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MATKANTEKOA MUNCHENISSÄ

tol(sli Kimmo Nyhnder
kwai Markku Nummelin, Kimrno
Nylander ia Jorma Rauhah

Eteläisessä Saksassa, Baiierissa siiaitseva Mtnchen on 1,2 milioonan asuk-
kaan suurkaupunki. Yhtenäisen lippuiäriestelmån kattavalla seutuliikennealu'
eella, ionka pinta-ala on 5500 neliökilometriä, on 2.4 milioonaa asukasta'

iiiiinohgnissä liikutaan
raitiovaunulla, bussilla,

m€trollå ia iunalla.

MVV

Miinchenin liikennelaitos
(Siadtwefte Mgnchen Verkehrs-
betriebe) liikennöi kunnan sisäi-
sessä liike eesså busseilla, rai-
liovaunuilla ja metrojunilla. Seu-
dullis€ssa bussiliikenteessä trä-
liikennöitsilå on Regionatuerkehr
Obebayem (RVO). S€n lisäksi
seduliikennettå hoitaa 46 muuta
kunnallista tai yksityislä bussiyh-
tiötä. Eräs näistä on Mrlnchenin
liikennelaitos, lolla on yksi sedu-
linja. Länsi - Saksan liittorautatiet
(DB) hoitaa lähijunaliikenteen (S-
Bahn). Lisåksi muutamat osuudet
DB:n junareiteislå kuulwat seu-
dun yft eisiadftin piiiin.

Vaild€ liikennehitos virällisesti
hoitaakin koko Minchenin sisäi-
sen bussiliikerneen, voi iollakin lin-
ialh ioskus eillissopimuksella lii-
kennöidå yksityisen yhiön busse-
ja,

Kaikissa liikennehitoksen kulku-
välineisså on påevädnä sininen.
Vanhemmissa busseissa ia raitio-
vaunuissa on lisäksi kermanväriä,
uudemmissa valkoista ja mustaa.

Liikennevälineet ovat yleensä erit'
läin siisleiå - töhenyksiå ei ole.
Poikkeuksena lotloJt S-Bahnin ju-
nal, iotka on sotkettu spraymaa-
Ieilla melko katlava$i.

Jälleen keran, myos M[nchenin
kohdalla, on kehutlava kaupungin

Fukkokuljetusvålineitå. Vuorovålit

Liikennelahoksen mataklattiabrcsi o 4aos MAN NL202 Max-webep
Plaein pysåki ä EinsteinstraBela. KN 1 .7.1 993.

Histofiaa ia nvkvDåivåä
ovat hämmästyttåvän tiheitå, mat-
kuslajainformaatio on korkeata-
soista ja matalalatliabusseja on lii-
ker ees€å paljon. Seutuliikenne
organisaatio iulkaisee joka loinen
kuulqusi ilme,styvåä MW-Tde-
graf {iedotuslehteå, jota jaetaan
liikennevålineissä. Toisaalt6 voi-
daan myös sanoa, että eilaisiin
rnalkalippuihin tutustuminen vie
aikansa, useamrnan påiväfi voi-
massa olevaa turistilippua ei ole
eil€ liniakartta ole kovin selkeålu-
larinen. Linjakarttaan ei myöskåån
ole merkitty vyöhykeraPia, vaan
ne nåkyvä erillis€stä Wöhykekar-
lasta. Mutla kokonaisaruosana

loukkoliikenteeslä on l(litenkin
selkeåsti plussan puolella.

Monchen on peru$enu won-
na 1158. 1 860-luvdh abinivat en-
simmäisel hevosomnibussit lii-
k€nnöidinså. Toinen liikennöitsijä
rakensiomia reinoiän varten kis"
kot ja näin vuonna 1 876 alkoi kau-
pungissa hevosrailioliikenne. Rai-
tiolinial sähköirtettiin vuosisadan
vaihte€€sa la vuonna 1907sy yi
Mrlnchenin liikennelaitos, kun se
ofti raitiotielinjat hoitoonsa. Buss!
liikenne alkoi lg3cluvulla, aluksi
postin liikennöimänå, sittemmin
kaupungin hoidossa-

Maanalaista rautatietä Mdnche
niin suunniteltiin jo lgoGluvun al-
kupuolella, mutta tukemattomien
esteiden takä hanke aina vain vii
våstyi. Vasta vuonna 1 964 nåytet-
tiin aiatukselle vihreåå valoa ja
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MAN-nivelbussi nrc 5506 Mtnchenin eläintahan pysäkilk.
KN 4.7.1993.

nujakin on jo saalu liikenleeseen
kaksi kappaletta.

Bussjlijkenteesså aletaan tavalli-
silla kaksiakselisilla- sekå nivel-
busseilla. Matahhniabusseia on
ainakin liikennelaitoksella kåyte€-
sä häm rnäst)^tävän palion. Liiken-
nehitoksen bussilinjojen yhleispi-
luus on 429 kn ja seutulinjojen
noin 3300 km.

llruutama sana
raideliikennekalustosta

Mincheniläisiä €itiovaunuja
on kolmea päåtyyppiå. P-tyyppi
koosluu neliakselisista nivefuau-
nuista (P) ia peråvaunuista (p). Ve-
tovaunlrssa on kaksoisovi edessä,
niv€len molemmin puolin sekå ta-
kana. Peråvaunussa on kolme
kaksoisovea. Yhdistelmässä on is-
tumapaikkola 82. P-tyypin vaunuia
on huippuaikana liikenteessä 32
lel. Ne on valmislettu wosina
1 96+68 paikallisessa Josef Rath-
geber AG:n vaunulehtaassa

Kolmiakselinen M-tyyppi koosluu
vetovaunusta (M) la perävaunusta
(m), ovet ovat mol€mmiqsa 2-2-2.
lstumapaikkola on 56 heng€lle. M-
vaunuja on liikenteessä enimmil-
lään 65 yksikköä. Ne on myös val-
misteflu Rathgeberillå siten, että

metron råkennustyöl kåynnistyivåt
1. påivånå helmikuuta 1965. En-
sirnmäisen pohjois-eleläsuuntai-
sen osuuden piti olla valmiina
kymmenessä vuodessa. Minche-
nin saama olympiaisännyys vuo-
delle 1972 anloi kuitenkin raken-
nustöille huomattavaa lisåpotkua

ia io 19. lot(akuuta vuonna 1971
metro aloitti liikennöinnin ensim-
mäisellä reilillä Goetheplalz - Kie-
femgarten. Tåmå osuus on nykyi-
sin osana liniaa U6 ia käsinää 13
asemaa.

Vuosi 197'1 oli myös toisella laval
h merhttåvä Mtinchenin Fukkolii-
kenteen histodas.sa, sillä sinå
vuonna, 5. huhtikuula, pemstettiin
seutuliikenneorganisaatio Minch-
ner Verkeh6- und Tarifveöund
([4W). länä påivänä MW sekå
organisaalion tunnus ovat läsnä
jokaise-ssa Miinchenin joukkolii-
kenteeseen liitrtyvåssä ashssa.

Juuri ennen olympialåisia vuonna
1972 saatiin valmiiksi metroyhteys
Olympiakylään.

Sen jålkeen metroliikenne on laa-
jentunut vahavasti. Se käsittåå kir-
ioitushelkellä (kesä 1993) 68 ase-
maa ja verko.ston pituus on 61 ki-
lomelriä

S-junat ovat tänä päivänä myös
erinäin merkitlåvå tekiiå nimen-
omaan seutuliikenteessä keskus-
lan ja l€ukaisempien esil€upunki-
en vålillå. S-junilh on asemia 137
ja ve.koston pituus on 405 km.

Raitioliikenteen merkitys on viime
vuosilqmmeninä våhentynyt,
mutta liniakilometrejå kedyy edel-
leen 72 ja uusia matalahniavau-

Linhn 19 B-natalabftiauaunu 2701 Maxinildn StaBe a. JB 1O.1.1993.
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(N4) 240G la (m) 340Glwd ovat
peråisin vuo€ilta 195S59, (M)
250G ja (m) 3500- luvut vuosilta
196+64 ja (M) 2600-luku wosilta
1964-65

M- ia P-vaunuissa istutaan puu-
penkeillä. Vippimallisissa ovissa
on automatiikka ja ne avataan ul-
koapän tullessa itse painonapilla.

Viimeisin uutuus raitioliikenteessä
ovat l(aksi MAN-rnatalalattiavau-
nua. Nåmå kaksiniveliset vaunut
oval saaneet wppitunnuks€n R.
lstumapaikkoja on 64 hengelle.

Metron pienin yksiktö koostuu
kaksi vaunua käsittävåstä vaunu-
parisla, kjten Helsingissåkin. Yh-
desså vaunuparissa on 98 istuma-
paikkaa. Metrojunh on kahta tyyp
piä. Liikenne aloiteniin tyypillä A.
Uudempi malli B otettiin käyttöön
vuonna 1 982. Se on tehollaan ja

MB O405N linja a53, P nz-
rcgenten StaBe. KN 3.7.1993.
mitoihaan låhes A:n lGltainen,
mutta lekniikaltaan sekä dkomuo-
donaan nylqaikaisernpi. Melro-
vaunupareja on Mlnchenissä
huippuruuhkan ail€an äjossa 21 0
kappaletla. Vaunuja ovat rakenta-
neet seuEaval tehtaat: Ralhge-
bec Waggon- und Maschinenbau
GmbH, rnyöhemmin Messer-
schrnidt-Bölkow-Blohm GmbH
(MBB), Donauworth; Orenstein
und Koppel AG (O&K), Berliini;
Maschinenfabik Augsburg-Nom-
berg AG (MAN).

S-Bahnin junarunko on 67,4 met-
riå pitkä ja sieliä on istumapaikko-
ja 194 matkustalalle, Runkoja on
liikkeellä 183 kpl.

M B OSOSG a ive I buss i Ayn p iazent ru n i n b uss ite m i n a ali ss€.
KN 1.7.19 .

Bussikalusio lahftiamalli on Mercedes-Benz
O405N. Se on hyvin paljon
MAN:in kallainen, mutta siinå on
mm. käåntöovet F lastenvaundjla
on keskiovia vastapätä.

Loput kaupungin busseista ovåt-
kin sinen perinteisiå, pona a ka-
vunavh malleja. Kalugosta löW-
vål mm. vanhemman standardin
mukainen MAN-nivelauto sekå
Neophnin kaksjaks€limalli. Sinen
on lgTGluvun standardin mukai-
sia Mercedes-Benz -nivelbusseja
lr MAN-kakshkselimatleia.

Tavalligen bussien ovijäriestys on
2-2-0 ja nivelmallien 2-2+2-0 ja

M-noottorivaunu 2461 (vm. 195G59) penssäån
npeÅuaunu 3485 (vn. 1956-59) Sendlinget Toilk. JR 10.1 .1993.

Liikennelaitoksella on kolmen-
merkkisiä busseia. Yleisin on
MAN, ioita löytyy sekå kaksiakse-
lisena ettå nivelversiona. AFnkoh-
taisin bussimalli on MAN NL 202.
Se on modemi målalalania-auto,
jossa on takamooflori, Voith-vaih-
teislo, kaksoisovi edessä ja kes-
kellä, mutla ei lal€ovea (vippi-
ovet). Lasrenvaunl/pyörätuolitila
on auton oikealla sivulla keskiovi-
en etupuolelh. lstuimet ovai muo-
virunkoiset, kangaspåållysteiset,
istuinosahaan melko mukavat,
mutta selkänola on hwin matala.
Toinen kaupungilla liikkwa måla-
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P-vaunuista (lähinnä 3027) l@oftu juna linja a 25
GroBhe$e lohessa. ilN 20.2. 1 985.

kääntöovet. Kuten Helsihgissäkin,
vanhemmissä buss€issa on ovis-
sa sulkeutumisautomatiikka, mut-
ta uudemmissa kuljettda avaa ja
sulkee ovet. Kunnan sisäisillä lin-
joilla on åFssa kaikkiaan 508 bus-
sia, Pisla 154 on nivehutoja.

Seutuliikennebussien valikoimas-
sa on edellisten merkkien lisåksi
myös Setra. Autot ovat puolituris-
leja tai katureita tai näilen sekoi-
tuksia. Ovijärjestys on yleenså 1-
2-0. Seutubussien lukumäärå on
n. 400.

Matkustaiainfomaatio
liikenn€vålin€i*sä

jä{estyksessä, alapuolelle on
merkitty vaihtomahdollisuudet jo-
ka pysähn kohdalta. Lisäksi kul-
iettaia usein vielä kuuluttaa pysä-
kit. Se, saako kuulutuksisla mi-
låän s€tuää, riirpuu paljon kaiutti-
mien kunnosta, kuliettaian ään6n-
kåytösiä, kuljeflajan rnuneesta,
ympäristön häariöäänidå, matkus-
taian saksankielenlaidosta jne.

Liikennehitoksen uudemmissa
busseissa on edessä ia oikealla
sivulla suuri pisternatriisikilpi, jos-
sa on linjanumero ja ajosuunnan-
mukainen måårånpää. Tal€na ja
vasommalla sivulh on linjanume-

P-tywin vaunu ntu 2026 (vn. 196&68)
Kadsp ktzilk. KN 2.7. 1 993.

Bussin sisållå on edessä näynö-
taufu, F6sa ltlkee seuraavan py-
säkin nimi- Teks,ti ei vaihdu auto-
maatiisesti, vaan kuljettaja tekee
vaihdon ornan näyttölaineensa vä-
lityksellå. Kuljettaia voi lisäksi kuu-
luftaa pysäkit, ps sattuu sillå pääl-
lä olemåån

Keskiovien kohdallä vas€mmalle
puolella on myös busseissa reiniä
kuvaava pysäkkilista vaihtomah-
dollisuuksineen.

Vanhoisga busseissa on edessiå ja
sivulh rullakilpi, iossa on reitin aio.
suunnanmukainen paätepaiklG.
Beittikilven vieressä on pieni lin-

Raitio\raunuisså on edessä lin-
ianumeron li.säksi mainittuna linian
ajosuunnanmukainen määrän-
pää. Sivulh on linlanumeron lisåk-
si moiemmat päåtepaikat "ia takai-
sin'. Siwhlpiä on yleensä väh'n-
tän kaksi yhdessä vaunussa.
Vaunun ta{(ana on vielä kenan lin-
janumerc ia ainakin uudessa ma-
talalattiavaunussa on linjanumero
myös vasemmalla siwlla.

Sisällä vaunussa saattaa rnyos ol-
la vastaava linjanumeron ja pååte-
paikat sisåltåvä klpi. lärkeamrnån
informaalion matkustamossa kui-
lenldn muodostaa keshovie rres-
tapätä katon.ajassa oleva pysåk-
kiluettelo. Kilvessä on reitti esitetty
yhlenä vaakasuorana viivana. Vii-
van yläpuolella on mainittu pysåkil

Etualalh metrciunan vaunu 7333 (vm. 1982-83) OlynpiazentNnin
asemalla. MN 1 2.2. 1 985.
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Sisäkuva nit ia /au nusla'
Ktt 1.7.1993.

hnunerohlpi. Keulan linlanumero
;n €destä katsoen reittitekslin ol-

kealla iå siis kadun Puolella eikå

iallGkåytävän puolella kuten tav€F

iis€sli. Adon takana on vlela n-

janumero.

Sisällå ei ole seuraavan PFähn
nävttöå. rnutta F aikaisemmista
kuikwålineistä tunu pysäkkiluette-

lokilpi on Paikallaan. Ja saattaa

kufätaiakin ixain Pysakeistä maF

nita.

Metroissa ia S-junissa on edesså

ia takana liniarunnus sekå alo-
'suunnanmukainen määrånpaa'

Asemahiturilh olevaan tauluun tu'
lee muutamaa minuutl-la ennen lu_

nan tuloa linjatunnL6 ia måååase-

ma.

Jota matkustaia löYtäsi halua-

mensa kulklsuunnan mukais€lle

laitutille, onopasteissa esikaupun-

oin suunnassa Yleenså mainlttu

iavalliseen tapaan linian päåtepal-

kån nimi. Koska kaild<i metroliqal

kulkevat pääråutatieaseman kaut-

h on keskustan suunnassa suun-

taidtuissä kuitenkin aina Fåårauta-
fieas€ma. ia vasta sen iålkeisella
osuudetla reitin Päåteas€ma Ama

ei suuntakilvissä kuitenkaan va[-
tämåtlä ole måinittu PäätePa[Gn
nimeå, sillä Ps aserna[a ruxee
esimerhksi kaksi liniaa' el nana

lGhta reittiä erotelh. vaan suuna-
kituessä on sen aseman nlml P-

hon molemmat linial aiavat Yhdes-
sä ennen haarautumidaan
vaunuien sisälla on ovien kohdalh

kafita metro- ia S-iunaverkodosra

ia kuliettala kuulunaa aina seuraa-

van aseman nlmen

äE il8 16 U5;11 25

T emweatttt u

3fi-C!C ?.5 JB3, r-ift!

Mifichsnin k€skustassa on raF

fiovaunuilh ja buss€illa kåYtössa

\,/anhan- ia uudenmallisia PYSäKK-

kilpiä.

Vanhassa rahiovaunupysähsså
on vlimDänä PYsäkkimetkki; k€Ra-

oohiaioen vihteällä reunu$enu
l-6wa iossa H-kriain. Ympvran

äaiiroteita on suuri valkopohFr-

nen kilPi, iossa on maininuna PV-

såkin nimi. Nimiklven alla on rol'
basia vaunun kulkusuuntaan

ä*inw"t uittt"apottlai"et ti'"xtt
iokainen liuska sisåltåä keltaF€lB

iekstillä YMen linian numeton F
määånPäån.

vanhanmallis€€sa bussipysäkisså
on hiukan erimallinen ken€-unrea

ovsåkkimorkki, F6sa H-lunnuksen
iisåksi lukee vielä'liikennelaitos-'
PvsälkirnerKiin on ripustefiuna

lkoinen suorak€heen muotolnen

kilDi, iossa on py.säkin nimi Linia'

tiust<å ovat kn€n raitiovau-

nupysåkeisså.

UudenfiEllisen rait-lo- ia bussipy-

säkin teksli-informaatio on valKo-

oohiaisissa kilvissä, pisia ylin on
'nefiånmuotoinen sisältäen kenaF
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sen vihreåreunaisen ympyrån,
jonka sisällå on vihreå H. Seuraa-
vassa suorakaiteenmuotoisessar
hlvesså on pysåkin nimi. Sen alla
ovat, samaan tapaan kuin suo-
messakin, liuskåt joissa on linia-
numerc ia pååtepaild€. Nåiden
ahpuolelh on sitten muu pysäKi-
informaatio.

lärnä muu intormaatio sisåltåä
M[nchenin sisåvyöhykke€n vyG
hytel€rtan, ulkowöhyld(eir€n
kartan sekå pysåkkikohtaiset ai-
kataulul. Molemmista vyöhyke-
kartoista ilmenevåt myös keda-
maksun hinnat ed wöhykkeillå,
kuinka monta leimaa menee sar-
ialipusta eri vl/ohykkeillå ine. Py-
såkhkohtaisesta aikataulusta nå-
kee lisälsi kaikki linian pysålit ko.
p]4såkistå eteenpäin, sel(ä mafl(a-
a*rt nåille pysähdyspaikoilb. ry-
såkillå voi myös olla lippuaulo-
maatti.

S€llaisilh pysäkeillä, ioilla p!4€lF
tyy vain seutubusseja, on infor-
naatig yleenså !'aalimatomam-
paa. Pysäkkimerkisså saaliaa ltr
kea ytltiiin nimi, multa pysåkin ni-
meä ei våltlämåttä ole mainittu.

Miinchenin sisåisillå bussilinloilla,

Fita kaikkå aiaa normaalisti lii-
kennelaitos, on nuanerot 3t - 98.
Poikkeuwuoroilla ei kåyteLå liså-
kiriainta sisåhäviä tunnuksh, mn-
ta iidsnkin reinien rinnakl€islin-
ioilh on sata numeroa suurenpi
lunnus, esimerkiksi 85 / 185. Si-
såisiä bussilinjoja on 75.

S€rdulli$en linioien tunnuksel
liikkuvat vålillå 2l0 - 975, ja reitt+
iå on 167- Sataluku måänä]rtyy
sen mukaan, minkå kunta-alue€n
linia6{a on kys€.

Metroa ia S-iunia osinain kor\,/aa-
villa yölinFilla on tunnuksel Nl -
N12 (5 liniaa)-

Lisåksi on vielå Helsingin U-linjo-
jen tapaisia, seudun ulkopuolelle
meneviä .eineiä, jrtlh l€ytetiåån
yhteistarif f ilippula seudun sisäisil-
lå matkoilh. ]älhisb liniola on
seitsemän ja niille on anneltu ne
Iinumerois€t tunnukset.

Melron linjalunnuks€t ovat U1 -
U6 ja S-Bahnilla S1 - s8 sekå
s27.

(Bartar0 sekä kuukausi- ym. nåyt-
rölipuille ornansa (ZeitkartedariD.
nhpåisesti kaupungissa kåyvålle
on tårkeåmpåä tutu$ua ensiksi-
rnainittuun. Nåynölippuien Wö-
hykkeet perustuvatFssain mää n
kerta- ja sarjalippujen vastaaviin,
muna erl maksualueiia on run-
saasti en€mmån.

Kätei$arifiissa (siis kefl,a- ym. li-
pd) on Monchenin seutu iaettu vii-
teen mak$Elueese€n. lcsk€bin
nåMå on sisåWöhyke (lnnen-
.aum) Fl(a ldsiltäå pääashllisesti
Mlnchenin kunrEn alueen. Sitä
ympåröi neliän rnuun vyöMkeen
"ulkoalu€f (Aussenraurn). Ulko-
vyöhykked ovat rengEsmaisia,
såleiltäisiå Wöhykeraioja ei ole.
Jos siis tekee ympyrånmuotoisen
malkan liikkuen koko aian samalla
saee å keskElasta, pysyy t€ori-
assa jatkuvas{i sarnalla Wöhyk-
keellä. Kåytännosså lålhisla mar-
kaa ei kuitenlGan voi teMä ko\rin
pitkåån yhdellå l(llkuneuvolla. Li-
puissa on kyllå vaihtoaikaa pitkäs-
tikin, mutta tadffinhatiid ovat pi-
ruuksissaan kiehäneet tekemåstå
vaihtomatkaa keno- tai paluu-
suunnassa. Jos taas tekee uloim-
rnaha Wolrykkeeltå låhtevän mar-
kan keskustan läpi alue€n tois€lle
reunalle, luleesilloin matkustettua
useammalla kuin viidellå yyöhyk-
keellå. Viiden vyölrykkeen laksa
on kuilenkin korkein perinävå
makeJ. SisåvydMe on melko
haia. KaiKi raitio-, metro- ia lii-
kennelailoksen bussilinjat,siläyh-
tå seutulinjaa lukuunottamatta,
liiKr!'/d ramän yhden vl6hyk-
keen alueella.

Wöhykehintoien lMksi on vielä
kåytösså lyhyen matlGn hinnat.
Lyhytmatkaksi laskelaan neliå py-
såknvålä bussilhtai raitioveunul-
la, tai l€ksi asemaväliä metrolla
tai S-junalla.

Lippuautomaatisla tai liikennevåli-
neistå osletlavia matkalippuia on
kolmea lajia: kedalhd, sartalipd
ia paivålipd.

Aikuislen kenalpun hifia vaihteli
kesållä 1993 Wöhykemäå€stå
rijppuen 1,50 - 15 saksanmarl€n
välillä. Lasten keialipulla on vain

Liniatunnul(s€t

Railiolinioille on varattu linia-
numerot 12 -27 (yhdeksän liniaa).

Lippuiäriestolmä

Monchenin seutu on iaetlu
maksuvyöhyld(€isiin. \ryöhyke-
systeemejå on lGksi erilaista: ker-
la-, sarja- ia påiväipuille omansa

Saksan liittoatojen 42Fsalan såhlöjum linjalla 56
lhc!<erbtucken 6endla. MN 11.2.19A5.
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kaksi hintaa, lyhytmatkada kah-

teen wöhvkke€seen 1,30 ja kol-
mesla 

-vyöhykke€stå 
ylöspäin 2'60

DM. MUnchenisså myös koililla on
lastenlipun taksa

Automaatista osteltu lippu Pitäå
aina erikseen leimata bussin / rai_

tiovaunun leimaushineessa tai

m€tron / S-iunien asemien portilla'

läån leimaushineeseen. Vail&a

matkaan siis tarviltaisiin useåmpi

raitia niin leimauksia tapahtuu vain
vksi ia leiman ahpuololh olevat
i\rhiäi raidat ovat mvös io siis käY-

tAnyiä. Lyhylmatkäan vaaditaan li-

ousta vksi raita, yhden wonyK-
i<een matkaan kaksi, l€hteen neF

iå. kolmeen kuusi, neliään kah-

deksan ia maksimimäårå Yhtä

IrÅennalinen PY,äkki
KN 1.7.1993.

matkaa kohti on kyrnmenen raitaa'

Lapsilla ia koirilla on yksinkenai-
s€mDaa: kahteen vyöhykkeeseen
a$i laryitaan Yksi raita ia siitä

eteenpäin kaksi.

Lippuiä saa aulomaanien lisåksi

bussinkuljettalilta. Raitiovaunun-

kuliettaiat eivät myy sarialippuia'
muna ratikoiden Peravaunussa on

usein lipPuadomaatti-

PåiväliDou on voimassa aamuyh-

deksäåå vöhon klo 4:ään viikon-

loDDuisin rnyös lo ennen Yhdek'
sää Yhdellä aiklli$en päivälipulla

voi matkustaa viisi henkilöä, ioista
tosin vain kaksi saa olla yli 1 8-wG
tiaita. Lisåksi mukana saa olla vie-
lä vksi koira. oman Perhoen 4 -
lTjvuotiaila lapsia saa olh muka-

na enemmänkln.

Päivälipun hinta ei vaiMu ioka
wöhvkkeellä, vaan niitå on kol-

mea lalia: pelkästän sisäWöhyk'
keellä kelpaava lippu maksaa
kympin, pelkästäån ulkovyöhyk-

keellå kelpaava saman veran F
koko liikennealueen kortti rnaksaa

20 DM. Päivälippula voi o$aa liP
ouåt tomaaleista ia ulkovyöhyk-
lei ä liikkwista seuubusseista
sekä myös hotelleista' matkatoi-

mistoi$a ine. Påivälippu on perus-

malliltaan aivan sama kuin kerta_

lippu. Oslettae-ssa lippuun tulee
käWötarkoituksen mul(alnen leF

malunnus. Tämäniålkeen kortti on
vielå leimattava l€imauslaineessa'

ioten niin påivä- kuin kenalippuia-
kin voi ostaa etukåteen myöhem-
påå kåyttöå varten.

Keda- ia saGlipuissa on vaihto-
oikeus. Vaihlomatkaa eisaa tehdä

paluusuuntiaan. LiPUn leimaus on

Ivhvtmatkalla voimassa tunnln' yn-

åeiwohvkkeen matkalla kolme

tuntia ia kahdesla WÖhykkeestä
yldspåin neliä tuntia.

Kuukausi- Ym nåYnölipuissa on
mvös useimmilen voimässa oF

k;us kuliettaa mukana tietty mä-
rä lapsia ilmaiseksi ia omia iapsia

rajoituksetta.

[tatkustaminen
liikonnovålinei$sä

Mllnchenin joukkoliikenteesse

on Däåsåäntöisesti avoin rahas-

tusiårjestelmä. Flaitioväunun ovel
avataan itse ulkoapäin napista
oainamalla. \bunuun voi Periaat-
i."ssa nousta mistå tahansa
ovesta. Mikäli aikoo kuitenkin os-
taa kertalipun on noustava edestä
ia asioitava kuliettaian kanssa
'Joissakin 

Peråvaunuissa on taka-

ovien luona lippuaulomaatti, iosla
mvös voi lipun ostaa. LiPunmYYn-
ri;aikan kohdalla on vaunun ulko_

ouolella valkoinen K-kiriain vih-
|..etta pot'jutt.. Jokaisen oven

Uanhan nal lin e n Wsäkk i.
KN 1.7.1993.

SarialiDu muistuttavat hieman

He6inbin vastaavia Aikuisten li-
Dussa on tilaa kahdelletoista leF

malle. lasten lipussa kahdeksalle
Leimapaikkoien (tai raitojen) nu-

merol kulkevat alhaalta ylöspäin'

Aikuisten lipun hinta oli kirioitus-

aiankohana 14 ja lasten 7 50 Dl\'l'

Lipun kåWö onkin sitlen oma lu-

kunsa. Se niminäin lapahtuu silen
että liousta lasketaan alhaaha
vläsoåin se mäårä rahoia iotaleh-
iävån matkan wöhykemåärä vaa-

tii. Sen iälkeen ylimääräiset raidal

taitetaan lipun alle ia liPpu lyönn+
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kohdalla on yleensä leimauslaite,
losså ennakkoon osietun kertali
pun, sarialFun tai päivälipun voi
leimata. Leimauslaineiden pail€t
nåkyvä myös vaunun ulkopuolelta
kettapohiaisisla tanoista, ioissa on
musta E. Sarjalipun leimaukseen
liittyvä askanelu on ldsitelty io
aiemmin lippujårjestelmän yh-
teydessä.

Reilin vanen pysål*ien nimel nä-
lryvät melko selkeåsli, ixen rnat-
l€n edistymislä on helppo s€urata
vaunussa olevasta pysäkkiluette.
losta. ltun kuljettaia vielä useimmi-
ten kuulutlaa pysäkit, on myö€
poislumisplrsåkin havailseminen
helppoa. Pysåhtynismerkki ann+
laan oven vieressä oleva$a napis-
ta, jolloin oven viere€n tulee teksti
'Zug Mn".

Liikennelaitoks€n bnsseissa on
etu- ja keskiovi, nivelbusseissa
vie{å yksi oviaulko nivelen tal€na.
Buss€ihinkin voi vaimiin tai leinat-
tavan lipun kanssa nousta mislå
tahansa ovesla. Kuitenkn kef'o 20
iäke€n tapahtuu sisåänkåyni vain
etuovesta. Jos matkalippua ei vie-
ä ole, se ostetaan kuljetalrlta.
Kuliettaja ei anna vaihtorahoja kå-
tegn, vaan ne tippu\rat rånniå pit-
kin l€ukaloon, iosta matkustaia
voi ne poimia. &asin ulkopuolella
on raitiovaunuien tapaan K- ja E-
lanat osoinamassa "l€ssan' ia lei-
maushineiden paikkda. Vanhem-
missa busseissa kulj€ttaia hoitaa
etuovea, muut ovel avaavat mal-
rustaial painompilh. Uudemmis-
sa busseissa kullettaja avaa ja sul-
kee l(aikki ovel.Raitbvaunuien ta-
Paan myös bus$issa on helppo
seurata matkan kulkua ia OÄäl(ki-
en nimiä. Poistumispysåkin ha-
vails€minen ei piläbi olla kovin
vaikeaa. Erityisen helppoa se on
uusissa matalalaflhbussei$sa,
iois.sa pysäkkiluettelon ia kuulu-
tuksien lisäksi on vielå seuraar/an
pysåkin nåylto auton etuosassa.
Koskahar Suomessa matkustaiia
siunataan tällaisilh asioilla?

Pysähtymismerkinantonappeja on
lähes iol€isessa tukitangossa.
Nappia painettaessa lulee seuraa-
vaa pysäkkiå osoittavan kilven vie-
reen pienenpieni "Wagen hålt'

-teksti. Raitiovaunujen ia bussien
pysähtymismerkinannosla ei kuu-
lu mitään kilahdusta, summeria iai
muuta åånimerlkiä.

Sjumn tai metroaseman porttia ei
saa ohinaa ilrnan voimassaolevaa
nafkafippua. Keda-, sada- tai påi-
vålippu oslelaan automaaiista.
Kertalippukin tulee koneesta lei-
maananomana, loten se on muia-
lettava vielä t)dnläå leimauslait-
teen nieluun. Asemien opasteet
oval melko sslkeitä, jumn kulk!
suunnan selviltåniseen liittyvåstå
problemaliikasta oli io puh€tta
matlostaiainf onnaaliokappale€s
sa. l-åiturin yläpuolelh olevaan
opastau,uun lulee pari minuuttia
ennen saapuvaa junaa sen linja-
tunnus ja mää'iänpåå. Sen siiåan
s€lhina, ioissakin kaupungeissa
esiintyvåä käytäntöå, ettå kilpi il
moi[aisi myö6 sen kuinka monen
minuutin päåstä seuraava iuna tu-
lee, ei M0nchenigsä osunut sil-
miin- Matkustamossa on ovien
kohdalla kanta rn€tro- ia S-juna-
verkososta. Kuljettaia mlos kuu-
lutlaa asemign nimet. Kuulutusten
suhteen on kuitenhn huomattava,
että seuaaavan as€man nimi ilmoi-
tetaan heti edellisehå lähdettyå.
On siis myöhåislä odonaa enää
loulutusta siinä vaiheessa, kun iu-
m alkaa låheGlyä asemaa. Us€in
on myös lähe6 mahdotonta saada
selväå kuli€tlåian puhe€sta. Kos-
l(a asemia on erityyFisiå, ei kos-
kaan iumsta poistuttaessa voi etu-
kåteen tielåå l(lmmalh puolelh ju-
ma laituri on. On siis parasta tatk-
kailla alkuasukkaiden kåyttäyty-
mislå.

Lopuksi

M0nchenissä ei ole raitiovau-
numuseota, muna maailrnaokuulu
tekniikan museo Deutsches Mu-
s€um sisältäå ripauksen raitiotei-
denkin historiaa, tosin ilman oikei-
la vaunuia. Myosl€,ån Fukkolii-
kennettä kåsitteleviä kirjoia tai
esineftå ei ole saalavilh kovir hel-
posti. Aikataulukirjankin löytymi-
nen oli uskornafioman vaikeåla,
kun MVV:n neuvonnasta k€hotet-
tiin kysymaän hriakaupasta, kirja-
kaupassa newottiin lehtikioskille

ja lehtikioskilla taas MW:n neu-
vontaai. Tcrivota\rasti tållaiset s€i-
kal eivät kuitenkaan estä ketäån
måtkustama$a tåhän mielenkiin-
toiseen baiiedlais€en kaupunkiin -
salGalaisren poliisisariien rnaise-
miin.

Tekstiä hadittaessa on omien
matlGkokemusten lisäksi ongittu
tiet(& kolmesta ki4asesta:

- MW Veöund-Fahrplan
'I S93 / S4

- U-gahn in Morrchen
20 Jahre U-Bahn-getdeb

- Tramways of West Germany
1986

Hyvin varusletusta mtncheniläi-
seslå ki4,akaupasta voi löytää rai-
tideislå kerto/an kuvahistoriikin
"lrambahn in M[nchen" vuodelta
1990.

MW
rhnl. 6r ir rit&.lh leÄE I

nf rU*
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RAITIOTIEVAIHTEET

telcti Marld( Nummelin
kwat Markku Nummelin !a

Jorma Rauhala

Helsingin raitioteillå on tällä hetkellä 230 vaihdetta'
viime Juosina varikkoatueiden vaihteet ovat våhentyneet merkittåvåsti,
mutta liniavaihteiden lukumåårä on kasvanut'

R.itioti€våihreidon ]tiiäosat ia
timityksiä 

-
Faitiotievaihtellen Paäosat

ovat kielisovituks€t kååntöhinei-
neen, vålikiskot ia risteykset. Ura-
kiskorakenteen iakia raitideillå ei

ole rautateiden kaltaish vastakis-
kosovituksia. Raitiotievaihteissa ei

ole liioin vaiMepölklqi:i.

lrvötävaihde on vaihde katsottuna
nåien kannasta kelien kärkeen
päin. VasiavaiMe on Puolestaan
vaihde katsoltuna kielien kådestä
kislien lGntaan päin. Nåitä måäri-
telrnä tarvilaan usein puhuttaessa
railiovaunuien kulkusuunnasta
vaihteessa.

Oikeakåtinen vaihde on vaihde, i)-
ka \rastavaihteeseen kalsottuna
haarauluu oikealle. Vasenkåtinen
vaihde haaraduu vastaavasli va-
semmallg.

Vaiht€onldånliibinest

Railiotievaihteissa l(äytetään
tawiltaessa sähkökäytlöistå vaih-
teenkååntökoneistoa eli'auto-

Uaihteen@åntömagneetti "Kieqe"
avondalla Koskelan abqihzlla.
KwaJR 29.12.1972.

rmatlia". Sähkökååntölaitteet toi-
mivat 600 V:n aiiohtoiånnitteellä-
Vaihteet käånnetåäo vaunuien oh-
iaamosla kåänlökylkimellä, iol€
ohiaa vaunun etummais€n telin
etupuolella olevaå vaihteenkään'
tömagneeflia. Noin kymrnenen
metdå ennen vaihdetta hskojen
våliin on asennettu rnaalaatikkoon
kåäntörele. Se toimii magneetti-
kenlån vaiMuksesta ia ohiaa
vaiheenkååntöreleislöä vaunun
lolkiessa yli. VaiMe käåntyy sii-
hen suunlaan mihin kääntöMkin
on kåånnetty. Kåånlöh^kjmen ol-
lessa keskiasennossa vaihde ei
kåånny kumpaankaan suudaan.

Vaihdetta on läheslyttåvå sellai-
sella nopeudella, eltä vaunu saa-
daan tarvittaessa Pysähtymåån
noin seilsemän metrin matkalla

Vuoteen 1973 asti Helsingissä
veihtoenkåädöhineftlen ohiaus
tapahlui vaunun Päävinalh. En-

nen vaihdetla aioPhdossa siiain-
neen vaihteenkåäntökoskettimen

Uu1ien uaihteiden asennu*a Kai-
vokadu a. WelÅöinti dt twin nä'
Iryvbsa. Uajhde on kiihtu Puukii'
loilla oil<eaan asenaans @nla-
taatan paÄlle. Ktua MN 4.6.1987.

koMalla vaihleen kääntämis€ksi
vasemmalle vaunua piti aiaa vida
paälä. Oikealle aiettaessa Piti
vaihteenkääntökoskettimen koh-
dalh aiaa ilnran viftaa. Tämä oli
hankaha edtybesli vilkasliiken-
reistå risleystä lähest!,ttäesså.

t kivanhan vaihleen Kel e n lanbn|
vel 'Patent Hadu@ Switch Had-
tufds Ltd Shefleld" ldön !tuPi'
halb. KINa JR 4.1973.
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Aleksantein- ia Snellmaninl<adun isteyksen 4-kätkinen isteys.
Kwa MN 12.6.1993.

Uallilan maalaanosEa sisåtiloissa olevat pintavaihteet ja ftiteet.
KNa JR 1O.10.1973.

Pintavaihteet käy6sså KWässä. Kuva MN 1.9.1992.

N ivelkantaiset K4&kielisovituketja uakisl<oisteys Koskelassa.
Kuva JR 1.1.1972

Myös Turussa kåytettiin ajovinaan
perusiwaa vaihteenkääntöå, md-
ta jårjestglmä oli päinvastainen
kuin Helsingissä. AjoMkirnen ol-
lesså o-asennossa vaiMe kåiåntyi
vas€mmalle. vastaavasti aiovinan
ollessa päällå vaihde kääntyi oi-
kealle.

Ajoiohdon vieressä olleet lukitus-
ja avauskytkimet estivä1, ettå pe-
råssä tulevan vaunun vinoilin olisi
kää änyt vaihteen edellå kulke-
van vaunun alla.

Myölävaihteeseen aiettaessa
vaihde ajelaan tarvittaessa auk;
sitå ei voida käånläå oikeaan
asentoon. Vaihde iää poikkeusta-
pauksia lukuunottamatla aukialet-
luun asentoon.

Kåäntöhineettomia vaihteita,a
håirötapauksia vanen kus$kin
vaunussa on varusleena vaih-
teenkååntörauta, iolla kulettaja
voi ulkona kääntää vaihteen.

Våiheiden rakenns

Lähes kaikki raitiotievaihteet
ovat urakiskovaihteilia. Vain Kos-
kelan vadkkoalueella on viitisen-
toisla Kil+kielisovituksellista vaih-
detta. Näissäkin vaiheissa on
uralliset risteykset. Raitioteiden
RioGurakiskoissa laippaura on
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Oe löölön hallin sisäpihalla siBin'
rcista vanhoista ykikielbidä vaih'
teista, oikeÅlla Sipoon kifuott ulkr-
nken n u k e n t i il isei näå.
Kwa JB 18.11.1970.

pienempi kuin rådateiden Ph37-
urakiskoissa. Näitä ldskoia ei stten

såa missåån tapauksessa sekoit-
taa keskenåän. Kielisovituksissa
tukikiskoina kaytetään BA7+kis-
koia ja vaihteen keskilinian Puo-
lella urasuolana, eli ns. sivuksko-
na. kävletään muototerästä. Kielet

or"t öh"kin \tarild(ovaihteita lu-

kuunottamana ioustokielisiä Van'
hoja nivelkantaisia kieljå on vari-
koilla ia niilläkin varsin haruassa
Parhaillaan on koekåYlössä nellä

nofinaal'ra kestävärnpåä mangaa-
nista kieltä. Mangaanikieliä ei ole
hitsattu jatkekiskoihin, vaan liitos

on lehty vinona ralkona

Kahdessa uldessa vaihteessa on
pednteisten yhlenäisten vaihdele-
vyien sijaan kapeat kielien liuku-
aluset, iotka mahdollistaval suurel
roskalilat kielisovituslen alle

Yleen€ adoliikenteen alaisel
vaihteet vaativat iåhes päivittåistå
ouhdistusta. Närnä PrototYYPPi-
;aihteet ovat Kauppalorilla sekä

Kaisaniemenkadun ia Liisanka-
dun kulmassa.

Raitioteiden risteykset poikkeåvat

rautateklen risieyksistå siten, ettå
raitioteilh pyörän hipan alaosa
kantaa pysq/kuormia rjsteyksen
kärkialueella. Risteyksen matalan

uran sWYYs on 17 mm, johon nou-

suramppituo 25 mm korkean PYG
rän laipan 1:100 kahevuudessa
uran pohialta. Rautateillå kanto ta-
pahtuu lähes yksinomaan Pyoran
tulkupinnan alueella. Jos PYörän-
kehän leveys on Yli 90 mm' ia ris'
teyssuhde on pienempi kuin 1:6,

voitaisiin risteyksissä käyttää sy'
viå uria h pyörånkehån kantoa.
Helsingissä Pyöånkehän leveys

on vain 83 mm. iäs1ä huolimatta
raiderisleykset valmislelaan aina
malalauraisina suuresta isleys_
kulmastia iohtuen. Baklerisleyk-
sisiä käYåään nimeä 'iso ristik-

ko".

Aleksante.inkadun ja Snellmanin-
kadun risteyksesså on erikoinen
4kärkinen risteys.

Helsingisså erässä harvinaisis.sa
taoauksissa vadKoalueilla la esi-

merkiksi Tallinnassa koko velkolla
kävt€lään 1 -ki€lisiä vaihteita. löö
lö; varikkoalueelta raitioliikenne-
museon luota purettiin äskettåin 1 -

kielisiä kielisoviluksia.

Helsingissä eiole, ainakaan vielä
kåvtettv ns. eleerwedettyiä kieli-
*irnutiia. tassa ulkomailla var-
sin vleisesså råkenteessa kielisc
vitui€et on vedetty 1G80 metriä
ristevks€n etupuolelle iotta autol
eiväi roskaisi kielisovituksia ia kul-

iettaia voisi valita radan e€imerkik'
si io ennen Pysäkhä tai vilkkaan
liikenteentakia hankalaa risleyslä.
lällö n myös nop€una voidaan
nostaa risteysalueella. Siten syn-
tyvän +kiskoisen raileen kiskoien
kulkureunoien väli on 113 mm.

Poikkeustapauksissa käYtelåån

iousitoimisia vaihleila, iotka pa-

lautuvat Perusåsentoon iokaisen
akselin mentyä yli. Tällainen vaih-
de oli vielå Pari vuotta sinen
Satmisaaren 1-raileisen radan
pohioispaässä.

Helsinkiin raitiotievaihteiden kieli-

sovilukset, ilman Gäntöhineha,
lämposauvola, låmposawahati-
koita, jne-, on o$enu Päåsäåntöi-
se$i ulkomailta, mutta risleyksel
on telty itse. Raitioteiden ratakot-

iaamo sai 1992 uuden numeed-
sedi ohiatun iyrsinkoneen, iolla
risteysten laippaural jyrsitään ris-
tevsteråkseen. BisleystedsPofiili
päinaa 300 kgr'm. Risteyksen jat-

kehskoina kåYt€tåän 105 kg/m
paina\€a profi ilia. Erityisiä vasla-
kiskoia ei tarvita, vaan vastakisko-
kohdat koneisl€taan 105 kg/m
profiilista. l,lyös vaihteiden kään-
iökoneistot tehdään ia vaihteel
kookan ilse.

Myös Turun vaihteet ostetliin nor-

maalisli ulkornailta. Uusimmat
vaihteet olivat saksalais€n Klöak-
nerin toimitlamia.

Våihtgid€n suunninelu ia
esgnnus

Vaihteiden geometria laske-

taan ia piinetän HKL:n omalla
lietokoneohielmalla. Vaihleiden
kaanesäde on gs-Proserfiisesli

50 m. Pisimpien vaihteiden kaar-

resåde on 1 00 ia lyhimpien. hyvin

harvinaisten vaihteiden. 20 m

Vaihleisiin liittyvissä kaarteissa

Isotistikko Ko€kehn ntaqiha a
Kuva JR 1.1.1972.
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Vuoden 1 950 puoliväliin saak-
ka raitiotievaihteet pidettiin puhtai-
na lumesta ja jååste yksinomaan
miesvoimin. Aluksi sähkölåmmi-
tyksessä kokeihiin 600 V:n aioioh-
toiännitette. Kokemukset olivat
kuitenkin huonoja kodoosion ta-
kia. Sen sijaan matalaiännitteiset
60 V:n lårnpövastukset ovat osoit-
tar.Jtuneet loimMksi. Lämpösawat
työnnelään vaihteen rungossa

Helsingin raitioteille on hankittu
v@nna 1992 tihpäisesli kadun
pinnalle asennenavia vaihteita,
joilh 2-raiteisen radan työmaa voi,
daan ohiftaå 1-raiteisena. Tåmä
matahaakenteinen ns. pintavaih-
de, Fnka päålle raitiovaunu nou-
see ramppikiskola pitkn, on sipi-
teltu normaalin katutason päälle.
Vaihteen korkeus on vain 60 mm.
Nämä vaihteet ovat 1 -kielisiä. Kie-

käyletåän ns. korikaaria, joissa
såteet ovat 40, 70 ja 150 m. Kaär-
esäde ta*astelaan tarvitlaessa
nuolikorkeusmittareilla. Helsingin
railioteillå ei käytetå suoran ja ym,
pylåkaaren vålillå rautateillä kåy-
teftäviä siirtyrnäkaada. Myös Eu-
roopan raitioteillå stirtymäkaarel,
mm. klotoidi, ovat yleistyneet.

Vaihteet asennetaan 20G3OO mm
paksun raudoitetun K4Gbetoni-
laatan påålle, ja viernåröidäån ai-
na. Laatan ja kiskon väliin luiee
bitumikenos. Kisko,en väli vaih-
leissa yleensä betonoidaan, ellei-
vät ymperistöq/yt vaadi muuta
pinnoitetta, esimerkiksi kivetystä.
Betonj voiolh myos vårjåttyä, ku-
ten on jo tehty tietyillä asuntoalu-
eilla. Vaihdepolkkyiå ei kåytetå.

Lumensulatus

olevaan onteloon vaihteeqsa ole-
van laatikon kautta- Låmpösawo-
jen lämmitysteho on 2,0 kW. Uu-
simmissa vaihteisså suletusteho
on säädetty jånnitettä pienentä-
mållä siten, enä peruslårnpö 0,5
kW pidelåån päällä koko ajan noin
lokakuusta huhtikuuhun, Lämmi-
tystä ohiataan låmpölilan tuntevil
la termislo.eilla. Nylryisin Helsjn-
gissä on 195 låmmitettyä raitiotie-
vaihdena.

Turkuun hankittiin 1950luwn
puolivälistä alken sähkölämmittei-
siå vaihteita. Gmmitywirran lq/t-
kentä tapahtui vaihteen lähelle
pytväåseen sioitetusta fytkinkaa-
pista. Aikaisermin siellåkjn lu-
mer oriunta tapahtui miesvojmin
ja suolalla.

Pinteveihteet

,et ovat jousitoimisia eli ne palau,
twat perusasentoon. Aikaisem-
min kiskonvaihtotyöt on iouduttu
tokemäån yöaikam laitiovaunulii-
kenteen ollessa pysähdyksissä tai
rataosuus on jouduttu sulkemåan
kokonaaD. Nykyisin kaikilh poh-
joismaiden raitioteillä on pinta-
vaihteita. Myös Vallilan varikon
maalaamossa on kåytetty Pinta-
vaihteita.

K löc kn e t G eo ry s ma i enw etke
AA : n taitteenkåånldmekenismin
ja nagneetin suojakansi Turusb.
Kwa Jn 1.10.1972.

Vallikn hallissa oleva ftheiften 11ja 12 nivellanhinen etkne-
nisvaihde. Uasenmanpuoleisen
oven 11 takana on oikeastaan kol
me rcdetta ja niitten etkanemis-
vaihteet ovatkin nålEyissä ennen
ovea. Ensimmåinen on yksikieli-
nen, puunwan kielen paikl<a on
tbtikon kohdalk. Toinen vaihde on
heti edellisen peåss,å.
Kuva JR 24. 8. 1971

löölön halin fttapiha a sijainnut vanha nivelkntainen vaihde sekå l,ähe6
suomssakrlmassa olln isotistikko. Etualan vailieesa etkanevat Hileet
\anhaan l<o 4aanoon " ja Humalistonl<adu n suuntaan, poil<itbisliike isti-
kosta vasemmalle menee Mannetheimintien ja yksikielisten vaihteiden
suuntaan sekä oikealle 'utteen ko4aamoon" eli nyl<y6een @itiolikenne-
mrEeoon. Kuva JR 18. 11. 1970.
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VIISIKYMMENLUVUN SINISIA BUSSEJA

teksli Jukl€ Hannikainen
ktlva Penti Leinomä€n kokoelma

Viisikymmentåluvun ainisten bussien artikkelisaria on nyt päätöskohdassaan, kun
tutustumme tähän asli kertomatta iååneeseen autosariaan. Aiemmat artikkelit on
iulkaistu Raition numeroissa 2,3,4-1988, 1,2,3-1990, I -1991 ia 3 - 1992.

Scaniå - Vebis B 62 v / Valmot
1952

HKL nrot lilS - 159

pituus 9550 mm
akselivåli 5250 mm
renkaal edesså 1 0.00 x 20'r'- takana 10.00 x 20"
istumapaikkoja 19henkeä
seisomapaild<oja 31 henk€ä

Tämä vaunusarja kuului Olym-
piavuoden kalustohanldntoihin,
jossa yhteydessä HKLlle saatiin
Volvo 9-617, Scånia - Vabis BF-
61V sekä B-62V -adola. Koreia
hankittiin Ajokiha, Helkolta ia Val-
metilta.

Tässä Scania - Vabis -sarja$sa
oli siis Valmelin tekemä kori- Korin
luhranka valmislettiin tammesta
ja se oli koteloitu alumiinilh. lällai-
nen rcrkenne on melkoisen luja
kun ottaa huomioon sen, että
ruoste ei vaurioita silä. Rakenne
oli ulkopuoleha vertpihu alumiini-
lewllå sekå sisåpuolelta lumman-
ruskeilh, petsaluilla ja lakätuilla
vanerilewillä. Kattolevyt sisäpuo-

lella olivat vaaleiksi maalattuia ia
dmohus tummaksi potsattu. lstui-
met olivat pumis€lh r|ahalla ver-
hoiltuia valuialkaistuimia. Oletan-
got olivat tummanruskeila. Alus-
lasta minittakoon. ettå s€ oli ta-
varpmainen edesså olevalla kuu-
sisylinterisellä dieselmoottorilla
varustettu bulldog€lusla s€kå ettå
siinä oli alipainetehostetul neste-
jarrut. Vaihteislo oli viisiportainen.
Ulkoasultaan autot oli maalattu
normaalilh tummansinisellä (väri-
koodi 1S58), muna tavallisesta
poikeien etuosasa puuttui ho-
peanvärinen raita. Katto oli maa-
httu Homa-merkkisollä hopea-
pronssilla, kuten muissahnaulois-
sa, mutta nornaalista poiketen
myos katon takaosa oli maalanu
hopeanvåris€ksi. (Näin oli myos
woden 1 952 Volvo 9-61 7 / Valmet
nlot 210 - 21I -sariassa.)

lGytännösså saria vastasi
muita luon aian hankntoja ia niilå

käytettiinkin aluksi låhes kaikilla
linjoilla. Vanhelessaan ne siirtyivät
ruuhkavuoroihin. Adoien koon ia
painon vuoksi ne olivat sopivia
Lauttasaaren liikenteeseen, jossa
niitä käytettiinkin palon låhinnå
ruuhkavuoroissa.

Autoien varikkona loimi påä-
asiassa Koskela ja satunnaisesli
Ratsastushalli (Lauttasåaren wo-
roja) sekä Fuskeasuo. Adoien lii-
kenteestå poigto tapahtui vuosina
1 963 - 67. Onneksi kuitenkn auto
157 såilytettiin ja se korjatliin myG
hernmin kirioitaian roimesta Pitä-
jänmäen Scan-Adolla aiokuntoi-
seksi. Myöhemmin bussin korikin
on korjanu museoajoneworekis-
teröinliä va.ten. Autosta on tulos-
sa maamme ensimmäinen kun-
nallisen liikennelaitoksen omista-
må museorekisterisså oleve bussi

la sitå tulhan käytetåen HKL:n
PR-tilaisuuksissa kotivarikon ol-
lessa edelloenkn Koskela.

Kääntönel@nisnin suokkansi, netkki
'Turun KaLpungin Raitiotielaitos' eli ajal-
ta q nen li nja-auto I i kentee n a loittam ista.
Kwa JB 1.10.1972.
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nro

148
149
'150

151
152
153
154
'155

156
157
158
'159

rek.nro

AU-242
AU-241
AU-337
AU-336
AU-629
AU-630
AV.6

AV-356
AV-357
AV-575
av-s76

kä)4töön poistettu

19.4.52
19.4.52
26.4.52
26.4.52
7.5.52
7.5.52

17.5.52
17.5.52
29.5.52
29.5_52
6.6.52
6.6.52

20.5.63
8.8.63

26.8.66
8.8.63

10.11.65
5.4.63

30.9.63

17.3.65
25.4.67.)

26.10.U
8.8.63

.) museoitum edelleen kåytösså

Aao 1-50 Koskelan ha issa, mhastajan ikknassa voitaneen nähdä la€iin maatattuna suutinta natkustaja-
måänää osoittava ne*intiä (50 natk). Auton ovijåtjestys G1O1-2.

Suomen TuÅstiauton MB / Wima
-bussi (Ek. ntu LG-101 Pa astun-
tuilla 1 960-lwun alkwuosina.
Suomen Makailulikon postikottti-
klNa, J Rauhalan kokoelnat.
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Aiemmin ilmestyneitå RAlTtOita on vielå saatavana. Taas on valikoima supistunui'
muttavielåonseuraaviasaaiavana.Tavanomaistenaikataulu.iauutispalstoien
lisäksi lehdisså on seuraavanlaisia iuttuia:

1976- 4
mm. Sws-iohdinauto rakenteilla
HKLlle. Flv-nimikkoluettelov 1969.

1979-3
Huön: l6hliä on iäte ä vain hkunen,
soila toimitulBelle efilkåteen vannis'
lusl mm. l\r€lro tulee. lvA79 näyn€ly
Hampu ssa. UlTP-näyttely Helsingis-
så. Railiovaunumme kautta aikoien

3.osa: HKL 1-15.

t9a1-2
lrlm. ViipLrrin raitioliet. Railiovåunum'
m€ kautta aikojen 7.osa: HKL 3'l_70.

19a2.1
mm. Holsingin Baitiotie ja Omnibtis oy
(€ripainog loistot€oksesta v. 1914).

Punakaartin liikennöimå H6lsingin

kaupungin railiotiel HKR v 1918. H€l-

singin railiolinjoi€n linjavådl. Sinis€l

bussit 3,osa-

1982.-2
mm. Löytör€tkellå Pohjolassa jalko€

3.osean: Oslo, sinisel bussit 4.osa-

19A4 - 3
mm. Podugalin sähkö€itioliet.

1985 - 3
mm. Suomen raitioligt €nnen vuona
1 930. Railiovaunumme kautta aikojen
B osa: HKL701-724.

1986 - 2
mm. Turun rajtioti€t '! 909. s€uttllippu -

tarilfiohj€el. Porin tinjal 1986. HKL:n

kalurto 1 986.

1986 - 3
mm. Raiijotiet Helsingiesä n. 1910.

HKL:n linja-autotistoa 1 986.

t9a7 - t
mm. Pietådn liikennetietoja v 1909.

TuKL:n telimoottorivaunun tekniikkaa.
HKL:n museoloiminnasta,

1*t7 -2
mm. Hiekkalaist€n liikenn€. TaKLn
linia-autot 1986.

1997 - 3
mm. HKL:n uusimph bussisatjoja
Madaniem€n liikeflne. Pi€tain liiken"

leestå 1873.

1904 -',|
mm. OulunMån-Viikin-Hedonäsin
rautatie ja henhlöiunakokeilu v. 1 962-

63. Lisåiå Marjaniemen liikenl€eslä.
Pakibn linja-aLrtoliik€meen vaiheita.

19a8 - 2
mm- Viisikymmenlwun sinisiä bLlss€_

ja. Munkkiniemen vaiheita.

1988 - 4
mm. Viisikymmenluvun sinisiä busse_
ja. HKL:n auloliikenl€en vuoroista ja

vuorcpareista-

19SO - 3
Huom: lehiå on iåliellä vain iotunon,
soita toinhukselle etuläteen vamis'
tus/ mm. Jyväskylån liikent66n autoia

1g8&luwn lopulla. Helsingin blssilin_
joja. Viisikymmgnlwun sinisiä bussg-
ja. Tampersen liikennelahoks€n mata-

talåttiabussi nrc 108. Ulkomaanki.
je€nvaihtu.in raPortti.

1991 -3
Huon: lehtiå on iäIBIIä vak iofunen,
soia toimhulBelle etd<Atuen vami6-
us. mm. Raitioti€vaihleiden såhkö
kääntölaitteetiavaihteiden såhkölåm_

mitys. H6lsingin bu$silinjoia. Capitoli-
en ia Melropolien iåljillä 2.osa.

1gr2 -2
mm, KwiaTofuo Niskasen kamoraga.

KE.Kallion linia-äuloyritys Kauniaisis-
sa- Kuulumisia Tallinnan rahiolsihä

Raialorpan linja-auloliikentoeslå ou_

lun paikallisliikennskalsaus - Koskilin-
jat.

1E!n-3
mm. Raitiotiehistodallisia tåhdeNåle-
jå. Viisikymmenluvun sinisiå bussejä

Helsingin bussilinioia. KauPungin
joukkoliikenteen lulevaisuudonnålv-

miå. Uusi Scania-historiikki.

19$-2
mm. T sst6 - Opicina rahiolie, ainut-
leatuinen raitiotie ltaliassa. Lontoon

bussit- Histodallisia pieniä tainoita.
Vanhojen hyvien ajkoj€n bussit o€a 2.

Helsingin bussilinjoja.

19S3 .3
mm. Raitioliikennemlseo avafl iin. Rii
himåen rahiotiet. Sinisiä busseja Haa-
pamäen Höyryv€lLtripuisloon. HKL:n

henkilö-, pakefli-, kuoma-, tilausaio_

sel..å srikoisajon€uvol H€lsingin bus-
silinjoja- Noflköpingin raitiovaunul såi'
lynsvä|. Histoiallisia pieniå tarinoita.

Tilrul(såt SRS:n poslisiirtotilin
PSP &Xl ot+54 4Al kau a

hinnat nun€rollt ovat
l0 mk = fi18 - 3186,

I 5 ink = l/87 - 3^'2 ia
A) mk = 2/93 numorosta
ete€npän.

TAKL
Vuosilipun
maksuosa
VL he 93

N31. 12. 93
viineinen voinåseoloPäivå

Ng 0005628 KiÄNNÄ
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TAKL 183
Volw B 63508 / A@kki 1957,
poistatu u 1 975.
Kuva Atto He nan 13. 1. 1973.

TAKL 188
Scania-Uabis BF 71 61V 135 /
Ajokki 1958, poistdlu u 1977.
Kuva Mikl<o Alamed 8. 10. 1975

TAKL 194
Votuo B 63508 / Atrtkki 1958,
pieteftu u 1976.
Kuva: Arto lle man 13. t.1973.

J(){t1flPtftldfti]lLnr iLr \r
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TRAMMIRETKI TALLINNAAN

teksti Jorma Rauhala
kuvat l\4arkku Nummelin

ia Jorma Rauhala

Osa Mnäsdmne sinivall<oisen museovaunun 14 äärcllå Vaunu on

kitvhetty linjatte Vabadusplats - NaNa Maantee, JB 22 7. 1993.

Torstaina heinäkuun 22. Påivä-
nä 1993 ennen puoha kahdeksaa
oli Helsingin Eteläsatamaan ko-
koontund 20 innokasta iåsenlå
låht€kseen Estonian New Linen
Liisa-kantosiipialuksella päiväret-
kelle kohti Tallinnaa. SRS:n en-
simmäinen relki jokin aika sitten
itsenåistyneeseen Viroon oli alka-
massa. Jo vuonna 1973 oli SRS:n
pieni ryhmä vieraillut newosloien
aikaisilla Tallinnan raitoteillä ia sil
lä aialta oli mielikwa vanhemmas-
la työvaunusta T- 14 elävånå muis-
tissa. Tällå uudella käynnillåmme
oli tarkoitus pååstä kiertämåän ko-
ko raitiotieverkosto tällä samalla
vaunulla, tosin nyt museovaunuksi
14 muulettuna. Liiså låhti säta-
masta klo 8 jå suotuisten tuullen
myötå kiinnityimmekin io 9.30 Tal-
linnan Linnahallin laitudin. Tallin-
nassa meilå Päivån ohjelmassa
palion auttanut Andreskjn löWi
heti vastaanottajien ioukosta. Sa-
lamassa selviydyimme Passintar-

kastuksesta tuossa tuokiossa ia
kun oli vaihdettu hiukan Viron
kuunula, nousimme meilå odotta-
neeseen Autobussikoondiksen ti'

Aptikoosinvätinen työvaunu T-14 aitiovaunuhalleilla, JB 31 7 1973.

lausbussiin. Sen olimme varan'
neel koko päivåksi, iottei päivån
mittaan tulisi eteen mitåån pulmia
kulkwälineen suhteen. lkarus-
bussillamme kuryasirnme sinen
suoraan vähån yli kymmeneksi
Trarnmi- ja Trollibussikoondiksen
Trammiparkkiin eli raitiovaunuhal-
leille. Siellä meitå oli vastassa ys-
tävälliset TTK:n miehel vadkon-
päålliköstä lähtien ja he esinelivåt
varikon ia siellä olloet vaunut. Kor-
jaamosså oli maalattavana useila
vaunuja mainosv&eihin (mm. Sa-
ku olul), joka onkin liikennelaitok'
selle varmasli edullinen tapa saa-
da vaunul siistiin kunloon ja sa-
malla rahaa koassaan. Tavan-
omaisten Kokis- jne maalausten
lisäksi Tallinnassa näkyi Nesteen
sekä Pauligin väreissä olevia vau-
nuia. Hallialueen perällä oli lalles-
sa yhä vanha T- 1, ASEA:nv 1929
valmistama hauskan neköinen
työvaunu. Kahvilavaunu T-31 (en-
tinen Gotha G4-61 nivelvaunu vm.
1967) oli viimeisteltåvånä ja tulee
aikanaan laioamaan palveluk_
siaan kiertoaieluiila. TTK:n råitio-
vaunu kalusto kåsittåä nylqäån 59

i,
HM:trEXMffi
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kpl neliakselisia T,!SU -mootlori-
vaunuja (v. '1973 - 80) la 71 kpl
KT4-SU lyhytnivelvaunuja (v
1981 - 90). Kajkki vaunut on val-
mistanut tsekkiläinen Tatra. RaL
liolielinioia on neliå; lGdiorgiin,
Kopliin, Tondiin ia Ulemisteen, rai-
deleveys on erikoinen 1 067 rnm ja
ratapituus 39 km. Vuonna 1988
raitiotiet täynivät sara vuotta ia juh-
lallisuuksie verlen rakenneltiin rei-
tiotien ryöpajalla valokwien poh-

ialta hevoGvaunu nro 10- Vaunu
vedettiin hallin kätköistå ulos mei-
dän ihmeteltävåksi ennenkuin
olimme valmiil muutaman lunnin
ja 39 hlorrlerrin mieltynåuään
urakkaamme.

Edesså oli alelu museovaunul-
h 14, ioka oli woteen 1985 liik-
kuvana såhköasemana ia työvau-
num T-14. Vaunu on alunperin nu-
meroltaan 46 ja muutetliin työvau-
nuksi v. 1967. Vaunun on valmis-
tanut llmarine vuonna 1953. Vau-
nua ma*knoidaan 1920-lwun
puolivälin sähköraitiovaununa,
vaikka se on valmi$etru vasla
1gsGlwulla. Malli on loki aivan
såma kuin ensimmåisissä sähkG
raitiovaunuissa, sillå vaunut val-
mistettiin vanhoja piirusluksia so-
vellaen.

Ajoimme kaikki .aitiotielinjat ia
poikkesimrne vielå Koplin hallissa-
kin katsomassa mitå erikoista siel-
tå löytyi. Pahttuamme Trammi-
parkkiin, kåvimme vielä katsomas-
sa pienen huonemuseon, johon oli
koonu TTK:n historiallinen pien-
esineistö- Kaikki saivat vielå muis-
toksi satavuolishistoriikin. Päi-
våmme oli jo yli puolen vålin ja
vielå oli paljon nähtävää. Kiitimme
oppaamme ja hyppå'simme lka-
rukseemme, joka lähti Autobussi-
koondiksen varikkoa kolti. Päå-
timme kuitenkin ensin vatsoja
kuunneltuamme poiketa malkan
varrella iossaKn sopivassa ravin-
tolassa, joksi Andresin avulla saa-
tiinkiin mäåritellyl€i Kännu Kukk,
Nimi ei tarkoha mitåän suomala|
seen kånniin yhdisteltävää, vaan
on iolain sellaisla kuin kukko kan-
nolla. Varsin sutjakl@an tahtiin
saimme alku- ja pääruuat syötyå
pa.empiin suihin ia jatkoimme iäl-
leen lkaruksen kotivarikkoa kohti.

Seuraavassa nurnerossa lisää
Tallinnan raitioteiden historiaa.

äI
rF

I
E

I

=

'{

Hevosvaunu 10 linkha Wana tury - Salongi ul. / Aket Mak - Salon StL,
JB 22.7. 1993.

Jonkin ail€a meni varikon esi-
miesten houkuttelemiseen, muna
pian meille esiteltiin mm. entisä
STA:n busseja, jotka HKL oli jokin
aika sitten lahjoittand Adobussi-
koondiks€lle. Kello kävi i.r kitim-
me jålleen esineryistä, hyppäsim-
me bussiimme ja kävimme vielä
asermlla l€tsomassa Tallinnan ja
VarEovan vålillä nykyåån kulkevan
pil€junan ja parit lämmityshöyry-
veturit. Sitten kiireen vilkkaa Lin-
mhalliin. Olimme siellå ldo 17lål-
keon ja Liisa inoni köydel ldo 18.
Näkemiin Tallinna, puolentoista
tunnin kulunua saavuimme Etelå-
salamaan.

AlkupetAnen uaunu 14 Uabduspbts - Tartu trraantee Jinja a u. 1928
Uau nun valnisElat : la Vagunitelas AS Dvigatel, sählölaitteet Sieme/'is-
Schuckett ja AEG, alusb ASEA. Kuva TTK Muuseum

t'!->
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KIIRUNAN MUSEORAITIOTIE

teksti Jorma Rauhala
kwat Jorma Rauhala ja

Sakari K Selo

ASEA:n ju@ M7 (vn. 1924 + SB (vm. 1940). Postil<otttikuva J Ercson

Maåilman pohjoisimman mu-
seoraitiotien tarina pättyi viime
vuoden eloloun 15. päivänä. Kii-
runa sijaitsee 140 kilomekiå napa-
piirin pohiispuolella, eli Suomen
Länsi-Lapin asteikolla lähes Muo-
nion korkeudella tai idemmäksi
venailuna Lokan korkeudella. Kii-
runan kaivoskaupungissa on ollut
raitiotieverkostot kahtaalh: ensin-
nåkn Ruotsin oloissa ainutkertai-
sel melriset lGupunkilinjal sekä
loiseksi normaaliraiteiset kaivog
raitiotiet.

Raitiotieliikente€n on Kiirunas.sa

hoitanut kaivosyhliö Luossavaara
- Kiirunavaara AB (LKAB). Luos-
sa-sana on lappilainen synonyymi
eråäle lohikahlle, kiirunan kaikki
varmaankin tietävåt linnuksi. Mai-
nittakoon vielå, enå kaivosyhriön
nimen alkrosa åånnetåän ruotsik-
si"Lusavaara'.

K?upungissa la sen sekå kai-
vosalueen vålillå kulhvat kaupun-
kilinj(ien vaunlt vuosina 1907 -
1 958. lGivosraitioteitå on olllJl niin
maanpåÄllisinå kuin maanahisi
nakin linFina. Aluksi niillä kulkivat
såhköveturiEn vetämät vaunut,

mutta 19zl&lwun lopulh siitryttiin
liikennöimåån kåytoft yinä ostetuil-
la tukholmalaisilla ja gdöteporilai-
silla sekå myöhemmin sundwalli-
laisilla ja gåvleläisillå railiovaunuil-
la. Liikennöinti kesti rnaanpaällä
vuoteen 1 958 ja maanalla woleen
'1961 asti.

Kiirunan raitiovaunuharrastaiat
perustivat Raitbtiekerhon Spår-
vägsklubben i Kiruna (SiK) vuon-
na 1982. Maaliskuussa 1983
Ruotsin valtion tielaitos hwäksyi
mus€oraititien liikenneohlesåån-
nön ia 31 . 5. 1 984 aloilettiin tiiken-
nöinti entisowlå moottori\,/aunul-
la parin kilometrin piluis€lh linjalla
On - Zenobia (puolivålin kohtaus-
paiklG) - lo (industdområd€t, teol-
lisuusalue).

Mus€oraitiotiellå on käytössä
seuraavanlaista l€lustoa:
Moonodvaunun M3 on valmista-
nui vuonna 1908 AB Adöis Me-
kaniska Werkstad och Waggonfa-
bdk Arlövistå ia sähkölain€et ovat
alunp€rin De Förenade ElektrislG
AB:ltä Tukholmasta. Vaunu talle-
teniin.ailioliikenteen lopunuatule-
vaa l@ivosmuseota vaden ia en-
tistettiin 1980lwun alussa ajo-
kuntoiseksi. Vuonna 1984 tapah-
tuneen mooltoririkon lälke€n vau-
nusta poi$eniin ajomooltorit ia
vaunua käyteniin museoiunissa
raitiotieveturi Lumppu-Leenan pe-
råvaununa. Vuoden 1 984 syksyyn
mennes.€ oli M1 :n moottoiit huol-
lettu ja ne lailettiin M3:een, ioka
påäsi jälleen oikeaan liikentee-
seen.

Kiirunassa on siis myös aiem-
nin Malmköpingin museossa esil-
H dM moonorivaunu M1, Fnl€
valmistivat vuonna 1907 falunilai-
nen Vagn- och iraskinfabrik AB
s€Id ludvikalainen Elekrriska AB
Magnel. 196oiwdh se hhjoitet-
tiin Ruolsin Raitiotieseura SSSlle,

MUSEISPABVÄCEN

Familjebiljett
Tur & Retur J

I
trTYP Ne 257

Uaund tn ja S3 Önin pysåmE 8. 7. 1 9 . Kwa SKS
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Lumppu-Leena eli vetui nrc 5
tellin edrctalla a. 7. 1993.
Kuva SKS

mutla met nen raideleveys esti
vaunun hyötykåytön Malmköpin-
gissä. M1 palasi takaisin Kiirunaan
keväällä 1 983 ia lo saman woden
maraskuussa vaun ulla voiliin ajaa
uudella kotiradallaan. Nylqäån
vaunu on varastohuna ilman moo!
toreita kaivosalueella Zenobian ia
lon välillä, moonorinsa se on luo-
vunanul ajovaunulle lvl3. Kenties
tuleväisuudessa M1 :n moottorei-
den koriaamisen iålkeen sekin voi-
daan vielå nåhdå liikenleesså

Peråvaunu 53 valmistui vuon-
na 1907 Falunin vaunutehlaalta.
Siitå tehtiin ambulanssivaunu io
parin vuoden kuluttua eli vaunun
Bååtyyn rakennettiin ovi, iotta sai-
raspaarit saatiin sisäån. Tällaisia
paarivaunuja oli useampiakin siltå
varalta, jos kaivoksissa tapahtuisi
onnettomuus. Loukkaantun€el
voitaisiin aiaa raitiovaunulla kau-
pungille såiraalaan. Arnbulanssi-

M1 oliaiennin näylteillä SSS:n nuseossa Malnköpingisså.
Kwa 16. 7. 1977 JR

vaunul olival luonnollisesti nor-
maalisti tavanomaisina peråvau-
nuina. Vaunu myytiinvuonna 1940
kesämökiksi Kunavaaraan- 1 980-
luwlla vaunu ostettiin ia koianiin
museoliikenteeseen- Liikentee-
seen se saaliin vuonna 1992.

Toinenkin ensimmäisen loimi-
luserån perävaunu eli 54 on nyl-
lemmin haettu viidenkymmenen
vuoden mökkikåytön jälkeen jän-
kähä takaisin Kiirunaan. Se iää
odottamaan tulevia entisöintipåä-
töksiå.

Museoraitioliellä on lisäksi työ-
junia ja vaihtotöitä vanen såhkö-
veturi nlo 5 eli"Luhp-Lena". Seon
hankitlu LKAB:n reilioteillevuonna
1 908 AEG:ltå ia kunnoslettiin älo-
kunloon 25 vi.ioden seisomisen
jälkeen vuonna 1983. Kaivosra-
doiha on saalu vielä yksi pieni ak-
kweturi (nro 2) "Edit'sekå vm.
1958 Deutz (nro 5) dieselveturi
(900 mm). Raitiotien työvaunus-
toon kuulwal tomivaunu 101,
avovaunu 102 sekä soravaunut
103 ia 104. Kaivoslunneleisså
käytelään vielä ionkin verran ka-
peåraiteisia kaivosjunia, raidele-

veyksinå on [ykyåån 891 rnm ia
900 mm.

Normaaliraheis€lta kaivosrai-
liotieltå on talles-sa vain yksi vau-
nu. Se on saksalaisten Bautzen
Waggon- und Maschinen-Bau
AG:n ja Siemensin valmistama
gävlelåinen telivaunu nro 21.
Ruotsin eniten "arkkua" muislrjt-
tava vaunu on nykyåån Malmkö-
pinqin kokoelm issa.

Museoradan alkuosa Önislä
vaunuhallin ohitse on yleisellä alu-
eella, mutta suurin osa linjasta kul-
kee suljetulla LKAB:n kaivosalu-
eella. Vuonna 1 985 valmistuiylei-
selle alueelle kaksiraiteinen tiilinen
vaunuhalli. Bakennus oli LKAB:n
entinen höyrysahan tyhjenä seis-
syt konepaja. Suunnilelmissa on
ollut vielä iokin aika sitten rakentaa

Vaunu M3 lon Wsäkillå 14. 7. 1993. Kwa JP

o
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vaunuhalf Önin pååtepysäkin vie-
reen, varikkoalueen maantasaus_
tyotkin on jo tehty. Önin PäätePY-
säkin yhteyteen on Ekennetlu li-
punmyyntirakennus sekå sadeka-
los.

Iälvella on Lumppu-Leenalla

Pudunu aiamaan aurausiunia, iot-
la kevään koittaessa råta ei olisi
metrien nietoksien alla. Muussa
tapauksesså ei loppukeväällå lu-
mien suhessa olisi riinävästi ai-
kaa tehdä radankunnostustöitå,
kun jo liikennöintikausi Painaa
paålle.

Museoraitiotiellä liikennöiliin
muihin vastaaviin tatoihin nähden
hiukan erikoisemmalla aikataulul-
la iohllen tietysti Lapin omista eri'
koisoloisla. Esimerkiksi ensin-
måis€nä liikennekesänä vuonna
1 984 aietliin viikonloppuisin ldo I 1

- t7 sekå keskiviikkoisin Yöfiö
rnåsså yösså klo 19 - 24. Vuonna
1988 yhdisldtiin +luihin l€ivos-
kienoksh, sillä lon Pääepysäkki
on ai\ran kaivoskäytåvien låhei-
syydesså. Viimeis€nå airvuonna
'1993 museoraitioyåunu aioi 14.6-
- 13. L maanantaista Pe.iar aihin
noin Ko 17 vain Yhden rneno-Pa-
luu vuoron pelkåslään kaivokseen
meneville tnuduiille. Raitiovau-
nun tultua loon. matkaa ldkettiin
matabkanobussilla kaivostunne-
liin la maanalaiseen kaivosmuse-
oon. Mus€oraitiotien pyörittämi-

Uaunu M3 viimeises* eli ns. Gkutvi*sa ennen Öniä 1 4 7 1 993. Kwa JR

nentållaisenaan taryitsi kenallaan
vain yhden henklön työPanoksen
pariksi tunniksi. Liikennöinnin lak-
kauttamisen syynä olikin aKiivi+
ten jåser{en våhyys, maikailijoi-
den vuosiltain våhentynyt meärå
ia myös se, että maanalainen maF
minlouhinta lähestyy uhkaavasti
museoliniaa. Tämän sYYn esille
luonti kuulo$aä kuilenkin tekais-
tull,a, koska vielä pari vuotta sinen
SiKllä oli suunnitelmissa toimin-
naIl laalentaminen ia mm. vaunu-
hallien rakentaminen. Jos raitiolie
on yhtäkkiä vaarassa sortua, niin

sarnoin kåy l$,/llå LKAB:n parikyrn-

menkenoksiselle pääkonttorille

kin. Tulevaisuudesta ei tätä kiioi-
tettaessa osata vielä sanoa muuta
kuin, ettå museoliikenne on aina-
kin nyt pysähdyksissä. Toivotaan,
että Kiirunan eksooninen museo-
raitiotie nousee vielå tuhkasta ku-
ten Phoenix.

Peftivaunu 53 Onissä 8. 7. 1993. Kuva SKS
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PAATEPYSAKKI

"Tietäminen ei ole
minkään aNoista, jos
siite ei kerrota'

koonnut A.to Hellman

KUTSU IGVÄTKOKOUKSEEN

12. 2. lauantairB ldo 13.00 al-
kaen pidetään Suomen Railiolie-
seura ry:n såå omäåräinen ke
väkokous Raitioliikennemuseos-
sa Eino Leinon katu 3. Säånlö
rnååräisten vtosikokousasioiden
iälkeen näemme rnahdollisesli iä-
senten paikalle tuomia diakwh,
ios kokousliloihin on saatu vertpt
sekå tietysti tutustutaan mu€eon
kokoelmiin ja tiloihin.

PSP:N TILINUMERON ttUUTOS

PosipanKi Oy on ilmoithnut,
etlä SRS:n vanhan lilinumeron
ete€n tulee lisäå numeroita. 'tili-

numerc on uudessa muodossaan
800 014 - 54 483.

RAMOLIIIGNNEMUSEO

Helsingin kaupunginmuseo on
myör{änyt SRS:n iäsenille ilmai-
sen sisäånpäåsyn raitioliikenne-
museoon. Lipunmyynnissä on esi-
tetlävå voim6saoleva iäsenkortti,
eli Gyhån pikaise$i maksamassa
uusi iäsenmaksusi pois ia ldytä
koltiasi.
Kofti kelpaa edelleen myös mu
seoraitiovaunumalkoilla Tukhol-
man, Malmköpingin, Malmön sekä
Skioldenasholrnin museolinioilla.

HKL:n toiniftrsMtaja Matlti Lund
ave Raitioliikennqnr6eon
20. 10. 1993. Kuva: S K Salo.

V'IME SYYSKOKOUKSESSA

Valittiin kulwan vuoden Fho-
kuntaan kaksi uuna lGsvoa; johto-
kunnan vaGinaiseksi jåseneksi iu-
li HKL:n raitiovaununkrljetl4a
Tom Heino s€kä vaEiäseneksi
HKL:n linja-adonkuljettda Kinmo

l.lylaMer Toivotamme uudel ioh-
tokunnan jåsenet tervetulleiksi ia
sarmlla muislamme kiiloksella nyt
remmigtä pois iåäneitä Ari Olcaa
ia Tauno.Juhani Lappia. Jäsen-
rnaksd piäätettiin pftäe ennalhan.
Raition toimitus esiltåä tåssä yh-
teydesså kainon loiveensa, ettå
lehteä muistetlaisiin uutishavain-
noilh, valokwilh la adikkeliavus-
tuksilh. Mikåli mahdolli$a, ree ar
tikkelit WP 5.1 MS-DOS 3.5' -l€-
!'ykkeillå, niin homma hoituu hel-
poilen. Lehti tuoietaan, niinkuin

iotkd ehkä ovatkin oivaltaneet,
Windows 3.1 Veitura 3.O -lailteil-
la. ATKlaineet eivä toh ol€ aws-
taialle våhtåmättörryys- Voit luon-
nollisesti teldä iuttusi Koh-l-Noor-
menetelmällä Walhlte (eli lyiiky-
nällå rudupapetille), silloin vain
toimitus kirjoinaa iutun uudestaan
tietokoneelle.

UUSI POSTIKOFTTI
ILMESTYNYT

Suositu SRS:n korttisa.ia on
laaientunut. Nyt on valmistunul
talviaiheinen kofli; tutkulainen
vaunu 22 työntää lumiauraa leu'
doGsa lumisate€ssa Martinkadulla
4. 1. 1971, krvaaiam lsmo Lep-
pänen. Tåtå ia aikaisemph kortt€-

ia voi ostaa mm. keGtkokoukses-

sa, tai muutenkn puheenlohtaialta
sekå sihteerihä ia turkulaish aihei-
ta Turussa iratti Soinilta. Muita
myydipaikkoia ovat mm. Turun
Hisloriallinen Museo Turun Lin-
nassa (aavevaunu- ia aurakortti),
Turun VR-matkapatuelu (aave-
våunukortlO sekå Suomen Rauta-
tiemus€o Hyvinkåå (kaikki mallit).
Aika nåynåä otlaako Helsingin
Raitioliikennemuseo myy iinsä
raitiovaunukoftteia. Hinia 5
mldlpl. Seuraavaksi ilmeslynevåt
iohdinauloaiheiset korlit Hel-
gingistå ia Tamp€reetla.

SAI{KARIi'ATKAILIJA
RATTIOVAUNUSSA

SFS ta.ioaa alennetluun 70
mkn iåsenhintaan yllämainitunni-
rnislä Samuli Jwosen sekä Han-
nu Oinisen kirjoinamaa hdaa. Se
on alallaan ainulhatuinen uutuus.
joten sen venaaminen rnihinkään
lähån asli ilmegyneeseen teok-
seen on mahdotonta. Kidan raka-
lGnnesla lainaamme:'Kielitieleili.
jä ja muusikko ki4oittivat matkaotr
paan, jossa Helsinki on vårikäs
kuin Lontoo tai Pariisi. Anu Nou-
siainen - Helsingin Sanomat."
"Sankarimatkailtan €iliovaunu-
opas op€ttaa olemaan ormn mat-
l€nsa sankari Helsingin kiskolii-
kenteesså. Kiriassa kuvalaan rai-
tiolinlojen tärkeimmål solmukoh-
dar, niiden histo.ia, menopaikat,
puistot ... Opas selostaa tarkasti
raitiolinioi€n reitit ia niiden vanelh
olevat mielenkiintoigimrnat pygäh-
dyspaikat.' Kiriaa on saatavana
raioitetusli SRS:ltä, ostamalla tuet
myös omaa yhdistysläsi.

Toislakin kiriaa tarFtaan eri-
koishintaan iäsenille;'Sada aaslat
Tallinna trammi 1 888 - 1 988" sata-
vuotisluhhkiria ja vain 80 mk Pari
kappaleft a myydåån keväkokouk-
se,ssa yhdi$yksen trwäksi.

Jos haluat varmislaa, että 6aal
varmasti ytlämainittuja teoksia, ti-
laa ne mielellään heti soittiamalla
puheeniohtaialle.
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Manaskuiset Pienoisrautatie
päivåt lurussa ja joulukuinen Pie
noisraijtatiekerhon nä)4tely Hel-
singis,qä olival SRslle positiivisia
kokernuksh. Saimme esiteltyå toi-
mintaamme sekå mywä lehiå,
kirjoja ja kortteja. Seuraavar iäse-
net ansitsevat kiitoksen seisty-
åän osaslojemme takana: Ari Ele-
nius, Krister Engberg, llmo Kalala,
lsmo Leppånen, Toivo Niskanen,
Jorma Rauhala, Evita ia Sakai K
Salo sekä Matti Soini.

ONNISTUNUT VIERAILU
wlIMALLA

Canus Oy Wiiman tehtaille teh-
tiin 8. 1 0. mielenkiifioinen tutustu-
miskäynti. Wiimalh nåimme mm.
STAlle ja Vantaan Liikenteelle ko-
ritettavia matalalattiabusseja. Hel-
singin linia-auloaseman ia Helsin-
ki-Vantaa-Lennon vålin kuljimme
SLHS:n mus€obussilla, LOY 167,
Volvo 8635 / Wima 3 wn. 1966.
Kiitokset Wirnan henkibkunnalle
onnistuneesla ja mieleenpainu-
neesta kåynni$å sekå saadusta
larjoilusta.

KEVÄTAJELU
MUSEOVAUNULLA

Sunnuntaina 24. 4. iåieste-
läån io perinteeksi mudoslunut
kevåtaielu, nyt maamme vanhim-
malla ajoon saatavalla kaksiakse-
lisella ASEA:n v 1928 moonori-
vaunulla 135. Vaunun alusta ja
moottorit on tosin uusittu ja vaih-
dettu 7o-lrlvulla uudemmista 40-
luwn kotirnaisista vaunuista. Låh-
tö Vallilan hallista klo 11.00, ajelu
keståå muutaman tunnin ja reitti
kienelee jålleen useiden mielen-
kiintoislen kohteiden kautta. Vau-
nussa on vain 18 isturnapaikkaa,

ioten matkan viihtyisyyden vuoksi
on päåtetty, että vain 45 ensiksi
ilmoittautunutta voidaan ottaa mu-
kaan-Pakollinen ilmoittautuminen
ajelulle tehdään sihteerille ia mah-
dollisimman pikaisesli, niin var-
mistat pååsysi mukaan tälle harvi-
naiselle matkalle. Matkalippu
maksaa 40 mk ja se makselaan
våunussa. Mikåli et pååse ajelulle,

ilmoita peruutuksesta. Muutoin
ajelumaku peritään sinulta jälki-
kåle€n. Soha nyt ilmoituksesi sih-
teerille ja merkitse påivä kalente
riin, sillå lästä äielusta 6i enää
mFhommin muisluteta.

MATKO'A ULKOMAILLE

suuntana Baltia ia ltå-Pteug.si

Lähtö lauantaina 30.4. klo 8.00
Helsingistä omalla lurvallisella tu-
ristibussilla ia ornan iåsenkulielta-
jamme ohjauksella, ja rietysli lai-
valla Tallinnaan. Sieltå vålitön ajo
Turban turvetehtaan ja lvllästä-
mön kapearaiieisen tadan kautta
Viron kapearaiteiselle museotau-
tatielle La\ras.saareen, iossa höy-

ryvelurivetoinen junamatka ia tu-
tusturninen museoon. KIo 18.00il-
hllinen la hotelli Pämussa.

Sunnur aina 1.5.lätttö holellis-
ta klo 9.00 ia ajo Ainazin raja-ase-
man kautta Lawkran ia Riikaan.
Riiassa 1524 mm -raideleveydgn
raitiovaunuia ja tulo hotelliin jo
noin ldo 13.00. Jos osoitatle kiin-
nöstusta, niin ko€tamme jåieslää
rnuseovaunuaielun ja iotain muuta
mukavaa.

Maanantaina 2.5. lählö hotel-
lista klo 6.30 ia aio Liettuaan Siau
liaihin, jossa kåY i sikäläisesså
pienessä rar.Jtatiernuseossa (esillä
mm. t@peåraileinen Tampellan
valrnisiama sotakorvauweturi).
Alo Sovetskin raia-aseman kautta
Venäiän tederaat-ron he-Pteussiin

ia Kaliningradin oblastiin Königs-
bergin kaupunkiin klo 15.30, ionne
on v 1 957 Viipurin raitioteiden lak-
kauttamisen jälkeentoimitettu viisi
noottorivaunua vm. 1955-56 la
kaksi peråvaunua vm. 1955 (rnal-

lia Gotha DDR, ei siis suomalaista,
mutta kuitenKn viipurilaista). Jos
nåemme vaunuja numeroilla 129-
133 1a 232-255, tiedämme nåh-
neemme karjalaisen raitiovaunun!
Ehkä vaunuista on Ftain iäljellä.
Jos osoitatte jålleen riittåvåsii Kin-
nostusta, niin koitamme järieståå
museovaunuajelun täilä venäjän
ioiseksi ainoalla metrisellä raitio-
liellä.

Tiislaina 3.5. lähtö hotellisla klo
6.30 ia ajo Kybartain raia-aseman
kautta Liettuaan Kaunastin. l(au-
pungissa on vain t'ollikoita. Jat-
kamme hotelliin Panevezysiin. ll-
lapaivällå käynti kapearäidevari-
kolla ia 60 km:n kapearaideiuna-
matka Anyksciaihin. Paluu holel-
liin vaihtoetfoisesti joko junalla tai
bussillamme.

KeskMikkom 4.5. låhtö hotel-
lista klo 6-30 ja ajo Subaten raja-
aseman kautta LaMaan Gulbe-
neen. Sieltä matkustamme 40 krn
kapearailejunalla Aluksneen ja
sen jålkeen ajo rajalle ia hotelliin
Valgaan klo 17.@.

To6tainä 5.5. lähtö hotellista
ehkä klo 7.30 ia ajo Ulilan turvera-
dan kautta Tadtoon. Siellå on lii-
kennelaitoksella ionkin verran
HKL:n ja TAKL:n entisä sinisiä
busseia. Tallinnaan tulo klo 14.15
ja laivan lälltö klo I 7.30. Tulo koli-
Suomgen Eteläsatamaan klo
21.00.

Vasluullinen matkaniäleståiä
on Matkakapsäld<i. Matkan hinta
on osanottalamååråGlä riippuen
1 500 - I 700 mk la siih€n sisältyy:

- laivamatkat Hki-Tll-Hki
- bussimatkat suomahisella turis-
tibussilla
- hotellimaioitukset 5 yötå aamu-
paloineen
- viisumit Balth ja Venäjä
- llta€leriat Påmussa la l(alinin-
gradissa
- junamalka lavassaaren museo-
rautatielä
- matkanphtajan asiafiur evat
patuelul sekä virolainen opas

Hintaan eivåt sisålly kapeårai-
deiummatkat Latvian ia Liettuan
rautaleillå, muna ne ovat toisaalla
edttäin edullisia. Tarvinaessa ne
voklaan korväla siirtymisellä linia-
aulossa.

lledusteluia matkasta voidaan
tehdä sekä varauksia otetaan vas-
läan:
Anni Roivainen (90) 872 8628 tai
-Timo-Pekl@ Lange (90) 529 408.

SYKSYN NÄYTIELYT
ENESTYKSEKKÄITÄ

24 RA|TIO 1t 1994



Suuntana lnkerin pääkaupunki
Piståri

Heanäkuuksi on suunnileltu
tehtäväksi SRS:n opintomalkä
Pietarin raitioteille. Lähtö on tols-
taina 30.6. rnls Konstantin Simo-
novilla Helsingislä klo 16.00, tulo
Pietarijn perjarnaina 1.7. klo 9.30.
Periantaina tiivis ohielma heli lai-
van saavuttua satamaan. Koele
taan lärjestaä museovaunualelu
raitioteillä, käynteiä rautatiemuse-
ojqsa (useita), nähdään tavararai-
tiovaunuja, varikkokåyntejä ine.
Lauantainä sama kaava, muna
uudel mielenkiinloiset kohleel
Kaikki yöpymisel ovat laivalh. Lai-
va lähtee takaisin sunnunlaina klo
0.05 ja saapuu Helsinkiin sunnun-
taina 3-7. klo 14.00. Laivamalkan
hinnat ovat alustavasli (viime vuo-
den hinnoisså) Ciuokan 400
mksta uudisteftuun B-Lux luokan
800 mk:aan. Hintoihin sisälwät
täysihoidon puifteisså ruokailut-
lälle matkalle saavat osallistua
vain ne, lotka juovat (ios silloin-
kaan) vasla paluumatkalla. fie-
dustelut osohelaan puheenjohta
jalle.

RAlTIO'IlELINJAT

Itämerenkadun ja Mechelinin-
kadun dsleyksesså on ollut aina-
kin elokuun puolivålistä lähtien uu-
det råitioveunuvälol Siinå on sel-
lainenkin toiminto kuin lupa käån-
tyä ltämerenkadun pysakihä oi-
kealle eli etelään påin. Sinne
suuntaan ei ole kiskotusta, joten
raitiovaunut eiväl lule sitä kåån-
nöstä ainakaan tekemään.
Selitys: linla 15 käyttää samaa py-
säkkiä. mutta käåntyy sen jälkeen
JåtGsaaren suuniaan. Tavallinen
ajoneuvoliikennevalo antaa alolu-
van pysäkjn viereisille kaistoille,
mutta linia 15 lulee niiden ulko
puolelta. Siispä linialle 15 asen-
nettiin raitiovaunuliikennevalot
omia käåntymisiän varlen.

llmainen työterveysratikka
kiersi 7B:n reitillä 27.10. Va'.] !
ajoi reitin kolme kertaa ja siinä an-
nettiin työterveystietoa sekä esi-
teltiin suoiain- ia ensiaputaMkkei-
ta ja mitattiin matkustajien veren-
paineita.

Linjalla 8 havainiin 23. t0. Ruo
holahti (M) -pysåkin olevan lålleen
vanha tultu "Mo6iamenkatu".

Maraskuussa on remontoilu
Vållilån hellin vaihteila.

Linioilla 38 ia 1A havainiin 15.
11. tilapäine pysäkki Kauppalorilla
Elelårannan puolella.

Liisankadun - Kaisaniemenka-
dun uusiin vaihleisiin lrytkeniin vir-
ta 26. 11. klo 5.30.

Vesijohto halkesi 5. 12. Man-
nerheimintjen ja Eino Leinon ka-
dun 

'äheisyydesså 
sillå seurauk-

sslla, eftå esim. 6. 12. kulkivat ete-
lään menevät vaund löölön hallin
sivuraiteen kautta. Raitioliikenne-
museon kanaaleista pumpattiin
vettä pois.

Hietalahdentorin pysäkin jäl-
keisissä liikennevaloissa otettiin
16. 12. klo 8:n jälkeen käyttöön
ajoetuudet, tunnistin on maassa
kiskojen välissä.

Ilmeisesli 16. 12. tai seuraava-
na aåmuna varhain oli Eulevadilla
entisen Kansallisooppe.an pysäk
kien nimet rnuuteftu uuden nimi-
siksi; Aleksanterin Teatteri.

Uudenvuodenaattona klo
22. 1 5 siinyttiin Aleksanterinkadul-
ta pois käyttämåån Kaisaniemen
uusia vaihteita paitsi 3I Fka tiei-
tävästi kävi kååntymåssä Perå"
miehenkadulla. lämån poikkeus-
reitin vanelh joutui partion miehi-
tys aluksi lapiolöihin massiivigen
lumivallien takia. Aleksanterinkalu
tienoineen oli aattona tukkoinen ia
vaarallinen tenorisoiv'en la riehu-
vien nuorisojoukkojen takia. Yksi
sT:n kulietlaja Ylioppilaslalon py-
såkillä ehti saada pullosla melkein
påähånså; pullo rikkoontui etuovi-
en keskilankoon ia kuljettaja sai
'vain" sirpaleita silmiinsä ia käs-
voihinsa. Perässä tullut vaunu
pukseerasi Töölön halliin ia mies
vietiin sairaalaan. Lisäksi yhden
nivevaunun 12-000 mk:n arvoinen
tuulilasi pommitettiin olutpulloilla
sapaleiksi.
Ei muuta kuin onnellisla uuna
vuotta kaikille ia suomalaislen las-
ten sekå nuorison kasvattajille ler-
veisiä myös SRS:hä!

Aikataulumuutokset 1. 1. linioil-
la 38, 3T ja 8; Kolmoset siirtyivät
jatkuvaan kienoon eivetkä vaunut
enåä seiso Porvoonkadun "viiden
minuinin pysäkillå". Linjan 38 vuo-
rot ovat 13 - 20, 3T:n 24 - 31 ja
linjan I ruuhk€vuoro 182 muunui
numeroksi 183.

Postitalon EitbtiepysäKn laiturciden korcftami*yöt ennakoivat matak-
laltiaruilovaunujen tuloa; vaunun laftiatasa sekå lainn ag ovat sanat k
vaunuun on siten helppo nennä k tu a. Kuva M Nunnelin 21. 7. 1993.
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Neliakselisia vaunula on suun-
nitelmien mukaan arkisin seu€a-
vissa vuoroissa: 7, 8, 9, 10, 101*,
102',, 103,, 104', 105', 107, 152
ip, 153 ja 156. (. = nivelvaunu, jos
niitå on kåytettävisså, ensisijai-
sesti vuoroissa 103 ja 104.)
Esimerkiksi toteutuma 12. - 14. 1.:
Neliakselisel vuorot 7 - 10, '105,

107 sekå aamulla rnyos 153 ia il-
lalla myös I 02 ja 1 56.

Neliakselisten v"aunuien kierlo
Koskelan hallisla låhleviin vuoroi-
hin tapahtuu seuraavalla yksinker-
taisella ja varmalla menetelmållä:
Linjoille 1,2 ja 6 on valmiiksi kiM-
tettynå ol€via vaunuja, kukn linia
omalla raiteellaan. Kun raileen
alusta lähtee vaunu linlalle, siine-
täån peråssäolevia edernrnåksi, ja
liniaha palaavat vaunut tietysti tu-
levat hännille. Vaunujen kierto on
näin ollen jatklvaa. Ykköselle kil-
vilettyjen kierto on lietysli melko
hlda61a, ios vain ehkå yksi vaunu
paivåssä låhtee ajoon. Toolössa
neliakseliset ovat yleenså raiteit-
ten 6la 7 perimmäisinä ja käytös-
sä vasta sitten, jos niveliå ei ditå.
Varmimmin niitä saattaa nähdä lin-
ialla 8.
7. f. ilhlla olivat seuGavat vaunut
kituiteny linjalle 6: 3, 8, 9, 10, 12,
1 5 kr 1 6. Linjoille I ja 2 kttuitettynå
olivat vaunut 1,2,4,14,17, 18,20,
21,23,24,26,24 ia30.

Vasemmistoliiton president-
tiehdokas "hy'llå" Andersson yritti
saada vaalien aattopåivänä 1 5. I .

lisäl€nnatusta ajelutlamalla ihmi-
siå ilrnaiseksi 1 ,5 tunnin aian linian
3T reilillä ns. 'musaspårassa' (=

ionkinlaista kilaransoinoa ja lau-
lua). Kansalaisilla oli ilmeisesti
kuul€usikon , kun eivät tälle eh
doldGalle antaneet paljoa lin-
ianumeaoa enempäå kannatusta.

T,ETROLINJA

Kluwin eli tulevan lGisånie-
men asemalla pysähdyfliin koe-
luonteisesli 23. ia 24. 11. rnuuta-
mana aamu- ja iltapäivän luntina
noin 15 sekunnin aiaksi. Pysäh-
dyksellå trlkiniin s€n aiheunamia
vaikutuksia ajoaikoihin. Liityntä-
bussit lähtivätasemilla ail€laulus-
laan minuunia myöhemmin. Kai-

saniemen aseman kåyttönono ei
vaikuttane kokonaiskulkuaikaan,
våån se voitanegn ottäa aikatau-
luien pelivaIasta.

Junakuulrruksista löytyy tällai-
nenkinr "Olemme kååntöraiteella,
ålkåä poisluko junasta. Palaamme
helken kulunua Ehtöraiteelle". Toi
mittaia kuuli tämån vaikkei ollln-
kaan joutunut kääntöraiteelle.

AUTOLINJAT

Pyhäinpaivånä 6. 11. liikenne
knen sunnuntaisin, linioilla 730 ja
735 sunnuntaiworo,en lisäksi
Honl€numrnen hautausmaalle
pednteisiå lisävuoroja klo 9.30 ja
'14.,t5 väillä.

Hemesaaren uudelle harpitus-
jäähallille ajettiin kahtena viikon-
loppuna 20. - 21. ia 27. - 24.11.
ylimääräisiå bussivuoroja. H6rn+
saaren lenkkiä aioiioko linian 16
bussi suoaan paåiepysåkiltåån
tai toinen vain tåtå larkoitusta var-
ten \./arattu auto. Liikennöintioli 20
- 25 minudin välein klo 6 - 23.

30. 11. aiettiin viimeisen keran
linjaa 16V

1. 12. linian 16 reitti muuttui
entisen linian 16V reiliksi. Pääte-
pysäkki Hemematalankalu 5:n
kohdalla.

Eino Leinon kadulla lalon nu-
rnero 3 kohdalla nälqiloulukuussa

bussipysäkille annetun nimeksi
" Rait_loliikennemuseo'

1. l. linialh 13 eiväl kelpaa
enäå Vikingin ja VR:n junalaivali-

PII.

1 . 1. uudenvuodenyönå aiettiin
HKL:n liniat 01N - 06N. YW:n lii-
kenne jatkui 3.3o:een ia VR lliken-
nöi läpi yön Helsingin låhiliiken-
leessä. Yökiitäjåi Oy ajoi vain ldo
4:n låMö1.

3. 1. muutoksia: Linlaa 70V
alettiin liikennöidå myös ma-pe
paivållå. Linjan 15 reini muuttui;
uusi reittiosuus: - Mechelininkatu -
Laivapojankalu - Saukonkatu -

Mittaaiankatu - Majakkakuja - ltäi-
nen \raihdelinja - larnonkuia. Lin-
jan 57 reitti rnuuttui; uusi .eini-
osuus: - ulvilantie-Taileentekijän-
rie - Muusar ori Oalissa).

10. 1. muutoksia: 72A reitti
muuttui; uusi aeniosuus: - Esko-
lantie - Kennäie - Pukinmåenkaari
- e.llisell€ päätepysåkille.

KÄLUSTO

Väunu 70, joka syyskuun alus-
sa käväisi Paavalin kirkon puistos-

STA:n 201 eli ylttiön ensimmärcn
matalakttia-auto on Scanh N113 /
Lahti 402. STA:n uudet anot pk-
keavat ul komaakuksensa puol$-
h bfinusa.
Kwa: Juhani Poussa 10. 1993,

Jil
rh,
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sa, oli palannul liikenteeseen io
maraskuussa.

Kouluvaunusta 3522 otettiin 11.
11. istuimia Haapamäen Höy-
ryveturipuiston lamperelaisia sini-
siä busseja varten. On lisåksi
mahdollista, että Haapamäellä
avalaan vielä ioskus joMinado-
lin,akin. Tasasuu aaiat ja muut
laryittavat hineet olisivat saatava-
m varastostia Tarnpereella. Ajo-
johdinten hankinta on setuitysten
mukaan ongelmallisinta, silliå sitå
ei ole enäå Suomessa varastota-
varana.

Vaunu 45 nähtiin koeajolla 29.
11., vaunussa on paljon uufla ku-
ten kilvet, ohlaamo ja maalausla-
pa. Edellisesså numeossa luel-
telimme muutoslen trääkohdat.
Maalauksen rnuutos on siinå, ettå
vaunun alaoså on nyl myös kehai-
nen noin 60- 70cm:n korkeudelle.
Vaunu on siltemmin ollut linjan 8
ruuhkavuoroissa ia ajoittain Valli-
lan hallissa lisähuolloissa.

Joulukuun ensinmåisenä päi-
vånå annettiin romutuslupa raitio-
vaunuille 5, 6 ia 19. Vaunuista saa-
lavilla varaosilla py$ytäån pitå-
nå.än iåtelle lååviå vaunuja sie-
dettävåssä kunnossa. futyöhem-
min ronuletaan lisäå huonokun-
toisimpia vaunuia-

Joulukuun alussa unun 5 ko-
ri oli Vallihn ahhallissa pu.ettuna
ilman telejä. Viilonen hinatliin 15.
12. klo 9.3O - 9.5O hinausvaunulla
H- l Koskelaan ja nostetliin ihapåi-
vållä teleihäån. Telit vi€liin Valli-
laan 17. 12. ja kod hevisi viikolla
51 miehikkäläläiselle romuliikkeel-
le.

Vaund 6 ja 19 odottivat romu-
tusta joulukuun alussa Koskelassa
raiteella 17. Ensimmåisenå ole-
taan romutettavaksi nro 19 ja sen
teleillä on tarkoitus viedå toinen
Jumboista Vallilaan. Toinen vie-
dään romutetun vaunun 338 teleil-
lä ja ne ovatkin olleet Koskelassa
io plJempåån odottamassa tälå
merkittäå kuljetusta.

Vaunu I oli myös jonkin aikaa
s€massa tomuenavien letkasså-

Se oli 17. 11. viime vuonna viimei-
sen kenan linialla l. Sen iälkeen
se siirreniin Koskelan pistoraiteel-
le nro 18 vaunun 6l€nssa. Samal-
la raile€lla oli myös yaunu 5. Vau-
nu 9:äå ei kuitenkaan pilänyt ro-
muttaa, vaan 19, joka oli tämän
er€hdyksen lakia linjallakin vielå
romutusluvan iälkeen. Vaunu 19
ajeniin sinen raiteelle 18 odona-
maan romutustaan, mutta ajokel-
poinen vaunu I jåi tieh/s{i pussin
pohlalle. lämån woden ensim-
måisellä viikolla vaunu I sitten vih-
doin haeltiin lumen alla ja hinattiin
säilytyshalliin. Lumet sulival vau-
nun päältä ia sisältä ia pian ruos-
teinen I oli linjalla 6. Väunua jou-
duniin vielä hiernan kunno€{a-
maan eli poistettiin ruostettia oh-
iaamon laitteista sekå raitiovau-
nuissa viimeisenä ollut ketlainen
janwalo vaihdetliin punaiseksi.

Vaunu 100 nähtiin liikenteesså
viherkeltaisena ennen manas-
kuun puolivåliä. Vaunu 99 valmis-
tui joulukuussa viherkehaiseksi.
Seuraavaksi låyskoriaukseen me-
ni vaunu 98. Iiyskorjauksen al-
kwaiheessa Vallihssa on vaunu
93. Harmaa-oranssisia'porkka-
noita" oli 10. 1. enäå numercl75,
96, 97, 101, 102 ia 103.

Vällilassa on lqhden uudem-
man nivelvaunun lisäksi täyskor-
iauksessa myös vaunu 36, josta
tulee sarnanlainen milä nro ,15 jo

Koulwaund 337, 339, 35f ia
362 säilynevät toislaiseksi vaikkei
niitå käytetäkään.

Neliakselisten railiovaunuien
entisen rahaslajanaition kohdalla
sisäkatossa olevat jaruvastus-
lämmön kii eät sååtökahval pois-
tetaan. Samalh kunnostetaan kat-
totilassa oleval lämrnönsåätöpellii
ja vivustot sekä sååtölaile rnuute-
taan erikoisilla såätöpuikoilla
kåännettäväksi. Puikot säilytetän
ohiaamossa. Jarruvastuslåmmöl
lå lämmitetåän rnatlostamon tilo-
fe.

Raitiovaunutyyp€inåinen jakautu-
minen eri hallien kesken 8. 1.1994
klo 4:

Nt l: Koskela 30 vaunua
löölö I vaunua
Vallila 1 vaunu

Nt ft. Koskela 18 vaunua
Ioölö 22yaunua
Vallila 2 vaunua

4-aks Koskela 20 vaunua
löölö 3 vaunua
Vallih 3 vaunua.

Lisäksi kaks' ronutetliavaa vau-
nua Koskelassa.

Töölösså olivat vaEvaunuina 7,
13 ja 27. Vallilassa peruskoriauk-
sessa vaunu 22 (pohia hiekkapu-
halletaan, lelit huolletaan, sähkG
hiteet puhdistetaan, pellit oiotaan
ja paikkamaahtaan) sekä pienem-

TAKL:n ensinmåinen Scania N 113 / Lalti 402 -natahlattia-auto nro 61 0.
Kwa TAKL krva-a*isto / Raino My Wja.
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mässå såhköleknisessä huollossa
vaunut 11 ja 25.

Viine vuoden rnarras- ja joulu-
kuussa STA sai 20 matalattiabus-
sia.

Linja 63 on ollul 1 5. 1 1 . alkaen
STA:n ensimmäinen matalalattia-
linja. Vuoroja on kolme. iJyöhem-
min matalia atnola on sijoitettu
myös linioille 39 (A) (V), 45, 51, 72
s6kä vuoden vaihteessa vielä lin-
joille 40 ja 43 (B).

STA:n auringoin ym. kwioidtlt
matahlattiabussit vihittiin juhhll!
sesti 17. 11. entisissä HKL:n kes-
kuskoriaamon liloissa Ruskea-
suolla. lilaisuudessa puhuivat toi-
mitusiohtaia Urpo Vihervaara, lii-
kenneminisleri Ole Nonback ia
(sinemmin eläkkeelle siirtyrM)
HKL:n suunnittelujotnaja Penfli
sadahariu.

Tammelundin Liikenne on saa-
ntn kaksi uuna autoa. Aulot ovat
matalahltiaisia, MB O4OSN, ovi-
iårjes{yksel,ä 2-2-2. A\ on 2 rek.
nro on NBA327 ia 3:n JBG-645,
Auton CBG49| uusi iätjestysnu-
mero on 1. Sarnalla 27:stäluli7.

TAKL:n ensimrneinen Lahti
402 -korinen auto on TAKL 610
(VFU-594. Ado orefliin l(åynoön
marraskuussa. TAKL:n ensimmäi-

set matalat volvot oval autot 615
ja 616. Monet seuramme iäsenet
näkivät nämå autot Wiimalla vie-
raillessamme. Volvojen vaihteisto
on Voith.

TAKL:n ensimmåiseen matala-
lania-autoon (108) on vaihdeftu
Voith D863 -vaihteisto. Aiernpa

Scania-automaalti l(ltuni iat uia
(hidastin tehoton venattum Voit-
hiin).

TAKL:n bussil€lustoon kuuluu
wonna 1 994 Votuoia 1 33 llpl {ois-
la on nivelbusseja 62 kpl), Scani-
oita 18 lQl ia Sisuia 8 lQl. läna
vuonna saadaan uush scanioita
neliå lGppaletla sekå Poistetaan
kymmenen Scaniaa ja kuusi Si-
sua. Nämä lwd on jo korjatu
edelläolevaan tilasloon.

TAKL:n kaluslon muodostavat
Volvon nivelbussit nrot 300 - 361
vuosilta 1977 - 90, kaksiakseliset
perinteiset volvot nrot 103 - 105,
107 ,537 - 544,546 " 576 ia 88 -

602 vr'osina 1979 - 90 ia Volvon
teliautot nrot 200 - 209 vuosi[a
1990 - 92. Tavallisel Scaniat ovat
nrot 527 ja 585 - 587 sekå 106
vuosilta 1 979 ia 1 987 - 88, matah-
lattia-auror nrct 108 ia 603 - 614
vuosilla 1990 - 94. Arkisin koko
159 auton kalustosla tarvitaan
ruuhl€nhuipussa 139 adoa. Vuo-
roautoja on 49, osapå,ivåautoia

(myos pitkiä worola) 77 ja Y-vuo"
roja 13.

LOYn buss€ia on laas maalat-
tu sini\ralkoisiksi. U usissa v.åreissä
olivat vuodenvaihteessa kaikki
Wiima K201- la K202- sekä Lahti
400 -koriset autot sekå seuraavat
sekalaiset bussit 69, 137, 184,
186 - 188, 195 -'198 ja 250. On
puhunu, ettå kaikki Deha Ciq
rnaalattaisiin.

Hakunilan Liikenne on ilmeiseti
luopunul hetkuista, ehkä myds
tuuppareista 17 ia 210. Viimeiset
heikut olivat adot 37 ia 267 (€nt.
Sirola 7).

Vantaan Liikenne on lilannut
vuoden 1994 autoia ainakin kah'
dessa eåssä. Elokuussa 1993 ti-
lattiin kaksi Votuo B10B LE / Car-
rus City L -matala-autoa ja viisi
Volvo 8'108 LMF / Carrus City M
-puolimalalaa autoa. Joulun allati-
lattiin vielå 1l B10B LE1ä ia kuusi
B10B LMF:ä. Elokuuqsa lilatut
autot tulivat aioon jo joulun aikoi-
hin, havaittuja numeroita ovat 34 -
37,4a,49 ta272.

Vantaan vanhoja autoja on
myytymm. Paunulle ja Länsiliniil-
le Tarnpereen seutuliikenteeseen.

HKL on lähetlånyt tarj'cuspyyn-
nöt linia-aulojen loimittaiille. HKL
håluea hånkkia 10 - 15 matalalat-
tiaista kaupunkibussh.

Ruha on myynnyt 1970lwun
busseja poi9. Viimeinen Volvo B-
59 (HKL 601) sai låhteä, samoin
ioitakin Scania BRI I 2 / Delta City-
jå on håipynyt. Toluvun adoia il-
meisesti kåytetäänkin vain Var-
hassa.

Koskelassa seisoivat vuoden
1993 lopulla seuraavat Sisu-bus-
sil.. 720, 732, 737 , 7 42, 744, 74a,
749, 97O, 971 , 973, 977 , 979 ta
982. Ruskeasuolla ej ole Sislia
hinl€an, Vadiokylässä on muuta-
massa vuorossa sisuia.

Porin Linjat on saand kaksi
Volvo 81 0M /Wiima K202 -bussh.
A.not siFitettiin Måntyluodon lin-
jalle. Porin Linjolentoiseksi uusim-

Vuoden kututlua on Malmin asen@b käylösså uusi liityntåliikennete.
niMali. Koitlis-Helsingin bussilinjoihin ilee paljon muaoksia, kosk iunat
atl<auat tutt<ea nitiovaunutpisen lheåsti ia suui osa bussilinioisb nuu-
tetaa n iunie n swttölinjoiksi.
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mat autol ovat matalalattia-Mersu-
ja (O 405N) la ne muistr.itavat eri-
tyisesti Tammelundin nykyistå
7:åä. Mersuia on kolrne.

LIPPI'IABIFFlT

31. 5. pååttyi Hel€ingissa la
Vantaalla matkako.nikokeilu.

30. 9. poistetiin käylöstå linjal-
la 'l 3 kelvanneet juna-bussi-hiva-
lipd

1. 1. 1994 nousivat seuraavien
malkalippujen hiomt, muut pysy!
våt ennalhan (ks. Raitio 2-1993);

Fukkoliikenteen tarkGtusmaksu
Yw-alueen ia VR:n kulkunewois-
sa nousi 250 mkaan.

Helsinki:
30 päivan lippu aikuiset 180 mk,
hpsel 65 mk, alennusryhma 135
mk tai 90 mk Vuosilippu koko vuo-
deksi 1800 mk, alennusryhmåt
1 35o mk, nåitå nyytiin vain ennen
vuoden vaiMetta. Vuosilipun puo-
likas tai neliännes 900 mk tai 450
mk ia alennrlsryhmille 675 mk tai
337.50 mk. Helsinki{odit aikuisil-
le 1 vrk 85 mk, 2 vrk 110 mk h 3
vrk 130 rnk.

Espoo ja Kauniainen:
keitalippu aikuiset l0 mk ia lapset
5 mk, 10 matkan lippu aikuiset 88
mk, lapset 44 mk ja alennusryh-
mä 66 mk. 30 paivan yl€islippu
halpeni (!) 80 ma*lca ia uusi liF
pu maksaa 280 mk

Vantaa:
kertalippu ailqliset 9.50 mb 1 0
malkan lippu aikuiset 85 mk, latr
s€t 42.50 mk ja alennusryh[gt 64
rnk, 30 paivån lippu aikuiset 190
mk, lapsel 95 mk ja alennusrylF
rnåt 142.50 mk, 12 kuukauden litr
pu I 800 mk, 6 kk 900 mk

YTV:
30 päivän sedulippu ailoiset 370
mk, hpset 185 mk ja alunnusryt-
måt 278 mk.

VR:
'1 vyöhykkeen 30 päivän lippu '190

mk, 2 vyöhykkeen 338 mk, 3 vyö-
hykkeen 450 mk, 4 vyöhykkeen
kertalippu 28 rnk, 1 0 matkan lippu

(voimassa 2 kk) 252 mk la 30 Pai-
vån lippu 554 mK 5 vyöhykkeen
34 mk, 306 mk ja 650 mk, 6 vyo-
hykkeen 39 mk, 351 rnk ia 7&3 mk
sekä 7 Wöhykkeen 43 mk,387 mk
ja 892 mk låsten lipln puoleen
hintaan. Polkupyörä malkasta
dippurnatta 20 mk ei saa kuiten-
kaan tuoda iuniin mafe Ko 7-9 ja
1$18. VRllå on io Mime vuodesra
alkaen o{d yhden tai kaMen påi-
vån Seikl(ailukortteia, .nyylfi Hki,
Psl, Kni, Ke, Jp,l-ly ja Bia$em h.
Lippuun sisåltyvä junamaflGt ja
sisäänpåäsyt Heurekaan ja Phnet
FunFuniin s€kå mahdollisuus os-
taa halvennuksella liput Vemele-
atteriin ja FunFunin ranneke. VR:n
perhelipulla vyöhykealueella lGksi
henkeå maksaa aikuisten kenali-
pun hinnan ja l@ksi hsia Få6see
ilmaiseksi. Petfieen suurin koko
on VR:n rnååräyksestå raloitettu
viileen henkeen, iolloin perhelippu
koostuu kahdesta maksavasta ai-
kuisesta, ytdeslå nalGavasla 8€-
kä kahdösta ilmaisesta lapses{a.
Myynti asemilta ja iunista. 'Suora
30 on VR:n 30 päivän lippu, ioka
poslitetaan kotiin ja maksukin la-
pahtuu automaattisena tilinåotto-
na. Lisäksi lqmmenen p€råkkäi-
sen suora 30 lipun jålkeen anne-
taan 11. lipp! ilrnaiseksi. Kera\,/a-
lippu otettiin kåyttöön vuoden
vaihteessa, siinå yhdistwål VR:n
kolmen Wöhykkeen 30 päivän lip-
pu ja liitynläliikenne Keravan (+80
mk) ia^ai Helsingin sisåisisså lii-
kennqvålineis€.

Tampere:
vuosiliput poisteltu.

Kesäkuun alussa käyttööntule-
ya arvonlisåvero nostaa lippuien
hi oia.

MUUTA

Metoiunissa ia nivelraitiovau-
nuissa on uutuutem tiedotelotelot
(koko vajaa A4). Raitiovaunuissa
€e on lastenvaunuswennyksen ik-
kurEssa ja iunissa toisella puolen
keskoven paikkeilla.

Ensi kesäkuussa otottaneen
kåynöön uudel lGisaniemenka-
dun raiteet Mikon- j,a VilhonlGtujen

välillå. Kaisaniemenkatua aletaan
litkennöilå railiovaunuilla kum-
paankin suumaan ja entisen Pu-
keva Kappa-Keskuksen eleen tu-
lee uudet p] eålit. Siinåhän on vie-
lå parikymmentå wona sinen ol-
lutkin raitiovaunupysåkki. Aikatau-
luihin lisåtåän uuden pysåkin takh
aioail€a yksi minuuni. Tuleval
suus nåyttäå palautuuko poik-
keusliikenteen vaiMeyhteys Pu-
kevan suunmlla Vilhonkadulle.

T€ateri Kultsa e€ini syksyn
mittaan kolmetoista kerlaa neliak-
selisessa raitknraunussa näytel-
rnän 'Aika". Esitys aloitettiin KauF
parodla, josia aiettiin Emi Unialle.
Siellä vaunu pysåköitiin tunniksi
liikerfteenså io siihen ail€an lopel-
laneen kakkosen Fäåtepysåkille.
Lopuksi 4eltiin iåll€en l<auppato'
rille- Nåytelmåsså esiintyi viisi
Kultsan nåWeliiää. Taloton leatte-
riMrnä ofi aiemmin e,siintynyt
mm. kellarissa, såhkopååkeskuk-
se€€a ja VR:n rnakasiini$sa.

Vuonna 1 993 valmistui HKLlle
kahdeksan uutta raitiovaunukul-
jettaiaa. Heistå kaksioli entisiä lip-
pdarkasialia, ylci entinen linia-
autonkuljenaia ja yksi edinen litr
pukassanhoitaia. länä vuonna ei
uusia kulettaiia koulueta.

Päåkaupunkiseudun seutu-
bussiliikente€n kibaildus alkaa.
Ensimmåisellä kienoksella ovat
mukana linjat 103, 112, 128,165,
186,250,261 ,270, 510, 519, 522,
530, 614,615, 616, 631 F 735.
Kilpaildettu liikenne alkaa ensi
woden 1 995 alusla,

Jyväskylän seudulla toledq.
taan pafiailhan tä{nån vuoden
keståvå s€utulippukokeilu. Setnu-
lipulla voi matkuslaa vapaasti 30
påivån aikana. Wöhykkeilä on
kaksi: ensimmäisen Wöhykkeen
muodostavat Jyvåskylå, Jyvådq-
lån mlk, Muurame ia osa Laukaas-
ta. lällå alueella fippu maksaa 280
mk. iratkojen piluudesra lohtuen
osa Laul€a$a kuuluu toiseen
Wöhykkeeseen, ioha Jyslqlaän
lulevan sedulipun hinnaksi tulee
380 mk. Sedulippu kelpaa JWä"
kylän kaupunkiliikedee.ssä sekå
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seutulippujärjestelmåän kuulwien
23 (!) bussiyhtjön autoissa. Seutu-
lippuiärjestelmä on vasta kokeilu,
muna Keski-suomen lääninhalli-
tuksen henki16liikennesuunnAefi -
jan kåsMsen mukaan se tulee
pysyvåksi, sillä esimerkiksi Kuo-
piossa ia Oulussa kåynörderul
seutuliput ovat lisänneet loukko.
liikenteen käyttöä.

Tampereen rahasltlsiärjestel-
mä on parhaillaan muununassa.
Vuoden alusla lählien on kenaliput
myyty uudella lippukoneella. Hel-
mikuun alusla on tatkoitus oflaa
kåyttön 65 wotiaiden malkakor-
tit. Veteraanien matkakortit ole-
raan kåyttöön 2. 5. alkaen. viime
vuoden sarjalipllt ovat voinassa
toukokuun loppuun ja niitä myös
myydään siihen asli. Uusi matka-
korniiåriestelmä on toivottavasti
kåytösså 2. 5-, h silloin aloitetaan
Tampereen sopimusliikenne Lii-
kennelaitoksen, Paunun, Läns-
kårin ja Alhonen-Kiemura-Lastu-
sen autoissa.

ULKOMAAT

Tukholma

SL Buss AB Sfuerhallen on saa-
nut 20 uutta malalalattia-scaniaa,
joika juovat alkoholh. Näiden
etanolibussien jåriestysnum€rot
ovat 5001 - 5020 ja sarialunnus on
H18E. Kyseisellå bussiyksiköllå
on enluudeslaan 32 etanoli-Sca-
niaa, H11E 6607 ia 6608 sekä
H17E 6801 - 6830.

SL:n loisella kilpailunamiski€nok-
sella ovat mukana seuraaval bus-
siliikennealueet:

Brännkyrka, Farsta / Skogås, Hall-
stavik / Almsta, Hammaöy, Hud-
dinqe, Nornälje, Rimbo, Vallentu-
na ja eteläisen Tukholman Palve

lulinial. Kilpailutus koskee nryös
kolmostunneliradan eli Kungsträd-
gården - Hiulsta / Akallä -liikennel
tä. Kilpailun vastaukset setuiävät
helmikuussa 1 994.
swebusinentis€tsl-kuliettaiatoli-
val Tukholman seudulh lokakuus-
sa noin viikon hkossa ja saivat
1 375 kruunun koroluksen kuukau-
sipalkl(aansa- Kaikki Swebusin
Tukholman kuljeftaial saivat tie-
tysti saman korotuk$en. Yhtiön
muun maan kullettaiar saivat 475
kruunua. swebus sai aikanaan
joukon linjoia SLltä halvemman
tad)uksen p€rusteelh. KuUettalia
siinyi myös SL:hä Swebusille, jol-
loin heidän palkkansa ptnosi. Lak-
ko vaikeutti noin 60 000 malkusta-
jan l(.rlkuun.

Trollhättan

Kuukar6ilipun hinta laski 240
kruunusta I 20 kruunuun. Poliitikot
haluavat henkilöautot pois kes-
kustasta. Jos bussimatkoien mäå-
rå nousee 100 %, ei tåmå kokeilu
maksa mitän. Syksyllä lehdåän
asiasla tutkimus ia mi€titään jat-
koa.

AVUSTUKSET tulivat rällä kertaa
seuraavifta, ioille kiitoksel:

Krisler Engberg, Tom Heino, Hans
Jaatinen, Pasi Jakovleff, N4fSS,

Toivo Niskanen, Jlhana Nordlund,
Lari Nylund, Onnikla, kmeli Paa-
sivina, Paikallbliikenne Tiedote,
Juhani Pousra, Ralild<a luleo, Jor-
ma Rauhala, Sakari K Salo, Tapa-
ni Siiki, Kai Sillanpää, Juhani Va-
hnlo ia Risto Vornala.

Huomasitko, että jotain iäi puunu-
rnaan. sen voi vielå koriata seu-
raavassa nunerossa- Påätepy-
såKi loimitelaan yksinomaan toi-
mitukselle lähetettyien uutisten,
havai ojen ja avustusten perus-
teella. Motlomme on: Jos ,äet å/:
heelliselgi ken@ josain havain-
nosbsihatns tdoveillesi, nin se
kebaa nyös Päätepytäkille.

Raition Påätepysäkin osoite:

Ano He nan
puhelin (90) 321 066
tai postitse osoneella
ualtiol<yläntie 40, @950 Hebink.

Lakiasiaintoimisto

Kärnäräinen
&

Korvenkontio

Pohjoinen Hesperiankatu 3 I
00260 Helsinki

Puhelin {90) 440 414

Telekopio l90J 440 447
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SYKSYSTA KEVAASEEN
eli aikataulutalvi 1 993'94

teksti Jarmo Oksanen

Raition viime numerossa aikataulupalstalle varattu tila kului kaikki kesäaikataulu-

ien ruotimise€n, asiaa kun oli låånyt råstiin vuodelta 1992. Siispä kerimme aikaa
kiinni tåsså numerossa - palstatilan satlimissa raioissa. On nået tapahtunut ihme'

iota suurempi lienee vain maapallon pyörimissuuDnan muutos' Pååtoimittaia ni-
mittåin on pyytänyt kirioittamaan UEyglg aikatauluista. Saa nåhdä osaanko yli
kymmenen vuoden venytysharioittelun iälkeen. tttutta aiheeseen påivåmääråstä
1.9.1993 alkaen.

Sii4fteessä kesåaikataulusta
taMkaut€en toisluivat tavanmu-
kaiset r'[uaaliL kåvåisy arkistokaa-
pilh, esille l(ansio, jossa olival ke
väållä 31 .5. hyllyretl^ ail@taulut,
polyjen pyffikåisy pois kansion
påältä - ia kas, siinå oval ihka uu-
det lalviaikaraulull Olinko ilkeä?
Anteeksi! Mutta suudnpiirtein nåin
siinä kåvi. Toki ail€taululeMet ei-
våt olleet samat, kuin kuljettaiilla
oli kevåäl|å edessåån, sil|ä kaiks-
sa oli paivåys 1.9.1993. Työvuc
roihin oli tulrn muuloksia, siinä pe
ruste monisiuskoneen kåytölle ia
paperin kuftnuks€lle. Mutta har-
rastajan kannaltatafuiaikataulu si-
sälsi varsin vehän uutisoitavaa.
Siitåkin huolimatta, ettå RAlTlOs-
sa on näissä asioissa varin mata-
la, ehldpä petåti olemalon utltis-

hynnys.

lGhdeksild@ ainoa

Slyskuun ensirnmåis€n päivän
muuiokset kohdisluivat vain linial-
le 8 ia vain sen maanantaiferian-
tai aikatauluihin. Linjalta lä tuol-
loin pois yksi ruuhkaworo, 18ii.
Aamuiuuh{€n kienosaikoihin 6i

iuurikaan lullul nuutoksia, joten
yMen vuoron poistuminen kawat-
li vuorovålejå: klo 7-8 välisen tun-
nin aikaisemmat 5-6 rninutiin vuo-
rovälit venåt{ivåt 7:äån. lltapäivä-
lå 'p€ssåniin' vähän kienosai-
l(aa. lltapåivälå noin 67 minuutin
sijasta åiettiin 63 minudin kie.rok-
sia ia kun woroja oli kevåällä 10,

voi iokainen laskea keskimääråi

seksi vuorovåliksi 6,7. Vaslaava
hsknoimilus syksyn ail€tauluista
on 63:9 = 7.

Uusi vuosi ia uuden vuodsn
luoauksot

HAlTlOn paåtoimittaiasta voisi
otla vaildG poliitikoksi. Syksyilå ta-
pahtunul lGnnanotto siitå, Ettei
woden vaihteessa mitään lapah-
du, ei piLinyt paild@ansa. Todetta-
koon lGitenhn sellainen ero, ettei
pååtoimittala käiketi voi kannaft
otoillaan vaikuttaa asiaan. Muu-
toksia lulee, ios on tullakseen. Ja
niitrå tuli. Linioille 38, 3T ia 8.

Jelkwa kioråtvs

T€hokkuus - luo sana, Fka on
nykyisin l(åikessa loiminnassa la-
valla tai toisolla tal(am, on myös
synnyttånyt ns. ialkwan kjenåM-
sen. Teholdounahan on mm. se,
ettå pnkin firman työntekii.ät pai-
naval hommia ihan tosissaan ja
ylitoilå karsastamatta. (foinen osa
l@nsaa on h/jlåhn sinen !6ttömå-
nå.) Railioliikenteen tehokas hoito
vaatii, ettå kaluston tulee kiedeå
turhemmin päåtepysåkeillå lorvi-
matta. Ja kuljettajien lietysti vau-
nujensa mukana. Niislå komrnen-
teista, ioita olen eråinå kuljettaja-

låseniltämme saand, iärjestelmä
ei varsimisesti ole kuliettaiien ni-
menornaisessa suosio€sa,

Jatkuva kienåtys on kuitenkin tul-
hn ilmeis€-sti jåädåkseenia laaien-

tuakse€n våhitellen kåsinämäån
kaikki linjat. Ensimmaisenähän si-
tä kayteftiin seiskalinloilla jo kohla
sen iälkeen, kun seiskoista tuli Pa-
silan kiertolinja. Rengaslinjalle jat-
kuva kierätys luonnisluuldn hwin,
los asiaa katsotaan malkuslaian
kannalta. Rengiaslinjallahan ei ole
vaEimista påålepysäkkiä. On
vain aiantasauspaild€ - viiden mi-
nudin pyqäkki, kuien tavattiin en-
nen sanoa Porvoonkadun 'påäte-
pysåkistä" kolmoGlinjoilla. Ren-
gaslinialla ei si'rs koko markuslaja-
märå vajhdu kaMella pysåkillå
kenoksen aikana. Seiskoien j.äl-

keen iatku\,/a kienåtys hateni lin-
jalle 10 1.10.1991 (efl ehkä aikai-
semmissa kirjoituksissani ole tåtå
riinävän setuästi ilmoinand) ja lin-
jalle 6 vuodefl 1993 alussa. Nyt
sinen - t.1.1994 - sekå linia 38
ette 3T olivat vuorossa.

Yleen€ iatkwaan kienätykseen
siinynåessiä toteutuu kaksi seik'
kaa: 1) Keno6aika tyhenee ia 2)

iokin vakiovuoo jåå pois. Ruuhka-
vuoron poisiäårninenFhain linialta
ei sinänså ole merkki jatkuvasta
kierrätyksesä, mutta se voi olla
vinkki. Ja tuuri tällaista 'Vinkkiä' en
huomannut linialh 10. Sen siirty-
e-ssä uuteen svsteemiin jäi vain
yksi ruuhkavuoro pois. Kienosaika
lyheni ruuhka aikana n. 7 rninud-
tia, joten vuorovålit olivat ennal-
laan. Muna påivåliikenteessä ly-
hentynyt kienosaika ei vaikutta-
nulkaan vak'rovuoron poisiäåntiin,
vaan lyhentFeisiin vuoroväleihin!
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Vuod€nvaiht€en muutokset
tarkemmin

LinFiIa 38 ia sTiäi pedti lGksi
vuoroa pois kummalthkin: linialta
39 vuorot 11 la 12 s€ld llnjalta 3T
vuorol22 ja 23. Maanadaista Per-
iantaihin linialh 38 ajelee siis l(ah-
deksan vaunua (vuoror 1&20),
hua aisin s€ilsemån (14-20) ia
sunnuntahin kuusi (i 5-20). Linian
3T vastaavat worot ovat 24-31,
25€1 ja 26€1 . Siten kaMen vuo-
ron våhennys koskEe firyös lauan-
taita, kun taas sunnuniaina latku-
va kienåtys on 's!töIM' vain yh-
den vuo,on. Klo 21 iälkeiseen lii-
kentees€€n ei vuoromååris9ä ole
lulln muutoksia kuin \,/ain 23-
23.30 \dlis€en aikaan. lha- ia yölii-
kenteesså on ajettu ia ajetaan
edelleen aluksi 1 0 minudin vålein
viidellå vuorolla, sitten siinytäån
yöliikenteen aluksi klo 23 neljån
vuoron ja 12 min. vuorovälien
kautta rraFinais€en kolmea vuo-
ron ja I 5 min. worovålien yöliiken-
teeseen. Vuoden 1994 alusia siir-
tyrninen varsinaiseen yöliikentee-
seen hpahtuu jo klo 22.492ts.10
välillä (riippuu, l€tsotaanko asiaa
Porvoonkadun vai Eiran pysäldltå)
- suoraan 10 minuutin vuorovå-
leistå 1s:e€n.

Kolmosten påivåliikenteesså
kahden woron poisuminen ei
korvautunri tyhentyneen kienos-
äjan avulla: esim. 3B:llå jäi Eirasta
tavallisem arkipåivånå 15 lähtöä
pois (159 ennen - 1,14 nyl). 'San-
l€rirnalkustaja raitiovaunussa" voi
siis väin todeta, ettäi vaund seu-

raavatkin nyt toisiaan $6 rninuuiin
sijasla 7-8 minuutin vålein.

Lioian 8 uusi aikataulu palauni
woron 1&3 liikenteeseen, mutta
sarmlla 1 82 katosi. Lyhyt toimilus-
aika ei anm mahdollisuuna sefuit-
låä muutoksia seiklcpedisesti;
silmäily aikatauluihin kertoo kier-
rosaian lyhentymisestä 24 minuu-
tilla ilrnan, eltä yhläån vuoroa on
låhennetty, ulorovälit ovat siis ly-
hontyneet. Jatkwan kienåtyksen
piidin |tnia ei loitenkaan (vielå)

ioutund - aika ]öölöntorilta Sal-
misaaresla tapahtuvaan seuraa-
vaan låhtö6n on 7€ rninuunh pi-
tempi kuin löölönlorin vålipisteai-
ka Salmisaaresta låhdön jälkeen.
Tuo 7-8 minuutth on laukoaika
Salmisaaressa.

lkluston kannafta

Varmaankin harrastaja voi koh-
tapuoleen kokea päåss€ensä nk-
vanaan, kun onnisluu Pååsemäån
'Laihian nivelen' lq/yliin. Niiden
måärä liiker eesså vähene€ våh+
nemisiäån, Kun nivetuaunuilla
aiettuia vuoroia lää pds (kuten 11,

12, 22 ja 23), on setuää, enå "sa-
ramt" siinetåän muihin vuoloihin.
Niinpå vuoden 1994 alusta var-
minta 4-akselivaunukyytiå saa lin-
jallå 2. Ko. linlan lGikki v@rot 7-1 0
ja 107 ovat semmoisia. Muualla
Keppi-Karioita ja iso-Valmetteja
nälgy vain kuutosen ruuhkavuo-
roissa 152, 153 iet 156 (152:ssa
vain iltapåivållå). Linjan 1(14)
ruuhlGworoissa voi olh 4-aksell
sia vaunuja, ei kuilenkaan ker-
naasti vuoroissa 10:] la lO4. Näin

siis suunnitelrnan mukaan. On-
neksi suunnilelmisla tåytyy Fskus
poiketa, ja sehän on toki hanasta-
ian mielestä vain mukavaa.

Partioautossa kuultuna

Helsinginkadun ja Brahenkadun
kulmassa jäi naishenkilö vaunun
tönäisernäksi.
LOK:n (liikenteenohjauskeskus)
saatua tiedon lapahturnasta tehtå-
vä annettiin edelieen partiolle sa-
noen: - Hae Hakaniemestä Puuk-
ko (tarkasiajan nimi) ia mene tapah-
tumapaikalle selvittämään tilanne_

lGnsikwa:
Kubsaarcn Juntujen paluu Hel-
sinkiin oli viime keväån suuti ilouu-
tinen. Kuvassa BÄnö S@Nägs
Ab:n noottorimunu nro 1 juuti
Koskehan wpuneena. Uaunu
toimi viimeisel 35 vtptE varasto-
nkennulsena Bdl<åssä, l<akl<os-
vaunugb oli tdtly pailalle huvlla.
Kwa Joma nauhala 12. 5. 1993.
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