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SeklEsse Reinin-lleckarin -eheen kolne isoe hupunkia - ladwigshafen, Mannheim ja

H0idslb€rg - ovet reitioleid0n välityksollä kiirl0ästi yhleydessä loisiinsa, Kolnren !ou-

pungin omien kaupunlive oslojen sekä kahden näitä ja lähise0ltj. yhdistå{ån ka0ko-

r.iliotien yhlsenl.sl0ttu rel liluus on Priiti 198,7 kilor'rstriå. Reideleveylonä on kolohon

tuttu yki nehi, Iutlue 0n nlös kaup{nkien {llsinnisls net.lalEtti{v.un0h.nkirn0isse;

Variolnrn on tälläkin lyönyl itsonsä läPi.

Ludwigshaienilainen nivelvaunu Va lilan
halliraiapiha la Ku\,aArto He han 1.6.2004

l,ud$iqshalen on Reinin lånsirannalla siiail-
sela reollisuuskaupunki. lleinin itlipuolella si
jaitsevad lvlannheimiiniohtaa parikin sift aa.

joilla myös railiovaunul liikennöiväl.
Lud$ igshalenin keskustassa raitiotielinjat
kulke!at merkitlävässii määrin maanalahina

tai silten !iihlyisillä kävel) kaduilla. Esikau-
punkcihin johtavat linjar smvat lauhtia omil-

LudwielhaLnin nitioticr Vedch6bdricbc
Ludwisshafcn CmbH:n (VBL) vcrkosloss lii-
kennöi m)ös kdupungin omistama cdllincn
kaukolaidotieyhtiö RheirHedtbahn cmbH.
Rlla:n rcitli kulkcc Bad Diirklcinin viinikau-
pungista Lud\rigshallnin kautta Mannhci-
fl iin. Mannheimissa liikcnnöirår luonnolliscs-

li kaupLrngin sisåiset liniar sekå on !aihtoyh-
leysnahdollisuus kaupungin omistanan
kaukorajtiotierhliön Oberrheinische Lisen-
bahn Cesellschallin (OLG ) |jnjoilleja ja*aå

ainalleidelbergiinsaakka.Pe llåoninllecn

nrahdollisu!a;ht@kaupungin sisaiisille lin-
ioille. vBL:n mLåpituus on 30.2 km.
Mainheimin 59.2 knr. I leidelbergin 27.6 km.
RHB:n 27.6 km ja OliGrn 61.0 kn.

VBL hoilaa suurimnan osan Ludwige
halenin sekä låhiseudunioukkoliikenteeslä
nitiovaunuilla ja busseilla. Lud$ igshalenisså

siihköniliotieliikenne aloiteliin !uonna I 902.

Vuoleen 1965 sakka kaksoiskaupungeilla

Ludrvigshaien / Mannbeim olilhteinen rai-
tiotielairos. Kaukomiriodenla Menheimisla
Hcidclbcrgiin on ollut alun perin höyryveloi-
ncn kapeaEiteinen Eulalie- RHB:n ja OEG:n
mdal roiD i!at muratietoim ilu!illa vaikkak in

o!a1 n)kyään puhdasoppkia nitiote;lä. Ra-

tojcn omislus on kaupungeiUa. joten liitlo-
valtion ratavcrkostoon nähden ne ovat lk-
siryisiä 

- 
cli Nichlbundeseisene Ehenbahnen.

Raulaticnomin näätäämänä on !aunun elu-
påässä ylhää11ä kolmas rautaliekaluslon
kolniovalo. Sinänsä hu!ina!aj a käytännös-

sä läheshuomaamaron piirc. nunalakia lue-

taan näin. Jotkul loilat sanoa täslli sy) slä

näitä mitioraunujaj uridisesri n)ösj uniksi.

VBL liikcnnöi sil$mtiä liniaa. Om;a lin-

.joja ovat 10. I l. l2ja RHB. Reininylinä!äl
linjat l. ,l ja 6 fioidctaan )htekesli Mann,
heirnin raitiolcidcn eli MvV:n kanssa. Sladr
bahn-pedaaneellå olevaa Etaa cli linjoi a omil
la mlapenkereillå tai runnelcissa. on l8.5ln
.ialoput I1.5 km ovat katuairiolielå. RIIB:n
rataaon edellåmainilun lisåk{i27 6tm VBl.
liikennöi nyös l2 bussilinjaå. ioiden linia-

tiluus on 125 km.
llelsinkiin saapui 30.5.2004 M/S Finn-

pannerilla llKl.:n osuma verkehrsberricbc

I-udwigshaiin Cft bl 1rn raili
150.

Vaunu säilyttäå numeronsaia on n) r siis
HKl. lj0. Vaunu 150 on Dii$agin ruonna
1967 valmistama nivel!aunu. Såhkölaitleet
o\at BBC:n valmistania. 

^lun 
perin vaunu

$nrrrol 212004 3
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L!dde sersoo tyylkkaan
nakosenaVa lråssa Klva

.i.li\ lfkfi\iliong. rir]i\ii\[liiir]\inrelin
\,ruruihir h0Liur\r c r)nL![ ll \xu!r
,\rl. \'lll l5lr\Ji o]l\ | Lr\L Dnrii ref I
\!r r .f lorlci.uLin!r. nr u!\utri I r\c

\ruur lcsL.ilron L.slif ix \\ [s r !i[r 1r

.rilirti llx r!lr\erll,or l. llrlrlilk.nr$\ii \r
LUI rn r failr n:ilin !\ls\ I ijKliir\lii. rilrlln.
lrl\ i lil$r.s!! r \rur ei,). i. \olLir.r. sllli
til.li. . ilijlijnm 1\slch. ir ili|r nirLiro\rr
Il\\ nl.r \rL \'rni.r.il].r irrLcLr lo.lilit lii l

.llilt..r \![! f . ] fu hril]l.n. !11ii \.uf ur !i
r,nrinlr. i\ioi rtnoi. ll).1r01)!LrLir

\'.ufuDruLrllilf \lil.nilsli lif!r rrcj'
rcrhcl\inli iiisrf \un!n\iiil\rIsir] \.sr
\ h !iirr rL!.\r r I l!|.iii!.\tli tu rrlir\1r
ktrj\L!\ ii\rr [. rl \1rr]rs|liin K{ln m-
LrlLl 

' 
nr\ ii\ \tir jr.l.lr r su(r!Lti. \ll,!fr

- -; t--rr- .rrililIiFUtt fl

E!ranle låonå koi.åå. orut ra liol e
ra teelk n mltta saahan s nne ratkån
nytk n los se va n on rekån kyyd ssa VBL
150 | kuletlsrekka saapu Vallafhe n
Håheenl etå keskustan s!u.nartala jotla se
saal n sopvaan asenloo. p!rkausla
vane. rekkå käånnetl n Hanr-aenre la

Eurantref rsleyksen kohda lå t en lorse e
puolel e Operaål o edel y(tr vaun!nm lan
vetran kay.t ä Eurant e läla pienla
veks a lua seka Hameenl e. låydel sta
helkel slå sukemslå lå le kaaftöl ikkee ie
Onneks he unlaaam!n autoiken.eol
o ematonla KLVa Jormå Råuhålå 30 5 2004

iftilf,I'|lfilill,l

.li LolDilclinr r t.Lil(Ailfrr ri\r\runr.
nr llr.iri\ !.r rx lL)71)\iurtrrnli\iiuiiir \- ir
ll .\i.n\liiin!r!i( \ruulrLr \r[:i r! \i!
1r\ r isliroli. Irirl.lsr]ik\.Li
lclsirks.iiiiric\rrls.L\llrllll :'l iJ \'n!-
ruf lrL. h \ r nri\r.rirnlrrrss! on l)ii\\r!ir
\aLnti\l!!r!ne..r17li lL)71r .L( l.llt\ii
.tr ir.n, rlall lrl)l \-i,r( lclcisslj.jolr
\.hrl!1.'ir rL |rai \ lll l:lrLnr,,1 r (lilj\tii\
\iil r.\ili|llinii\r\l! i\1tr!r rr lirl)1. S. 1

s.nrlil \i nrd rijn \rrnrr.r.J.i c. r llir
rij$]l. kxk:ion \rfu\1(i Lu

llKl Lrtl i\rrtrrn \'lJl lrl)xruLlnrrL-
fi\iainril\l() !tril:ir '!Li urt(h \$hoih rr

\rlD.L-nn.i\r!nuihin r r 1.rr in.l1iLr Llltir.ui
l.\L \[rr \lLtr]rLtniLcholJ.r \ lll lilr\rt
tr!\rnlioirn rc \rurulrnrfr...r(tr \ JJl. I jl)
\.1\ jr Lrr rr!. nrirl.r ll. \iuir r.rtr\.frilh.

= 
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räinen saksalainen julkisen l;ikenleen kcltai-

nen vårijäi ikluna-alueelle ennalleen Vaunu

sai myös kauniil HKL:n kultanumerotja kau-

punsin voakunat Vaunun seisressd ajo-

v0lmiin0 paikoillaan se on låvsin hiliainen. eli

ei kuulu moonoripuhaltim ia eikå muubkaan

äåntå. Pyörien kulkukehå oli alunperin noin

sentin liian le!eåhehinkilähtåkalurailiolie-
liikennettå varten. Vaunuahan kävtettiin

Ludwigshafenissa ta.vittaessa nvös RIIB:n

kaukoråitioriellä, jollakaletvn pölkklmdan

.ålainftasiruktuu.in vuoksi oli tarpeen olla

leveiimpi kulkukehä. Pahimmoillam leveän-

päpyörätr(ngdu kävuäen \aunuolisi \ oi-

nuI kulleak€ruki!ien raisidosoinecna kä) le-

tyn pien päållåja aiheuttaa siilå syvsiä har-

mia. Pyörånke in so.vaitiin viisteet TöölÖs'

sä silen. ettåvaunu kulkee meilläon8elmitta

Vaunuun on myös lehry sovitetu apukltkin

siltå varnlt4 ettl sejoutuu hinadnaan tai tvön-

rzimäiin m uutå kalustoa pois linjala (laiiou-

tuu ilse lällaisen operaalion kohteeksi) Vii_

meinen "wagenkane" eli saksalainen ajo-

päir äl irjan si,ru.joka !aunun ohiamoslo lö) -

u i, måinilsce. eftii vauulla aietliln 5 1 2 2003

iesriajoaklo8 05-12.15

Duseldorfer WaceonfabnkAc eli Dij\ue

valmisti I 94G50luvun varhteessa ensimnåi-

set nykyaikaiset lelimoottorivaununsa Hel-

singissä kavi heinåkuussa vuonna 1952 koe-

ajoilla saksålaisen Vesrische Stnssenbahnenin

6 2t2004

kak;suunhinentelivenunro341 Tåmä!åu-

nu on muuten yhäedelleen aktiivikävtösså'

nvkvålin Ilävallassa Gmundenin aitioteillä

;;erolla 10. vuonna l9s6 Dowagvalmisri

ensimmåiset yksiniveliset mooltorivaunut'

joissa oliomaå konslruklioo ole\a ni!elosa

ia BBC:n Mmnheimin lehtaiden suumitlele_

ar sähkölaiueer. Vuonna I958 valmisrui

ensimmåinen Dliwågin kaksinivelinen vasu,
joka perustui uhiin paii vuona varhaisempaån

onnisi.neeseennivelkonstruktioon Kööpcn-

haminan mitlotict kauppasi l960Juvun lo-

.ulla HKL 150 +aunun kallairia )ksini\el_
isiä moonorivaunuia Helsink iin. mui1a Hel-

singissä påådytliin kuitenkin hankkimaan

upouusia ja L,lkoasulLåånkin ai\ o uuden sLr-

kupol!en nlkökiä Valmerin nivel\ aunuia joi-

hin tilatti;n Strömbergin huippunlkvaikaiset

tyr;sloriajolaitteet. Tanskalaiset vaunul oli

valmhtettu Dnwagillå vuosina 196G68 van-

vBL 150 on iuui saaPUnut vållilaan.
Kuva Kari Paåvola 30.5.2004

halla 1950'luvun sahköEkniikalla Ympvrä

on nyl lavallaan sulkeuunui. kun meillä on

Dos€gin valmi$ana vuoden l%7 nilclvaunu'

Näirä tåållä olisi cnemmänkin, jos Helsinsin

kaupunki olisi tchnyt aikoinaån ioisenlahel

p.i.iilöksei Lud\vigshaicnin ) ksilöhän ! almis-

tui alunpetin ) ksini!clisenäja se sa;loisen

nivelenvåslajitlkik een vuonna 1970. vau'

nun leveysolhi ollut kööpenhaninalaisvau-

nuilla ailan sama 2.2 m koin se on tåmän

"Ludden' kohdallakin Kööpenhaminalaisia

vaunujå olisi ollut saatavåna 99 kpl, min-

kählinlainen Flelsingin railioteiden kalusto-

hisloriaolisikaan ollul edes osanken niistå

oslonjälkeen. Voisimmeko ajella edelle€n wG

den 1959 vaunuilla !ai milloin niisrä olisi jo

.å5s$ erconi Vaiolisiko nvredesä manla-

iani.patojen oitonantlnta rooPenhaminalais-

t^*oI-
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Co$birxr Duo r'citio\ uuf ur dicselaggc
grlLli on siioitetlr ll t paj.a!an ni\ cl\ aunuf

kesliosa.r. 180 k\\':n dicsclkä!ltiili gcne-

rauuori!.iola.nldu la^ irla\ ef 700 V.jif njr-

re.n. Suurin nopcuson 70knr/h. Vaunusa.n

rilrag5 atkundiulle.lojstu;slumap.ilkoia
on ?7. Kun \uunuadictarn \ itoilit ) Ihllillc
ci dicsclnnnntdia \oi käln.istiiai Samoit

mdlodn ki) dcssii \ irroirinla .i \ oi nostd!.
'länän uudcn lticstclmiin ctuiiaon Duj_

nirlu scurua\aa: milio\ a!riuliikenn. \oidaai

uldtaa D) iis sähkijislinllillörnillt L.laosuul-

sillc ihndn $L$ia in\cstoinlc'id- olcmassuol.-

\ ien nitio\ duiujcn helpto nruulEmincn Duo_

\ Ntruiksi- di.sclkoneislon picni F.riioi. kolo.

.iok! \ ic \ ain \ iihir LlLr. \ xlruss..ir lisiksi.

.uii koiiponcntil o\ ar s.ria\ulnristcisia.iol_

loin in\ esrointi-ix\ !uosakuslarnul\cr o\ rl

Hapin v!orlsloseud! le I ikenno vän HSB_

rårnal en dieselmootlorivaunu 187 018
Nordhåusef n raulaleaseman railiotie

Nordhausenln raitotien Combino Duo
hybridira iiovaLrnu 201 inlalla 1 rautalease

man edusta la. Jos a!oLmesta oviaukosla
voisr vain larkasli nåhdä niin siellä pilkotlaa

vaunundleselaqqregäalti 4 4 2004
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Helmituussa 2004 oteriiin Saksassa Notdha{senin reitiotiellä kävttöön kolne Siemen- [:i:i:f:]iJi{illl:ii:1?*J;:,":3"'1"
sin valmislamaa Combino Duo -raitiovaunua. Aluksi vruiuj, ejeltiin Pellägtään lauPun- ma-saråala 442004

kiverloslossa sähköllä, mulla ioukokuusta lählien on aiettu myös diesehähköisesti Harzin

kapearaileisella t{rirtiollä tHSB) ll km Pitkällä 0suudelle Nordhausen-llfeld'

Nordhauscnir lairn)liclairtN on kooh.!n
picnimnrästii piListä. silllt mtapiluus on \ !if
7-E kn. ll)bridi\run!Llcn rullua kii)niiiirl

raitio\.urullili.rnc sda\ utlau urdcl uldlu-
\ !!d.r. r'onlhauscf in mnio!ruiuliikcnrc al

koi \uonna 1900 jaliniol.on r1) k)lilin koLnrc

Vaununo kiisittii !usi.n Conibi'xr Duo r r!_
iuicf l0l l0l lisäksi\luntrr71 El (l9i')
6lc\ srutgdl1).91 91(1966c\lieibul3) ia

ConrhinoL llll 105 (1001H):). Kaikli\ au_

rul o\ar neLjaksclisia: m)ijs nl.tdlNIattia-

\uu.ut.joila kotsutdankin 1) h))r.trsi \ uok_

silldb) ConbiNiksi (Piru us oi \ ain l9 m)

MBI}IO DUO

xr
If
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ja tuvat Joma Rot hala

Mfiliskuun polivälirsä Siamons ilnoitti Combino-nshlahttiarailiovounuilh liiltonnöi-

villi raitioloille, eltå yli 120.000 lm aiamol v.!od, joit or nr.ilm$$ t08 hpFlet-
le, lulisi esett{e l0isfåi!0lci rioldeltoon. Iänä vor0itue loski fugst{rgh lt6 reunus),

Brclh {28), Diisssldorfis lzt), ErfurtiE l8), Froil[rgh (9), Hhoshimea (6],
Nordheusonir (2)jr totsdmia 116). lGlulus citodrenut louptnkojr, j0i$.liihndidään
uudotnnille vähemmän ajehilla vrunuilla.

Tålen esime*iks; Amsterda.aissa. joka on ny-
kfään suurin Conbino-kaupunki, voitiin jat-
kaa liik€nnettä eotise€n lapaån. Vaurujen kun-
non larkastukia on tokijoudullu lisiiänään
kaikkialla"

Useat miliotielaitokset olivaljo a;kaism-
min mpodoineel Siemensille Combinojen alu-
miinikorissa havaituista vaurioista. Siemens
otti 2l5.000kilometriiiajetun ihiburgilaiscn
vaunun Prahan lehtaallensaldkastelravåksi
ja totesi, että netallikor;n rakenneviasta voi
olla seurauksena tuhoisa katastrofi. Raskåår

kalolle asemetut lailtehlot sdnavat po;k-
k€uks€llise$atilanteesså kuten l;ikenneon-
neltomuud€n ja tönnåyksen yhleydesså pu-
dota måtkustaj ien påälle.

Combinon alumiininen kanrava kori-
ralenne on koonu palkeista, j oihin pää im-
måisel levyt on liimanu. Liimauksen heikko-
us on vaåmtekijä, nikälijoudutaan liikenne-
onnettomuuteen. Nokkakolarissakin onnetto-

muusdski kasvaå koskenaan koko pitkä.t
vaunua. Samaten on todenu nivelöinn;n yh-
leydesså eläilä vaa.alekijöilå. Kovassa va-
kåsuodsa Iiikkeesså nivelöinnin on katsottu
olevån riiftävän tuNalUsesti Ekennenu. nufti
m ikåli liikevoinal ovatkin pystysuunta;si4
nivelten kohdalla tuNallisuusniikökohdat ei-
vät täyty. Siemens on aryioinut korjaus-
toimenpiteiden makavan våhinlii:in 200 rnilj.
euroa-Summ@tulevatkohottam@ elätii-
kennelailoslen poikkeusliikennejä.jestel),r.

Korkealåltiainen raitiovaunumåtti ei ote
koskåån kålsinyt sellaisistå ongetmista kuin
malalalaltiåisetsisa'ensa. Kuvasså
amsledåmilainen pikåråifovaunu nro 69
(\rn. 1 994) saapumassa sekakåytöisette
pysåkilleAmslelveenin iinjalla. Tåaemmatta
malararra laiiurilla pysåhtyvät
katuverkostossa kulkeval reitiovåunut eri
Combinotsekå vanhemmat korkeatattiaiset
lyyp't ja alkavallå koftealla laiiunlb kuvan
pikaraiiiovåunulyypil. Amsterdamin tapauk-
sesså, koska nåmå våunut oval
korkealatriåisia ilman ponaita, taituin on
oltava melrcjunien lapaan våunun taltian
lasålla. Sekakåyttöiset pysåkii ovat jonkin
verrån monimutkaisen nåköisiä eitaisien
laiturikorkeuksien takia. 10.4.2004

Amsterdamilainen Combino tiukasså
'ylåmäesså eli ylitåmässå eräsut tukuisista
kanavasilloistå. Kuvasså våunu 2099
suosilulia ostoskadullå LeidsesrEariUå,
jossa kanavien våliset kapeat kåt!osuudet
ovat 'yksnaiEisia' - Etkais!na kåyietåån
limittiisiå kaksoisraiteita ja kohiauspåikat
ovåt leveåmmillå kånavasilloilla. 9.4.2004.

Aussburgisså. B6elissa ja Potsdamissa

ryhdyttiin vaunupulaå koNaamaan bussilii-
kenleellii Porsdarniin vuokmniin lisälsi BeF
liinislåvdhojaTalrar KT4D-vaunujajå onpa
I 960iuvun alm kaksiåkselinen museoj unakin
(mv+pv+pv) ollut lisäliikenreessä. D0ssel-
doriissa olettiin vanhal DUwa8-vaunul uu-
delleen käytöön, omeki releNis*i niitå vielå
oli. Baselissa saatiin korvaavaa kalustoå
n@puriyhliöltå BLTIIä jayksi museovaunu-
yhdistelmä piti ona ajoon.
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DOW}I UNDER

UUDEN-SEEtAN }I I N iIUSEORAITIOTI ET

lJuri-Seelenli sijailsec Suotnesla hlsottuno niin k lona, loin lein

voidlln .Ftslh. Mikäli on nenevinEn vicläkin kauemnEltsi, niin on

io nelkElh lrhisin. Uusi-Socbiti on koolt 0n j. suhsm'idrillidn

S[onc0 ionki ernn enampi. låhin naapurimaa A{slralir siiritsce

Uudssie-Sselannish hhothnr vrrsin huhn sli lölimrdor ort lä-

hes srnra kuin Suonelle llålilan. Aivrn lihinarpureile Uudolla-

Kahdesta suuresta på:iedestamuodostuvan

Uuden-Seelånnin ilmasto on kuin maailma

pienoiskoossa. Pohjo;ssaaren pohjoisosat

liihentelevåt lrooppisla ja saari on hyvin
tuliperåinen on toimivia tulivuoria sekä kuu-

nia lätrteitå. Eteläsaårella ovat puoleslaan

kuuluisat Etelå-Alpit jäåtikköineen, .jå on

vuonoja sekä €sankoja. On siivetön lintulaj i

eli kiwi (nähtåvånå tosin va;n linlutarhoissa)

sekä monenmonituisia vain täållå esiinryviä

k6vi- jaelåinlajeja. Esimerk;ksi alkupe!åis-

puulajistoon kuuluu tunnetumman kaurin li-
siiks; nyös mta. Siiti ftahiaisi sada hyviå
ratapölkk),jå! Luonnon puolesta kaikkea on

siis tadolla yhdesså valliossa.

Kaiken erikoisen kruunaå kå4nteinen

vuodenkieft o. eli joulunaon kesälomakauden

paas alo;tusaikaja viileä tai såteinen lalvi on

puoleslrån vuorose neidät kesliaikaa. Kun

meillå on keskiyö, Uudessa-Seelannissa on

keskipåjvå. Mielbdåvin matkailijm vierailua-
jankobta on eteläisen pallonpuoliskon kesä-

åikana eli mmas-maaliskuuss. L;ikkuminen

paikd piiållå on vaivatontaja najoitusla saa

helposti, kieli on helpp@ englantiaja ihbiset
ovatystlvållisiå.

Nopein iapa siirttä 'down undeC' on

kodmainen suom lento påivåntasaajalle Sin-

saporeen ja siellä vaihto Aucklandin konee-

seen. Malkaan kuluu m;nimissåän par;vuo-

rokautta. Etuk eissuunnittelu perillå odot-

tavista käyntikohteisla helpo$aa elämää.

Käym;sen viiådejå Iiikennehistoriallisia ja

muuten mielenH;nioisia kohleita on niminåin

yltlkylläisyyteen asti.

Asutus on kummallakin saårella keskil-

rynyt mnnikon kaupunkeihin ja sisåmaa o'
suurimmalta osin haNaånasuttua. Lanpaila
onsiftnsitåkin enemmån. Suurinkaupunk;

Auckland on låhes miljoonan asukk@n mel-

.opoli, kun la6 påiikaupunki wellington on

s;lå huomatlavasti p;enempi. Alkuperäis-

asukkaila ei s@;llå ole l4ink@, p$nvasloin

kuin "nepurissa"Auslrali6sa. Maorit ovai

nim ittäin Polynesiasta aikoinaån saapu.eila

siirrolahia. He vain ehtivälsaåpua Unne "Pit-

kän valkean pilven mahan" eliAotearoalle,

kuten nimikuuluu maorinkielellä, noin 700

vuotlaennen emoppala;sia löt'lörcrkeiliiöis

Ensinmähel eurooppalaisel saapu;våt

Uut€en-Seelanliin 1642. Pdinsådan vuoden

sekasodois€n ajanjälkeen 1840 solminiin ns.

Wait g;n sopimus. jolla maoripåäuikötja

Britan an kuunun eduslajat sopival sdis-
ta muodosteitavaksi brittilåinen siirtokunta.

sadållå sovittiin- enå kaikilla asukkailla on

yhdenmukaiset kansalaisoikeudet. Maorejå

on nykyvåeslöstå l2 prosenttia.

tPklti ia ktuat .Ioma Ralihala

Seehnnilla si siis ole hinltrrn. Uusi-Seelanti on nryör mrllto

huhi. olslåisohö nrpr-alueolla, vrifthkin se on hnnsltu

n,Fm.lkoajifl orfinä lihliichppina. Jos marpallo ldiinnol-

liisiir ylös.l.i!in, Uugi-Serlmti olisi gohjoiselle prllonpuo-

lislolh niinlin

kella.

0låltuså loin Vilimcni t sllh lhlhn pEi-

Uuden-Seelonnln
roltlotlekoupunglt

Peråli yhdeksässå kaupungissa or to;m;nut

såhköraitiol;e: Auckland 1902-1956.

Christchurch 1903 1954, Dunedin 1900-

1956, Gisbome l9l3 1929 (akkuraitiovau-

nuja),lnvercareill 1912 l952,Napierl913
193 l. New Plymouth I 9l GI954. Wangeui
l90S l950ja wellington 190+1964. Hwc
milioteitä on ollu! kiiytösså seuraaviss kau_

pungeissa:Auckland,Clristchurch,Dunedin,

Invercår8ill,Nelson ja Wellinston.

Raitiotiehöyryvetu.eita on ollut käytÖs-

så seuraåvissa kaupungeissa: Aucklånd.

chrislchurch. Dunedin, Thåmes ia Welline-

1on. Kaapelimitiovaunuia oli Dunedinissa ja

Wellingtonissa. Johdinautoliikennettä on ol-

lut su@vasti: Auckland I938 1980- Ctrist-
church 1931-1956. Dunedin 1950-1982.

NewPlymouth I95O l967ja wellinglon en-

simmdsen kenan 1924 1932ja uudelleen

vuodesb 1949 alkaen iaiatkuen edelleen.

Christchurchin City looprinjån vaunu 244
(Melboume 1 925) kieroksellaan kauPun-
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Uuden-Scclannin ensimmäinen sdhköai-
liolie olivuonna I900 Ercläsarrer sk.fiik.rL
punkiin Dunediniin autru linj a j a viineiset
mitiovaunul kulkiral vuonna 196:l m@ pää-

kaupungissa- Pohioissaarcn wellineronissa.
Nlkvädn m useoraitio!aunuilla !oi matkus
laa neljaissä paikassa cli Aucklandissa
(wesretr Springs) ja wellinstonissa (Queen

Eliabelh P.rk) sekä Christchurch issa kahta-

alla(Cil loopj a FerD'mead).

Weslern Sprlngs -
Aucklond

^ucklandhsa 
mitiolieliikenne päålt! i vuon-

na 1956. Hamnaiar qhtlillil eri vaunu-
lyl ppien pelastamisccn niin tiiältäkuin muil-
lak in I 950- Lu! un aikana lopenmeilla mitio-
teiltä. Valtakunnalliseksi liikcnne ja leknii,
kan nuseoksi peruneuiin luonna 196l
Wenem Sp.ingsin kaupunginosen NlOTAT
cli Museum olTranspon and lcchnology.
Muscoaitiotie aloifii siellä toininlansa I 967-

aluksi h) vin pieninuotoisena.

Raitioticlinjan pituus on vuodesla l98l
låhlien ollut l.l km ja sen reini kulkee plisto-
ympåristössä musco!arikolra Aucklandin
eläinlarhan ponille. Toileena on ioskustule-
vaisuudessa ruhoituksen iärjest)tl)ä.ialkaa
ntaa ilmailurnuseoalucclle. Rata on kolm ikis-
koinen käyleltåvicn kahden raidelevelden
mitiolauujen luoksi: nomelileveys on l,B5
mn ja lvellingronilaisia!aunuja varren I 2 I 9
mm. joka on muulen tasan neljä jalke.

Westem Springsin railiotiellä on laaja
railiovaunukokoelna ajokuntoisina on kaksi
auckla.dilaista railiovaunua cli ll (Brush

I902) ia 248 (Auckland 1938). Kahdeksan
!aunua odottaa kunnostuslhralla- Wcllinetc
nisraon ajokuntoisina 135(wellinston l92l )
ia 257 ( I950). Lisåksi neliä vaunua odottaa
kunnostukrn aloitusta. Wangduista on kaksi

-

!aunua q, öionosa jaerikoisena herklupalma
ajokuntoiscksi Iaitettu Bald$ in-hö111 råitio-
tieveluri (1891). Auslraliasta on saatu

lanjoiruksena ajokunloineD melboumelaincn
launu 321 (llolden 1925). Kokoelmiinkuu-
luu iisåksi Dunedinin kaapelirairiolien perä-

valjnu. Se on vuodclta 1883 ja raideleley-
delldän 1067 mm.joka on muulen Lluden-
Seelannin rautaleiden )lcincn raidele!els.
Wesrern Springsln nuseomitioriellä liiken,
nöidään päivinäin klo l0 l6- liikcnDöinn isrå

ia vaunujen kunnosluksesta !ast@ MOTAI|n
muscoEitiotieyhdistys.

Asukkaita Aucklandlssa on nykyään
900.000. Kaupunkiliikenne hoidel@ piiii6i
assa Iinja-uuloilla ja !äbäisemmässl maiärin

laihiliikennejunilla. Tmnz Metron lähiiuna-
liikenneftå hoidetaan dicselnoonorilunilla
Papakuraan ja Wailakcncn. Nlkyinen 20
launuparin läh ijunahlusto on ostertu I 990-
luvun alkupuolella käytctlynä Perthislä.
Aushliasta. I lmastoidut.ja va6in nopeakul-
kuiscl mooltorijunal on rakennctlu vuosina
1968-69. l98l ia 1985. Perlhissänåmäjunat

kå\ i!ä1 tal?ccttoniksi sikäläiscn Ifi iliikcnnc-
radan såhköhllksen iohdosta.

Queen Ellzobeth Pork
- Welllngton

Uuden-Scclannin !iimeiseksi jåi1nlt raitiolie-
lailos Wellinglonissa lakkalteliin luonna
196,1. Muscoraitiorie (raidelelqs l2l9 nm)
ava in !uonna 1965 Paekakarikiin noin 40
km pååhån Queen Elizabeth -puistoon.
Puisloaluc on pcrustettu loisen maailmanso-
dan aikaisen Yhdlsvaltain merivoirnien suu-

relle leifi åluc'ellc ncrcn mndle. Nlkr;nen 2.5

kilometrin pituincn Eralinja nuseovarikolra
Mac Kay s Gosingista Whareroa Beachin
uimaranla- ia piknikalueelle avarliin 1988.

Täåiläon rnyös suurcl kolopallokentål sekå

Australiar Brsbånesta peräisin olevå d.op
@nlre 'tyyppinen vaunu 236 Ferrymeadin

Museon toimintåa hoitaa nuseomiliolie-
yhdis,)_s U'ellington liamwa) Museum Inc.
Kalustona låylelålin paikallkia miliovaunuia
l5l(1921). 159 (1925).218 ( 1939) ja 239
( I939). Lisäksion lulcvaisuuden kunnosurs-

projekteia vanen olemassa kuusivaunua ia
raitiovaunuiaNe{ Pl)mourhistaja wanga-
nukta sekä lisåksi mrös eräitä varhaisia
Wellinglonin kaapelimitiovaunuja.Ausralian
Brkbdestaon saåru kåksi vlunua. Kokoel-
nissa on myijs neliän eri Iiikcnnelailoksen
johdinautoja sekå wellingbnilaken Kelbum,
kadpcliradan vaunuia. Queen Elizabeth Par
kin muscomilioliellä liikennöidäin viikonloF
puisin klo ll 16.10 sekå keskikcsällä tam-

Wcllin-qtonissa on asukkaira 325.000.ia
se on nykyään kaupunkiliikenleensä puolcs

ta maan monipuolisin. Ta!allisen linia-auto-
liikenleen lisäksi liikennöi!ajr Slagecoachin
johdinautol. liollikoillaajelae lain t)öpai-
!inä. sillå viikonlopun hiljaisempi liikenne
hoidelaan tavållisilla bu$ei1la.

Nlkyinen johdinaurokalusto kajsirlåå

Vollo B58 / Hawke / BBC -autoia sarjasta

201-233(1981 84. osapoistettu). Volvo 858
/ Coach Works lnrerialional / BBC -aulot
23,t 268 (198!t 86). liusin on koeauto l0l
DesignlineAshbunon LF/ MAN / IIDC !uo-
della 200i. Paikallkella bussiharrasrus,

)hdistyksellä on myös nuseoiohdinautoia

Wellingron siiåitsce rannikolla hyv;n
mäkkessä maaslossa. iosla stystä johdin-
auloliikenne on säil!n)1 mcidän päiriimme
saakka. Sähkökulkuneuvohan ci h)ydy ) lai-

maikiin. vae soveltuu erinomaiscsri tillakeen
nadtoon. Jos kaupunkiin annelaan m)rsk)-
varoitus. johdinautoliikenne p\ säytctiiän. Sil-
loin on nimittäin vanna e1lit Qxrkin salmer

ko!åt luulcnpuuskar iroltaval vinoilintangot

Wellingtonin esikalpungit siiaitsclat
myös mäkkren taipaleidenja pitkien tunne-
leiden tdkana.jona syls!ä raulateidcn säh-

köisrys olcltiin käytlöön jo vuonna 1938.

Itaulateidcn lähiliikenneyksikön eli Tranz
lvlelron linjoja on Johnson!i1leen. Mellin-siin.
Pampåmumuun. Upper Hutliin la Wairara-
paan. Reiuipiluuson 95 km. säIköjårjesrlDe
on 1500 V DC. Gdz-Måvas -såhköluniaon
lalmistctlu :14 vaunuparia I 982 {3. vanhcm-
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Johdinallo 262 (Volvo 858 / CoachWorks
lnternational/ BBC vuodella 1986)

Well ngionin keskuslåssa

pia Lnglish Elccllicin lalmistmia sähkiiiunia

1950-luvun alusb on \ielä sinniLlelcnässi

toisrak) mmenti vaunuf aria.

Måtkailiioidcn suosiidle näköalalaikall.

Kclbumiin \ i. kcskustasta -'\lcllingloi Cablc

Cai. lämä600 ncuiä pirkärataeiole kui-

tcrkaan enäii oikeasli kaapclirata. sillä i979

linja uodislcttiir $ eitsiliiiscn slandaLdin nru-

kaiseksi ta\dnoDraheksi tunikulaariksi cli

kiskokii) siDdaksi. taidclc\els I m- Radan

kaksi launuaon p)s)!aisti kllkell toisiin-

sa kö) dcn \iilil) ksellä. Yksiiriteiscn radnn

puolirälissai on kohlausruidc. lolla crisuunliin

nencvät raunut kohtaa!al. Aieniiin
K.lbunin kaapcli\dunul loimi!at kaapeli_

nirio\ aur Lrlen lapaaD.ia oli!at etiksccll ohlat

ra\ i!. Kelburnissa on Kaapclirailio!aonu

Ferrymeod -
Christchurch

Christchurchinruiliotietlakkaulerliin 195'1.

R!iLio\ aunuia l1llennexiin kauko!iisrasli tu-

lelakuudcn nLrseoki)ttöi \anen- Vuonna

I 968 pcrusletliin Fcn-a meadiin (kdhdeks.n

kilonrcrrjn piiiihiin kaupungista) ulkomoseo

alue. joka esittäi \ iilleellistä lVoorhousen csi_

Christch!rch n Clty loop'injån vaun! 172

vLodelta 1922ja peråvaunu 115 Mooltor_
vaunLin keulalla komei ee joulukranss

Sinne on luotu cdwardiaanisq) linef sih
tokunta 1800 1900 -lukuien raillccsla. Pai_

kallc on siiftn) \ dhoja nkennuksid cri puo'

lihd llniaa naakunLan: on klrkko. pabase.ia.

posti. leipomo. kii apaino- scpin paia. kaup_

pa..uokalc. putka. korlu ja asuinukennuk$l

)nnäpaljon muitataloia. Kaikki o\al oikcitu

alkupcriisiä rakennuksia.ia nionessa niissi

m) i'si.iricsletäån esincl) m ielessii t) önii) tijk-

siii. Koko I:e.Dneadin historiallinen musco-

aluc nä) uå ailan oikcaha \anhan ajdn kau-

pungilla.

Kaupungissa o. tiel)sti m)iis mulalic

aenlajal.diaa utaliem uscoloirn intaa kruu-

naa\ar silloin Itlliiin ajctLa\at museojunal

Ferq mcadin omalla mlapälkrllä. Muscokåu_

pungissaon m)ös l96E perustettu 1.5 kik!
mctin niuainen ruitiolic. jonka rcitti alkaa

sisääntulo.lueelta. kulklen pirkin kaupungin

krtuia ia paiättlcn suureen kodtcli. kierlä

liiän silm0kkaan. Tää11äon helppo ku\ ilclla
irscnså \ iime' tai toissa!uosisadan siitulni-

Italtiotierä)lläpitåå |mm\a) llistorical
Socict) lnc. MuseoaLue on auki piii\.iLtäii.

ulla raitiotie toimii vair viikonbtpuisin.
N\k)isin liikenne\aununa kirlerijä. kak_

siaksclisla LlriLlin \uonn! I9{)2 \rlnisldmaa
Duncdinif \.aunua ?2. Museoiunia kulkcc

ioka toiscra !iikonloppuna. Vuseoiohdin-

auroillc on rakennctlu onra lt h)l liniarsa ia
ta\anomaisia busscjaon m)ös kokoelmissa.

M useomitio\ aunula on ldllcssa kolmil
rak)mmcntä. |nemnän tui \iihemmftr

chrslchurchin cLiv loop - lnjan peråvaunu
115 vuodelta 1909 on saanutiou ukorisi-Äet

katoleen säå on kuleriou una la tåäLla

kuuluukinlalämpöårunsaastiyli20aslelta
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Q!een Elizabeih Påi<. VVet ingtonitatnen
museovålnu 238 vuodelta 1939 museo-

kunnostusta vaalilassa våihccssa olevia vau-
nuja on Christchurchisrå. Dunedin;sta ja
Invcrcardllisla. Myös hevos- ja höyrymi-
tioliekalustoa on såilrlerlx Haninaisuuk-
sisla kan.attaa nainila toininlakuntoinen
chrislchurchilainen Kitson-mitioliehö) ryve,
luriluodella 1881.

Clty loop -
Chrlstchurch

'l ärnån 300.000 dukkaan !iehkelinjacnglan,
tilaisnkin cnglanlilaisemman puutarha-
kaupungin todellinen matkailuhelmi slntyi
kaupungin. raitioticharastajien ja nalkailu-
yritlsten yhteisvoinin. City loop iaitiotie
aratliin liikenteelle helm ikuusa eli siis kesål-

lä 1995.

Läheken Fenymeadin muscomidotien
työpajassa kunnoslelui lla upcilla vanhoiUa
vaunuilla liikennöidäån kaupungin liike-
keskustaån rakennettua 2.5 km pitkaiä Ciry
loop -Nngaslinje. Reirin varclla on klmmen-
kunta plsåkkiå ja yksiraiteinei (eliaina sa-

naan suuntaån liikennöitiivå) linia )hdistää
kaupungin merkitlävimmär museot. nählå-
vyydet. puislot. holcllit j a rav intolat.

Liikennöintiå on läpi vuoden: talvellå

ftunri-loka) klo 9- l8ja kcsiillä (man"s-naalis)
klo 9'21 . Nlklaikainen kolmiruneinen vau-
nuvarikko on linian !åncneräässäloimislo-
kortlelhsa. Källetlåvksä ovat nootlori-
vaunut Dunedin 1l (Bdll 1903 ). Christchurch
152 (Boon l9l0)ia 178 (Boor 1922) sekå

Mclbourne244(1925)jå4ll (1926). Pelä-
vaunujaovar Chrislchurch I li (Boon 1909)
ja Dunedin I 8 (alun p€rin helosvaunu Lamach

1880). Liikennellå hoitaa Christchu.ch
'Iianrvay Lld. City loop;n paiäteplsäkki on
Kålcdmaliaukiolla. iosta vaunut lählevål

reilillecn liheiiän. Aukiolla on nyös radan ai-
noa sivuutusraide. Vaunu 4l I on tlylikäs m,
vinlolamitiorauu. jolla liikennöidii?in illallis-
aikaån. Se on vaastettu 1äydellisclläkeitiöllä
sekä wcrlläja on lisijksi ilmastoilu. Tdokkar
aterial valnistctar vaunussa.

Aucklårdin r\,roTAI Ivuseovåriko[a
kaloksen alla olevawellington la nen
vaunu 257 vuodeltä 1950

Muutåmiå mielenkiiDloisia linkk€jä:
Museun of Imnsporl andTechnology htlp] n!trrnorat.ory.n/
Wellinglonliamway Museum Inc. h p:/ wwrvellinglontramwaymuseum.fr.fm/
Wellinglon Cablc Car Museum htp://rww.cablecarmuseLrm.co.nzft ome.h1ml
Christchurch lmmsay Lrd.htlpr/w$n.tram.co.nzl
Tmmwa) Hislorical Society Inc.hllp:/ N*:geocities.com/hmrvalnz/
Ferrymead Flislorical Park htpr/ww$rfeD,mead.o€.n/
Trollelbuses of Zeal d http://lbus.bmvepagcs.cob/nzintrclmmeset.htm
Stagecoach Wellinglon http://rsf Nlslagecoach.co.n4vellington/
Tranz Metro hltpr lrv*:tranzne1rc.co.nz
TollRail. Uuden-Sccl nin mutatiet h[p:/ !*$1ollnz.co.nz
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PIKARAITIOTIET Jnha-Maui vilppo, Ratahalituokeskus

JA }IIIDE}I TEK}IISET YAATI]IIUKSET

Pihniliotrilli lr oilrh|ll lå$ä d*!tdq!!i flitiohilii, ioilh hlurton nopur on enil- vnpån ö"ai*atusteMqioiasDnne't

i*i röö rr"lr'. r.lrlr n rrsM o;in.is{'ddfttrc orrr miroiren ritlo nopeudellc & l"tri5Til:lilffilsuomessaperustu'
dulle nurn liilsnlsrn srassr lollirs$ kniliov&nul ioPlut 0n lionsnPi, n{lh lfi - nAMo (nalateknher mäådiyksetja

onindsuksiln täyryy sill0ir vrckh nlös lisliika*'n v.dimukiin. 
irhjr#o-iin u,,- ruru,ron .aa,ayr-

Pikaraitioreig on alettu mkentaå oikeastaan Rautat€itä hvödvntävälle pikamitiovau- - iltlo fuiu.u'- kålu"ton ra*a
vasta viimeisen lrymmenen vuoden aikana. nulleon våkiinhmassakansajnvålisessä kie' mååråyksa)

Suosiostap{åi€llenniilleonollutselk€ämdk- lenkävtössånimitvshamtlain(råiliovaunu- Euronormit(E1{)

kinarakoråskaidflmjdeliikennejtujestelnien juna). Tässä esitetvssä tunallisuustarka$ - Llc'nomir

japerinteisrenkaupunkiensisaisten;our,to- 
'"r',""i*t,r''*ir.."..aannäjhintmm 

'ffi}.:i*:ffii::ffi'tr';ffå#ä*
liik€nnejä{j€stelmien välisså Pikaraitiotie- tnin -rvvppisiin pikarairiovaunuihin iuiallisuudesra
jtirjestelmäonasiantudijoidenmukaansopi Rautalieliikenleennnallisuuttapidedän - Tulossa: Direktiivien perusteella

uin SO.OOO-sOO.OOO u"uH.aan keskuksiin. yhlenåmuråteidenaryokkaimmislakilpailu- tehtåvättekniseteritelmåtlavdomai-

Toisåaltanäilåjä{jestelmiåonålettumkentaa t€kijöistä Turvallisuusonsåå!'uiettuvankan s€nmutatiei&iestelmänkalustolle

3ä,äi',ii#äH1'#?"#'** "' å'l*'åfläiä,*'#:ilJ'ffJfl,:l: . P r ko ro rrr oYq u n u n
"roteutetuissaråimkenieillaolevissapikå- 

laitteilla.rekniiRaonkinviimeluosinåmah' tgknlsgi VAOtlmUkSei
mitiotiejtujest€lmisså on hyödynnetry ol€- dolli$ånutvhämonipuolisempienvamistue TuNallisuusvaatimuksiå on mietitry Saksae

massaolevaakaupunkiymplirist(,:lmonineri ten mlentarnisen suojaarn@ rauålieliiken- så ia Ranskassa pitkäån, ennen kuin pikarai-

tavoinja ne onyleenså tehty s€kåtåyd€ntå- netdrni;n nomaåleissa liikme la'hissakuin dovaunukalusto on hyv:lkytty sekakåyttÖön

näån että yhdist:tnåån paikallisia joukko- poikkeahatilanteissakin. Eskaån mutatiekaluston kaNsa. Järjestelmå-

liikennejlirjestelmiä Pikamiriovaunutkulk€' Toisaålta korkea turvallhuustaso on ol- kehiryksen alkuvaih€essa on ollut tavallaan

vatjokovartavastenniillet€hdyilläradoilla lutnvösktrstannust€k'jÄmikålaa3onhei'h)ryäomeåkinmarkaså"kuneritahoitlaon

tai sitten osaksi raitiot€illå ta; mutateillå kentåxvt mutateiden kilpailukvkvå muita ollur .iiuävästi myötämielisyyttli hankelta

Keskustoissakå)letäänmitioteiltsilloin,kun liikenn€muolojavaslåan EumopenYhtei# kohtu-. Mutk nu-"llaei ole sarhrutmy{ts'

sellainen on ennestååi olemassa oikealla så on pvrittvjo vli lrymmenen vuoden ajan käinni!!,nsuuriaykittåisiäv4toinkåymi-
raideleveydellä. Keskustojen ulkopuolella kåäntårnään raideliikenne uut€en nousuun, siätai onneltomuuksia.

hyödynnetään mahdollisuuksien mukåån koska sen on katsottu olevån tulevaisuudes- TuNallisuus taataån ahiivisellatuNalli-
mdarievqkostoa.Nåinvoidåånale aå!åvlå_ sa tehokkaampija vmpårislövslåvällisempi suu<lella. eimskaan mutatiekaluston passiivi-

kustamuksia. ratkaisukuintieliikenl€€n PikaEitioteillekin s€ anwallisuudella.Passiivisellatuvallisuu-
Rautateiden kåyttö pikaEilioti€tiiken- onmoniaEYnmho;ttåniap'ojeLleja'joissa della tarkoitetaan tåsså niin suuria lujuus-

teesgonaloitettu€nsinkä)4iiståpoisletuilla niillevalmistellaas€kåmäåråvksiåjasäån- vaarimuksia että kalusto kestäå kovankin

mi&illaja s€n jälk€en vähäliikenteellisillå töjåettåslandardisoituiamtkaisuja iörmåyks€n.Aktiivise€nturvallisuuteenvai-
|åvamliikennemite;lla. VäiiEllen nlrvallisuus- -- - kureEan Duolest@ erityjsen suuEllahidas-

rekniikan ja Loimin€rapojen kehir)'rDä on VlfOnOmOlSmööföystei n *detia ja riir"nreen tuNamisellå erilai-

siirrytty liikffnöimälln yhävilkkaammin lii tOfkoltu3 sillatuNalaineilla. Pikamitiotiekaluston pu-

k€nnöidyillemdo;lleNylryålnesimqkikipi- Råutar.e.rriesrelmänmååriiyst€nurkoitut(!€- ristuslujuusvåatimus on 600 kN (normaalisti

karaitiotiek€hityksenkårkimaassasakassa naon.'" Eutateillå l s00 kN ja vastaåvasli raitioteillä

r aunuL voival kulkea io a;van Däåradoillakin, r00 kN l.

'"fiJä1,:1l'#J:1'":ffi1'"ffi".'lljffiikl:m""",J::::l;llf;H:i'J#*ff:l;
måån uusien kåynösoveuusren myötä Kes- - Työtu aitisuus määddyksetja säännöt. Toimivienj&jestel-
kustoissaraideliikenteeltä edellyt€läån påd- - PalotuNallisuus mien kokemuket on syytä kåynåä hyödyk-

sååntöis€stisaasteetlomuuttajot€nvaunu'- Sähkönnallisuus si. Säåitöjenja måäräysten yhdemukaista-
jen on oltåva sähkökäynöisiå Ra zrie' Ostj\a.dan"trhtez6oplvuus minenja tulose oleva standardisointi mah-

osuuksilla bason sopeudutlavatarjollaole. - Kålusio dollis{avårmyöskaluslo-jalaitteisrohankin-
vaan inf'astuktuuiin,joten vaunujen on otet- Rah nat suuremmista ssjoista.
la\a enerdansa mrasähköiårieslelmäsui rai - Iunålaineel

niidenon;tbvadieselkä'diiisiå - sähkö€Lalaineel

14 2t2001 -bt"ol



P;karaitiovaunulle on valnistumassa
LlMO:n os 8. Listiksi Råralallintokeshrs on
tekemåsså luetteloa pikanitiovaunun qlppi-
hyväksynlåji varten vaadittavista mittauksis-
tå, ko€stuksist4 koeajoista ja dokumenteis-
ta- Nåissä as;akirjoissa måäitelläån Suomen

mäåråysten ia oleDassa olevien iäiestelmien
määråysten pohjaha millaisillap€rusteillåja
nittauksilla voidaan normaalia mutalie-
kålDstoa kewtukenteisemman pikamitiotie-
kaluston kä)'flö sall;a valrion ntaverkolla.

PikaEitiovaunun alustavien tuNallisuus-
vaåtimuksien enryispiineiunormaaliin rau-
taliekalustoon vemttuna:
- Vaunun mibl ovat pienemmäl kuin

no.naålin kalusion, joten esimerkiksi
matkustajien kulku seisakkeilta
vaunuun ed€ll'4t4i vaunm oven.
Ianiakorkeuden ja mahdollis€n ulos-
työntyvån lisäaskelmm mänjttelyä.

- Pirkittåissuuntainen punstuslujuus on
600kN.

- Vaunun lujuusvåatinukset on sovitetta-
va yhteen mdan asettamienva.alimusten

- Vaunua piur pystyå binååmaan
nomaalilla mutateiden vetokaluslolla-

- Py&iin halkaisijan tulee olla uutena
vå nui.in 660 mm ja loppuun kulunee-
na vähintäån 580 mm. Nåin pieni-
pyöråisen kalustonkulku z-kärkist€n
risteysten ohi on tutkittava erikse€n.

- Vaununhidasluvuushätåjarutuksessa

tule olla vähintt'ån 2.75 mA,.
- Vaunun kfkeytym isen eri sähkö-

jlirjestelmiin tul€e ollaautomaaninen ja
sen råytyy rapahrua jä{jesrelmien

välisen erotusjakson aikana-

TurvallisuusmiiäiåysteD soveltamista Suo-
messa helpotlåa s€, etlå meillå ei ole ennes-

läån kirjavia raitiotieverkostoja. Täällä voi-

daan es;merHksi pyödin profiilina kåyltä?t

nonnaaliå Eulatieprofi ilia-

Vaunut tolee luonnollisesti varustaa sa-

manlaisin kuljettajan tunalaittein ja kulun-
valvontalaittein kuin muukin samalla rata-
osuud€lla kulkeva kalusto. Kuljettajalla on
oltava nyös GsM-R-ladiopuhelin. Valo- ja
:0triopasteiden tulee olla mutalieliikenteen

Rodcn vcollmukset
Rat@ ei voida tehdä kovin suuria muu-

tokia, koska sen pitåi?i pysyä osana yhteen-

toimivaa eu@ppalaista raurari€jårjestelinåå

Raiteid€n etåisyyden toisht?an tulee kuilen-
kin olla sellainen, että vaslaaniul€van nopean
junan a;heuttma paineisku ei vaamrmapika-
mitiov nun turuallisuntta

Todennåköisesli matalmman lattiakor-
keuden johdosta p;karailiovaunut eivät voi
kä)ruä sårnoja la;tur€ita kuin nomaalit ma1-

kustajajunat. Matalien laihneiden kå).tö sei-
skk€illa vaåtii myös omat twallisuusjfi€s-
telynså.

iiööröykset Sokros3o
lo Ronskosro

Seurdavat lailja asetukset ohjaåvat Satsassa

kevyenkaluslon mtkaisujajahyväksyntqå:

" Raulatielaki
- RautateidenGkenhrnis-ja

liikennöintijårjesq,s (EBO); pika-

mitiovaunut eivät kuitenkaan rä}1ä

EBO:n måäråyksiå

' Raitioleidenliikemöindjärjestys
(kosk€e katumitiovaunuja)

- Suurinstandardisoitujenvaumallie.
leveys on lieliikennesåärnöksistä
johtuen 2,65 n.

Salsan @tdfuindliuMmomds FRA:n

nuk@ EBOrsta voidaån poiket4jos hral-
lkuus saadaan taattua muutoin. Systeemin
sisållä on mandollista tehdå riskikompensaa-
tioita Tekniikalla varmistetåån, ettii keryt
kalusto ei titmä mskaas€en kalustoon. Muu
nuåssa vaihtotöitå ei sallita keryen kalusto.
kå)tlimillä raitejlla silloin, k
matkustaiia. Liitynnå,i on varustettava tur-
vavaihleilla. Kelyen kaluslonturallisuutta
lisäåvä eriryhen hlaåt jamtusominaisuudet.

Saksassa kåytetåån pikaråitioteiden ja ka-

luston hankinnoissa sekå kåytösså VDV:n
julkaisemia suuntalinja (Richtlinien) -spesi6-

kaatioita. Kaksijädesletnåkaiuslolle on edryi-
nen LNT (I€ichterNåhverkehrs Tnebwasen)
-spesifikaatio. Lisäksi EBA on tehn)1 luette-
Ion tarkdtuksisra. jolka kalusrolle tul€e teh-
dä emen tyyppihlväksym;stå.

Ope@ttoreilla tulee olla myös erityis-
ohjeet si;tä, miten esim. rikkoutunut juna-

yks;kkö poistetaan valtion radalta- EBA an-

taa kalustolle EBo-hlaåksynnån sekå tarvit-
taessapoikkeusluva EBO:sta.

Saksassa pikaråitiovauuliikenteelle on
määitelty aua olevan kåavio. mulais€t mjoi-

Sa}såssa kaksijtujestelrnånidovauuissa
on normaalil raulateiden tunnDsvalot ja
viheltimel. Ylävaloa käytetäån nyös vaunun

Myös Rdskassa kevyen kaluston tur-
vallhuusta*asteluissa on noudatettava peri-
aatetla- että kokonaisvaikutuksll@ lusal-
lisuuden on ollavå vähintåå. aikaisempåa
yleism tasoa. Ed turvall;suusaspek€ja voi
kompensoidå keskenå!,n. Aniointia varten on
luotu menet€lmä nimeltä GAME
(GlobalementAuMoinsEquivalent).

Kirjoitus p€rustuu Rata 2004 -seminaa-
rissa pidettyy. esjtelmåån.

alle
50 km,4

alle
80 kn4r

vli
80 km/h

alle
80 knrt

alle
90 hrL4r

alle
100 kmh

ålle
120 krl/t)

alle
160 kd/h

vli
160 kn'h

Pääopaslin, opastiff iippuwrs, tekninen junasuojastus, siwsloja,
iurien kllunvalvontalaitreisto. linia6dio PRV-

Våihtotvö krellcftv mrterilå. iork. on varåtru PRVlle
Raireen vapaan.olon ilnaisujärjestelmå raiteilla, joilla

Jarkuva liikenteenvalvonrå

vå.mistus (kaksi-

Tunnelit
eivät

PRV = pikaEniovaunu

InmoI 2no$ 15
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SllllSET BUSSIT VU0DESTA 1936, osA 6

Taul kon on koonhut Kinno N',lander @ustajinaan Peftt Leinonaki ia Juhana Nodtund

R{ili0n edollisissä nuneroiss.0r alothjulkrist kal||stohetteloa lailish HlGn öusssiste.

lisle olenee se0r.avisså n[neroissr, luettolo on l$diltu sillä lod.att0€llr, oltä .hksi
on luetellu porältltäin leilki numarolla ylsi olleet autot Sitten siirytåln kkk0seen jie.
loplts sE.vutetaao 9933 - HK.:n loillien ailojen korloin bussin numsro.

Helsingin Raniotie ja Omnibusosakelhtiö
193G.14
HekinB;n kaupungin liikennelaitos
t945-94
HKI--Busiliikenne 1995

Kolusioluettelon merkklen sel lö

B = buudog (ehmoorod).
E = hetl! (etumouod),
K = manui ftskimonori),

= auton Hxr-nm@. Sm busi voi
siinryii lisralla !$ånn@ kcm ei
kohdisd. jos e nmeba on vaihden!_

Etuovi on ylenså etual*lin etup@lell4
keskiovi ak*leiden vålisåja rrtåovi ralc-
akelin tak puolella Nokl& ja bulldos-
tullisis auroise kuit€nkin e[ryija
keskiovi ova! molmr åleleidm vrlisllä

B = nomeli 2-rk€linfl

2 = etuolilta kekioville nalala
lattuella 2 6kelm&

I = kuten edellå rdkmvcllå I askelmf,

0 = riismarala ei Bketmia

P = p@liautmaåri ("Wilen'),
,44- aulom@lti-Allier
AM =autmafti-MeEdes,
AS = autonen|smia

AV= åuron@ttivoilh.
AZ= aulomtuni-zF.
A = tuionmtli. muu motli kin

edeud lai nei{ki ei tiedos.
Nmeo viina vaiheid@
nlj:niiiirl j6 tiedNd

TaOTTO j, POISTO = kå]{öö,rcrro ja

Nmmt ovat jfislyksji nosi. kuukaNi.n = alustån \msin,lli påj!ä rvllq oFkuukaudes rnipåi
/Ov= vanBt€luBFpi ja ovikoodi

L = lfiliikemd/esikaulukibNi

S = et!,4iihiliikmebNi/puoli-
tuisli. knten L nutä kortd

P = paffiin varus1eltu puolituisri,

on Giteliy pelkinelsti kolmella

ei tietoa 00 wosilru kohdalla s sii@
larloitåa notra 2000

Påivän årillii on pldtty k€i1od@ e koska
!o on idiellisuudse otern liikmleesq

r.i Fisrettu kå}1ösri,. v@hdsta beis1! ei
laitenl@ yleffå ole tiedos kuin HKL:n
vinllinen pm. Kår{dönoho on silloin
lrpahruul jokin aiti piiivårdärtu jutk@ ja
kå)'titlii poisio on ftii)tiinnöså %tt nur
kpani'u jo Eita kuukaBia åikdrmin.

H UOM. = muita tietojå ja huom&tuLiå
< = aikdsemin /edellinsl
> = hyöhemmin / s.lmva
jhdpa = a.iojohtimien puhdieeulo

(nivelbNisnelj?Ulå) nmeolld etuovi

I

li
Helsingin kaupungin

Leyland Tlger PS 1 / HKL
HKLtekiautoon uuden
koin 1 950luvLrllå. Katolla
oll aikanaan johdinauto-

KuvaBoAhlnås Hesinki

fnnrnof 2n004 17



H
D

=R

NRO ALIJSTA Malli Tp. Vm Malli Valov KOK LK VAIHT. IST K OTTO POISTO HIJOM

113 Bossing LD6T500
fl3 Vanåiå VLB 6
113 Scånlå L94UB

'll/t Blssing LDOT500
114 Vanäja VLB 6
11,1 S€nia N94UB

115 B0ssing LO6T500
115 Vanåja VLB 6
115 Scania N94UB

116 FGo
'116 leyland TiserPsl
fi6 Scånia L94UB

117 Leylånd TigårPS1
117 Scania L94UB

lt8 tuo
118 Leyland TigerPsl
118 Citrcon Jumper

'Il9 Loyland TigerPsl
'Il9 Volkswagen Cåravolle

120 Loyland TigsrPsl
120 Volkswågen Caravelle

121 Scaniå-V 815 V"3
121 Volkswagen Catåv€lle

122 Scania-v 415 v-3
'122 Volkswagen Ca€velle

123 Scania-V 815 V-3
123 Volkswagen Cåråvello

124 Scania-V 815 V-3

125 Scania-V B15 V-3

120 scania-v 415 v'3

'127 Scåniå-V 815 v-3

128 Scania.V 815 V-3

Kåipio

Lähti Scata

Helko>HKL
lkarus Egl

HeIKo>HKL
lkarus E94

Helko>HKL

Hslko>HKL
Kutsonils City lll

15 A-928
23>20 A-834
43 ZtJ-242

23>20 NA71
43 ZtV-973

15 4,1358
23>22 A-847
14 EZA-ao1

A-1112
EZIA14

A-1024
EZt'a15

REK.

a-6022
BV-189
AYU-199

a-6021
BV-244
EZF-214

A-6072
8V,254

22>24 A-4702
17 EA-416

22>24 A-4716
17 EZIA17

22>24 N5504
17 EZta16

22>23 A-5224

22>24 A-8723

22>24 A-10600

22>24 A-10415

22>23 A-5711

>AG-22

<OyOmnibusAb 16
>AA-834, Pk58

Nletså1. lilåamå,valk.>sin0308

>AA-871 >AC-528,jhdpå,Pk58
< Metsålån L.,vålk>sin0308

<OyomnibusAb 18
>aa-E47, Pk 58

>AB-112, Pk 58

'kolmiåkselinen

>AB-28, Pk 58
'kolmiakselinen

>4E 702, Pk 57'ov.>l10
'kolmiak€€linen

>AE-716, Pk58'oy>110
'kolmiakselinen

>AF-504, Pk57'ov>l10
lolmiakselinen

>AF-22E Pk55

>41723 Pk56 "ov.>110

>AK-600 Pk57'ov.>110

>AK-E15 Pk57'oe>110

>At-711 Pk55

KORI

839
B60
T0t
B39
B60
T01
839
860
T01
N28
848
T01
848
T00
N28
848
(N) 01

848
(N) 01

848
(N) 01

848
(N) 01

B4a
(N) 01

848
(N) 01

848
848

Lahli

Kaipio

HoIK@HKL

City lll

400100
610200
010500

400100
610200
010813

400100
010200
011200

370000
480900
010604

480900
010604

370000
481000
010800

481000
020102

481000
020102

481100
020102

480000
020100

441200
020100

441200

481200

490100

490100

490100

530000
730000

520000
730000

520000
720000

380000
620000

630000

380000
630000

630000

630000

640000

630000

640000

620000

640000

630000

630000

620000

AZ5

AZ4

NI

AZ4

AZ

AZ

Ilil

iö

B
B
B

B
a
a

B
B
B

B
B
B

B
B

B
B

B

B

Kl01
Kl12

402 K221

K101
K112
R122

K101
K!12
K122

K101
K101
ta21

K101
tQ21

Kl01
Kl01
Pt00

K101
rcol

Kl01

2

4
4
0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

21
20
46

24
20

24
20
36

Citylll K201

17

22
17

Kutsenits City lll
K101. B
K201 lr
KlO1' B
t<201 tvl

K101" B
l<201 iJr

K101 A

K101' B

K101. B

K101' B

K1Ol B

846
B4€
B4a

Kutsenils Citylll

Helko>Kutter 2

Helko>Kutter2

Helko>Kunsr2



HKL-Bussiliikenne 113. ScaniaL94uB 4t2 |
Lahti402 vuodella 2001 Herttoniemessä.
Kuvå Juhana Nodtund 6.6.2001, Hetsinki.

Helsinglnkaupungin
liikennelailos 115,

Helsingin kåupungin
liikennelailos 127.
Scånia-\€bis 815 V,3

(Kutter) lehly 19s7.

Helsing'n kaupunqin

scånia-Vabis 815

1955. Kuva Kutler

HKL-Bussiliikenne 117 nykyisen ha[ijån
omi€så väreisså. Kuva KariPååvölå
'17.8.2003. Helsinki.

fnnrrof 2t2001 19
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NRO AIUSTA Tp. Vm

B4S
B48
848
848

848
848
848

B49
849
849
849
849

849
B49
B49
849
849
849
849
852
852
852

Malli

815 V3

815 V-3

815 V,3

Bl5 V-3

815 V-3

815 V-3

815 V-3

2B22-V

2B22-V

2822-V

2822-v

2822-V

2B22-V

2822"V

2822-V

2822-V

2822-V

2822-V

2822-V

B62-V

862-V

862,V

KORI Malli Va/Ov KOK LK VAIHT. IST REK. K.OTTO POISTO HUOM.

129 Scania-V

131 Scåniå-V

132 Soaniå-V

'133 Scania-v

135 Scånia-V

137 Scania-V

138 Scanaa-V

t42 Scania-v

143 Scania-v

'150 Scåniå-V

Helko>HKL

Helko>Kutler2

tlelko

22>24 A-8726

22>24 A-f033

22>? A-11106

22>24 A-11332

22>? A-794

22>24 N772

22>25 N7a9

23>24 AG-105

24 AE49

23>24 AE-51

23>24 AE-157

23>24 AM-963

23>24 At-635

24>22 AK-364

24 AK-364

24 AN-114

24 4N"115

24 AN-172

19 AU'242

19 AU-241

l0 au-337

>Al-726 Pk57'ov.>110

>AL-33 Pk57'ov.>110

>AL-900 Pk55

>AL-332 Pk57'ov>110

>M-794 Pk57'ov.>110

>M-792 Pk57'ov>110

>AA-789 Pk56'ov.>110

Pk58

Pt58

Pt58

PKsE

Pk50

Pk58

Pk56

Pk58

PkSa

Pl.6{l

Pt57

PK5E

K101' B

K101' B

K1O1 B

Kr01' B

K'101' B

K101' B

Kt01' B

K112 B

K112 B

K112 B

K1t2 B

K112 B

K112 B

K112 B

K112 B

K112 B

K112 B

K112 B

K112 B

K112 a

K112 B

K112 B

4 t\lt

4 llit

490100

490100

490100

490100

490200

490200

490300

490600

490500

490500

490500

490600

490600

490700

490700

490700

490800

490900

490900

520400

520400

520000

640000

640000

620000

640000

640000

630000

630000

670000

670000

670000

060000

670000

670000

640000

670000

670000

650000

640000

650000

630000

630000

660000

4 Ilil



He s ngln kaupungin liikennetaitos
130 S@nia-Vabis 815 V-3 /
K!tter 2 Kuusltiellå Helsingin
sisåisel å linjalla 100
Kuva BoAhhås Hetstnki

Helsingin kaupungin liikennetaiios
133, Scania-Vabis 815 V-3 /

Helsingin kaupungin liikennetaitos
131, Scania-Våbis B15V-3/ Hetko
vm. 1949. Kuvå BoAhlnås.

H KL-Buss liikenne 11 7 Scaniå L94UB 4x2 /
lkaftrs E94vuodelta 2000 Hetsingin
Itåkeskuksessa Autoi alkuperåinei
omislaja oli llelsålån Linjå Oy ja iässå auto
on vielå tjmån vå€issäja tunnuksiua Kuva
Jiihana Nordlund huhlikuulla 2002

ftnrnoI 2t2001 2l
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Tlottlmarro[ ol l)lo trlhklllllr .rrv.rl*f.r, l.rll(}l *lril korrotfl

Jos haluåt saåda nopeasti ajarkohlaisia tielo-
ja SRS:n iaimuuten alaa lähellåolevistaia-
pahtumhta, se käy påinsä sähköposlilse.

Jollet elä ole mukan4 Sinun on ensiksi il-
moilenava .inkiin liitrymisestäsi yhdistyk-

sen sihteerille sähköposdtse osoitteeseen
j.nordlud@kolmbus.fi . Muihin osoitteisiin

låhetetb/ji!vie$ejä ei otetå huomimn. Samalla

la .in8istå, siitäkin ilmoitus sarnaån osoittee-

Tånä palvelu toimii täydentävänå väli-
neenä RAITIOnja SRS:n verkkosivujen rin-
nålla. Såhköposdnnki e; koda sn enempäå
jåsenlehteä kuin intemetsiuiak@.

SRS-INFORMAATIOTA SAHKOPOSTITSE
suostut siihen, €ttä såhköposdlht€ysdetosi

vålittyy kaikille mukana oleville. Tälän nnkjin
voival tulla vain SRS In j{senet, eivåt seurån

ulkopuolisei. Muisiakaa: kukaan ei ole tässå

sysleemisså automaatlisesti mukanq vaåt
ainoastaan ne, jotka sälköposlitse ilmoinåu-
tuvatyllämainittuun sähköpostiosoitt€eseen.

Yksi ilmoiltautuminen ;ittåå Jos haluat em-

SRS:N KESÄAJELU
Suomen Raitiotieseura ry:n perinteistä

kevätajelua ei tainä vuonnå järjesteny. Nyt
kesziajeluna toteutettuna tapahtuma onkin
fl tisuikiiu6tavMpi. Ke*iajelu on m@d-
taina 5.7-2004 alkaen klo 17.00 HKI:n rai-
dovaunulla nro 150. Vaunu låht€e Vallilan
halliraiteilta liikenteese€n klo 17.00 janatka
kestå1,muulåmantun n. Ajelulle voivat osal-

listuavain seuran nejåsenet, jolkaovalsuo-

ritlåneet vuoden 2004 jä6enmåksun. Muuta
ajelumakua €i peritå Ajelulla kåydäån muu-

låmissa mielenkiintoisissapaikoisså

tÄsrxmlxsur
Tarkista sih- että olet maksdul låmän vuc
den jåsenmaksusi. Maksun maksmatta
jätr.iville 1?imå Raitio on sitäpaitsi viimeinen
posrilettavå nume.o, sillå lehden postitus

perustuu jäsenma*sutiebon. SRS ei "kehua"
erikeen måkarnattomia jlisenmåksuja koe
ka j.isenrys perusluu våp@htoisuuteen ja
makulomakkeet on vaståjuun hiljd lähetet-

tyjäsenille.

HARNASTAJAiiATKA TAiAPEREELTE JA
lrtrnölle UUANTATNA n.9.2oo4:

Måtka on tarkoitetru sekå SRS:n etui SLHS:n
jä6enille - matkan aiheina ovat s€käjohd;n-
åurol, kaupunkibussit .ia pikffaitioliel etlä

diesel-, såhkö- jå höyryveturit.
Timo-Pekka Lången ohjastarna bussi (A-

Bus) lähtee klo 8.00 Mannerheiminaukiolta
(Ka$na) Helsineissä ja ajaa Härn€enlinnassa

sijaitsevan Vekka Liikenne Oy:n vadkon kaut-

la Tanpereelle. Kåytyämm€ Perkiön veluri-
veikolla ja mahdollisesti lenlokonetehtaalla

vaihdmme kaupunkiliikennebuss;in. joka

alusrav6ti on Sisu BT-69CR vuodelta 1974

pydeålolmåislla wiims kon[a - ailo | 97G
luvun katujen työjuhra Ruokatauon jålkeen

ol€mme valmiita nostam@ johrimet ylös ja
liihdenme wijaåkkojen jalåaiäljille. Liså&si

tutustumme tuleva. p;kmitiotien linjauksiin.

Jos a;kaajäå, käymme Vapriikissa, Dissä

TKLin johdinauto on esillå
Iliapåivällå osa ryhftåstä voi malkust@

Sisun kyydisså-ja loput La.gen lryydissä -
Kylmåkosken asenalle, misså on Kaupunki-
Iiikemehislonallis€n seuran toimipisleen esir-

tely busse;neen. Kylmäkoskelta jatkmme

Lansen kyydisså Minkiölle seuraamaan
MRY:n syysajoa öljylårnppujen loisbessa.
Halukkaat voival oslaå lipun ja måtkustaa
museoj un;lla vetureina todennäköisesti JR 4
ja LwR 6. Påluu Helsinkiin tapahtuu sun-
nuntain v6taisna yönå.

Matka, dietuntijoina ja oppainaloimi-
val Mikko Alåmeri (mm. Tanpereen enliset
johdinauto0, Timo Lehtonen (Tanpere€n

.joukkoliikenne s€kätulevapikmitiotie) sekå

TommiAmmaaja Kmmo Pyrhöno. Vimek-
simainitut vuoronelevat myös Sisun kul'
jettåj;na.

Malka.jårjeslelåån omakustannus daån,
joka on enintådn 25 enoaja 20 eumajos bus-

situleetåyteen (kulen ka;k€sta pååEllen lu-
lee). Hinra on sama va;kka osallistuisi va;n

osaar markasta- Hintaån sisållyy maikat Lan-
gen kyydisså ja kaupunkibussilla.

Ilmo;tlautumiset matkalle otlaa vastaån

klas.weckman@helsinki.fi , puh. 0400 977

657. Ensimmåiset 40 ilmoiltaulunutla mab-

tuvat mukaanja he saavat elokuussa ohjeel
oellistum ismåksun srorittm isla vdlen.

22 U2004 ftrund.



Korpi ahdef Huhanrnåessä, MuLramen
ralan pnnassa of entinen HKL n NWF
nooltor vaun! 113 vuodella 1925 Nykyaän
hy attynå olevan kesåmökin maku!huo-
neena kayletly våunu on ohdutlomassa
kunnossa fi1tikk enee perusleltL 1956
Surkean kunlonsa perLstee ase lenee
läånyl huv lakaylaslåto 1960-luvulla

Vaun! hylätiiin 23 3 1955 tapahiune den
ikenneof netlomuuks en k€itun seuraukse-

na Ne!åtläiinjaaajanulHKL:nbussi206
iörmås PorthaninkaduniVrkåssä Vlåmaessä
linjan9vaunuunll3 Va!nLn hallnlalatteet
vaur oituival ja se syoksyi ha lilsema(omast
matk!ståjål muka.aaf alamäkeä S lrasaa
.eikadunla To sen linjan r sleykseei
Tapahluito nen lormavs nvl liniar 15 pikku
ruotsålalsenkanssa Onneltomuuksssa
ei kukaan ku ienkåan saånLrlvakavla
vauroilå Korp ahdenvaunussa e o-o
päatysitojatäle ä KuvaiJoma Råuhåla
2 5 2A04

v.

.l

,l

l"l

KUVAILTA, SYKSY
2004

Suonl!n Railiolicsc!m D:n s)ks)n :i)i).1
ku\iihi!r'jesrcriiir nnunrajna:6.9.20().1
I I.lsitrgi, itrjtio iikerneDUs.ollaalk.cn kL)

1: oil. li.nrnrorcdc ccnpailrllldiik$nc.

Korp lahden melsavaun! HKL608 on
entinen avos ltåinen perävauru ASEA 1911
Tama valfuon toiminuimökin elesena Nyt
vaunun lailian läyttåä sekava roinata
osllta n a åsrojahtanut larleftr inikalto
Hä.nmäslytlävåä kyllå vaunun päadysså of
kalken hävtyksen keskelå suhl låydelli
sest säilynytva seinån ssäån liukuvån
oven mekan sm ka kkineke!!rpyörasloineen
sekä lanterni nlkalon p kkuikkunat heloineen

Neleneväikn koko hlrvlan nykypåivån

Vaunuion sito tettu L-k rja men muotoon
'Vaunuvårikon oytaminenedetty(åä
elukåteistetoja joria ehden k!vå!sryhma
sa kesksuomålaisiltaasianharraslalltå
Vaufut oval tahan asl tiedossa oevisia
lrelsinkilåisistå ralova!nL sta ka kkein
pohjo smmaks paätyne€tyksrlöt
KuvatJorma Rauha a2 5.2004

_lgÄrreI



LINJAT
Raitiolinjan 39 aikalaulul oval muuttuneet

L3.2004 (5.3 2004). PienehkÖjä muutoks;a

on tullut perjantai' j a laudtai-illan aikatau-

luihin.
Raitiolinja 38 ajoi lorstaina 154 klo

23-00 lähien TÖö1össå poikkeusreittiär vau_

nul käåntyivät Kisahallin luona Töiilön halli_

pihalle ja ajoivat S;beliuksenkaua ja

Ruusulankatuaomalle reililleen Runebersin-

kadulle. Linjalta jåi Ooppemn pvsäkki pois

.ja sen korvdiTöölön hallipihan pvsäkki.

Poikkeusjårjesrely oli voimassatorstain

ia p€rjanlain välisen yöliikenteen loppuun

åsti. Syyna oli vaihleiden uusimisryÖ Man-

nerhe;minti€n ja Runebersinkadun rist€vk-

Raitiolinjat1, 1A.2,38.3T,4,7Aja78
ajoivat keskustasa poikkeusreihiå lappu-

@tunaklo l? alkaenyöliikenteen loppuun

Eimnja EteläraNEn vålillä kulki klo I 7' 1.30

bussi 3X,joka korvasi Etikkalinjat 3B ja 3r
Joukkoliikennelautakunh on päättänyt.

e!14 liikenne raitiolinjalla 6 Ambianrantaån

(Arb)aIkaa29.8.2004

MS-talon mkentdninen alkaa tåxä vuon'

na. "Kriitlisimpien vaiheiden" aikana saate-

taan linian 6 päitePysäkki s;inåä Paavalin

kirkolle. enintäln I - 2 viikonjåksoissa-

Nykyisen kåänlös;lmukan säilvttämisen

ei kalsotaolevån mahdollista

Connex voitti koko potin Vanlaan luo-

rcimn6sakilpailussa. L;nial 50- 57. 61, 84'

86ja 87 siirt)ryzit ensi vuoden alusta Comexin

hoideftaviksi. Uusia b6seja on har*itlalatätä

vanen I I kpl, sekåjonkun ve.mn kävtetlvjå.

Uusia kulietlaiia tawilaån I l0 henkeä

Helsinein kesåliikenne: Bussili6ja!siirryi-

vår kesåaikaan sunnuntaina 30.5., iolloit
myösraitiolinjojen l, 1A,4,6.7A,78'8ja
10 arkiaikaBulut muuttuival Raitiolinjal 2,

38ja3T ajal'at kuten talvella.

Bussil;ikenteessä taPahtui maatantaina

3 L5. seurååvia muutoksia:
. Ruuhkalinjat?lSjaTTSloPeleniin
' Busirg4Vja96Vjdvåtkesätauolle'

smoin bussien 85 ja 92T koululaiY

lähdöl.

Lrntålla 2 on jatkunut 1950-luvun v€ieraa_

nien hikennornti. låsså vaunu I Kaisanie-
menkadulla. Kuva Joma Rauhala 11 3 2004

24 2t2004

. Bussi55A alkoiajaa Hietaniemeen

myösarkisin klo 8-19.

' Munkkiniemenpalvelulinjeaikalaulu
ja reitli muultuivat. Palvelubussi käv

kesän ajd 
'nyös 

Tarvossa

Aikataulul muuttuivat mYös 28 6.

Bussiliikenleeseen tuli muutoksia maå-

nantaina28.6., jolloii linjo.jajäi kesåtauolle ja

osalla l;njoi$a ajelaan p;dennetvillå vuo-

.ovåleillä 1.8. 6d.
Metroliik€nne on kesäaikatauluisra2S.6

- 1.8. Melro ajaå maanantai$a lauåntåiHn

lalviajan lauanrail;ikenEen mukaån. Sumun-

taina ovat nomaalit pyhäåikataulut

IIAETRO
sÖmäisten metroaseme tarkatusportit otel-

tiin koekäyttöön loukokuussa. Kaksi saka-

laistaporttiamaksoi 50 000 '
Porttien Brkoilus on vähenlåä lipun-

rarkasråj ien åraetta asemalla Ponit ovat käv-

tössä vain lipuntatkastuksen aikana Tällöin

matkakorttien käytlåjät kulkevat porttien

kautta ia lipuntarkdtajat iarkastavat muiden

lipul. Kokenuslen perusteella saattaa tarka-

tusporttejåtulla muillekin asemille. Kokeilu

jatkuu ainåkin vuoden loPpuun.

Ensimmäinen TalSolta kunnostustöistå

palannut metrovenu 142 såapui 18.5. meLc

vadkolle, vaunu l4l saåpuiläslii parin päi-

vånpLisu12l.5.
sisusiuksessa on paikoittain kåvbttv

entisten lunmaffuskeitten seinålelden lilalla

vaaleita levyiä. Ohjaamon ;kkunalasin€n.

multa teipattu takaseinå on nyl unpinåinen.

Kuljettajan peilit on uusittu ja ilmastoinria

lisåtty. Korjn ksikli osal on kå)tv låpi ja

kunnostettuja vaunu on maalattu uudelleen

Vauupari | 2+r130 on €lvella kuljeleltu

Talgolle otafinäkeen.

Metron mtakuorma-auto TkaT nro I on

kevåitalvella käynyl VRrn Pieksårnå€n kone-

pajalla kunnosluksessa j a se on nvkvåån

vårityks€ltååt keltainen.

Merrolle on hankitlu j o joHn aika siten

sisåi$ä hvaraliikennettä vanen enlhiä vR:n

Hkb-avotavanvaunujanumeroiltaån 132910

ja 136665.

Mas-s€pelivaunujaon myöspeti eisee

ti lukuisia.jolta on myös vuokmtlu vksilyi
sille ralau.akoiisijoille Tikkunla-Kemva sekä

Kemva-Lahti -mlatYömaille-

UUTTA KALUSTOA
Etelå-suomen Linjaliikenteen uusie' lkarus

E94 -bussien "viia" Påiikaupunkiseudulle

jarkuu.

Uusimpia yksilÖitä seudulla ovåt ESLL

713 ja7l4. Tätämenoaseutulinjalle502 lii-
kennöintisopimuksen alussa siiFetyille käv-

tetyille Volvo/Såme -busseille ei riitä enäå

töitä.
Hehinki tarvitsee låhivuosina uusia midc

Helsinki oslaa 50 udta raitiovaunua.

Kymmenen vuoden aikana loteuleitavan kau-

pan ku$annuksel ovat yli 120 miljoonaa

euroa- HKI- aikoo harkkia liiysin uudenlaiset

raitiovaunut. koska nyky;set matalalania'

vaunut toimivat huonosti. Helsinki;n tani_

laan uusia miriovaunuja koska n)tjo 30 vuotlå

palvelleel nivelvåunut on pian ajettu lopPuun

Lisiiksi Helsingin miriotieverkosloa laajenne-

lae Arabidn. Ilmalaan. Ruoholåhteen sekä

fnnrnof



Harvemnrir metron va unupa rin iakase nä on
näin hyvn nählävissä Vaunu 142 varikolla
Kuva Jorma Rauhala 18.5.2004.

Talgo Oy: tå kLrnnosluksesla palautLrneel
rnetrcvaunut 141]a 142. Vaunun keulassa
einåy suurlå muuloksia ulospä n. kenties
!udisteluts vupeill ovat selvin ero van'
haan KuvaTelleryo Laaksonen 21 5.2004.

HAVAINTOJA
LIIKENTEESTÄ

:.1. nähry l.aihialainen rai LaihialaisialiDialla
2.Ainakif, \'a!n! Ii oi h,r\aiuu \amasLi.

Variornn 2 1 8 oli linialiikenteessä keski-
\ iiklona 1.1.200,1. jolloin se kulki lnilidin jalla

10. lh!ainto rchtiin Lasipalatsin p)säkillä
klo l.l.io.jollonr \aunu oli menossa kohri

Pikkul luopalahtca. Samana piii!änä lidalla
2 oli\aL raunut l0- llia i L

'I iinaina 1 6.1.100,1 ) hdcllii Hckin-qir
miriolinioisla oli kalusrn keski-iki vurinr!1-
tomat iU vuona. kui 'l-akselisel \ aun ut 8. I 0
ja l4 kulicnilal linjan 2 natkushiia-Aiiakin
vdunuihin 8 ia l0 on ilnesl)nlr k)lki
nrainoksir ioilLa -laihi!nnn cl.f rrnrui\ atj o

säästlieen tahen aikana. Vaunur ll k) lkiii
ei sen siiaan oLlur - aiiakaan roistaiscksi -
uhranu nlarkkinaraloLdelle.

Railioliijalla2 ialkettiiD kalusron 1.+ \ uo

den keski-ikäåiiyöstiislalna 21.i.100'1. kun
vaunut 8. li ia l4 pal!elilat nalkustalia.

Laihialainen numero ll oli perjanLaina

26.1. pi*iin aidj iilkeen liikenteessä linialla:

29.3. pähällä nirio\aunuha\ainroja: Vau-

iur 16 ia ll2linialla2. VdunLr 2l6linjalla ll

Vaunussa 4a linialla 78 p)säkkikuulu-
rukset piöllä (l.asipalatsi oli losiD Posriralo).

Mahla\atko p) säkkikuulutukset olla n)k)-
ään ns- artipäi\ aiii? 1lalainnoitsiialle tånrlioli

Vaunu 97o1i linjalld 8jascnreillikihestä
ei LosiMr päi\än\ dlossosdaiuuri schää. S.n
siiaan \aunussa 98 ko. kilpi nåkri schisii

29.1- päi\,ällä nähliin -)hreenliiu)nrä .

Eitio\aunut 70 + 68- joka luli Koskelan suur-

Helsink i lafl'itsee !uoteei 2015 mennes

saj kaikkiam puolisensale uu11a Eiriolaunua.
Nlk)hinnalla se lietää noin 120 milioonan
curon panonusta liikennelailokscn vaunu'
kdlusloon. FIKL:n nitiovaunu) ksikön.iohl.

.ia Iinro Kctola sanoo. ctte uusicn raitio-
\ aunuien un c s) nt) ) roiriotie\ erkoslon laa-

iennnisesra sekä \ anhimpien ni!ehaunuien

Toukokuu2S påivå2004 kolmen
aikakaudenvåun!ja Månnefi e minie lä
arki iikenteessä. Kuva Eerc Laaksonen

$nrrrof 2120fJ1 25



/ Hkl nr.ome: r:rl o{ erLnå To seLla iniålå
, vaunurnå1a+505 V;!n!rohvålyrsrrysela

lilaLisalolla A la HKL 505Ie lperåvaunun
KuvalJorma Rauhala

J
J
J
J
J
J

nultu. käiirrj i Vallila$a.ia palasi Koskelaar.

Kih jl)s oli Koskelarhalli .

Tiislaina i0.i.2001 ritiolinjall.2 oli lii-
k.nl.!ssi ninoNaan ni\ c\ aunLi!: \ aunut Nd
70. N.ll+ 9i ia Ndl+ 98. Vrunur 98 uudcn-

nral jiscr Iiriakil\ d miiä[inpiärckslcincef oli-
\ar ki\ tiisq ia niisi luki ioko Ilaulalicuse-

nu rdi Karajunokk. riippucn \ runun siiaif -

Vauf u 7l) oli siis taas liikcntccssa haiol-

ruaan lau.inrrina 20.l.200l illullu. iol oji sc

iainihli Sockniannin p)sikillcol essaai iic-
rossa K.raianokallc liniallal. Silloin lini.n
7ll \aunu r)itrsi scn halLiin Kautparorin

ItarikkalirirD I kalusLo$aoi suula dii
\ ir j jji{1,i \iihr.lu Kc\ln iiklo.al 1.1.2001

Iinldlholitdrs kcn an neLiaksclisia \ autrujr.

lt.iriolirian2lalusro 1.4.:00.1o1i 10. ll
ia 106.

vlric\auru 217 oi ha\ .iltu pcliuDtuif!
:..1.linj!1h ll). 

^i.oasmn 
\aunuN ll9 ci\ ic-

Iä olc kir tcur I 
jnlaliik.nrccsli.

liisLaina6..l. klo l7.i.l Vorio2lTkilän-
tr i rilausalosa lV.nncdrciminliehii tohloi-
scnu nrii Al.ksillc. t.injanunre$n paikalla

iuki _^BR 
.i. nräidinpiijkih is5l'lilausaio-.

'liisr.ina 6.1.1001 oli oikea \uodcn 1959

nilio\ .unuicn annuda ljikem..ssli. Linirlh I A

ai.li\al ni\cl\aunuirn scassa Kariat 10.ir I'1.

l.inja: ci sckian ilitr)r ilmrn ncliakseljsl!

\.unur. silli K.npi-Kadal8. I 1.ia 1i huoleh-

tndr siiri. ellt Linian 2 kaluslonkcski-iktci
ldskcful allc.l,l \ uodcn. lltaruuhkan pillle.k-
si linjalrä 2 läh1i Koskclon hdllia \ain kaksi

uuru!.silliiN^C \auru I I olihaionnulk.s
kcn pii\li ia niinpli !dunul 8 ja ll aieln'ar

kuhden \ runun loinrin iltaruuhkan Loppuun

Kcski!iikkond I+.+. linialla 2 kulki\at
\a!.ut ll. l0.i! 50.

\tleraani\runu llKl. i20on t.iprttu S]-
din\ iikon ( 19.-21.1.)mai..s\ auruksi. vau-

ni k-\ i?l I nnn l)iak.nissalaitokscnruitio-

rielli.

irilE rt

Ruols n Raiiioneseuran P elarssa käyneel
matka aisel p släyiyiväl maikål aan myos
Helsingissä Linjan26vaunul4kåymåsså
EnsiLijala KlvaJoma Rauhala 19 5 2004
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Måinerhe m.l enlå Nordensk o d.ka
dun flsteyksessa lehlyjen €tålo den
vLoks r: to rnlo a 3 1 7la l0

Er

;=:.-:=-;-:-.gl-

ts.!
hodetl.r ke.ne4 562004lnla
autoL ä Kuvåt Nrk. Selå alå Måni

Raitioliniat 38,314, 74, TBja 10 sekä niitä
kodaåvåibussiliniat ratatyömåan åikana
pe 4.6. klo 21 - la 5.6. klo 9.
KoNaavar bussir kåyfi åvår råiriopysåkkejt

Spatuäss nlerna 38. 3I. 4 7A 78 och 10 sam
de ersallande bussinterna under banarbetet
ire46kl 21- ör56k I



vl isi vuoden 1959 tåitiovaunua oli ajossa

myös 1iistaina 27.4.2004. Linjålla lA kulk;
val _erikokuude!" eli NAc-vaunu I I sekä

såksisankavaunu I 3. Linjalla 2 ol; vastaavdti

aiossavaunur8, loja 14.

Laihialaisia on ollut linjalla lA alkuvii-
koslamuruuhkassa ainåkin nro l4{26.4.)
jamo I I (27.4.)

Molenmat havainnot Kauppalorin py'

siiHItä malkalla Käpyltln klo 7.22.joten läh-

tö oli vannasti 7. l4 Eirasta.

Nrll-saij korkeanivelvaunu(=vaunun

kori) HKL 96 oliaseteitu lavetillekuljetusta

vårten Vallildsr- Vaunun ko.i oli låhdössä

Otanmåkeen liiyskodåukseen. Valmistues.ed

HKL 96 tulee kuulumaan ryhmåån NrlI+
Havainto tehtiin 30.4.2004.

Nrll+ 87 sehoi 4.5.2004 Koskelan hallin

edesså linjakilpinään Mobitec;n valm istdat
oransseista ledeislä koosluvat täysmatriisi-

kilvet (vaslaavia on päiikaupunkiseudulla

esim. Etelä-Suomen Linjaliikenteen lkms E94

Vaunun 87 kilp;en nåkyvyys påivä11äon

hyvävenaltuna aikaisempiin "uusiin" Hlpiin
vaunuissa 95. 97, 98 ja 100.

Torstaina 6.5.2004 illakuuden jålkeeb

Kalariinankadun ja Aleksarte.inkadun kul-
masså oli kahden ra;dovaunun vålinen kolari.

Kalariin katua rjsteykseen tullut l;.j d
I A vaunu Nrl 49 tÖrmäsi Katajanokalta tu-

Iossa olleen Iinian 4 vaunun Nrll+ 98 kyl-
keen. Vaunun 49 keula osui launun 98 vasem-

paan kylkeen. laslenvaunujen kuljetusdlan

kohdalla hieman keulaan päin. Vaunun 98

kaikki lelit suistuival kiskoilla brmåyksen

voimastaja sen IqlH påinuis;siiän åika pa-

han nåkÖisesti, kun taas vaunu 49 nåytti sel-

vinneen Iievemniin näkÖisin keulavaudoin

S€itsemiin maissa launu 98 oli sååtu tunk-

kien ja pmutuksen avu'n rakaisin kiskoille ja

silä läldettiin aja,n€an omin moollorein Knu-
nunhm kåutlahalliin. Hetkeåmyöhemmin

myösvaunu 49låhliomin vo;min kohd va-

Koldia selvilenäesii sekä 38 enä 3T ajoi-

vat Eim lenkin myötäpäivåån. Linjd 4 vau-

nuja tuli Kruununh6ta Senaatinlo.ille, nis-
tai ne käårtyivät edelleen Aleksille keskustan

suunlaån. Vain yksi nelonen näyttij:iÄneen
jumiin Katajanokalle, m;kä oli aika ouba.

Ensimmåinen onnetbmuuden aiheutla-

man tauon iålkeen Kalaianokalta lähtenlt
vaunu oliVdio 217 vuorossa 45. lähtöaika

19_20.

Uusi Mobitecin liniakilvillä vaustetlu
vaun! Nrll+ 87 oli 7.5.2004 linj alla 8 vuoros-

Nrl I+ 93 oli plussatluna koeajolla maa-

nartaiaanuna 10.5.2004. Tässä vaunussa on

sårnanlaietMitronin linjakilvetkuin vaunuis-

sa95.97,98jå 100.

Mammtaina 17.5.2004 klo 13.35 linjan

4 vaunu N.l 47 1yönsi samm linian vaunua

Nrl 53 Aleksilla Kolmen sepiin palsaån koh-

dålla. Suunlana oli Lasipalatsin pysäkki

Vaunu 53 ol; ;lme;sesti hajonnuljossain

Kalaianokan p:iätepysäkin ja Senaatintorin

!ålisså- sillä mainittujen vaunuje' takånaAlek-

sillamateli ainoaslååt muita nelodinjan vau-

nuia. ioistaensimmäisenäVadot an 2 18.

\4imeinenHn Vario eli HKL 219 linja-

liikenleessä, linjalla l0 menossa 25.5. klo
18.17 Tilkm kohdalla kohti P;kku-lluopa-

Telivaunujuna l4 + 505 oli filausajossa

13.3.2004mm. Linjoilla
Ruotsin Raitiotieseurä jäsenet ajel;vat

19.5.2004 vaunulla l4 eri puolilla kaupunkia

mm- Linjoilla iaKäpylässä.
Raitiovaunut l4ja l5Tolivatlilausajoss

i11allå1.6.2003 mm. Munkfi niemeaså.

HKL-Bli I 0l Helsingin sisäisel1ålinjalla

7l . Linjalla on viimea;koina hanemmin ollut

Elikalusroa. Havainto tehtiin 17.3. n- 10.40

Rautatienlorilta kohd Pihlajamiikeå åjaneesså

HKL-Bussiliikenteen naak6ukå)tlöisiä
Volvo/Sälielel;auto ja ioudut@ edelleenkin

koNad@ d;eselautoilla. kuten esim. lauan-

taina 27.3.2004., jolloin Hels;ngin linjalla I 8

oli jokin Scånia/Cmsnelibussi vuosinallia
I 996ia linjalla 21v scån;a/lkarus-telibussi

Torstaina 6. s.2004. Estokeri 55011äou-

toa kalustoa ainakin iltapäivänuhkdsa: maå-

kååsu-volvo/Säffle nro 230 ja jokin Scania

Ma\Ci.
25.s Seutulinjalla 109 olitodella hafli-

nainen aulo. Nimittäin volvo BloM,^lviima
N202 vm. 1990 numeroh@ 9003.

Perjanta; 23.4.2004: Linjalla 452K on

havainu auto 981 L Linjalla 453X on havain

iu auto sTA 93.

TAIiPERE
TKLlle on tullul talven aikana 27 Scaniå

L94UB / Lahli Sqla Autot edustavat lalal-
laan kolmea eri kokoa eli kolmiakselis;a

reliautojaja kahdenpituis;å 2-akselisia katu-

TURKU
Kalustohavainto Turun Rieskalähleentieltä:

Sl-ALilolinjojen kaksi s;nivålkoista Lahd Sca-

larelimallia. FGG"980 728ja FGG-981 727.

Vdteiden !åritys Savonl;njan taPa valkoi-

nen. Muista aikaisemm ista Scaloistapoike-

ren ulkopuolinen valo on vain keskiovella eikå

takana, kuten juuri teliåutoissa on ollul.

Turussa linjalla I 3 oli 19.4.2004 SLAUTG

Iinjojen volvo city L ("FcH-sadan autoja"),
joila l4 - l5 on tulossa, dkåScaloja, mitäon

spckuloitu. Oval smmlais;a kuin Helsinsis-

siikin.

PORI
Porin Linjat Oy sai viime lalvena käyncönsä

V Jyrkilå Oy:n eniisen Volvo BI2BLE /Vol-
vo 8700 LE -matalalattiabussin. Auto liikkuu
Porissa edelleen Jyrkilän väeisså muna Po-

rin Linjal Ol:n kylkitektein. Jådesrysnumerc

on 52jarekisleritunnus IRF-717. Aulo liik-
kui alkuvuonna p&i6i6sa Friitalan linjoilla
muta nyliennin käytlö on keskinynyt
Meri-Podn sellaisillc sa.joille. joissa enircn

liikutaan lunnuksclla 40M (Pori ' Pikatie -

Måntyluolo - Reposaar;). Aivan viimc a;koi
naPL 52 on liikkunul linjalla7.

tÄHlJUNA
Sm2-junien saneerauspåätös on lopullakin

tullur. Hy knp (Hyvinkään konepaja) on

pD1änyr tälle vuodelle kaksijunårunkoa sa-

nee@stå varlen. To;staisekihan såneen tm
on runko 6061/6261, jonka saneemuksessa

onkoskexu lähinnäkaupalliseen ilmeeseen,

tekn;seen puoleen eijuuri ole kosketlu läm-

mityskeskuksia lukuun onanatta. tlmehesti

sen pidemmålle neneviå muutokia ei tehdä

muihinkd säneemttaviin Sm2:iin.

Ilm kuil,aajar on kaikkien Sm2-junien
paineilmaiädeslelmiin asenn€tu aiemmin ja

ohjlmoiden i lmastointiennuksetkin etene-

vät pikkuhiliaa-

Rungon Sm2 60i7 + Eioc 6257 mootlori-

!åunu on saneerattu shåltl. ohjauwdnu on

enlhelläåtr. pailsi sisävalokaluste on uusittu

Ensimmåiset vuonna 2002 tilåtuhtå uu-

sista Sm4-kaupunki.junisla ovat tulleel Suo-

meen. Uudel kaupunkijunat on tarkoileltu

Ifi innäRiihimåelle suuntautuvaan vyöhyk*
liikenree*en. Junia on tarkoitus käyttåå myö
henmin myös pidempien matkojen laajMa-
junatike eessåesime*ikiHelsinginjaTm-
pereen välillå sekä Lahden oikomdalla. Lisiu
kaupunkijuniatulee Suomeen asleitlain. Ju-

hannukseen mennessåsapui neljäjune, ja

tänän vuoden loppuun mennessä niitå on

käytössä jo 14. Lopul kuusi junaa tuleval

Suomeen vuoden 2005 kesåån mennesä

Kesän ja syksyn aikana uusia kauPunki-
junia nåkyl liikenteessa satunnaisesti. Aika-

raulun mukaiseen liikenleeseen junat tuleval

28 212004 -E^"oI-



L 1.2005, jolloin ne alkavat kulkea Hels;nsin
jatuihimämviilillä

Ensimmäinen uusi kaupunkij una saapui

20.4. laivalla Helsinkiia minkäjälken se kul'
jetettiin Ilmalan va.ikolle tarkistusia ja va-
ruslclua varlen. Juna oli tcknissä k@liiken-
teess:i toukokuussa, jolloin sillä ajettiin noin

l0 000 kilomel.iä. Sarjan seu@ville junille
tehdiiän nomelit käyttöönottolarkastuksel
ja 5 000 kilometrin koeajo.

VR lilasi ensimmdset l0 kaupunkijuna
vuonna 1996. Junåt tulivat YTv"alueen Iii'
kenteeseen vuonna 1999. Nyt saapuvat 20

uutla kåupunki.junaå ovalj alkoa tålle tilauk-
selle. Junat on 1ilatl! ilaliålaiselta Alstom
Fero!iarialla. ja ne valm istetaan Ranskåssa

Reichshoffenin lehlaalla. Aikaisemmat junar

valm;sleniin Espejassa. Kaupunkijunien ko-
konaismiiåräki tulee 30.

Uudetjunal ovat lähes sammlaisia kuin
nykyisin liikemöivätjuna!. Pieniäpdenuk-
siaon tchty lfiiliikenteessii keåryj en koke-

musten perusteella. Parannukset oval lähin-
nå leknisiåia loiftivuurla lisiiävii! esim.ju-
nan pinlamaleriaalit on uusiltu helppohoi-
toisimmiksi. Malalalaniainen kaup!nkijuna
on alm;inimkenteinen. Se. huippunopeus on
160 kilometriätunnksa. Yhdessäyksikösså

on kaksivaunuaja 192 istunapaikkaa. Ju-
nassa oo noin satåsiemapaikka. Kussakin
junalkikösså on paikka pyödtuolilleja inva-
wc. Junassa voi kuljettaa pyöriäja l6ten-
vaunuja. Kaupunkijunaon ilmastoilu.ia siel-
lä on infono torit. Kaupunkijunal säåstå!åt
sähkitä koska ne onaval taltenj arutuksessa

syntyvån energian. Näin tudm noin 25 pro-

sentin så,:istö siihkönkululuksese.

UIKO'IIAAT
Siemensin valmistamien matalalatlia;sten
Combino-vaunujeh kaloissa on havaillu nur-
tumia. joten 500 Combino-vaunua ympåri

maåilman (Amsrerdam, Båsel, Beft, Hiros-
hin4 E.tur! Ulm,Au8sburs. Freibu€ jaNod-
hausen) on okttu pois käytöslä. Myös
DUsseldorfissa on po;s liikenteestä siis 22

upouutta Combino NFlo -vaunuaja piak-
koin loputkinNFS-jaNFl0 -våunuloretaan
pois liikenteesnr eli siuoin liikenleeslii on
poissa 5l vaunua Dusseldorfrn koko arma-
dan l30stä vaunusta- Ja iämå Comb;nojen
ko.jadinen tulee kestånään joitåkin kuukau-

Seurauksel ovat Diisseldorfr ssa samal
kuin Helsingisså eli kauan sitten poistetut.

mutla ei vielå (onneksi) romutetur vaunuton
otettu låkaisin Iiikentecseen. Niinpä keltai-
sel, pedvaunulliset pyör€ät Dijwagil ovat
saaneel jåtkoaikaa. Kuli€naiia on iouduflu

uudelleenkouluttamaån, jottanäillävdhoilla
Duwageilla liikennöinti omisruisi.

Conbino-vaunujen sehokista on tul-
lut larkempia tieloia e.i intemel-lähleisiin
(nm. saksålaisen Blickpunkl Shasscnbahnin

keskuslelufo.um www.weblranways.com/
fbrum/v;ewtopic.php?1=251. Tietojen mu-
kaan ajokiello koskee vain vaunuja, joillaon
ajettu yli 120 000 kilometriå. Tristå huoli-
matta seisokissa on ainakin I 50 vaunua ym-
pairi maailma4 muun muassa Diiss€ldorfi$a
Bas€l;ssaja Melboumelsa" Sen sijaån csimeF
kiksi Annerdanissa tai Ulmissa, joka sai

vaununsa viime vuonnl ei I 20 000 kilomer-
rin mja ole vaunuilla ylittynyl.ja liikennejåt-

BaseliD kaikki 28 Combino-natålaa
seisovat hallissaodottandsa korjausta. ku-
ten en. nuissaCombino-kaupungehså. Ba-
selissa vanhaå kalustoa eijuu kaholejål-
jellåjoten kåylösså on nonnaalia lyhyempiä
yhdislelmiä Ruuhkalinjan l2 kesillauko myös
alkoi toiuttua aiemmin (noftnaålisti noin huh'
rikuun puolivålisså) jollanuille linjoille s@-

taisiin edes joiiain vaunuja. Lisäksi BVB:n
"vihreillä linjoilla" saataa nyl näidä BLTrn
keltaisia vaunuja. Tmclub Baselin sivuilla
(wwwlranclub-b6el.ch) on kuvarcportaasi

ensimmdsistå päivistä ilman Combinoja
( I 3.3.>). Såmoin osoifiecsta htlpr/fototcb.g-
st.ch/ löyb,y noita ianuitakin B6elin ntik-

Kaikki Lontoon 150 Mercedes-Benz
Citaro nivelbusia on poistettu toislaiseksi
liikenleeslå. Päåtös lehliin sen jälkeen kun jo
neljäs Citaro ol; palanur muutamd kuukåu-

densisållå.

'l/IUUTAVanian Valnetin valm islarnan MS Suomen-

linnan koN@va uusi puolalainen laulta MS
Suomenlinna II s@pui Helsinkiin tiistaina
6.4.2004kjo I l:n aikoihin. Lauttakiinhittyi
Elelåsataman Pakkahuoneen laituri;h. Uuden
lautan liikenleenaloitus on jiiiinyt lautm tek-
nisten ongelmien vuoksi pitkälle kesiille.

JoukkoliikennelåutrkunnaD påätöks€t

L4.znM
Kampin keskuksen bussilerninåålin
markustajainibmaaliojäjestelmän hankinta
ehdotuksen mukaan. Lautakunta oikeulti
HKI:r tilamm Ihsla \4sual Solution Oyltä
Kmpin keskuksen bussilerm inaalien dynaa-
misen matkusrajainfomaatiojärjeslelmän Es-

poon te.minaalin laitteet jå ohjelmisloltar
vikkeineen ja asemuksineen sekä Malka-
huollo Oy:n hallituksen val;tseman kauko-

liikenteen terminaalin tarjousvaihtoehdon
mukaiset laitteet ja ohjelmktot.

JoukkoliikenneliutikuDnaD pååtökset

4.3.2004
Toisen metrolinjan Pasila - Kmppi, Kalaja-
nokka puitesulnnitelna merkiniin tiedoksi.
HKL, kaupunkisuunniueluvi6to! mkennus,
vir6to ja kiinleistöviraslo ovåt yhdesä laa,
tineet puitesuunnilelman metrolinjauksesta
P6ila-Keppi-Katajånokka- Suumitelma on

3-osainen I tekninen suunnitclma. loininnal-
1is€t selvityket ja hankk€en esite. Linjaul(selle

on dnetlu useila vaihtoehtoja Täss:ivaiheessa

on larko;lus saada aikaån keskustelu hank,
keen suunn;tteluperusteilå ia .åtkaisuvaih,
lochdoista. Suubnineluajatkelaån kantakau-

pungintildvmukialäsmenlävållålaihella
sekä tilanvamus jateknisenåsulnnilelmana

Katajaokalta ilåån. Lautakunta kehotti
tlKL:åå tuom@n jarkosuunnitleluohjelmån

käsiteltäväksi vuoden 2004 aikana.

JoukkoliikennelautakunDån päåtökset

15.4.2004

Perustamispåålös€silysNaurisalmen jaTu-
pasaaren metrosilro.jen korjaamisesr4 hmke-
suunnilelman kåsitlely iå työn tileminen
HKR-Rakmuttajalta- Naurissalmen ja Tupa-
saaren metrosillat korjataan kesällä. Työt al-
kavat roukokuussaja valmistuval lokatuus-
sa 2004. Työt tehdii?i, p:i?iosin öisin ia kahte-

naheinåkuun viikonloppma Kansimtenl€en
vesierislys uusitaån, IiikuntAaunal uusitaan

vesiliiviiksi. reunapålkil ja kaireet uusitaan,

kapelikdaalit uusilaan, sillan ulkopinnat
suojat@n pinnoitteella sekå maåtukien keilal
jaluiskatkunnosterae. L;säksi ratateknisistå

töistä sepelitåylöl ia Etapölkyt, aluslevyl ia
kiskot uusitaån sekå lisati?in tukikeroksen
alle lärinäeristyslevyL Lautakunta hyvåksyi
s;ltojen koiaam isen peru$anhsumitelna4
tildi HKR-Rakennuttaialtara&ennunmisn
ja oikeutti HKR,Rakennultajan tekenaiän
korjausryötäkoskevan urakkasopimuksen.

I IKL aloitti puoli vuona kestävän håiriö-
tiedotuskokeilun mitioliikenleessä. Palvelun
avulla matkustaja @ tietoone yli I 5 minuul-
tia keståvåt liikennehähiöt. Tieloja saa kän-
nykållä ia Inlemetistä. liikenneneuvonnasta
ja pysäkkien nåytlötaulu;lt4 joita on Laipa-
låtsin, Ooppemn ja Tullinpuomin pysiikeillä.

Nä)tlölauluja saadaan vielå 30 lisåå vilkkaim-
m ille pysiikeille. Myöhemmin håiriövieslejä
voi kuulla ra;liovaunujen kovaåånisistä sekå

iiäniviesteinä autonaanisesia åikalauluneu-

Palvelu toiniisekå suomeksi ettå ruol-
siksi. Malkapuhelimeen tiedon saa lähetiä-
mållå tekstivicstin INFO (suomi) tai INFOS
(ruoK;)nume.oon 16246. Kyselyn hinta on

0,25 euroa- Palvelu toimii Sonemn, Elisanja
DNA:n liittlmhsä. Smdsisåltöinen häiriö-
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viesli löyryy myös I-lKL:n verkkosivuilta.

Tällå hetkellä håiriölicloja såa a*isin klo 6.30-

2 I sekä lauantaisinj å sunnLrnlaisin 7- I 7-

SEURAAVA NU'OERO
Lehli 3 / 2004 ilmestynee lokakuussa2004.

Materiaali roim irukeen tuleejättä?i I .9.2004

mennesså, uutisia PäAEplsåkille voi toimn-

KIITOKSET
Tållä kertaa avuslukset tulivat seuruavilta,
joille kiirokset:
AdnHellnan Tom l leino.Arttu
Kuukdkor?i Tero llagbers, Ronja

Venespc.ii" Niklas Sjöblom, T.-J.Lappi.

Jaakko Pertilä. Antti Per6lä Joma Rauhala,

Johannes Er4 KimmoKorhonen, Petri

Nissinen, Mikko Laaksonen. Jyrki
l.ångmm, Esko Nieminen. Niko Selälä.

JussiMäkinen. Kinmo Säteri. Jani

Ristolainen, Kimmo Nylander. Jarkko

Nym , P6i .Jakovlev. Larry Käikkäinen,

Juhea Nordlund. Jouni Parkkonen,
M,rkkuNaski Erkki fleinonen

HKL:n vaunu 12 kuljetett in helmikuussa
Tallinnaan kunnosletiavåksi. Kuvat l',4are

Abel 14.2.2404 ja 24.3.2004.
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Seuran omat, myynnissä oleval postikortit:
1) SAln pulamoottoivaunu 1950-luvun atkupuotiskolla

Erotlajalla
2) Kaipion moottorivaunu, nykyaikaisin kaksiaksetinen

vaunusarja, 1970-luvun alussa Sederholmin talon
edustalla

3) Punaharmaa nivelvaunu nrc 68 [,4unkkiniemessä
ruska-aikaan syksyllä 1 978

4) Karia-vaunu 303 Snellmaninkadulla Suomen pankin
edusialla 17.1.1985

5) Johdinautoi 622 ja 625 Tukholmankadu a 6.5.1974
7) Helsingin metrojuna [,43 Fi/4 malkustajajunassa

Siilitien aseman länsipuolella 12_6.1972_
8) Helsingissä Kaivokadun €itiovaunupysäki ä

ruuhka-ajan laitiovaunuja perävaunuineen 10.5.1972.
9) Tampereen johdinauto 12 linjalla 25 Sammonkadu a

1.11.1970.
1o)Turun €itiovaunu 53linjalla 1 satamån päätepysäkiltä

2.10.1966.
'11)Turun raitiovaunu 51 tirjatta 2 Numrrenmäen

päätepysäkillä 31.5.1972.

Tilaukset nyrkkipostilse käteisellä, nyrkkiposlikauppaa pitä-
väl puheenjoht4a sekä sihteeri. l\,{aksaa voi myös yksi euro
kortilta SRS:n pankkitilille, jojloin on itmoitettava hatuflujen
korttien numerot ja niiden lukumäärät. Pankin kaufla
maksaessasi varaudu toimilusåikaan.

Näin tuet seumn toimintaa,

VARIPOSTIKORTTEJA ö I euro

Seuramme jäsen Daniel Federley on jutkaissul raitiovaunu-
aiheisia postikortteja. Kortteja voi titata sähköpostitse osoi!
teesia daniel@federley.com iai puhetimitse (09) 4Sg 4033.
Korttien hinta on 1 euro/kpl. Postituskutut: t-9 kpt 75 c, 10->
kpl ei postiluskuluja.

1. Otanssi-harmaa niveJvaunu 103 vuodelta 1986
lverikasarminkadulla linjalla 4, 6/92

2. Neliakselinen vaunu I vuode[a 1959 Senaatintori a
Valtioneuvoston linnan edessä linjalta 2, 1tl92

3. Kelia-vihreä nivelvaunu 107 vuodetta 1987
Hämeentiellä Kumtähden kentän kohda a
linjalla 6, 7/98

5. Ratlikada 320 vuodetta 1955 Kaupungintaton edessä
SRS|n tilåusajolla (kilvitetty linja e 4S), 5/00

6. Helsinki: Matalalattiavaunu 201 vuodela 1999
Ercttajalla linjalla 10, 9/00

7. Turku: Kariånja Strömbercin kaksiaksetinen vaunu 3g
vuodella 1951 linjalla 3 Kauppatori a, 5/72

8. Turkui Karianja Slrömbergin kaksiaksetinen vaunu40
vuodelta 1951 linjalla 3 tvartinkadu a, kevät 1972

9. Helsinki: Neliakselinen vaunu 25 vuodetta t9S9
Snellmaninkadulla Suomen pankin ja Tuomiokirkon
edessä linjalJa'1, kuvattu 5/00.

10. Helsinki: Neliakselinen vaunu 21 vuodetta 19Sg
Mannerheimintiellå linjalla 2, 7/01.

':#in:-.,-
Lahdessa Laidunpolulla rnaiaiteva 6nliren HKL
19 on vaihtanutv itisen vuotta sitlen omistajaa.
Vaunun hänkkialun perin eEis jåsenemme,
mufta påikkakunna la pois-muuilonsa takia hän
joului ruopumaan vaun!sta. Nykyisei omislajan
aikanavaunun Ukoasu on på ässr4 h e ikkene-
mäån. KuvaJorma Rauhala 2.5.2004
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Lldwigshalen la nen n velvaun!
val anhalnalapihala.

Kuva Marcus Efslröm30 5 2004
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