Jolkk-
seen.
Auto 130 on Scania - Vabis B-15V
/ Helko wn. 1949.
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HELSINGIN KAUPUNKILIIKENNEMUSEO

Helsingin uuden raitiovaunumugeon henki on vuosisadan alusta. Raitiovau-
nuhallista museoksi muuteiun rakennuksen koriaamisen periaatteena oli palaut-
laa ulkoasu niin låhelle alkuperåistå.kuin mahdollista, kdriauksen suunnitellut
protessori Bengt Lundsten toteaa arkkitehlivaimonsa Annukan kanssa,

Ulkoasun me*iltävimmA muutok-
set ovat länsipåådysså, jonne on
lehty museon påäsisåänkäynti.
Kaiomatedaali on vaihfunut kor-

lauksen yhteydessä alkuperåbes-
tä asfalltihuovasl,a paaemmin vue
sisadan alun rakennustapaan so-
pivaksi pelliksi- Sodan pommituk-
sissa tuhoutuneet kaari-ikkunal on
myös palautetlu alkupe.åiseen
asuunsa. Ne oli pommituksien jål-
keen muu€ttu tavallisiksi ikku-
noiksi.

Sisåtiloissa on såiMetty låhinnå
rakennulGen runko. Lundsten on
tehnyt museotilasta sisäl(atumai-
sen tilan. Sisääntuloaulan yläpue
lelle on rakenn€ttu parinsadan ne
liön paM, yhleenså pirna-alaa on
noin 17@ neliötä. Turuallisuus-
syistå on muulamia uloskåyntelå
tehty lisåå.

Museo$sa on tilat &7 vanhalle ra-F

tiovaunulle. Sinne malfuu kenal-
laan kolmasosa siitä vanhojen
vaunujen kokoelma$a, iotka odot-
taval liikennelaitoksen såilytyshål-
leissa valmiiksi puhdistettuina
näyneille paåsyä. Lisäksi muse-
oon triee edie vidiapukrF, eritai'
sh kyheiä, työkaluja ja muita tek-
nisiå välineilå. Parvella voi pitåå
vaihiwia näynelyiEi.

Flakennus on valmisiunut wonna
1900 a.kldtehli Waldemar Aspeli-
nin piirustuksien mukaan. Se on
aikansa tyypillinen hallirakennus
ja edustaa ns. kertaus!/ylä, Fssa
sekoittuu rionia lyylisuuntia. En-
nen mug€oksi muunumista halli oli
koriaamona.

Arlkitehtonisesi råkennus on säi-
lynyt suhteellben muuttumattoma-
na tämän vuosisadan ajan. iwös

sisåtiloien ilme on säilynyt hwin
mudoksiste huolimatle.

Rakennus nåytti ennen korjaanis-
ta huonokuntoisella. Pahimmat
vauriot olivat pilkisså ulkoseinisså
j.ä vesil(atossa.

Museon rakennuttamisesta huo-
lehti HKL:n rakennusloimisto. Val-
rnis rakennus luovutetaan kiinteis-
tövirastolle ja museon to,minnasta
vastaa kaupunginmu{ieo.

Korjauwaiheessa hämmästystä
aiheufti rakennuksen hwäl(lnloi-
nen puurunko. Rakennus on suu-
reha osin puurakent€inen, vaikka
se nåyttåäkin ulospäin kiviraken-
nukseha. Ainoastaan påädyt on
aian hengen mukai€esti nuurattu
liilesiå koristeellisine muurausai-
heineen.

Liså- ja nuubstöitå letftiin kaiken
kail*iaan puolet ennakoilua vå-
hemmän.

Rakennuksen pilkåt ulkoseinåt
muodostavat kanorakenleiden
kannatuksen. Seinien sisällå on
tuhsra pusrakenne, jola liittyy
puul€totuoliin.

Graniininen kiviialka seisoo luke-
vasti kalliopohjalla ja viime
vuosisadan lopulla lGadetut liuk-
kasyiset panut olivat lähe.s tåysin
käyttökelpobia. E ityisen komeåt
ovat ko.jaarnohallin kähdoksan-
rnetrisel kuuden luuman tukipar-
rut, jotka on veistetty yhdestä
puusla.

lkkunanpuitteet uusittiin liukalla
puulh, jossa oli vähintään 1 0 wo-
sirengasta sentillå. lkkumnpokis-
ta tehliin osa Viossa. Siellä on

sarMntapaish vielä runsaasti kåy-
iösså ia amnattimiehiä ja kilpailu-
lqd(yå enemmån krin meillå.

Kattoikkunoiden takorautaisel kru-
meluuritkin olivat niin hwässä
kunnossa, ettiå HKL:n Vallilan se-
pån oli niilä vain jonkin venan oiot-
lava. Sen jäkeen ne hield(apuhal-
leniin h maabttiin.

Påätyseinien påissä on vinot tuki-
pihrit, lotl(a jåykistävå rakennuk-
sen kummassahn suunnassa. Tu-
kipihdl nålqfdt pääyjulkisivussa
pilaste.eina.

Ulkoa halli on maalattu vuosisa-
dan elun väreihin: seinål ovål kol'
taisel, puineel, kaaret ja pylväät
ovåt välkoisel, kato musla.

Ulkotyöt ovat vielå kesken. Muse-
on piha kivetåån samanlaisilla nu-
pukivillå kuin näyttelyfiallin hnia.
Eino Leinon kadun puolelle tulee
pieni ruohokentlå ia pysäköinti-
alue, johon parkhruutuien våliin is-
tutetaan lehmuksia. Nåin pihalh
loi$uu sama tyyli l(Jin vaslikäån
kåvelykaduksi mudetulla Tölön-
kadun påtkållä museon sieåån-
kåynnin puolella.

Avaaminqr kiikastaa

Råitiovaunumbeon avaamisesså
on ongelmia, sillä budienikäsilte-
lysså pyyhiniin kaupunginmuseon
tämänvuotisesta budletista pois
railiovaunumuseon kåynömååä-
rahoia vaild<a rakennus pystyniin-
kin ko4aamaan huomattavasli on-
nakoitua halvemmalla. Alun perin
museo piti avata neliä wotta sinen
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Tavoitehinratyönä t€hdyn kotiauk-
s€n kustannuks€t a|ioitiin 1 2 mil-
joonaan ma*kaan, mutta ne iåivåt
vaiaas€en 1 1 miljoonaan. Alun pe'
rin kuslannukset olivat låempånå
20 rniljooma markkaa.

Puuttuvat rahal Perusnåyttelyn
t€koon menee rahaa muutamia
satoia tuhansia ja yllapitoon kah-
den - kolmen henkilön palld(auk-
sen lisåksi vuokrat kiineislovirås-
tolle s€kä mutn huoltokulut.

Kunhan museo saadaan auh niin
huomaamne, enå vieressä on
"vanha kotiaarno'. Sinne menee
yhä rditeet Ii tiloja hallitrsee kiin-
teistövirago. siellå voisi mukavas-
ti kunnostaa mus€ovaunuja, sillä
onhan korjaamorakennus iopa
Helsingin ainoa alunperin raitio
vaunukoiaamoksi suunniteltu tih-
kin.

Tiiöliin raitiov.unuhallin muu-
tos mur60ksi

Aridqlehtisuunninelu: Adddtehtitoi-
mislo Bengt Lundsten

Rakennesuunninelu: lnsinööritd-
misto Poysälå & Sandberu OY

Pååurakoitsija: Råkennusluot€
Oy, jolla oli alihanlddFita ja aliura-
koibfpib 25. Onni mau(assa - vain
kaksi alihankkiiaa meni konkurs-
siin-

Lähteet: Rakennuslehli 1/1993 ia
Liikennepeili 5/1 992.

VANTAAN LIIKENNE OY:N HISTORIAA
LYHYESTI

1955
Ma*l$ Peltomåki perustaa Van-
taan Liikenteen 20.7. ErFitnrnåi-
nen linia on Hehinki - Vihetkumpu
- Vantaankoski - Hämeenlqlå - Bö
le.

't968
Varnaan Liikenteedå muodoste
taan osakeyhtiil.

1975
Vanlaan alueen blssiliikente€n
tarjonta on rajusii alentumassa.
Yksityiset liikenleenharioittaiat
karsival patueluita paäradan Pai-
kallisliikenteen lisääntyessä ia
Martinlaakson.adan liikenteen al'
kaessa.

Va aan karpunki lähtee mul(aan
joukkoliikenteen palveluien lur-
vaamiseen ostamalh Vantaan Lii-
kenne Oy:n Markku Pehomåon
peft eeltå. Yhtiilllä on ostohetkellå
3:] linia-adoa ja palveluksessa 42
henkilöå.

Vuoden loppuun mennesså kalus-
to l€waa 42 linia-autoon ia liikec
nöitåvä liniat yhdeksästä neliåen-
toista.

1376
Vuoden alussa yiliö alkaa liiken-
noilå Suomen Tudsliauton, Hel-
sinki-Maaseuhrdkient€€n ia Poh-
jolan Liikenteen kannattarnattomi
rla lop€ttamilla linionh.

Vuoden aikam tehdään mitta\tat
adokawat, yhtiö ostaa 40 l€ly-
letyä linja-adoa.

Vanlaan sisäinen liikenne tnuunuu
nykyisentyyppiseksi sopimuslii-
kerteeksi. lGWUnki ke.åå lipplnu-
lol ja maksaa liikennöilsiiöille lii
kenngkoruaukset.

Myyrmåen ase,nalle a\rataan oma
lipunmyyntipiste.

1Sn
Ytf iö saa Korson pi€nteollisuusta-
losta aikaisempaa paremmai loi-
mililal. TikkJrilan toirnipiste ava-
taan.

l98o
Vadaan Liik€nne Oy tekee ensirn-
mäiset yrityskauppansa ostaes-
saan Håmeenla,/lån Uikenne q:n,
jol(a seuraavana vuonna fuusii-
daan emoyhf,öön. Konsemin Pal-
veluksessa on vuoden lopussa
260 henkilöä ia lini?-adojen mää-
rä oli noussut 131:een.

Valmetilla ostetaan Tuupakan
kiir eisrö, Phon muulelaan s€u-
ftlavam vuonm.

198:'
Adokalusto uusiutuu. Yhtiiön os-
lelaan ensimmåiset seitsemån
Volvo BgM- F viimeisel Volvo 857
-liniaadot.
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't985
Yhlii5 tekee kaksi liikenneyhtiios-
loa: helmikuussa osletaan Van-
taan Linla Oy ja maaliskuussa Fri-
hensin Ano Oy-

Toukokuussa osletaan Velomie-
henkylästä ns. Kockumin kinteis-
tö, Fssa nykyisin toimivat Ayritien
liikenneyksild(ö la hallinto.

1986
sopimug seutuliikenteeslä allekir-
i)itetaan toukokuussa. Kesäkuun
alussa tulee voimaan seutulariffi.
Toimisto ia Friherrin Al'io Oy
muuttavat Ayritien kiir[eislön.

1947
Varikko muutlaa KoFosta Äyritien
kiinteistöön.
1949
Yhtiö ostaa ensimnåiset kolme
åutomaattivaihleista linia-autoa,
jdka olival 2,6 netriå lev€itå.

199'l
Friher.sin Auto oy F Vantaän Lin-
ja Oy sulautuvat emoytfiarön, mut-
ta jatl@vat toimintaansa enlisillä
nimilläån.

Toukokuus$ yhiön toiminla iae-
taan viiteen lulosyksilddön.

Syyskuussa yhtiti kasvaa miltei

kaksinkerlaiseksi suuren yritys-
kaupan myötå. Yhtiön omistuk-
seen siirtyvät Hakunihn Liikenne
Oy, Sirohn Liikenne Oy, Vadgon
Linla Oy ia Sipoon Liikenne Oy.

Vuoden lopussa yhtymån auto-
märå ylinåå 300 autoa ja henki-
löslön måårå låhentelee 700 hen-
kitöä.

V.niaan Liik nne -yhtymä:

Vantaan Liikenne q, F iherrsin
Auto, Vantaan Linia, Hakunilan Lii-
kenne Oy, Sirohn Liikenne Oy,
Variston Linia Oy, Oy Sipoon Lii-
kenne - Sibbo Trafik Ab

VANHOJEN HYVIEN AIKOJEN BUSSIT
osa 1

teksli Juhana Nordlund
kuvat Hannu PulKinen

Tåsså iuttusariassa muistellaan menneiden vuosikymmenien kaupunki- ia lähi-
liikennebu6sityyppejå vatokuvien avulla. Jokaiseön osaan pyritäån saamaan
oma teema. Tållä kertaa tutustutaan HKL;n vuosien 1962 ia 1965 Leyland
Worldmastereihin, "nappulatiikereihin". Kataaukaeesa ei pyritä täydellisyy-
teen, vaan kuvat on valittu kitioittaian mieltymyksen mukaan. Tulevissa osissa
katsellaan esimerkiksi HKL:n mahuri-Vanaiia, tuuppari-Sisuia ia HR501-Scani-
oita.

HKL 715, Leyland Tiget Woidrnzget LCR|
1/1 / Wiinavn. 1962 lin@ a 42 Ti @n l<ohdal
h 1976lwun pdivä1i96ä. Auto on poigettu
ker6$å 11.1O.1976.
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ADto 716 Buhassa kevåttafuelh
1976. Salan autoissa oli LeYhtu
O. 680 -mooft o t i, iskuti I avu ude l-
taan rcitut 11 linaa. Nåmå vehkeet
olivat nel l<oisia nölysåkkejå!

HKL 716 Ruskeasuon halin pihal-
la 197&luvun alussa. Etlt6/en la-
sit olivat aaoissa pää6ia9sa El-
laiset, nma l<obil<olatuissa ylrsi-
löissä oli nyöhemmin muhakh ik-
kunanalhja. Kwa: HKL Museo.

Ado 7t3 Buhan akpiha a keuät-
btuella 1976. Ynp i å on näh-
tåvåsti 1965-nalisb saian 66&
699 vastadvia aaoia.

Sa i an 7 00-7 1 9' nW u kt ii ke rcilå"
Rulan koiaanon pihala lry dyk-
sen jälkeen ilmei'esti vuonna
1 977. Autoissa oli paineilnatoini-
n e n W i 16 o rr ryto I ia uto m a aft iva i h -
teislo-

Keske äado 693linja a634Ase-
ma-aukiolla talvella 197G76. va-
semnalla a!.rto 417, Scänia BB
111 M57 / tunol<oi vn. 1974 lin-

jalla 42.
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HKL 696, Leyhnd Royal Tiget
Worldmastet ,/1 / Wiima vm.
1 965. Kuvanottohelkellå Laufta-
saarcn silb oli suliettu, niinpä si-
monkentäftä låhti ko. suuntadn
nonenhisk linpja, lnJten 21, 214,
21Tk21V.

A''do 691 Ruhan alapihalb MsIö
valkoisena kevåttalvella 1 976.
Motuti@ on nyös tässä LeYland
O.A80. Auto on poistettu
30_12.1977.

Autot 689 k 674 Ruhassa talve a
1976. Kunpikin ovatwden 1965
W i i n a-l<otisia Ley la tu eit. Hanki n -
taan kJului nYös APA*eia, autot
660-6U, niistä erEmmän iossain
nuusyt teydessä.
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'Tietäminen ei ole
minkään aNoista, jos
siitii ei kerrota"

toimittaja Arto Hellman

TAPAHTUU

gunnuntaina 25. huhikuuta iår-
iestetään SRS:n kevåtiapatttuma.
Kokoontuminen tapahuu Vallilan
hallin ratapihalh kollo 12.(x). En-
siksi tntudnaan Kubsaaren rai-
tiotien vanhoihin noottorivaunui-
hin "Jumboihin', iotka oval siihen
m€nnesqå toivoltavasli jo pahn-
ne€t Vallilaan. Toinen niistå on lar-
koitus kunnostaa nåynelykuntoon.
Vaunut ovat oll€el kesämölddnä ja
varastom Numilärv€n RöYkässä
viisikymmentäluvun puolivålistå
alkaen. Tulrrstumisen jåkeen iåh-
detåän museovaunumatkalle
'Mustangilla' €li ratti-Karialla 320

ia ajolla käydään mrn. uusilh .a-
ddlla Katajanokan terminaalissa
sekä Salmisaaressa. Lopuksi tu-
tus{utaan löölossä uuteen raitie
vaunumuseoEkennuks€en. (Mu-
seon länå vuonna taPatnuvasta
aveamisesta ei ole vielä vafiEa
tietoa.) Lopuksi pahtaan Vallihan.

Laila hdi l@lerteiisi; sunnuntaina
25 4 1993 klo 12.(tu Vdlilah ha in
tutapihalle.

Ajelulla rnyytävå hieno matkalippu
maksaa 30 mk ia se makselaän
vaunussa rahaslaialle. lGildd ler-
vetuloa!

TURUN HISTORIAA
OSTETTAVANA

Turun aitioteiden ja keltaisten
bussien hienoa hisloriaieoga "Ra-
latieoGakeyhtiöså keltåiseen vaa-
raan' saalavana (hinta 1 oo mk) ja
'Från spåruägsaldiebolaget till gu-
la taran" (pris 250 mk).

Turun *tavuolisesta railiolie- ja
linja-autoliikeite€slå lytryemmin ja
Turun raniovåunuista laaiemmin
keno kaksikielinen'Nåyttelyesi-
te Utställningskatalog 14" saata-
vana (hina 15 rnk).

Poslikulul olivat isolle K.jalle 20
mk ennen viime korotuksia eli va-
raudu nyt hiukan enernråån- Las-
ku tulee paketin mukam. lllaus-
osoite: latti soini, Tu.un Maa-
kuntamus€o, PL 286, 20101 Tu*u
rai puhelimelh (921) 620122.

RÄMOTIELII*!AT

Viime vuoden Fulun alla oli poro-
vaunuja 10 lQl. Osassa oli vain
sarvet. vaunut olivat 91 , 93, 94 ja
97-103. Koisteel riisuttiin 7.12.
Vaunr.n fiikkuivat linioilla 38, 3T ja
8. Yksi oli yhtenå paivänä myös
lirtalla 1.

15. ja20.12.
Näinä kalppasunnuntaina oli lii-
kenteeseen varattu ylimååråisiå
vaunuia seuraavasli: 38 = 3 l9l,
3T=3 kpl, 4 = 1 lalia 10= 1 l91.

Ainakaan 20.'12. ei nåitä tarvinu
alossa. Vaunut olivat Töölön lEl-
lisla-

24.- 25.12.
Liikennerajoituksel kuten ennen.

1.'1.
llmestyi uusi Railioliniakarfia. Kar-
tassa esitelåån myös muu Helsin-
gin kantakaupungin raideliikenne
metroineen ia lähiliikenneraloi-
neen sekå sen lisäksi kal€aus Hel-
singin sisåisen bussiliikenteen ai-
kataulutietoihin. Kiertoaielulinta
3T:stä on myös oma erillinen reit-
kaavio la erikoista uutta ovat tie-

dot iuhläpyhien liikenn€raioiluksis-
ta. Kadan kanne6sa on linian 1A
vaunu 59 - Vaihdå vaunuun! Ta
vagnen! Vuoden vaihteessa ilm€s-
tyi myös uudi$enu Joukkoliiken-
teen aikataulut - Kevåt 1993 -ai-
kataulukirja ja siihen tehty ylimää-

råinen koriauksia sisåltiivå lMvih-
ko. Aikataullki4an kannessa por-
haltaa rnetroiuna 180. Näitä saa
ilmaiseksi HKL:n lipplnoimistoasta.

1.1.
Linian4 latkwa kienätys vapautli
yhden nivetuaunun ja linian ruuh-
kavuoroien neliakselistaminen
muutaman lisäå. Niinpå linjan 1/14
vakio/uoroissa on vuoden vaih-
teesla låhtien enimmåkseen nive!
vaunuja. SYynå on kuljetajien tu-
lospalld<auksen oleminen sidok-
sissa nivelvaunulen käyttöaslee-
seen. Lisäksi matkustaiamäärä
Hakaniemestä eteläån linialla
l/tA on varsinhn aamurulhkan
aikam ylittänyt nelbl€elisten ka-
pasit€elin. Vuoroissa 4 ia 5 ei saisi
olla neliakselisla vaunua. Vuoroi+
sa 1, 2 jå 6 sellainen voi olh ia
varmimmin vuorossa 1.

Aåmuruuhkan pååtytlyä Koskehn
halli vaihtaa Vallilan ammatlikou-
lulla kakkossuunnassa linlalle 1 ni-
velvaunuja, jotka ovat vapautu-
neet ruuhkavuoroista. Vastaavasli
muiden linjojen iltapäiväruuhkaan
saadaan nivelvaunuia, iotka tule-
vat påivähr-lollosla-

Vuorossa 104 pitäisi niin aamu-
kuin iharuuhkassakin olla nivel-
vaunu. Vuoio on Hakani€me$så
pahimpaan ruuhka-aikaan, låsså
syy.

ltapäivållå vuotossa 102 saattaa
olla nivelvaunu, jos niitä riinåä.
Tälöin 102 saattaa vaihtaa vau-
nuä halliinlähdön yt eydesså Kä-
pylåsså edellå ajavan vuoron
kanssa, jos siinå on neliakselinen

Linian 2 kaikki vaumrt ovat edel-
leen nelhkselisia.

Lini.rt 38 ja 3T sii.tyväl jatkrvaan
kienätykseen 1-9. Tässå taas va-
pauuu niveliå ia linialle 1nA låä-
nee neliakselisia vain kahteen
ruuhkaworoon. On ollut suunnitel-
mia, enä neliakseliset keskfteflåi'
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siin linjalle 8, muna se edellyttåå
linjan siirtåmistå Koskelan hoi-
toon.

lGupunginvahuusto on jäädyttä-
nyt uusien raitiovaunujen hankin-
laa vaden suunnitellut måårårahat
ja tåmå tårkoitlaa il(å\aå kyllå sitZi,

että uush ia samalla myös måF
laldtiavåunuia voi aikaisir aan
odonäe v. 1997- Tållöin vaunul
1...3o ovat io 38 vuotiaita. Sehån
ei ole raitiovaunu,en iåssä vielä
palioa, jos huolto ia kunnostus pe
laa.

Sveibi Ei ne n COB n A -vau nu.

Tammikuussa luli käynöön uusi
opaslinmerldd. Se riippuu ilrnassa
ennen vaihteila ja on kefiabelh
pohialla ol€\,a musta T-kiriain. Kir-
jaimen iommalla kummalla tai mo-
lemmilla puolilla on mlsta Mikse-
lön nuolMiva. T-kriain tarkoinaa
vaihieen tuona olevaa ja vaiheen-
ldäntäiållå tilattavaa liikennevaloa
ja nuoliviiva kefloo siis sen suun-
nan mihin valot on tilatlavissa vaih-
teenkäåntöaineelh. Aioiohtimes-
sa ole\€a tilauskosketinta ei luon-
nollisesi ole tarvie rnerkitå, ko.ska

se libduu aina siitä ajettaessa.

19.2.
Setoi lunta s€n ve.En palion, että
raitiolieliikenne oli tåydellisesli se-
kaisin. Vaihleilen sähkölåmmityk-
sessä oli säästetty ia vaihe€l oli-
vat lqlminä. Enn€n kin ne kaikki
kåytiin panemasså päälle oli puo-
lipåivå.
Unian I vaunusla suislui juoksutsli
Sömåisten pysäkin låhellå Helsin-
qinkadulh ldo 11. Tunnin liikenne-
katko H€Garilla kumpaankiin suun-
taan F linia 8 aioi poikkeusreiniå
Uinttsiä Brahinta ia Sturonkalua.
Hadavaunu suistui samoissa mai-
sernissa våhän myöhemmin.
Kataianokka oli tukossa koko päi-

vån. Linialla 2 kie.rosail@ n. 90
min. Pahimmillaen klo 16 aikaen
Senaatintodn ia Kataianokan piåä-

lepysäkin vålillä olivat kaikki kak-
koset ia Senaatintorin ia Kahja-
nokan vålillå nelosiakin oli 10 kaP
paletta.

20.2.
Linian 78 vaunu suistui kio 13 jäl-
keen Kaisanierhen- ja Vilhonka-
dun kulmassa luk*iien molemmal
suunnat kolmeksi vaniksi. Poik-
keusreitit kulkival Liisån- la snell-
maninkalujå pitkn. Keskustasla
poispåin menevä liikenne kie6i
lGuppatorin kauna, pahsi yksi
vaunu meni suoraan Aleksilla
Snelhaninkadulle paikalla olevan
kåsikåyttöisen "Mmän' \raihteen
kautta. Olisipa siinå kåårnömag-
neetti niin sitå usl(ahaisi LOK:kin
ed€llytää käyftämään.

Linjan 4 liikenne keskeytyy Pa-
ciuksenkadun radan parannuslöi-
den vuoksi 28.6.-t5.8. väliseksi
alaksi- Liikenne hoiletaän silen,
että pääepysåkki on i.ålle€n KUIF
sniellä, kten viime kesänäkin sa-
man radan perusparannustyon ai-
kana.

Kimmontien pysåkkiparin luona
olevat liikenn€valot saavat Gnå
vuonm railiovalnueluisuudet.

IiIETROLINJA

24.25.12.
Liikenneraioitukset kien ennen.

1-2.
Alkaen parittomiin vaunuihin ei
saa ottaa l€mmikki€låirliä. Ovien
painonappien ylåpuolella on asi-
asla kenova lara.

15.2.
Oulunkylån-Heft oniemen €uta-
tien halli a siin€ftiin kaupungin-
hallituksen päålöksellä Helsingin
salamalaitokselta liikennolaitok-
selle. Rata tulee västaisuudessa
palvelernaan Oulunkylän ia metrc-
varikon vålisellä osuudellaan sa-
tunnaisia metron huolto- ia lavara-
loljetulcia. Metrovaihteelta H€rt-

toniemeen menevä osuus poiste-
taan jossain t/aiheessa.

LiiHILIIKENNEJUNAT

1.1.
Laajenneniin påäkaupunkiseudun
låhiliikenneltå Kirkkonummetta
Kaiaalle. Kariaa l(lluluu uuteen c-
vyöhylCGeseen. Sähköiunia kul-
kee lållå vålillå maanartaista per-
ja aihin kolme / neliä, huantaisin
ja sunnuntaisin lGksi edestakaista
woroa. Ainoat välipysäMyspaikat
ovat Siuntio ja lnkoo. Sunnuntabin
kulkee lisäksi yksi Dv 1 2 -vel'rrive-
toinen S-linjatunnuksinen Han-
gonradaha tuleva iurEpari.

Alennuslilpuia käyttäviä muistde"
taan osbmaan lippunsa Dragwi-
kiin, koska VR-låhiliikennereilin
alueella ei tunneta VRllå muuten
kåytös!å olevia alennuksia. Jos
teidän on siis tarkoitus matkustaa
vain Helsingin ia Karjaan vålillå,
ostakaa lippunne VB-Lähiliikenne-
reitin ohi VR-Lånsi€uomen-Reitin
ensimmåiselle liikennepaikalle e'i
Dragsvikiin päåltyväksi. Asemien
lipplrtoimistot newovat, kun tie-
dåtle rnilå vaadilte. Ette te nåtå
etuia mutnen säa. Sama alennus-
käytäntö on olemassa vanhaslaan
påårataa Riihimäkeen mattusla"
villa; kysykåä edullisia VR-llä-
Suomen-Beitin hinloia Hikiälle.

Po.tlirahastus otettiin käyttöbn
Helsinginasemalla. Periantaisinia
lauantaisin kello 23.15 lähtien yö,
liikenteen loppuun larkasletaan
kaikki€n H€bingistålåhtev,en lfii-
liikennsjunien matkustajien lipu
asemahiturilh. Raheille &10 on
rakennenu erityiset veräjät, joitten
kaulta påäsee yöllå Hheviin lähi-
liikennejuniin. Ve€jä avataan 15
minuunia ennen junien låhlöå- Al-
kupäivinä VR ylläiyi pommilla yrit-
läneilen lukumäåsIå ia iunat iäi-
uät jopa puolituntia myötåån, kun
liputtomåt eli melkein koko asia-
kaskunta ionolti asemalaitu l{e
pysMetyslå myyntikojusta lippuja.
lGikki niminåin odotettiin lqMiin.
Veåjåiarkastusta tielenkin myös
vastusteniin, mutta he olivat iuuri
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niitä, jolka eivåt ole ostaneet juna-
lippua s€n koommin kun avorå-
hadus useita vuo6h sitten otetliin
kåyfloön. Seuraavana viikonlop
puna aloiteniin junissa tehostettu
lipu ad(astr.'s ny& muilta asemil-
ia nous€ville. JurEtarl@siuksissa
on todettu, €ttä nyt kun kenalippu
joudulåan ostamaan, niin se osle
taan lyhyimmälle välille, jotta
påäsläisiin €des juman. Kaupun-
ki-, sedu- ja VR:n vyöhyketarilfien
vilpillisiå ylityksiå on vaild<a kuinka
pålion-

Vihie€nå vain kaikille liikEnneyri-
tyksille: Jos haluane saåda nylqis-
tä suuremmat lippulllot niin iäries-
täkää suljettu lipuntad@slus kdefl
ennen oli.

ÄUTOLINJAT

24.-ä.12.
Liikenneraioitukset l(nerl ennen.

24.12.
Linja 734 lienee liikennöinyt lclal-
rnin hautausmaalle.

21.'12.-3.1.
Ei liik€nnöity linFlr 92T eil(å 784
kqulwuorqa.

24.-31.12.
Ei liikennöity linioia 71V, 724 eikä
75X.

2s.m.. 26:27 .12.
Välisinä öinä liikennöitiin linloia
01N-06N.

't.1.

Alkaen palasivai linjat 71 ia 71S
nomaalireieilleen. Jy*kå alarnä-
ki Hemepellontiellå Viikintien .is-
teykseen tultaessa on nyt poi9sa la
monet lånniltävät tilar$e€t taMliuk-
kailh ovat hisloriaa.

9.1.
Tapiolan kokoomusnuorlen lärjes-
tämåt yolinjat h4enivat ilii-Helsin-
kiin. Kedalippu 20 mk; tarkemmat
reittitiedot on ilmoitettu saatavan

Matkahuolto Oy:n omistamasta
HWä Ysiävå Monetario -olutavin-
tohsta, Pka sijaitsee CitY Cenl€-
risså lGivokadllla- Liikennöilsiröi-
nå on linjoille 01N-03N Transbus
Oy ja 01X-02X STA. Låldöt oval
ldo 3.00 ia 4.00 lauantain ie sun-
nuntaisin vastaisina öinä. vanhag
taan aietavat linial ovat 01N =
lcmppi (hitun 50) - Lauttasaari -
Otaniemi - otsolahti - Westend -
Haukihlni - Nii$/omPU - Matin-
kylä - Nuotlaniemi, 02N = KamPPi
(bituri 51) - Länsiväylå - Niittykum'
pu - LärEikeskus - Suomenoia -
t(aitaa - Sould@ - taurinhhti - Ki-
venlahti ia oGN = Kamppi (htun
52) - Länsiväylä - Tapioh - Niit-
tykumpu - Olari - Kuilinmåki - Suo-
menoia - iraniFilta - Kivenlahli.
Uusia linFiiå ovat 01X = Rautatien-
lori (laituri 4) - Hakaniemi - llåvåylä
- häkesk!6 - Vuosaari ia 02X =
Ranafientori (laitud 7) - Hakanie-
mi - ltävåylä - håk€skus (M) - Kon-
tula - Mellunmåki (M). Tässå kilpai-
hnelaan tosissaan HKL:n Yölinioja,
joiden lähdöt ajotlwat Rautaiien-
lorilta itåän ia pohjoiseen klo
2.4oreen ia 2.45:e€n. Jos malkus-
lal kenalipulh niinkuin normaalisti
tuohon aikaan tehdäån, HKL:n
hida on 18 mh ia reilti kiemurte-
l€\ra. Ei ihme, että yksMsiin N-
linioihin on menijöitä, koska hinta
on vain taksi matkkaa kalliimpi,
reini suorcmpi ia lähdot myöhåi
senmäi. lbkoomus on tehny't oi-
keaan osuneet pååtelmåt (mitä ka-
pakasta kotiin palaavaan nu,oreen
tulee).

Vanraan slsäisillä linloilh fiErah-
lafiiabusseilla ma cEtavat PYörå-
tuolin kåyfläjåt saavat matkustaa
toistaiseksi ilmais€ksi, kosl@ heillå
eiole nahdolli$iutta rmksaa nrat-
lGansa Iå auloihin nou$aan kes-
kiovisia.

1.2.
Linian 74 reitti muuttui. Uusi reit-
liosuus: - Hakaniemenranta - Haa-
päniemenkatu - $mäisten €ma-
tie - (vain lässä suunnassa).

22.-26.2.
Ei a,ettu liniria 71 v, 72A, 75X, 927
eikå linian 78A kouluhislähölä.

KALUSTO

Varhassa esilehiin viime syksynä
matalalatiiabussi mallilt€an Sca-
nia / tåtrti. Auto lieni Tanskan \ral-
tionratnaleille DsBlle menevå.

Tammelundin Liikenne on hankki-
nd uuden matalalatliåbussin. Se
on muuten samanlainen Mersu
kuin edellisel, mutta siinä on myös
lakaovet (oviiide.stys 2-2-2). Au-
ton rek.nro on GBG-494 ja iåies-
lysnumero 28. Vaihteisio on ZF.
Ar.to on taLanclottorinen, mutta
silti siiniå on pariovet iakana. Ha-
vaitu 25.12. linjalla 23.

1 -11.2.
Tammelundin Liikerneen matala-
latliabussi nro 24, MB O4O5N, rek.
nro MFI-292, on hävainu linialla 14
vuorossa 200. HKL:n kuljettaiat
ovat aianeet autoa.

Maaliskuussa on old linialh 14
kokeihavana Tammelundin mata-
hlattiabussi nro 27. HKL:n kulret-
lajat ovat aianeet tåtåkin adoa.

20.1.-5.2.
HKL:llå oli kokeiltavam TAK!:n
pitkä lelibussi Volvo 91 0M-70-1 3 /
Wiirna nro 209, rek.nro MSL-312.
auro oli kokeifia na ed varikoilh
ja se aioi rnm. linian 42 vuorossa
557. Alnolla aiettiin kaiketi kaikilh
linjdlla yht€€nså t578 kn. Kuliel
taiien mukaan ajolokemukset eri
reiteillå (katujen tilan suhteen) oli-
vat esim. seuraavanlaisia:
- lin,bt 20, 24, 32 ia 59 = Wä
- linjat 14, 17, 18, 50, 57, 58 ia 664
=kot{alainen, muutamissa koh-

dissa ahtaita paikkoja
- linja 23 = maMoion

MeFun matalalattianivelbussi tu-
le€ ssitldyyir maahamme ia myös
HKL:n ajoon.

Espoon Autolle tuli naaliskuussa
25 lel Votuo BloM:åä.

STA hanlddi wonna 1 993 25 uutla
bussh. Nä$åviision Volvo 810M
/ Wiima K202, lqmmenen Volvo
B l0B / Wiima K204 ja toiset (ym-
rnenen Scania N113 / tahti402.
sTA saa siis yhteensä 20 mata-
lalattiabussia, loida puolet on Scå-

RAITIO 1 ' 1 993 29



nioita! Tähän asli STA:ta on toluttu
pitämåän äärimmäben uskollise
na volvolalona.

tilaaliskuussa lulle€ HKLJIe vuok-
rabussi oro 9301, Volvo B10B /
Wiima 204. Adossa on matahlat-
lia keuhsia keskioville.

Maailman ensimmäinen Vofuon
malålalattiabuqsi eli Vantaan LiF
kenne nro 226 (rekno CBG-884)
on samanlainen Votuo B10B hJin
HKL 9301. VL:n akselivåli on kui-
tenkin 6,7 netdå kuh HKL:n on
kuusi metriå. vL 226la HKl9301
vieliin valmiiksi korftefluim takai-
sin Volvolle Rrclsiin, sillå niiden
etuaks€leiEsä oli Ftain vikaa. Hel-
nikuun lopulh ne lienevä F pa-
lann€et Suomeon.

HKL:n vm. 1985-86 nivelbussit
korvataan nuutaman vuoden si-
säflä matalala hnivelblaseilh. Ei
ole bussit vanhoia poi$oikåän tul-
lessaan- nhimmat kåybssä ole-
vat raitiovaunut ovat vuodelta
1 959 ia niillä ajelaan varmasti vielä
2ooGlwun puolellåkin.

Poikinaislinjalla 522K on ollut hu-
antaisin vanhastaan kahdella att
tolla alettavia låhtöfii. ttyl niiden
tilalh on nåhty nivelautovt oroia,
joissa on käytetty STA:n niveliå se-
kå Hakunihn Liikente€n noin 15
vuofta vanhoia nivetä.

Metsähn Liikenleen rnatahhtlia-
blssissa on kilpaililoihin nåhden
huomattavasti edullisempi Lahli
42 -koli..

tåhilinjar nrol 2 ia 22; Scania Ll 13
I winna K2UZ, ovet 2-2-0. Autot
ovat tulle€t syksyllå ia vuodenvaih-
leessat.

Saaren Aulo nrot 3 ia 4; VoVo
B10M / Wiima 1e02, ovet 2-2-1,
ZF-automaattivaihleisto.

Uikenne Oy:n kaikki Lahli itocko-
ri6el on maahtu uudelleen (Kuc
pion Likenteen våitys) 21 .2. men-
nesså. Samdn rnaalatut Wiirnat
o,/al nrct 64, 73, 157, 159, 162,
164,233,2& - 2&,244, 247 'ta

249. Liikenne Oy:n autoissa olevia

harmaft a melallikuuppaiduirnia on
vertpihu uudelleen KoM$on Au-
ton kåytåmåän siniseen plyyshiin.
Jopa syl(syllä 1991 tl|lleitaluwpa-
ri-volvoja on uudolleen vefioiltu.

Liikenne Oy 285 Scanh K82 / Tai
\ål = 28

LOY 269 Voho BsgLal i Cerltrurn

LOY 251 Votuo Blotl,/Wima K201

E inen Halonihn Liikenne 51 =
251 ia maahttu v- 1992 Vantaan
Uikenteen vtueihin kolarin iälkeen.

Sirolan Liik€nteolle on siirretty
Vantaan Uikenteen busseja. Osan
numero on muutettu lisåämällä
eteen 4.

HKL on myynyt Vafian vm. I97G
z sisu (AEc) / wiima -busseja
Tanon liikennelaitokselle Viroon.
AU''dl old 643, U7, 7 1 1, 7'lg7'17
ja 71 9. Muudan yksityinen, Pka oli
e[sin HKLhå ostanut auton 639,
myi myö6 s€n Tarttoon.

9.2.
Aamuruuhka$sa,U1444.

11.2.
Bailiovaunu 15 veklaili Vallihn
ratapihalla- Vaunu oli vastamaa-
httu ja siiftä oli myös sarjansa en-
simmäinen yksipotuinen viroitin-
Vaunuun on tehty tåysreanontli,

ix*a yhteyd€sså t€lien ket opalk-
keja la iousiusla on korjaihu ia
saatu nåin vaunua iåykemmåksi
kulhiaksi. Vaunussa on myös en-
simmäisenå n€liakselisena uusi
Ediolaitteisto, pnka käynöönotto
on ennen ke€äliikennettai.

Neliakselisisla vaunuista ei kuulu
muden kovin imarielsvia utltish,
katoi66a on vuotoia ja vesi tun-
keutuu 4oMkimiin.

SYyd(lun 1 991 iålkeen on seuraa-
vat neliakseliset råyskorianu ia
tåssa jårjeslyksess.å: 2, 3, 16 ja 1 5.
Työn alla on nyt vaunu 25.

Vihreå nivelvaunu 88 ilmegtyi
aioon viikolla 8- Vaunu 87 vihenyy
seuEavaksi.

helmikuu
N€lhkseiisten siFine{u: Töölö6så
ykgi tai kaksi re€ervisså, yksiehkä
rumputyön alla. Vallilassa uusitta-
våm vaunu 15. Kod(ehssa loprJl
siten, ettå raiteilh 8 ja 11 ot/at lin-
ian l/14 noliaks€lis€l, raite€lla i2
linian Zvaund ja raileella 13 linFn
6 ruuhkavuorojen \raunut-

Salcisankavinoifimella varustet-
tuia neliakselisia vaunlia ovat ny-
kyäån nrot 1 -1 4, 'l I ia 23. Vuoden
vaihleessa oli vielå vaunussa 24
saksisanka, nrutta ei enää helmi-
kuun lopussa.

Vaunulon 2, 12 ia 15 hkaosassa
entisen Fahastalan koMalla sisä-
katossa ei enää ole liåmmönsäätö-
kahvaa, vaan tilalla on r€iållinen
tangofl paå. Reikäån sopiva tappi
löytyy ohjaämosta-

Koskehn råije 1 on vuoden alu$a
alka€n vai"åltu lilausap unuille.
Vaunujen iärjestys oli hdrnikuus-
sa: 320 Oa€ttu Vallilasta 12.1.),
157 (13.1.), 135 (14.1.),3i|2 + s05
(14.1-)iå352' (15.1.). 352'onollut
käytössä ernakoivan ajon kurs-
s€ilh hål4amnus-, reahioaika- la
jarrutusmalkakokeissa Koskelan
ralapihalla.

Vallilassa ovat edelleen \raunut
337, 339 F 362 vailla käyttöä ro-
mulusuhan alla, såhköt€kninen
osasto larvisee lisåtilaa ylähallis-

Aavistelhan, enå pari kolmg ne-
liakselista 1...30 sariasta muute-
laan pysyvästi koulwaunuiksi, jol-
lo,n koulukåyttöön jåän€et WS:l
romuleiaan.

Vaihe€fl löydyM vålitanko aihe-
uti vaunun 52 sui$umis€n Vallilan
yläpihalla, kun våunua oftiin p€-
ruuttama€sa ,aile€lle 9. Vaihde
kååntyi vaunun alla. Kiskoille se
saaliin o6in omin \&imin åll€ puo-
lessa tunnissa. Huonoimmal lii-
kennwaunri ja joutilåimmat kou-
lwaunuiksi olisivat kenties 9, 14,
1 9, 21 , 22 ia 24. Nåislå viimemai-
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ninu on kuljettaian kannalta melko
tomu.

Tänå vuonm kaikkiin 1...30 vau-
nuihin laitetaan hålytyssummeri
"veiäiä /anili", ioka soi ios ohlra-
mon ovi avalaan suunnaNaihto-
kahvan ollessa muussa kuin G
as€nnossä. sellainen on io vau-
nuissa 15, 16 ia 24.

Vaunus$ 23 on vielå nähty kehai-
nen lanwalo.

Vaunussa 63 on laittellen jäähdy-
rye ja ilmåsoj ipuhahimen 600
voltin tåsavinamootloril vaild€ttu
oikosulkumoottoreiksi, joita iaa-
iuusmuunaja qptåå la ohiaa !in-
nitettä niihin. Vaunussa on myös
staattinen muuttaia akun varaaia-
na. Vaunun asennus-työn ovat teh-
neet ABB Signal Oy F Oy Trans-
lech Ltd. Neliå vastaavaa hitteie
toa on lisäksi tilanu. staatisia
muuttajia on laitettu kahdelGaan
Nr I ia ll -vaunuihin la kyrnmenen
on tilauksessa.

Vaunujen 3l-70 saneeEus all(aa
kevättalvella ja työ vie viitisen
vuotta. Työ lehd,åån vallilassa.
Vaunuien ohiaamo uudistelaan,
siitå on F olemassa malli. Mallilh
on te9?altu laiesiiriBksh. ironh
sähköhinefta ulsitaan. Vaunujen
oleteflu kåyltöikä on ,lo vuotia ia
murnostyöt lehdäån rM vauoulen
tullessa keski-ikään. Muutoslen
hydy on tällöin rnahdollisirnrnan
suuri. Ensimmäinen nivelvaunu-
saria Nr I valmistettiin v. 1 9875.
Työn arviohinta on 500-000 mk
vaunulta.

MUUTA

Vantaan aikatallwihkossa ei vie-
läkään lunnualeta, enä on olemas-
sa seutulinla 97N Helsingistå Van-
taalle. Juli€t€koon liniakanassa se
serftåån on.

Helsingin aikalauluvihko ei aasen
keno kahdesta Helsingin sisäi'tä
liikennettå hoitavasta Vantaan lin-

iasla; nimittän 84 ia 87. Nåillä lin-

lcilla kelpaavat kaikki Helsingin li-
put välillå Mellunmåki (M) - Jako-
mäki jå takaisin. Niitå loilenkin
osaavat paikalliset l€Ynåä, muna
aikataulwihkolen ilea lienee se,
ettå siitä saa tieloå sekin satunmi-
nen matkailita, joka ei jo kaikt(ea
tiedå.

Tåhän liittyen ia kun neuvonlanu-
mero 1Ol 0111 on maksullinen,
halusin tedata millaida vastinetta
rahoilleen saa. Kysymys oli siitå,
enå milen Vuosaaresfia päås€e
mul(avimmin Jakomåke€n arkena
klo 8-9 välillå. Neuvoksi tuli
5lI + 77S. Se on hyvä, mutta vii-
meinen 519A Vuosaaaasta lålnee
ldo 7.10. Tietysli Vuosaaresla pää-
see ltäkåslokseen muilla busseil-
h la siehä €delleen 5191tä. KysY-
rnys oli lcrilenkin mukavimmasta
yhteyde.soe, iota ei sib tiedetty. se
ölisi nininäin olhn 78+84 (Vantaan
Liikenne), ioka ei vaadi edes s€u-
tulippua. Vantaan linja 84 ei ole
mikää turtla linja; lähtöjå on 20 mi-
nuuiin r,/ålein iopa viikonloppuim.
PiKu asiahan tuo on tok tåLssä

konkurssissa ja rahalh luli 6€n-
lään toiseksi paras newo. Ei sen_

tåån pantu kienämään keskuslan
kaunal

Erikoisinta asiassa lienee, että
Helsingisså on siis l(ahdet liniat 84
ja 87 ja etlå l€ikki neljå ovat vieLå

iopa metron liiq/ntålinioia, Jur'iJi-
sesti ei kuulosra hyvåhå.

Bussilinioien klpailunaminen al-
l(aa Hebingissä v. 1995. Tukhol
massa hlpailtneniin ,a kaupan ol-
lei$a linjoisra 37 vo iäi nykyiselle
SLlle, 63 % meni paremman tar-

iouksen tehneelle valtionrautatei-
den Svebuss AB:lle. Tästå tinnas-
ta saattaa tulla kova haasiala Hel-
singisqåkin. SLiå i viime elokuus-
sa lariouspyynnön seuraaville lii-
konnealueille; Lidingö, Ekerö,
Bromma, Söderlålle, Wa(holm,
Ribby, Osmo / Nynäshamn ja
Äkersb6rga.

Hebingin seudun liikenieellis€stå
tilasla on valmislund ulkornaisen
asiafiuntilok en tekemä seMtys-
ryö. Gööt€porilainen telsfil(an li-
serFiaatli Olot Gunnarson, wieni-
läinen tohtori Hemann lGoflacher
ia baselilaingn diplorni-inginööri
Nihaus Baumann tolesival mar-
raskuussa leMyn ia lammil(Inssa
julkistelun tutkmuksen mukåån,
enå Helsingissä investoidaan lii-
l€a teihin ia ollaan riippuvaish au-
toida. Hadoitettu liikennepolitiik-
ka on iohtanut irukl(oliik€nteen,
pyödilyn la jalankulun våhenemi-
seen la epåsutnaiseen Fukkolii-
kenteen kjlpailuas€rnaan. Se on
myos aihedtaout asutuben ha-

iaantumista, koska tavoineet, ko-
konaisnåkgmys ja yhteistlE eri
elint€n vålillå puunuvat. lGlmikko
€sittåå et€nkin raideliikentees€en
tehtäviå irwestointeja, koska se
edisläd kaupunkialueen tervenå
kehitystå. Joukkoliikenteen iulisi
painonua raideliikedeeseen ja
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sen voisi aloittiaa lånsisuunnan pi-
karairioreillä eli ligtf .ail -iå4es-
telmillä. (Kevytrailiotietermiä em-
me kåytä, koska onhan s€ kuiten-
kin raskaampaa kuin meidån ym-
månåmåmme raitiotieliikenne.
Lighl rail tarkoinaa nopeaa raitio-
ft|e, joka on omilla våylillåän kul
kevana linjaaakenbenaan kevy-
empää kuin metio- tai såhköjuna-
liikenne, muttaionka vaunut kulke-
vat larvitlaessa lrry6€ katuia pitkin
kulen tavanomaisetkin raitiovau-
nut ) Uikennemini€teriön toimeksi-
annosta tehdyssä selvitystyössä
lodelaan, eltå Hetsingin liikenne-
järjestelmät ovat autoliik€nteen
l@nnaha hwät, mutta huonot la-
hnkulkijoille ja adonomille jouk-
koliikenteen kåynäiille. Tulkimuk-
sessa ei ollut seMä vastauksia
s€uraaviksi toimenpiteiksi, muna
urautuneiden vanhakantaislen
aiatusten tuul€ttamiseksi se oli lar-
pdellinen.

Uusin s€ululiik€nneytniii eli Trans-
bus Oy on sama ku'n entiset Linia-
marka Oy + Vanhanlqdän linia Oy
+ Auto-Arvela Oy- Ornistalana on
Hennu T€hirentå.

LIPPUTARIFFIT

1.1.
Hinnat muunuivat, uudet hintatau-
lukot iulkaisemme seuEEvassa
numercsaa. Mainitaan M vain, et-
tå aikuisten kertalippu on I mlc 1 0
matkan konti 75 mk ia 1 vrkn mat-
kailijalippu 25 mk, 3 vrk:n 50 mk ja
5 v*:n 75 mk. Sarlal lin lål o{råt
lapsilta 4 mk, 25 mk, 12,50 mk, 25
rnk ja 37,50.

27.2.
Helsingin sisäsesså liikenteessä
otetliin kåyn6ön viikonlopun per-
helippu. Lippukokeilu keståå ensi
vuoden lammikuun loppuun. Per-
helipun voi ostaa Hetsingin sieåi-
sen liikenteen busseista ja rai-
tiovaunuista, HKL:n myymälöislå,
rnetroasemien ja Helsingin alueen
rautatieasemien kiosk€ista.Lippu
on katden rnatkan sarialippu, ion-
l(a yMellä leimalla voi kulkeå yksi
tai l6ksi aikuida sekä våhiitään
yksi 7-1 6 -vuolias lap6i. Lasten lu-

kumääåä ei ole rajoitettu, ioten
esimerkiksi "paniofippulunta" tul-
kee sillä edullisesti; kaksi isoa ja
!"aiklGpa sata kolkkapoikaa pilk-
kahinnållä. Lipugga on nonnaalit
vailncoiketdel. Molempia matkc
ja ei tarvits€ kåyttåå saman vii-
konlopun aikana. Hinta on 20 mk.
Lipun voimassaoloaika on huan-
taisla noin klo 5.30 alkaen sunnun-
tain yöliike.ieen loppuun maanan-
taim noin klo 2:een. Lippu ei kel
paa Helsingisså Ulinjoilla eikå
muissakaan seinubusseissa, mltt-
ta kyllä junissa.

VIRHEET

Raitiossa $1 992 sivullå 5 oli kirjoi-
tuwirhe: Roihwuoren teollisuus-
alue - Fautatientori linja on 82V
eikå 82s.

ULKOMAILTA

Kiöpsnhamim

Kööpenhaminan liikennehiloksen
bussilinFja on Klpailutenu vuo-
den '1990 kevå{åstå låhti6n. 'Påå-
l€uplnkiseudun Liikenneytiliölle'
eli HTlle t€kee urakl€a mm. yksi-
tyinei Unibus Rd€trafik ApS lin-
ioilh 22 ia 29. Unibt6 on aikais€m-
min liikennöinyt pelkäslåän lilaus-
liiker eessä Tanskassa ia muualle
Euooppaan Espaniaa my6ten.

Paranlaakseen kaupunkiliiken-
lgeo rnelkustusnukavuutta, uni-
bus hankki kevåällå 1 992 liniaa 29
vanen viisi Tanskan ensimmäistä
Scanh / Wiima -matalalatthbrrs-
siä

Trollhättan

Trollhåtle Buss ABlh on kåytöe
såån kolme Scania Nl13 / Wima
202 -matahlattiabusseia.

Gfin tepori

Linlebuss ABlla on Göötepodssa
kåytösså toistakyrnrnentå Scania
N113 / Canus City L -matalalat-

thbussela, samanlåisia kuin Van-
laan Liikenteellä.

Up€ala

'Moma sään ennustuslapaa...
Omaperåisimmän m€netelmän
satlui toinen kirjoinaiisra kuule-
maan raitiovaunumatkalla Upsa-
lassa siihen aikaan. kun tåmå
miellyttävä kulkuneuvo vielä oli
olemas6a. Odotellaessa loista
Vaunua loputtoman kauan lumisel
la Pyhån Eerikin torilh kehittyi €ru-
silhlh seuraava keskustelu:

Kulietlaia (tömistellen jalkojaan
låmpimikseen): I'to nyt ei laryitse
buan enää Ble a. Tulee laufua.

Matkuslaia (välinpnämättömästi):
Vai niin.

Kutidtaht Huonaan sen Eiteista.
Ne ova Enään mustia, ja silloin
tulee aina sään murtos.

Ja muutos tuli tod€lla ja se tekj
vallavan vaikutuksen lllevaan
meteorologiin. "

tutluri Sinriliå, Bengt Thorslundi
Pudeftijan sååopas. Ki.iaytttymå
1963

AVUSTUKSET tulivat lållå kertaa
seuraavilla, ioille kiitokset:
Miklo Alameri, BYtrafik, Tom Hei-
no, Taurp.Juhani Låppi, Juhana
Nodlund, Låri ttylund, Ari Oksa,
Juhani Poussa, Jonna Rauhala.
Sakari K.Salo, Aamo Salonen,
Risto Vormala.

Huomasifto, että itain jä puunu-
maan. Sen voi vielä koriata s€u-
aaavass,a numerossa. På,iiepy-
såkki toimitetaan yksinomaan toi-
mitukselle lähetettyjen uutisten,
havai ojen ja avuslusten perus-
teella. Monomme oni Jos ,äel ai-
heellbeki l<a|oa jostain havain-
nosbsi h{ftdustoveillesi, niin 6e
kelpaa nyos Päaewsåki e.

Railion Pääepysåkin osoite:
Afto Hdlitan, puhelin (9O) 321 06
tai postitse osoinee a
UaftbVAfie 40, 00950 Helsinki..
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