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ftnrn{
tssN 0356-5440

28. vuosikerta
Lehli ilmestyy neljästi vuodessa ja
jaetaan SRS:n jäsenlehtenä

Pi\ATorMn-raJA
Juhana Nordlund

TAITTAJA
Eero Laaksonen

TOIMITUKSEN OSOITE
Juhana Nordlund
Orapihlajatie 12 A 14
00320 Helsinki
j.nordlund@kolumbus.f i

KUSTANTAJA
Suomen Raitiotieseura ry

PAINOPAIKKA
Edita P ma Oy 2005

O Suomen Raitiotieseura ry

Tekijånoikeusmääräyslen perusteella
mitään osaa lehdestä ei saa kåyttää
ilman toimituksen lupaa.

wwwraitio.org

Helsingin Raitioliikennemuseo
Töölön vaunuhalleillå on avoinna sunnunlaish torsbihin klo 11 _ 16.

%nhoja Eitidaunuja sekåjohdinaulo, valokuvia Helsinsinjulkisen liikenteen

hislodasla. l/ty1nnisså postikorltoja, vaununtakennussäioja, opaskiiasia ja videoita.

TÖÖLÖNKA1U 51 A, OO25O HELSINKI

Kannen kuva

Kännen kuvai€ksli: Ensimmåinen
Mannheim-vaunu HKL 151 mainos-
åsuin€en julkisleliiin 12.7.2005.
KuvåJuhånä Nordlund.

SUOMEN RAITIOTIESEURA RY

JOHTOKUNTAVUONNA2OO5

PUHEENJOHTAJA
Jorma Rauhala
puh. koli (09) 873 5836
puh. työ 030 720 957
tai 040 862 0957
jorma.rauhala@vrfi

SIHTEERI
Juhana Nordlund
puh. koti (09) 458 7794
j.nordlund@kolumbus.f i

VARAPUHEENJOHTAJA
Daniel Federley
puh. koti (09) 458 4033
daniel@federley.com

MHASTON HOITAJA
Kimmo Såtefi
puh. 050 522 9588
kimmo.salei@kolumbus.f

PL 234

00531 Helsinki

Sampo 800 014-54 483

IBANi F|6280001400054483
Sahpo Bank plc

BIC'SWFT PSPBFIHH

Jäsenmaksu 20 euroa

Perustettu 16.1.1972

Jåsenillä ilmainen

sisåånpååsy Helsingin

Raitioliikennemuseoon

sekå pohjoismaisten

railiotieseurojen yllå-

pitåmille museoraitio-

teille ja museoihin.

Tiedustele lipun-

myynnistå.

ARKISTONHOITAJA
Pertti Leinomäki
puh. 050 538 4495

JÄSEN
Teemu Collin
puh. 040 820 2337
tcollin@cc.hut.fi

VARA.JIÅSEN
Timo Kantola
puh. koli 0400 733 382
puh.lyö (09)472 3355
limo.kantola@helb.fi

RAITIOITA

l/2002:SRS:n ajelul ja iulustumisvleGilul

sRs 30 vuotra, Kolm kymppl*r
Etikat, Helsingin dilioliet lälå
vuosikymmenellå, oså 2.

22002: Helsingin metro 20 vuotta.

4/2002: KåksijådestelmåEitiovaunur

Jyvåslglån Liikenne oy:n bus*ja,
Vanlaan sisäi.en linja-autoliik€nne.

1r2oo3: Oslon råilioteiden åkkåulus-

suunnilålmå( Tåulut, Sinisel bussil

vuodesra 1936. 6a 1

2/2003: Våunlt 1 - 30 eläkkeele, Kåbue

kaupunkiåutoiå, Rostock, siniset

3/2003: Joukkollikenlen eltdsuunnilte u,

Pofloon lilkenne Slnlset bussil, osa

3. Taulut, Bår€lona
'll2004: Tunis, Lyypekki, Oy Liikenne Ab:n

buseiå, Slnisel bussit, ca 5

3/2004: Kilpailulustå r0 v Råiuoliet

Suomessa osa 1, S€ndiån hev6€i
tioeåunul Rennes, Si.iset bussit,

d 6 euroo

4/2004: HKL 339, Kilpåilutustå 10 vuotta

oe 2, Sinisel bussit @a 3

1/2005: Helsingin raitiotier rållå vuosi-

kymmen€ lå 6ä 3. Dellal Snisel

2/2005: Rallioliel Suomessa ca 2, Pikku-

kåkkonen histoiiaan, KiLpa lutusta

osa 3, Sinlsel bussit, osa 1 0

Tilauksei sRs:n maksuliikelilin
Sampo 800 01+54,*!3 kauttå, me ilse
tiedoEntokohlåån lilååmåsi t@fl eet

2 312005 Tnnrrof
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lanrå Puo hoYrylarvo e

l\rla r ltakoon eltåTlom ok.
kon plol ka!p!nka on lala
plotå la vaståranna lå on se

Aurakad! aASEA n va!n! 8

la porkrtla se a L nnankad! a

!a!n!2 K!!ao. irkentee.
å llvuos tala otelt! sen'
a kåsel Etåve ko. so mu

kohdassa Vaun!. b Ped
påan fjak vessa nåkyy retr.

,,,lLr l{irl oti.f riil..rr\\ .li l0(rl) nrr

l,lr.rf!\ t\\ lr IL n(!oli\r11l 'gtr Iifrl
\., \.rrrnoolLrulLLl l l l$rf,r, ir\.'xj.rrr
.rlrr {.f \iri\1li no.L(or \iLtrrur' loin.r.Li

rr ritrir l\.i sL.rrLL(iir Ljilur rl1liihonlclLii.

i s nrifu llf \ !.ror liL! f li,r rd. Lr I I rl r.
\iiori r\drri.llirL\l \r! rrhllllt \ hlcl l.*li
r\l.llliL)lltrLsi r.r i\ lofcrrr

\Lof r.r lL)lr)r{r.r'lLL'r.li i1.r0l \l
r nrrr\f(rftLLr rllrLr\f.Lri] Lt) 1lrLr\iiL
l.lliin l.frr.r LLt\r ftiarif friii il.s.!la
,ri,L ir\ r.\r[]\\l,rrLi Ll.. !
S.r -rn.!x \ortiiiirr l.i.1riLL I r,Lr.li\rl i.(a
fii:ir\\1.\\r I irl,.n! rli.t L. rln..1lr ]rrr-
\r f\1 lu,n,irIurgiilrr lifr.r\\rn n.Lli
I',1 ltrrLo(i! rltr\ \.dir lli l.!rlrl'r\r

:.-

TF? 
*

|ryanirq[



lt- R ti_ll fi li

I

KlublpiriståålKalppatori a lnjån I VTs-
vaunu nro 55ja loilompana linjan 3 SAT-
våunu 37 Vasemmalla kutuåa linjan 4
Leyland Royal T ger LOPSUl/1 /altokori
vlodelta 1951 Klva FoslerM Pamer
28 5 1959

nr) ös l!!icnl!. lif idycrkoslo! !oirnape, ail\e\tl

nr) ös Daapurlkurticr $rrliin- nrutLa p:ilitiik-

sia a!i!sra cl kuitcnkaån sa.rtu lehtr"ä.

Kaupungiivalr!Luno kiislLleli !uoden
I 961 tabusårvion )hteldessä ralLiollelallok-

sen a Lasaioa D uutan ien rlolsalaislen i. sak-

salaiecnr\lfie kikauprnkienioloillaniana.
Vuonna lt6i Irailetlln silrer Lopeftaarairio

tieL vaiheirl.i,l vuosier I967.i. 197l aikam.ia

siinjä yksinonr.an linia .urolirkenleeseen.

Vii'nei|er k€llaister raitioraururen liikcf
riilntipäivä oli 1.10. l9ll. SuLrin uihotcidcn
nr.rkunaianriiiitioLr!uonn! l916.idbiirkul-

lerettLo l8 nrilioonaa nritkustaim. TutrD.$ts
k,s rikri oli 155 069 hcrkc,i yrnnra 1970

VIIPURI
Viipurir kaupungissr (asukkaila I 9l l: noin

40.000. l9?0: 5i.564. l9i8: 7'l.l.l7)haluI
li jn järjcsläii siihkö!!lalstus- t! .altiotic-
k$yrn) s kuntoon. Vuonfa I 909.iilllk in sak-

sahiscn AIC:n ruolsa]aincn t]lir!lrtiil
BcktriskaAB ALC hakernuksen ta elrdot!Lk-

sen toirnirnran kåynn j\Linisek\i.

Kaupuf kl.jaAliC solnri!ut iu!raskuu!
sa I 9l 0 sopimuksen iallioriei.i! rrk\aikai-
(ef (åhköl,lrokr.n mk.nliml{esri AFG

nciu(lkii \lLlen ller iiniln t)liir!hLlinl
f.leklticiriil*!erk !id Srdsserbahn \Viborg
AG Yhtiöll€ D)iiNrertiin toinrilupa 50 vuo

deksl. Kalrlrki varasl ktrilerkh oikeoder
lun.sl.xlhriön:0 \ loder kuluttrL. säIkiilai
loksen !.lnrlnunrlsesta.

I{ailiolier riidele\e!deksi !alittiln 1000

nnn.i. !ksimileisen !erkonor linjapitrrdeksi
ruli thdeksän.ia puoli kilonrerriä. Liikcnnc
Viipurin silNmankeltris'lla ra kuskanpu
triisln korisler.rdorr n[al.luill.ASLA vau

nuilla,.toisr oli luonf olllscsti 
^EC 

I moot-

tort(l I nroottof .irnclräpciivNUnua),alkoi
ensiDnräisellälifjallalE.9 l9ll.ir L l?. oli
koko lif iaslo kai!loslai.

Ralivcrkko rukcnncttiiD AS LA:n urukoi.
nrara Phoef ix-ki!koilLa t! iLnraiohtovcrlonof

rakenlanisern vast.si AFC. Vrunrhr lief
\hte\dcssii oli.airlolirn !oinrå-ascma. jossa

oll laksi hi'!r\koneLL..

rikko peruttiin ja saksal.iren )hrrörarkoi tol'

Turun krupuki lun.sti siihköldllokscn

.a siiher kuuluDccn ruiliolief irselleen

toimiluprchlotcn nrukaiscsli hclDikuus\å
1919. Tolkokuussa l9l0 sdtlul !oirna-ase-

Drlli xLholsa hij) rt k.rrlLariehd\s, roka kes-

ke)ft i krjkcn liikcrtccf cLokuullc asli naili(!
tict crotclliin saihkohirolsesld !uonna I 9i(l
ta Turu Kautungin lt.riliotielaito\ ryhl)l
kchirliirnien Ii!r janoa.ri k.ksnaitelsra'nrLl.
vcrkosloa seki 1!ikkinialla !u1la laonu-

Uudet lu ulel
Liiie-ruroliikerreer aloi aNisen seura!kse

ia muorettiin TKRr riDi Trtrun Kaupugrf
Lilkennelailokseksl !uorna l95l 1950 luvuf
puoli!iilissä ki LLEloa nrodcnr i$il iin h!nk kl-
Dalla n] kyaikaisia telinrooft ori!aunuir sckii

!alnrisranrallaonasa korepaiassa ) ksl vas-

tia!anlainef pcriivaunukin. S(!uniteLnrissa oll

ASEA:n moollorivaunu
nro 5Aeksarterinkad!l-

I ikenteen ålo t!saikoinå

klrlaa seisoo valruhål ir
johlavan noin 700 melriä

Mann€rheiminkatu) p.iå$å

Rrslimåelekin Ko ikko n

måelle käännylåän taslå

johlava i.ja vie L nnale

ftnrrof 3t200s 5



Sotio io kopinoito
Vrorm I s I I a!kaneesli nraaihnan$d.su oli

suti \iikulLrs I hllinr loinrintrat Suotressa

oiln saks.laisomrl{$oLL licnr!likr!etröö
.ln nriiliii) ks.\Lai määriitlt ldka!d.lkoit.\ ak'

sl.sl!!ä S.ks!r i \eniiliin kcisor iluimrol'\.1
* lissr kcskcnlitn. I oin intars! t0'!..N 6ek

sl !hriö j.tkol liikennöimin. ir slirsi loinrif -

nNi v iipurl Lai\el Le Ka.$ts.iI sihkij Osakc-

!hrLö. cfr. Paul $/.hl& Co sailikii Osastolle.

K$irllii 1918 sc! fusi k.rnsala ssotr. j(,1_

loin lLikcfneoll pirkiiäf kcske!Lt reenä. Yh_

rlii rariosiruonna I 919 kuufurgille osrkc-

\ähcrnni!tiiii lr lunrslus.rjrn pidef llimis[i
Kaupukl rr.li kuitcf kin lii!lti nräiirä)s!al_

rar..iolnn ) hIiö cirn\itlttn) tj. nc!!otlelut
ruuke\i!.r. Yhriinr loirniiiNeksi nuulettiitl
vuorra l9!9 Viipurin K.asu'|ll Siihkij O!
AlrC \iiil! i osuulcn\a !htiössli.

Rail i{nie) hl iiin ia k.upuf-sin rilille tLLli

uscilae,i,nlels)t ksii pitkin 1910 lLLkun.Or

geldirs)nlt i n!tkrllpp!icn hi raikororuk

\i\Li. IiLkenf öinrlsii.r pLdonaiDistslä sckli

uu\len linro cf rrlcnl.DBcsl.. Yhllii rikkor

Loimilupachlofu id. piliif riilli hopul].sin\01

n\Nror niiiäriiänrää 1cr i lla kork€anrpir nralk!-

n!ks,ta. Asiourr riidrltiin korkcLrx0 hrLlin-

kloikeuua m)ö1cf vlifltrit k.upufgirl .
uLkoiiaalasonrisleisci nniotic)hriön !ai ille

nruodosrui l9l0 lu\ !i aLrsa srria c.lrlell
$\lsli. iorl(. kiiriln\ i\äl oikcudcrkiirr
leihin. K.upungin!alrrNlo plii l.id,lukrus
sa j9l I inMnor vli trit Kr.$ ir Silhkö

Or'r kansr lchdr"i sopinnLkscn i! Lui.sri.
laltokset kauf unglLle. Ner!oltclut iLkoi\al
\erimr!rfr yuonna. nruttN krtkesiral 19ll
himaerimiclisll rcen. Kiisrajlilcllrln !iillnries

oike rde Llc. .i6\! )ht!ön tilinpllod todeltiirl

piderln trhal!ari !idreelliscnå id h.Lha.t

ldxaMna. viliniesoikeus!nrol keliiiillii I 916

pdälökscn, to$a Viipurin Kaa$' ja SiihköOI
tronrithin nenelliinään toinriluf ansaia ko!-
punkj näåriiuii| n.ksalnarn vait hicnran

eneflnin krin olirLLn Nr;,r vuosikl'nne-
nen dlus\a laitoksna l!, iqnlur. Viiputin kau-

puf ki orLi riiliDresoikcudcn ruonrion PcnL+

tcclL! ldirokset toukokurs. hrllif hat\r
Kaurungin nuksctlu! iooL!kuussa nitlorie
l.irokser hrnraD. se slnrer(iit vuodcf !9ll
!l!\s. k.upuf gil saihköLailoltscn halLuur.

ASEA:n rnoottori la peråvaunu raulåleåse
mån pysåkillä Kolmikllmåsså 1920 lvula.

Kolusto io liniot
Viiprrin mitiotciden vaurukalustoof tlLll rl-
koperiiisrcn r uoLsalalsler !aunLricn llsliksi

saksalaisia \.lANrnoorroti!atDLri. scki lis:ik-

sl nr) ös liolio.io,kko kä) telt) jli pcriiuunui.
Dornrundlna ja S.irbtiickcfislt. Vronm
1910 raltiotlrt !rst.anolri ll.nno!e.sche
Wa-qgoD labi klln uporud.n Dunkti!auNn,
ioka oll silbin n.irnnc n) k)aikaisir airio

Rriliotcider rat.piluus lk\lrilleisenr
r.t!ra oli I Li l9 kilonrdf li l-inioiaoli koLme.

joilh l lltf ideuiin 7 8 nlf u!rli !uoro\iiLeiii.

Moouo iMUnLLj. oli L9.IieinNnuia 15.Yksl

slihki'retri l. eriL.rsir on.rn kii)11ööf 1aF

koneuulalav.,rurui!' toLtr.rl.k)nnncnla

Suunnitelmot muutluvol
Vlipu.ii Karpungin siihköl.Lrokscf Ral-

LiorelLlä $unriLcLllirl eriniiisiii lif ialariei
nuksia sekli k!lu\lof uusinrisla. nrullli !enä

Itister $Ndr)ökkairs Suonreen l0.ll ltl9
rek i I llliksi r ailideider kchrl\ s$l!mnirellMr.

Kaupungin clakuoinnnj. lrl!isodrn päiil!t

Ltä ra.liskuu tuo i!iiLissä I 9+0 viif trriläi
!lder ritrlin jan nakse. Viipuril!i\ir.annnic
läisiii slirll i nraNre DUillc.airiotellLe töi

hin. rnu(! kalu\ro.iiiL neuyonolilLr.l.isille.

.hrko\od.r alellua kcsaikuGsa l9-l l. suo-

Drlal\cr j.rkor !.ll.si!xl to elokuun lopuLla

Vripuin lakaisiD. Nc!!osrollnrdaislen (m-

s.rf \uoder isiinnijif riaia!La rairioriet oll!at
ollceL kli)rösii j. \aunul osirlain punrisiksi

n..lallujni. riLlestoi. oli mt in hi€nr.n'nuu-

retLu. lbinri a. oli niderl) )Llii ViiNrii
Rinl.ric H.llirrri iimikkeen rllr. Suona-

lai\er xloitliv.l liikcf Leei uudeLleen toukokuui

.rLkupuoLellN 19.+l Selraavan luodci kesii

kuuss. veniiLiilscl !.rLrsi!at jlillccD $trtriil
n.i osan Viipurlsla.i.r \rks) llä 19.1+ asrlepo'

ehloien Dnrkaisesli Viipurikin luo!uletliiri vi

r.Llisesti Soslulieisrer Neuvostolasa!altojen

Linolle.

R.iridicliikertrertii.iatkcuiii viipurisa
1änriin.iiilkeci ne!\onovoirnlf ioikin !emn
nuutetLrll. rerkoslolliia itlisak$Ldlsi'r va!
NLn !!hyi\lelttrra \uolccf l9i7 saakki.

A{,kkriLå 19.16: ll6E8. 1957:i0 9i6.

Hawa:n mooltorivåunu peräva!nui.een
Risl mäer påålesimukassa 1930 luvun
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Keravan kaupunkiradan käFtöönolon jälk€en liense svytä taftastell. yhtä Eutoopan maa-

la, jonka kåupunkiredet ovat olleet esikuvina myös nonille muille kaupunkiradoille - mu-

keen lukien Leppävaaran ja Keravan kaupunkiradoille. Saksassa onkin luolu koko maan

kattava slandardi laupunkijunaliikenteelle'ainalin feriaaiteesse. S-Bahnin lunnus eli

vihreällä pohjella olevå S-kirjain 0i iuttu näky ympäri Saksaa, vaikka S-Bahn saattaakin

ia oittaa niin "Stadtbahnie" (kaupunkirataa Berliinissä), "Schnellbahnnia" {pikaraiaa)

kuin "Shdtschnellbahnia" (kaupunkipilaraiaa). Tässä te lstelhan vuoleen 1975 nen-

nessä avaituja ja lälla he*ellä Salsasa liikennöiviä S-Bahn -järjestelmiä ikäjarpstyl-

sessä. Artikkelin jälkimmäinen ose ilmeslyy seuraavassa Railiossa.

Berliini
Srl\rr fiit rLt!t,i o1drLliiLli\.lit r!fLn
k ir lort.rs.i.\illiiI L,.fn.illi1.l1iini,l
\u. r.r lSl: slirl(iiirrrl ik.rr..rii i al

l1)lS S llrli r 1!Dfusliilrlr\rrn1l nr](ihcrr'
rrrl, lldliir rlN|rLfl,iirnx [cffce \cliaiir
. r \liiirt\ r\L DNLln f \jlr1iil0ll. x\r\ r-
Ir]il\lmliI n\j.rtriLir. s ll0hf i. LrL.\ri-
{tra.Lfiirrdnr\ t L$rs lldliinff!.! rrinr

\\1 nru l or.ll nf rL ncll tr l)!rl\rlr!
llihf r\(,:r t)lr "":ni ,nnl\rrnrr r S l lrt

L:r.rLin Cnbll:n ln, frnLl !,ixr Liil.f rijr\iir
koko (rufu rgi\i r niLk:i L. Liol)! rgin r l

r..t!. ! rLi rr.li:i:tiil(r liiri rlrl!.nslill
Ii]ri nrlr i. irhfiu!d. [ \rrfni l9t)5 ].
,r \1rrLtri s l]r| r lnl in (nnbllrn n) L) fc r

I i[..riii.1in,fi.iu\ o..l]!l \.inrxs\r \oo
{lc\rr l0l)l ii u .n $rllis.\r I Lir .\t. rLrr

rur.in:irlok.:rld.kL r l) lnlif (lxnril
nr ,rLLri\Lui r Lr1)t.urufu11r r.1r\cr ionor

fr6ilfuf LoLoof. Vi nrc fcf. sufricfl nnrrr
\rrLiir kof .rLU. 15.6.100:.liur k.utul
Lnrlii:i l( lriimrr \rrr in li.lirnrrL\Lntrlc\\mr

Lrl|i\ r lii\rliiini lltLiriid.f rr\ll.r1\r.r
.rlrcr urDrLc|lilif x1 of ..xl! lli rc' lolo-
rii\!!d.\sxrn e r11ur.x f)1 \or Nrlir
r\ n\lir(nrr(in .r.fr frrrli: li .rt!rfL\
n,r trrLL.lnrir. Lrujcrf uksill. of lirf lrr \ liL f !-
trrr..r.sil liDrll(!stu rnriilirilto\Nlfo \\e.1

riirr.6. r lit nDc rur \!,\lc rxll rhLLln,

l0 frcs.frr r. lrrirno niirlLl 1,n,k.kLU\\r

l0li rlilrii:

S l)o1sd.nr llhl Orui!rrhr.g
Sl llhnkcrrir a. llufru
Sl O\lhrlr.hi lrkrci
Sa Sllf{LrLL Slrru\hcrg \ord
Sr \hrr.\ i l. \\nr!r\..
SS l!!1r!r (ji ririr llil,tf\.rd.'r
S() ('r hr\rld lllglhlcf&rl r

sli I irlfuncLdr siid N.rLl,rhfh.l'

sl6 l'{nrdrfrr l'[1/ liLlo\ St&r
s.ll (l,.hiii.tr nr\ inltiii\ iiliDl

S.l: (kclrlihlx \ rslr|iii\ liiirr)

s-li (jc$Ndbru u. r l rlhrlaf llc lin

S16 (i.$0dl,r rfcf Kiiiri!s

(i.!Dat,rnrcf Srf(l crslckl

Sehinrc\! dc \!r lnNfn\ rL\L

Tclinr\\li !scrn (iitreLlt ltlr!ue lhl'
(lhrL b.hnhol) lrr Loll1lr lrli:irr!rrL]!
r\eDxr irIhLlhriin !r1or\. nI

Potsdam sa Berr n n muLr n muft mrsen

lälkeentåka sin s Bahn yhieytensa 480
013 åhdössa Potsdam ståtåkaisn kohti
Ahrensl€ldä2712003
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Viimeisin laajennus on 24.02.2005 avattu

rala Teltowiin, jonne siis pääsceiålleen kau-

punkijunalla reilun 43 r vuoden tauonjålkeen.

Lehner Bahnhotin cli periåatteessa Berliinin

uuden päärautaticasemån !almisruminen

vuonna 2006 tulee nyÖs vaikrfimm S Bahn

viineiselkin perinteiset, leeendaariset

BR477 junalpoisteniin liikenleestäsyksyllä

2003. Massiivisen ja pakonomaisen kaluston-

uusimisen iälkeen Beniinissä on !oitu ylpeil
lakalustomåä.än lisåksi myös kaluston kev
ki-iållå: vanhimmatj unat ovat vuodelta I 990

ia kahEron keski ikäkirronvain rcilutkuusi
vuotta. knn se kynmentä vuotta aikaiscm-

min olihuimar4l.2 vuottal Samoir vuonna

1994 vanhin liikenteessä ollutjuna oli vuo-

delta I 936 ja kymmenen vuotta myöhernrnin

vanhin liikenleesä ollut juna olikin nuoren-

tunut puolella vuosisadalla. 750 vollin tasa-

virlaisesta sivuvidakiskosta kulku!oimansa
ottavat sähköjunat tonclcvat sår.jåmerkinlöjä

8R480 (79 kaksivaunuista j unåa). 48 I (500

kaksivaunuista)ia 485 ( l2a kaksivaunuisla
juna). vuosina I 987-92 valmistetuja BR48s

junia on niiläkin alettu poistamaån: parhåirn-

millaan kalcivaunuisiajunia oli käytösså 170

yksikköä, tällä hetkellä on 124iunaå liiken-
teessäja vuoteen 2008 mcnncsså niilå ei pi-
täisi olla liikenlee$a cnää ollenkåan. Suuren

kalustomäärån takia kalustoa on hajauleltu

kohnellc eri vårikolle (wannsee, criinauja
Fricdrichsfelde). Suurin jrnan pituus on

kahdcksånvåunuinen luna. loka on myös sa

malla nonnåali i unapitLrus. Lyhimmäl j unal

Hompuri
Hampudn kaLrpunkijLrnaliikenne alkoi
6. I 2. I 906 såhköveloiseljunat oteniin kiiyr
töön vajaåta vuotia myöhemnin. Hampuri

on BerliininohellaainoåS'Ban. järjestelmä,

jossa kLrlkuvoima otetmn sivuvirtakiskosla.

I Ianlpurissa rasavinaista jänniteträ kohoter-

liin 800sla 1200:aan volttiin vuonna 1938.

Berliinin tavoin myös Hampurissa S-Bahnilla

on oma liikennöitsijii eli DBrr tytäryhtiö,
luonna I99? perustettu S Bahn Hamburg

CmbH. Nykyinen liikennöintisopimus on

!oimassa j oull'kuuhrn 2009 saakka. Kulje
tlskåLuslona toimii kolmivaunuiset. vuosina

1974-76 ja 1982'84 rakennel[t62 kolmevau

n!rista BR472-j una.
vuosina 1996 2001 oteniin lisäksi liiken

teeseen I 0l kohnevaunuista a7a-junaa, jon-

ka myötitäysinpalvelleetBRU0-ja BRUI-
junat voitiir poistaa liikentccsta. Kuljetus-
kaluston uusimisen yhleydcså myös kol-
nasosan junasta muodostanut cnsimnräinen

luokka poistcttiin kåylösG vuonna 2000

kuljetuskapasitcctin parcnrrnan hyödyntåni-
sen takaamiscksi. Pisin junapiluus on kolme
junayksikköå eli yhdeksånvaunuinen juna.

Omän lisänsä kalusloon lLrolat AKN
Eiscnbåhn ACrn kaksivaunuisel dieselmoo!
lori junat. joilla aietaån arki-illaisin ja lauan'

låisintåydenlåvånäliikenleenäAl linjanju-
nia KaLtenkirchenistå Hampurin päärantatie

asemalle kaupunkijunien niteit. kä)näen.

Nykyinen I l5 kilometrin linjapituus muo-

dosrLru nåislä arkisin kymmenen ninuutin
!uorovälein aj enavisra linj oisla:

Sl Wedel Poppenbiittel

Sll Blankenese Poppenbiittel

52 Altona Bergedod

52l (PinnebeB )Elbgaustmse-Aumijhlc
Sl PinneberS Neugraben

Sll Altona BerlinerTor/Neugraben
Al HamburgHbf Kaltenki.chen

LirjanumeroiDnissa on Iogiikka,si11å yksinlF

meroiset ajavat päåråutalieåsenån jaAltonan

välin tunnelissa jå kaksinuneroiset vastaald-

ti yhdysrataå pilkin. Viimeinen linjasion laa-

jennusoli Reinbek Armiihle{surdenavm
rninen uudestaan Iiikenteelle 26.5.2002. Ky
seisel lå osuudella ei liikkunul kaupukijunia
ollenken vuosina I 994 2002. kGka S Balrnin

silloiset raiteet tar!iltiin helpottanaan Ham-
prrin jä Berliinin välisen radan kaslanutta
kåtrkojuna ja talaraliikennettä.

Sittemmin S Bahn junar saivat omar,

uudet raiteensa ja liikennettä päastiir jåtkå-

maan. Suurimpana låhiaikojen laajcnnus-
prcjeklina on vuonna 2007 avathvayhtcys
Ohlsdo.fi sta lentoasemallc Fuhkbiitteliin.
Myös linjaa 53 on tarkoitus iålkåa
Neusrabenisla Stådeen joulukuussa 2007

tärä laajennusta värten ei rakenne€ uutla,

sivukiskoistaralaavaanS-Bahn junallule-

vat käyttämään nomååliå .iunaråtaa ilma-

iohroinccn. Niinpå linjalla S3 tullaankin nå-

kcrnäån kåksl.Jånnitteisiå BR474.3 junia.

En're'r DB:n slanda.divärejå, eri ns
verkeharct -vådtyslä Hampurn S-Bahn -
kaluslo on ollui sinike ialsessa asussa.
kulen myös tårnå Dammiorin asemalle
13.11.2003 saapuva 472 048

8 3/2005 ftnmof



Rhein-Ruhr & Rhein-
Sieg

ivonen klnrmenen vuoden tauko uusien S

Bahn !erkosrojcn käyrtöönotossa piiätryi

?8.9. 1 967. kun Saksan kaupungistuncimmalla

scudulld eli RuhnD alucclla!loitcttiiD kaupun-

kiiunaliikenne. PeriaatLccssa kyse on kahdcn

eri låd illalueei eri iäriestelnråslå e Li 
_RheiF

Ruhf . vR R ( Verkehrsverbund R heiFRuhr)
Ituhdn åLueella sekä Köln-keskeiner "Rheilr-

Sieg". VRS (Verkeha!erbu,1d l{hein'Sieg),
jo&asula etliih vronna 1985 ainakinlida-
ntrneroinninosalta \hdeksijäiestelniäksi,
vaikka ainoanmn kaksi linja ( S6ja Sll) kul-
kevar kunnallak in larifila['eella. N] kyään

1l linjaa mtrodosralar 7ll:sta kilometrin
linjapituudellaan nrillä ta!alla tahansa mital
lma Saksan $Mirnnran S Bahn !erkoston.
LisäksiRB ( RegionalBahn)ja RE (Re-qioral

Exprcst junll o!at ollccl cri$iscsti laa.talla

Ruhrir alueellaeläänlaisia S Bahniatä)den
läviä. Dopcampia.tunalhteyksiä. Pääosin 20:n

nrif uurin vuorovålciD liikcnnöitävlit S-Bahn

S1 Neuss Hbi_ Dorthund llbl-
52 Donnund Hbl neckllnghåusen llbl/

Essei Llbi-r l)uisburg llbl-
Sl Obedlausen Hbl Hårlinten Mirle
54 Dortnnnd-LiilgendorLinund Unna
55 Hagen Hbl Dortnldd llbl
56 Köln Nippes Esen Hbl
S7 DihseldorlFlugharb Solingen

OIligs
58 Mönchengladbach Hbf Hagen Hbf
59 Haltemanr Seewuppedal Hbl
S1l BergischCladbach Wtrpperlal

Sl? Dijrcn Au(Sieg)
Sli (Horenl)Köln Hansadng Flu8h.fbn

Kö1:lBonn Troisdo

S28 KåasterScc Mcr1mann Stadrqald

'råydellisenpl ku!aus llfjoista löyt)) liDj!-
kåaån nuodossa osoitteiss:

h trp i//efa.!r..de/v f/lii ien p lån

httpr/ v$wverkehrs!erbundrheii-siejt.
de/5:.php

''Rurkolinioia" S l. S:j. 56 ajetaan läpi
yön.Suu n viimeaikairen Iaajemuson linjan

59 pidennys Esenin päärautalieasemalla

Wupperlaliir rätälaajennustaolikinmun
nitcltu i 960luvulta sa.kka. S9:n pidennlksen

myöte voitiir sarnalla lopcttaa RB-linjan49
liikenrili j kysciscllårutaosuudclla.Lisäksi
liniaå 54 on tarkoilus pidentia Dodmundista
I)uisburyiirr. RuhFSiegirr alu$lla liniastoa oD

iossåin våiheessåt& koitus ulotlla BonDiiD.

Liikenne åLoilelliii åLun alkaen siihkövc-
toisenaeLiBRl4l vetureillasekålegcndadri-

silla_Silbening" -vaonLilla. I 970-luvusrå låh-

tien kalNtoksi nnDdosrll 88 kpl valko'onns-
si värisdBRl I 1 velkiajakaupunkljuiali!
kenteeseen erilyisesli sounnitel[Ll X-vaunul,

Ruhrin alueella koekäytetliii itähessal

Saksassa olleita ylimädräisiä BRI4I velu-

reira Dofimund in varikolla maaliskrona 1 991

jaDiisseldorUnvarikollaroirkokuusta 1992

liihticnj! vcnuir rodettiinkin hlvdn kiihry
vyltensä takia parenrmaksi !.ihloehdoksi
kuin pikajunaliikenteeseen alur perin $rutr
nitclhrt nnrft. vnli.ikairmrkairuni fi hnn s^,k

ka liikennöiEetBRlI1 lerftit. 1990 luvun

loppoa kohli Rlil.li vctttrit konasivltkn
BRll I vetu.il råydelllscsti. WC:ttönriit
BR.ll0 junaLei!år rnonlsta kokciluista huo
limalta so!elluneet Ruhrin aluecn kaupunki
jualiikenleeseen kalkisla fi uisla saksalaisis-

ta S Bahneista poikkeavan, erikoisen liikcn-
nöi ialueen t.kiai RuhrinalLEellakui eiole
yhtli selkeälä isoa kaupukia keskosaseniiieei

v..n nronratoisiinsakiinni kaslanullakau-
puki.. Esinrerkiksi Ruhrir aloeei laidånå

laitaankulkelanS8 linjanpituuson82knl

ia koko tuon aj.n linia kulkN kaopunkialrcelLi.

NIt vuonna 1004 sähkömooltorljmar
neyfl ävåt sovclt$,an Ruhrir alueen liikenlee-

secn: Frarktifi anr Mainistaja Stuttganisra
kallculina tuoduilh BR,l:0 junilla liiker
nöldåen linjaa 59. Lisäksirusilla BR:l:l
iuiilla Liikerröidään c r)_iscsti linjoilla S7.S8

ia Sl l.

S28 on a noa Ruhrin åLueen S-Bahn-
I nto sla, jola I ikennöiyksity nen iikernöitsijä
-ja dieseLkal!srol a Regiobåhnin Talent -
d eseljuna 1010 KaarsterSeen
påäteasema la23 7.2003

Vallaosa R!hrln ålueen S-Bahn-ka ustosla
on 8R143-veto siallyöntöis äiunia Vielå
pernteisisså S-Bahn våreissa o lul143
582 Essenin påäraLrtatieåsemal a 11.6.2001

ftnrrrof 3/2005 I



Leipzig
Nykyiseh Saksan neljänneksi vånhin S-Bahn

jäjestelnä on Leipzigissa. iossa liikenne al-

koi 3.3.1968 påä.autalieåseman n msu
alueen välisllä linjålla. Nykyinen, liikemöin-

tiongelmiaaiheuttåvasydänenmuotoinen, 78

km pitkå linjasto muodostuu kzhdesla linjasta:

SI Leipzig Miltilzer AIlee LeipzigHbf-
Borna(b Leipzig)

52 LeipzieHbf Wurzen

Verkosto olivielä vuoteen 2002 saåkka 88

km pitkä, kunnes "lasen sydåmensivu" eli
viimeisel kuukaudet legendaarisilla kisko

busseiUa ("possujunilla") liikennöity osuus

Leipzig-Plagwitz- Gaschwitz lakkautettiin.

Leipzisin kaupunkijunakalusto poikkesi

DDR:n aikoina muista kaupungeista: Junan-

vaunut olivåt Leipzigin kaupungin tunnus-

väreissä eli sinikelraisia.
vuosien 1975 ja l98l välkenä aikanå

Wurzenin mdålla koekåylettiin 280-sa.jan

sähkönoottorljunia huonollamenesryksel-

lä. Nykykålustoksi ovat vakiintuneel I43-

sarjån såhkövetNl sekä kaksikeroksiset lä-

hiliikennevaunut. Vuonna 2009 nylqinen lin-
jaslo muutiuu ttysin, kun pää.autatieasenån
ja Baye.ischen Bahnhofin vålinen keskLrsta-

iunneli avalaan liikentelle, niinpä pitkäaikåi-

nen epåkohta tulee korjatuksi, kunjunalla
pååsee vihdoin ja viimein myös Leipzigin

Holle (Soole)
Hallen kaupunkjjualiikenDe alkoi periaattees-

sa io nonna 196?, kun Hallen päåmutatiease-

malta ryhd)4riin liikennöimäån kiskobusseilla
jåttiliibiö Halle-Neutadtin laidallå sijaitsevalle

ZscherbenerStrassenasemalle.S-Bahn lii
kenteen aloittamispäivän on kuitenkin katsor

tu olevan 27.9-1969, kun Halle'Neustadtin

alitse jatkettuaratåa ryhd)4tiin liikennöimään

sähkövetu.ivetoisilla junillå.

Rataosuutta Halle (Saale) Hbf Halle-

Trorha liikennöitiin sähköistämiseen saakka

eli woteen 1972 dieselvetrrivetoisillajunilla.
Nylqistä I 8 km pitkåä mtaa Halle-Niedeben

-Halle (Saale)Hbf Halle-Trctha liikennöi-

diiän 143-sarjan säIkövetNiden liikuttåmilla

kaksikermksisilla läiiliikennevaunuilla. Yh-

destä linjastå koostuvan koukunmuotoisen

linjakaavion takia junia käännetää! ympåri

Linia la 53 o eva 143966 Roslock
Seehafen-Nordin åssmal a 24.6.2001.
Periaatleessa timå nåky volsi - ainakin
kaluslon puolosta -o la mistå tahansa
enli*n DDRrnåluee la siiaitsevan suuren
kaupungin S-Bahn {sema ta
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sillointållöir, joneivätvetu.eide javaunu-
jen pyöråt kulu epätasaisesti.

Såmda'kaisesti Leipzigin uudenkeskus-

tatunnelin käyttöönoron nyötå Hallen ja
Leipzigin linjaverkostot on tarkoitus sulattaå

yhteen: Vuonna 2009 niin Halle, Leipzig,

Bilterfeld, FalkenbergElsler kuin Zwickaukin

kuuluvat uusilla såhkömoonorijunilla liiken-

nöitävän Leipzigin S-Bahnin liikennöinli-

Rostock
S-Bahn -liikenne aloiteltiin Rostockissa

12.7.1970. åluksi dieselvetoisena. Jona ajo-

ajat lyhenisivåt. siirryttiinvuonna 1985 säh-

köjunaliikenteeseen. Toisin kuin monessa

muuså. S-Båhnin tDlevåisuuleen luotlavassa

saksålåiskaupungissa, Rostockin kaupunki-
junaliikenteen loiston vuodel suurine matkus-

tajamålirineen tmtuvat olevan kaukana men-

neisyydessä. Vielä I 980-luvulla esitety! suu-

.e1 suunnirelmåt on haudatlu. kun Ros-

tockissa on kohdattu elämänjulmå todelli-

suus autoistum isenj a asukasluvun vähene-

Kålustona ovat yl1ätyksedömåsli BR I43

sähkö!eturit ja kaksikenoksiset låhiliiken-
nevåunut. 59:n kilometrin pituisen linjåston

muodostavat nämä kolme linjaa:

Sl Rostock Hbf- Wamemunde

52 Giisirow - Roslock Hbf Wåmemiinde

53 RostockHbf Seehafen Nord

Tiirkeimpiinå osuulenå on näihin påiviin saak-

ka ollut Wamemonden mtaosu6, jota liiken-

nöidäånkin parhaimmiUaan kymmenen mi-

Mtinchen
Miinchenin seuduuå oU ollut esikaupunki-

.atojajo I 890luvuståja siihköisteftyjä rata-

osuuksiakin vuodesta 1925 lähtien. l930lLr-

vullakin oli jo oUut suu.er suunnilelmat kes-

kuslan alittavista rautatietunneleisla, mutta

Toinen Maailmdsota teki ryhjäki niimä suun-

l960luvun puolivålissä myönnettiin
vuoden 1972 kesåolympialaisten isånnyls

Miincfi enille. Yksi olympiakisojen onnistu-

misen edellytys oli myös se. e1tä kaupuneis-

sa toinisi joukkoliikennevåline, joka pysq,i
si suoriutumaånkisojenluomån lisliliikenleen

aifi elttarn ista påin e is1a. Låblöede uyty kset

eli lähinnå pakottavå låne olivat siis hyvät

S-Båhnille ja verkosto setiihkin kasaan muu-

tamassa vuodessa. Osdyy verkoslon nopean

aikaan saåmiseen oli se, etti vain I % verko$

tosla olitäysin nuila rataa-

Kuudellarunkolinjalla(Sl S6),yhdellä

e.ikoislinjalla (SI I) sekii kolmella vetu.ive-

loisellålinjalla(Sl0,Sl2 sekäS22) aloitettiin
liikenne 28.4. 1972. Konsepti osoittautui toi-
mivaksija uudet 8R420 -sähkömoottorij u-

natkin suoriutuivat tulikokeeslaan loistavås-

ti. 1970 luvun konsepti ei ole kuitenkåan

riittänyt aivan näihin päiviin saakka, sillå
nykyiiän matkustajamäärät ovat kolminker-
taisel alkuperäiskåavåiluihin !eraltuna.
BR420'junatkin ovat låysin palvelleina pois'

lertu lähes kokonaan liikenleeståj a konattu
joulukuGta 2000 lähtien uusilla ilmasloiduilla

8R423 -säfi körnoottorijunilla. Verkostokin

on kasvanut442In kilometinmittanjaseil

S1 Oslbahnhof Freising/Flughafen

I Holzkirchen Pete6hausen

54 Ostbahnhof Geltendorf

55 Ebersbers-Herrschins

56 Tutzina Erding

57 Kreustrasse Wolfratshåusen

58 Nannholen - Flughafen Miinchen
Lisäksi liikenreessä on kaksi lisålinjaål

S20 Deisenhofen - Pasing

s27 Deisenholen MtnchenHbf

$nmof



3074: i(lnchenin S20 on periaatteessa
poikiltaislinja 423 117 Deisenhofen ssa
23.1.2003 odoltamasså lählöå kohtiPas ngia.

Linjalle 52 on myös yksi 8R628 diesel

mootto.ivaunuin liikennöitä!ä liitynlälinjaA
(Dacfi åu -^llomilnstet. Ruufi ka-aikoina ju-
nat iatkåvåt Dacftaustå pysähtymättä pää-

rautalieåsenålle såakka. Tämän A -hrjan
såhköislånristä ja yft dislåmistä muuhun kau-
punkiiunaverkkoon on suunniteltu.

S-linj ojen liikennöitsijänä toimii vuonna

2001 Deuhche Bahn AG rstå iroteltu ja itse-
nåinen tyläryhliö S-Bahn Milnchen CmbH.
Miinchenin S-Bahnilla on myös erikoisuuk-
sia ja !astakobraisunksia: verkostoon kuuluu

niin yksnaibisia rataosuuksia kuin myös

Saksan liheimmin liikennöity rataosuus
(Ostbahnhof DonnersbergerBriicke).

Toinen Miinchenin enrätys on Saksan

S-Bahnien suu.in keskinopeus- Lisäksi
Mnnchen;sä erotetaanj a yhdistelläänj una
yksiköitä matkan vanella. Miinchenin kau
punkijunaliikennetlä on edelleenkin ta.koitus

låajeDtäa fi uomattavasti: yks;aiteisia rata-

osuuksiakin muutetaaD kaksiraiteisiksi. Lin-
jaa 57 pidennetåän Wolf.atsfiausenista

Gerels.iediinja56 linjanpååteasemåErding

sekä Miinchenin lenloasema åiotaån yhdis-

tää loisiinsa kehäradalia. Slrurin laajennus-

hanke on kuitenkin vuonna20l0 valmistuva
loinen Miinchenin keskustan aliltava, pika-

lirjoille ta.koitettu rautatietxnneli, jolka val

mistumisen myötä kaikilla runkolinjoilla voi
dåan åjaa kymmenen minuutin vuo.ovälillä.

Dresden
Kaunis Dresdenin kåupunkion säanut mai-

semallisesli ar!oisensa S-Bahnin. Betonisei-
nåmien sijaan Dresdenin S-Bahn tarioåahie-
nojamaisemiå Elben ia weisserilzin laaksois-

sa. Ensimmåisel suunnitelmat kaupunkijuna-
liikenteeslä lehtiin jo 1967 ja liikenne påäs-

tiin aloittamad 10.9. I 973. Alkupeläisel hie-

not sumnitelmal Dresdenin kesklstan alitta-
vine tunneleineen jouduttiin unohtmaån eri'
tyisesti rahanpuutteen vuoksi ja nykyään

liikennöidäiinkin näiti kolmea linjåal

S1 Mcissen Triebischral - Dresden Hbf

52 Dresden Hbf- Dresden Flushalen

53 DresdenHbl-Tha.andl

80 kilomerriä pitkåja måisenallisesti upea

linja S I nuodostaa valtaosan koko ve.koston
103:n kilomeirin linjapiluudesta. Liniån Sl
kapasiteetri ei ainåtahdo riittäå. silläetenkin
Pirnan ja Schönan vålisellå seudulla liikkuu
todeua paljon retkeilijöitä, niinpå linjan Sl
useinvahvistela viikonloppuirin lisäjunilla.

Linjaa S2 liikennöidään 642 sarjan Desiro-

dieselmoottorivamuilla, muita linjoja ajetad
22:llape.inleisellä l4l sri siihkövetuilla.

3073: S5ol viimeinen linja, jorla kåyteitiin
420+åian olympiajuna säånnöllsesli
[,liinchenisså.420 188ja420184Gralingin
asemalla23I 2003.

Vaunukalustona ovat kaksikercksiset lä-

hiliikennevaunut. Vetokalustoa on suunnilel-

lu kor!åttavån BRl46{ähkövetureilla sekä

uusilla kåksikeroksisilla vaunuilla. Etenkin

Dresdenin seulu kä6i pahoista tulvhta lop
pukesåI1å 2002 iå linjaa S3 iouduniinkin kor
!aamaan busseilla. Tällå hetkellä Dresdenis-

sä ei ole nåkyvisså kaupunkirataliikenteen
ainakad laajennussuunnilelnrlå, rnutlå linjaa
Sl onjossain vaiheessa tarkoilus ryhtyä lii-
kennöim:iän ilman kul jettaiia.

Mogdeburg
28.9.1974 aloiteltiin S-Bahn liikenne nyky-
äiinkin ainoalla, l9:n kilomet.in pituisella lin-
jalla(Schöneb{kSalzelmen MagdeburrHbf

Zielitz). DDRrn aikoina Magdeburgin kau-

punkijunaliikennettä oli tarkoitus laajentaa

Haldenslebeniin ja Burgiin. muta nåmå sLrun-

nilelmateivät ikinä toleutuneet. Ajan myötä

on junien vuorovälikin haNentunut: jopa
lqmmenen minuutin vuorovälit ovat kaukåis-

tå histo.iaaja nykyään liikennöidään 30:n,

osittain jopa 60:n minuutin vuorovälein.

Mågdeburgissakin on ouut se ongelmå,

ehä lähiliikenne-ja kaukojunal käynävät sa-

mojå raiteita. jotcD kaupunkij unaliikenre on

ollut allisiunien rnyöhästymisille. Vuodesta

1990 lählien Magdeburgin kåupunkijuna-
kaluno on koostunut I ,13 sarjan såhkövetu-
reista sekä kalsikeroksisista låhiliikennevåu-

Löhdeliedot:
BahnExtra 5/2003: S Bahnen (GeraNovå

Zeilsch.iilenverlag GmbH Miinchen)
DosialMich,el: B.nreiher I l2l143

(Oe.aMond Verlas2000)
EisenBahn Kurier 8/2002, 9/2002, 3/2003.

9/2003, t2t2003, | 12004,2DA04,4t

200,1,6/2004.1/2005

PåbslMartir: U- und S-Bahn Fahrzeuge

(GeraMond Ve.lag, 2000)

Sladl!erkehr3/2004
Today\ Railways no.80.August 2002

sw.s-bahn'muenchen.de
s$vsbahn{hein-neckar.de

Kiitoket:
Niko Val.jakka
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I O VUOIIA KILPAILUTEIIUA

LilKENNETTI 0SA 4

Vuosi 1999 elkoi seululiiledoessä nuulsnill0 usill0 liilonnöiotisoDiruhill.. Unjoilla

liilennöilsijät. Stageoachille t{li pai olokuun 1998.utojen hllaista Volvo Bl0BLt /
Cafl{s Cily l.:ä4, samoin Suomsn T{dsthulo jNtkoi odellishsä0 harlintojon tiitoith-
rnella liellä henlldon Volvo Bl0Blt / lhrls E94:ia.

147, 149 llinjaa liilonröiriin vain sloluuhun

nuutottiir), 247, 248 je 249 (lånäkin linia

1999 asli, jolloin Esponlahden linjastoa

lop!{i ololo{ssa 1999) jatloivat odissl

Sen sijaan linjar 452, 453, 516,730 ja 732

siirtyivåt Linjebussilta pois. HKL-Bussilii-
kenne jatkoi "seutuistumistaan" nappemalla
en. linjoista muut pailsi 730:n. jonka vei

hetkjseki seutulinjoilta kadonnul Oy Liikenne

AbHakunilan linjoiltalutuillåVolvo Bl0M /
Canus Cityillään. HKL-Buss jliikenne hank-

ki vuodenvaihte€ksi Håmeenlinnanvåylålle I 0

auton sarjan seutuliikenteesså harvinåiseksi
jåånyttä. edsrå maailman valmistenrinta kau-

punkibussimallia eli Me.cedes Benz

O405N2:a. Lisåksi Havukosken li.jållehån-
kitliin monien muiden liikennöilsijöiden suo-

simaa perusbussia Volvo B 1 0BLE -alustalla
jaCanus Ciry L -korilla.

Hehingin sisäisen liikenleen toisen kilpai-
lun myölä uudet sopimuksettulivat monilla
linjoilla voimaan kesäliikennekauden alusta

1999. HKL Bussiliikenne säilytli asemansa

hyvin. Sepitivanhat linjansa 50, 58, 58B,59,

645, 7lS, 865 sekä Laajdalon liityntälinjat.
oy Liikenne Abltå linja 77S siirtyi Siniselle,

toisaaha 64l64N meni me.kittävän voiton
napanneelle Pohjolan Liikenleelle. Pohjolan

vårit vahvistivat asemiaan myös linjalla 67,
joka siirtyi nyt kokonaar PL:n hoitoon. Myös

Sragecoach vahvisti a-semiaån Helsingin sisåi
sillå linjoillå valloittaen Suutarilån linjal 70.

70T jå 70V Nåppejåån jåivät nuolemaan Oy

Liikenne Abja STA.joka kuitenkin såilytti
perinleisen linjansa 72. Hintaiaso kilpailu-
tetuillå linjoilla laski I 7,8 proseniia.

HKL-Bussiliikenne 9842, Mercedes-Benz
o405N2, seuiulinjalla 452. Krva Juhana
Nodlund 15 5.1999 Helsinki.

HKL-Bussiliikenne 9827. l',lercedes-Benz
0530 Citrc, Salomonkadun pysåkil å
seutulinialla 453. Kuva Juhana Nordlund
10.4.1999

Linja(t)

t17,149
247

248
249

4s2
453,5r6
730

732

Liikennöitsiiöl 1.1.1999
Yaiha liiken öitsiii

Päaikaupukilinjat
Pai?ikaupunkilinjal

P:i?ikaupunkilinjal

Linjebuss

Linjebuss

olkoen
Uusi liikanöitsijA

Pääkaupunkilinjat

Piiäkaupunkilinjåt

Ptiäkaupunkilinjåt

HKLBussiliikenne
HKLBlssiliikenne

HKL-Blssiliikenne

12 3D005 -b^"oI



urLtr kahLstoa 1!li kesän .rkana !ioon run-

sarsLl l,ohjoian Liik€nteellera"CouNillc . PL

hankki kaikki rudel autonsatLrttrNr tlpaaf
LahdenAutokorilt.. koriDalli scn siiaan oli
yhtiölle vienampi 102. Tcliautoihin (7 kpL)

tuli alunaksi Scaf iaf 19.r. rhrccn I'akseliseen

Scanian lä) smatahN9,r ja ft lildn 2-akseLiseen

Volvo Bl0L. Nenrä aulel \ailal komisllk
seksccr pölIkapselil. 67rlla ialkoival nyös
entiscr Sdarcf Autor bussit, Cortsin han

kinnat noudattell!at l!mu3 Vol!o/Carus li'l
.i!a. osa auLoistl losin haiki(iin tällä kenaa

Ruuhka!uoroissa nähriin Jönköprrgin

Sålllcräja Liiliebtrsiha 1996 ostettLrja to ri
Vohoia. luoden 1991 aurosarlo akunrpainen-

kii. S IA henkkl 72:lle ensirnnäiset 1karus-

telinså. näissä ahslana Scania L9.1. 72:lli näh-

tiin nyös STAr ensnnmäiser lelibussisaian
Vol!o/Catruksia sekä 90 luvun alun rnlhuri-

HKL Bussil jikcf iccn rnnuudcL 2 I duLön

safaiä]snatalaa vol!o 7000 -kalu ia. rulivåL

liikenleeseen!astrloppuslksylla l999.Sii-
henastiS liniojaljcttiif kcvåän 1999 kaåsu-

bu$eill. ja L!ajasalon liDjoja !aihennill.
nMral,lrrtiabu\rciLla nruun iiua*a lroden
I 998 lcll-Volvoilla ia !uodeivalhleen 1995/

1996 Scafia Maxcellla Linl alle 865 sloiler
riir nryös muutanu lj9'sårjan nive lauto. Poi-

kiu!islinioja aje(inr låhinnii lo aieNnin
hlnkiluilla rnålålalårliabusseiLLa sekä 80 I'!un
lopun tomi-Vol!oilLa (niln ni!elillä kuin 2

akselisiLLakiir. Linjalle 59 men i nryös nnrta

50,58,588,59
6:1,64N

67,61X
70,70T,70Y
12

6:15.7lS,77S,865
8{, 85, 85N. 85V, 86,

868,86N,87,8E

Liikennöilsiiöt 7.6.1999 olkoen
Utsi Iiikennöitsiiii

HKL Busiliikcnnc

Linjcbuss/Pohiolan I-iikciie hhiolai Lllkenne

LOY(70.70r)/SlA(70V) Sl.gecoach

HKL-Bussiliikef nc/l OY (7?S) lrKL-Ruslliikenne

Klva oikealla y hlåål är HKL Bussi iikenne
9905 Vo vo B1oL-CNG /Cårrus K204 City U
llnjalla 77s. Kuva Juhana Nordlund
14 91999. Helsink.

H KL BL 9821 linjalla 645 sekä 89'10 linjallå
865 KlvåJuhanaNordl!nd 14 91999

HKL-BL 9913, Vo vo B7L/Volvo 7000,
lnjala 86. Kuva Juhana Nord und
21 101999 Helsink

!lr
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Liikennöilsiiöt 1.7.'1999 olkoen
Lilidq Yarha liik.hröixiii

uusilirt.l
l0 Llnjebuss
ll Po hj olan L i ikenne/Stagec oach

12,11 Pohjolan Liikenne/StBecoach
l3 Linjebuss
15 Stagsoach
17 Skgecoach

lE S']g$oach
19 P:iåkaLrprLnkiliniatÄbe€in Linla
21,29* Slågeroach
23 Stagecoach

21.25 Stagecoach

3l LinjebusYstagecoacb

35 StaSecoach

NunnijänenLiria
.12 Pohjolan Liikcnnc/Srasccoadr
al Pohjolan Liikenne/Slagecoach
!tl*** Stagecoach ( I 6/Sren Line ( I 6T)
67 Sttlgecoach

8s ÄbersiDlirJa
87 Sta8ecoach

88 Stagecoach

92 Kcskuslirjtsrassoach
* = uusiåliniojå, liikennöintialkoi 16.8.1999
** = liikennöinlialkoi kesåbuonjålkeen 16.8.1999

STA/Äberyin Llnja

Linjebuss/i.lunni jåryen Linja

sTA/ÅberyinLinta
sTA/Äbersh Linja
sTA/Åber-sin Linja

l<.E.l.oodn.I kdrnriu.r'Linda lo lol..rurdLi,dbu\-iu. l -.'"'urlkadr

Espoon koko sisäincn liikcnncio vuonDa I 998

kilpailutcttua linjaa 2l lukuun oltamarta
kilpailutcltiin sitcn,ctlå uusien sopimuslen

mukainen liikenne alkoi hei åkuusså I999.

LiikennöiBijå vaihtui usei1la linioilL4 krLn STA
rohrnusi liniat 10. I l. Ii. 15, l8 ja 31. STA

Nuuksion lnjoileon poikkeuksell sesti saanlt
haikkiå uus a korkea atiiaisia auloja myös
2ooo]uvllla KuvåssaÄbergin Linta 2 Vovo
B10M / LahtiFlyerv!odelta 2000 Siikajårven
kääniöpaikal a Åbercin viimeisenä iikenndin
tpåivänä Siikajäruen injan numerovaihtu
Leppåvaaran kaupunkiradan rnydiä 88:sla
28:ks Kuva Miska Peura 10 8.2004 Espoo.

hankkl [spoosccD uusi! Voho BI0BLE /
lkarus E94:ia. Nåidcn lisåksi Espoosccn sii.-
rcttiin !anhernpaåkin kalusto

Carus C ill å. vuosien l99i 97rnalålalattia-

busseja ja 90-Lu!un alui wiina K:02:ia.
Slagecoachille eli enriselle Espoon Aulolle/
Transbusillejäi!ä1 linjat 12, 1 4,2\.24. 25 ja
9:. Lisåksise sai uL'den linjan:9. Keskus'

linjajäi linjalle 9: alihankkijal<si. Coubille tuli
Helsingin linjoille hankittujen aulolen kanssa

samanlaisia pen6-CityL:iä. Lisäksi liiken-
leeseenjdi vanbempia auloja, kuten ensim

maiisen hdkinlae*in Cdrus CityL:iä ja Wiima

K202:ia.

Myös Linicbuss laaicnsi loinintaansa Es

poossanappaamalla lirjal I 7. 23. 40. 41. 41.

4,1ja67. Lisäksi LiDicbu$ille nenivätuudet
pikåliniår 2ja 1. Linial l0ja l3 siirtyivät
SrAlle. Pohiois-Espoor koululaisliDioilla,l0
ja4l Linjebusslekiyhleistyilrä Korsjsaari

) htiöiden kanssa. Linjoja aieltiin Korsisaarcr
vadkoha. moua kalustona oli Lirjebussin
maralattiakatrtreita. Linla. I9 såilytLivår iF
sell?iän !hleinarjorksen lehneet STA ja

Åbergin linja. Tämä yhreenliilrymä loitti
myös linial85.8? ia 88. Uudel lliiaL2,4ta
l9rloini!,t liikenreencä !.srå l,lviliik.nreen
alkaesa elokuun puolivälissä. Smaan aikaan

linja 1 6 nruuttui liityntdlinjaksi Kritinmäestå

Henltaalle ja uudeks numeroksi 
'li 

44.

Polrjolar Liikenne sai linjat Ii ja42. jois'
€jalkinnräistä se olijo aianut yhdesä Stage

coachinkanssa. Linjalle i5 siirrettiin Länsi

Uudcnnraan !akiovuoroliikenteestä vuosi
rnallin I 996 huomatblan korkcalatliaisi! Vol

vo Al0B / Lahti400 -autoia.joihiD vaihdet

liin t!tristi-istuinten tjlallc pchikupit sekä li-
såltiin kiinnipjtotdnkoia. Nåiså autoisaoli
PL,n kaukoliikcnreauto jcn tylliir ihnastoin-
ri. LiniaLle 42 hankiuiirr yksi uusi auto, Sca-

nia 194 / Lahri:102. Linjoien muulåu1ol oli-
lal lähinnä entisiaTyllilån Coilbi-Mimoja ia
o405-Mers'ia.

Kuvat vieteisellä sivu a ylhäältä lukien:
Vanlaan siså sen linian 50 re itisiiriviuude le
T kkurlariienjaikee le 1310 2003 Kuvassa
EspoonAuto'r ens mmå sen matalalattabussi
sartan auio 74 alkuperäisisså våreissåån.
Kuvå M skaPeurå 1310 2003 Våntåå

Oy L njebuss Fin andAb 244 (tuolu Tans-
kasta),ScaniaCNll3CLLl,laxo Vanlaan
slsä selå linla |a61. Likenn6itsiiån vaihtum -
sestå hlolmatla Linjeblssln altoja nak eftiilå
Concod an hoilarni la injoi la v e ä kevåä lä
2000. Osaks järjeslely perustui a ihankiriaan.
osåksi kaluston vookråamiseen. Kuva Juha'ra
Nordlund 4 4 2000 Vanlåa

Stagecoach hankkl Vanlaalle 25 aulon sarjan
2 akse isia Vo ih-våihie sia Volvo B 1 oBLE /
LkårlsE94:a Klvassa"Vantaanlkarus'
numero 1 70 Kuva l',,liska Peu€ 6 8.2004

Vanlaan po kiiiaislinjalla 56 ajelaån kou u-
aamlina pikavuoro lve lunmåeslå l',4yyrmå-
keen lunnuksela 562 Tåmä vuorc kåäiiyv
kehä lllr le jo Haklnilan lilttymästä Concordian
alkaan lnjan peruska ustoa olvat90- uvun
alun Laatikko Wi mat , kuien tåmå numero 271
vuode ia'1992 Kuva lMiska Peura 11.8.2004.

Vanlaan kuormilelu lle rlnko lnjoi le Stasecoach
hankki 14 auton saiai tukiakse illa varustetiuja
Volvo 81oBLE/ lkarus E94-autoja. [,1y6s
nåissä oli Voilhin vaihteisto. Kuvassa
Co.@rdia l93linjalla 61. Kuva Miska Pelra
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Liikennöilsiiöl 1.1.2000 olkoen
Linja(r)
35,43,44,15
46
50,51
52,53,54*
55,56,57
61,62,84

Linjebuss/Iaksikutetus (35)
Linjebuss

Linjeb6s
Linjeb6s
Linjebuss

66, 67, 70 - 73,75,76, 79 Linjeb6s/L:ihilinjat(71)/
Tåksikuljetus(79)

77,74,83,88 Linjebuss
86,87 Linjebuss Slagecoach/Concordia
60** uusi linja SiågEcoach/Concordia* = uusi linja, liikennöinti alkoi 16.8.1999, liikennöilsijä ålusla alkåen Siagecoach**: uusi linja, liikennöinli ålkoi 4.10.1999

Vanlallakin koko sisåinen linjasto kilpåilu-
letliin kerraheitolla. Kilpailutettu liikenne ål-
koi uudeua linjallå s4 16.8. I 999, J umbo-lin-
jalla604.l0-1999 jamuillalinjoilla 1.1.2000.

Liikennöitsijä vaibtui kaikiUa linjoillå. Van-

tåan sisäisiltä Iinjoilta joutuivat Linjebussin

lisåksi syrjtiån myös Låhilinjat ja Talsikulje-
tus/Linjaliikenne P O. Grönberg. Uudeksi

liikennöitsijäki tuli Srasecoach, jokåoli juuri
vaihla..nassanimeiEin uuden norjalaisonirl4jan

myötå Concordia Bus Finlandiksi.

Ulsiå autoja hankittiin peräli39, joisra

l4 teliautoja. Kåikissa autoissa oli Volvo
BloBLE-alustaja lkarus 894 -kori. Uusien

åutoj en 1isåksi Vantaålle siinettiin Espoosta

vuoden 1995 matålålattia-volvojasekävan-
hempia tomi-Volvoiå. T€liautojen toimitus
myöhäsryi hieman, joten tamnikuussa 2000

linioilla näbtiin Liniebussilla vuokådua ka-

lustoa, muu muasså "Målmön Scanioita" ja
"tanskandoseja". Linjebuss åjoi myös åli-
hankinla muuhalla autolla.

Osa Liniebusin autoista o1i aiossa vielå
kevääseen2000 asti, jolloin upouusiå Koillis-
Hekingin linioille hankittuja autoja otetiin
sisiiänajoon Vdtam linjoille. Vmtaålla hinta-

tåso laski 29 prosenttia.
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Helsn! r kalplng I ike..ea los264
Leyland Roya T gerr He ko vni 1953
x.k.em: Perti e.omåk

He siig n kauplng n kennelålos260 SsuB 7,1SP/
Wrhåvm 1958 Koskelanha nedusla a

Klva J!hana Nord u.d hlhtikullla 1991

ll:,1. r i 
i16 3/200s



Tauhtkon on kaonnli Kin na $iland Ltrtst.inlaq Pe iLeinanölti idJ hana Not.lhD1.l

SINISET BUSSIT VUODESTA I 0sA ll936,

Railion edellisissä nuneroissa on alettujulkaista kalustoluetleloa kaikictr llKL:n busseisL,

ligla slsnss ssuraavissa nunsroissa. lueitslo on laadittu sillä periaatteella, että oluksi

o0 lueteltu ?eräkläin k{ikki runerulla si olleel a{lol. Sitten sihryt?idn kall(oseen jne.

[0Puhe sååvutslå,i 9933 - HXI-n hikkien aikojen torlein bussin numero.

Ilckingin Raitiotie ja ODnibnsosakeyhriö
1936 44
HehinAin kaupLmsin liikennclaitos
1945 94
HKl-Busiliikenne 1995 2004

= aulon HKl-nuncro. Sama bNsi voi
siintyä lishua Na]rrl]E kclm cri
kohdis. jos s6 nmfta on vaihdenu.

B = bulldoe (cnn@ttori),
E = hcrku (ehxnoottori).
K = nahui (k6knnmnon),

m = alulan qosimalli

Ebrovi on ylenså eruk$lin ehpuolclla.
kcskiovi akelciden välis*i ja laldovi lalG
ålselin takapuolclla. Noklå- ja bulldog
mllisis autois kuilcnkin ctuovija
kcskiovi ovåt molennral aksel€idm vdli$llä

B = nom@li 2-atslinen

2 - eluovilla kesldoville mtda,
bJ@vcua 2 dkdrE

I = kutm edellii. l,låorclla I askclma
0 = {iysnilåla. ei askelnia

P = puoliaurometli (:'Wihon ),
AA= auromsni-Allison.
AM =auomtli-Meredes.
AS= aulomni Scania,

AV= automani-Voilh,
AZ= automefti-Zl
A - aulomui. ouu de*ld kuin

edellå lai nerkld ci ticdos.
Numeo viiitaa laihleidcd

'nii?iriiiin, 
jos ticdos.

K-OTTO ja PTOISTO = rå)abönotro ja

N@mt ovat jåljestyksesä: vuosi. kuuk.usi,
piii!ä - wklpp. 0Fkuul<aud6ta lai pdivåsfit

ei ticroa.00 wosilu@ kohdalla s sijm
ia*oiitaa vuoita 2000.

Påi!ånittrillä on pr{ifty k€rloM e kosra
aulo on bdellisuudes olehx liikenleMn
rai pojstcttu kå)1östå. \hnhoisll bu$cista €i
kuilenlm ylmnsä olc ticdos loin HKI-:n
virållin€n pml Kiiltröönotto on silloir
tapahtunut jokin aika påivåtuää.:in jälkffi ja
kärtösuj poisro on kåyåmössä sralftnui
l'panhI jo Lscila kuukauia aikaisemin.

HUoM. = nuira tierojaja huomautulsia
< = .ikåisemnr / edellinm.
> = myöhemmin / sråau
jMpa = ajojohtimien puhdisiueulo

/ Ov= vausrclutlyppi ja ovik@di

L = lfiliikme/*ikaupu.hbNi

S = eutullfiliikemebusi/p@li
hnisti. kutcn L mutrå korkot

P = p@min vm$elu puolitunsti,

ikoodi on csilctty Dclkislctysti kolmclia
(nivelbNensaneljärrä) nmcDna ctuovi-
keskiovi-ra}aovi.

Kolusloluetlelon merkkien selilyksiö

Helsinq n kaupunsin iikennelailos 266, Sisu BT-69CFy5850 /
Wima vm. 1972. Kuva Pertti Le nomåk 6.5.1983, Helsinki.

ftnrrof x12005 17
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NRO ALUSTA

247 Bilssins
247 Sisu
247 Sisu
247 Scånis

248 Bilssing
248 Sisu
248 Sisu

LD6 5OOT B
B-74SP B
BT-s3SP T
L94UB T

LD6 5OOT B
B-74SP B
Siru BT-s3SP T
L94UB T

58 Wima l KA-58
72 Wima K2B-66
02 Lahtiscata K2-01

58 Wimå 1KA-5a
72 !ryiima K2B'66
02 LahliScåla (2-01

58 l/Viima 1KA-58
72 lMima K2B-66
02 LahtiSqla K2-01

5a \Mima 1KA-54
72 Wimå K2B-66
02 LahliScala K2-01

58 Wima 1KA-58
72 \Atiire R2B-66
02 tahtiSc€la K2-01

58 Winrå 1KA-58
72 WilrE K2B-66
02 LahliS€la K2-01

58 Wiro 1KA-58
72 Wiro K2B-66
02 Lahliscala K2-01

58 Wiro 1KA-58
72 Wimå K2B-66
02 tahiiS€la K2-01

Tp. vm KORI \,å/OV KOK LK VAIHT- IST. REK K-OTTO POISTO HUOM

u9
219
2:19
249

250
250
250
250

B0ssing

Sisu

B0ssing

B0ssing
Sisu
Sisu

Biissing
Sisu
Sisu

Bussing
Sisu
Sisu

Bussing
Sisu

B!ssing

Sisu

Bussing
Sisu

LD6 5OOT

B,74SP
81-53SP
L94UB

LD6 5OOT
B"74SP
BT-53SP
L94UB

LD6 SOOT

B-74SP
BT-53SP
LgIUB

LD6 5OOT
B-74SP
BT.53SP
I94UB

LDO 5OOT

B,74SP
BT-53SP
L94UB

KlOl? B
K122 B
t<220 B
t<221 B

K1Ol? B
ts122 B
Y22O B
t<221 B

K1O1? B
K122 B
t<220 a
t<221 B

K1Ol? B
K122 B
t<220 B
t<221 B

KlOl? B
K122 B
K22O B
l<221 B

K1O1? B
R122 B
l<220 B
K221 B

>93

B
B
T
T

B
B
T
T

B
B
T
T

B
B
T
T

B
B
T
r

2

2

4
2

2

2

2

2

4
2

2

2

B
B
B
B

B
B
B
B

B
B
B
B

B
B
B
B

20

37
46

20
22
37
4B

20
22
37
46

20
22
37

zo
22
37

20

37

20
22
37
47

20
22
37
4T

20
22
37

20
22
37

M5

AZ

M5

AZ

M5

AZ

M5

AZ

AZ

M5

AZ

M5

AZ

M5

A-2408 490600 540000 Bussikori v1949 >AC-408
BT'249 540300 700000
AIK-47 720425 850300
NEY-5S2 020700

A-2403 490600 570000 Koriv49, Volvo m. >AC-403
BT-250 580400 700000
atK-48 720429 850300
NEY-54i 020700

A-2424 490600 570000 Kon v49. Volvo m. >AC-424
BT-251 580400 700000
AHO-49 720500 850300
NEY-591 020800

A-9045 490600 s70000 Koriv49, Volvo m. >AJ-15
Br-252 580400 700000
AHE,50 720400 421200
NEY-590 020800

A-2559 490600 570000 Kon v49, volvo m. >AC'559
BT-253 580400 640000
AHO-51 720500 450300
NEY-596 020800

A-2510 490600 570000 Kod v49, Volvo m. >AC-510

251
251
251
251

252
252
252
252

253
253
253
253

251
251
254
254

255
255
255
255

256
2S
2*
2t:6

LD65OOT' B
974SP B
BT-s3SP T
L94UB T

Br-247 580400 720000
Atc-52 720500 850300
NEY-631 0?0800

A-2760 400000 520000
BIJ-8oi 580500 710000
AHS-53 720500 840000
NEY-630 020400

A-7092 400000 520000
BU-802 580500 700000
atl-54 720500 a50300
zoF-590 020800

A-2766 400000 520000
8U,803 580500 700000
Att-55 720500 850300
zoF-239

A-3652 400000 520000
BU-804 580500 700000
ArL-56 720500 850300
zoF-234 020400

LD6 5OOT

97,lSP
BT-53SP
L94UB

LD6 5OOT
B-74SP
BT-53SP
L94UB

K101
K122
K220
t<221

Kt01
K122
K220
t<221

Kt01
K122
K220
K221

K101
K122
t<220
t<221

>AD-652

840
B5a
r12
r02
840
B5a
r72
r02

Wimå K2B-66
LåhiiScala K2-01

WillE K2B-66
LahiiS€la K2-01



Hesng n kalpu.g. lkefnetåros253
Srsu B 7.1SP, W mavm 1958 Koskean
hal.€dusla a Klvå HKr

I kennelanos255 S su
BT 53SP/5850/Wr ma

H(L B!ss ikenne256

]qnrrrof
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NRO ALUSTA Malli Tp. Vm vålov KOK LK VAIHT IST REK, K.OTTO POISTOKORI HUOM,

>aE-168
257
257
257
257

258
254
258
25E

259
259

260
250
260
260

B0ssing LDo500T
Sisu B-74SP
Sisu BT-69CR
Scania L94UB

Btssing LD6 5007
Sisu B-74SP
Sisu B]-69CR
Scania L94UB

Bilssing LD6 5007
Sisu B-74SP
Sisu BT€gCR

Biissang LD6 5007
Sisu B-74SP
Sisu BT$gCR

261 Bii$ing LD6 500T B 40
261 Sisu B-74SP B 58
261 Sisu BT-69CR 1 72
261 Scaniå L94IJB r 02

4AEC AH76OAV2
2DC901 AZ

20
22
35>37
47

20
22
35>37
4T

4M20
4L€ylånd llE 22
4AECAH760 AV2 35>37
20c901 AZ 47

4M20
4leyland tlE 22
4AECAH760 AV2 35>37
2DC901 AZ 47

4M20
4L€yland tt6 22
4AECAH760 AV2 3$37
2 DC901 AZ

4 I\'t 20
4Leyrand \15 22
4AECAH760 AV2 35>37
2DC9 01 AZ 47

4M20
4Leyland lt6 22
4AECAH760 AV2 35>37
20c901 AZ 47

4M32
4M27
4AECAH76o AV2 3$37
2 DC901 AZ

4 lll 38
4M27
4AECAH760 AV2 3>37
0 aa4 25

427
4AECAH760 AV2 35>37
0 AA4 25

A-4108 400000 550000
BU-805 580500 710000
AAt\,t-257 720a02 880000
LRF-911 021000

A-4974 400000 520000
8U,806 580500 720000
Mi/t-258 720901 870000
LRF,912 021000

a-4967 400000 550000
BU-807 580500 700000
AAM-259 720802 880000
LRF-938 021000

840
858
172
T02
840
858r72
102
840
858r72
r02
840
858
172
r 02

840
B5a
172
102
840
858
r72
r02

Wima K2xc66
LahliScalå K2-01

Wim K2XC-66
Lahtiscala K2-01

\a/iire K2XC-66
tåhlascala K2-01

Wima K2XC-66
lkarus E94'

lviima K2XC-66
lkarus E94'

Wim K2Xc46
lkårus E94'

Wifila K2xc-66

Hågglund
Helko K101-53

Hågglund
Helko K101-53
Wim K2XC66

Helko K101-53
Wima KZXC-66

>AE-974

>AE-S67

K101
K122
ta20
(221

Kl01
K122
K220
K221

K101
K122
K220
K221

K101
K122
K220
t<221

K101
K122
tQ20
K22l

Kl01
K122
1220
K221

K101
K122
K220
K221

K101
Kl12
K220
K221

K101
K112
K220
1201

K112
t 220
K201

B
B
B
B

B
B
B
B

B
B
B
B

B
B
B
B

B
B
B
B

a
B
B
B

B
B
B
B

B
B
B
B

B
B
B
D

B
B
D

M5

AZ2

A-8280 400000 530000 >Al-240
BU-808 580500 720000 >Museoauto
AAM-260 720502 880000 Alunp.ah.paikkå ed.
ZOF-210 020800 'uusi malli (lästå eleenp.)

a,12532 400000 530000
BU-809 580500 720000
AAM-261 720802 880000

262
262
262
262

263
263
263
263

265
265
265
255

266
266
266

Bilssing lD6500T
Sisu B-74SP
sisu BT-69CR
Scania l94UB

Biissing LD6 5007
sisu B-74SP
sisu BT{gCR
Scaniå L94UB

A,12583 400000 530000
BU-810 580600 700000
AAt!t-202 720802 870000
zoF-207 020800

A-12585 400000 530000
BU-811 580600 700000
AAir-263 720802 480000
zoF-211 020AOO

A-2349 400600 450000
At-a25 530800 650000
aaM-264 720900 880000

zoF-209 020800

zoF-204 020400

>Al\,1-583

264 Scånia-V B 40
264 Leyland RoyalTig€r K 53
26rt Sisu BT69CR r 72
264 scania L94UB 1 02

840
L€yland Royalliger K 53
Sisu BT-69oR r 72
Mercedes-B Vafo O815D (N) 02

Leyland RoyalTiger K 53
Sisu BT69CR 1 72

l,lercedes-B Vano 08150 (N) 02

Ä,2366 400000 450000
At-916 530800 640000
AAM-265 720900 8A0000
NEX-456 020500

AA-976 530800 640000
MM,266 720800 870000
NEY-52E 020000



He s.g n kaup!ngin ikennea los261 Sis!
BT 6SCR/5850/W mavm r972 KlvaPe'1l
Le nomak 17 51984 Hesinki

HeLsng n kä!plno n iken.eåtos265 Ssu
BT 69CR/5350 /Wr ma vm 1972 Klvå
Jlhana Nord lndeok!u ta 1988

H(L.Blssl kenne257 Scania L94LlB4x2/
Lahi Scala vlodeliä 2002 K!vå.r!hana
Nör.llLrnd5 5 2005 Helsrnk

HKL B!ss ike.ne263 S.anaL94uB4x2/
lkar!s E94 (face- ft)vlodella 2002 Klva
J!hanå Nord und i7 4 2005 Hesnk

Hs.rtt
lTrg-*r"

lftnnmfl 312005 21



PAATE PYSAKKI

Ti.ltjirNinotr oi .rlo rnirrkiiii|r :rrl'.li*l€l, i0ll.]i sifii korr.rtlr

Jos haluar saada nopeasti aiankohtaisia tieto-

ja SRSrnlaimuulen alaå !ähellä olevistata_

pahtumista, se käy painsä sähkilposlitsc

Jollel !ielä ole n kanå. Sinun on ensiksiil_

moiretrava rinkiin liitlynisesliisi lhdislyk-
scn sihteerille sähköposlitse osoitteesccn

j.nordlurd@kolumbus.li. Muihii osoitteisiin

läheleqjä r ieslejä ei otela huomioon Samalla

SYYSKOKOUS 2OO5

Suonren Railiolieseura ry:n syyskokolB 2005

järiestelåän Raitioliikennemr

raina2?.11.200t alkaen klo ll 00

VAUNUN 339 OMAT
VERKKOSIVUT

Våunun HKL ll9 i cmet-sivui o!at auenneel

osoiteessa ws!.nadinFtikat. fi

Sivuslollaon tictoavaununentisöin istä

sekii tilausajomahdollisuuksislaia runsåasti

k!L!ia vauf !rsla ennen ja jälkeen entisöinnin

Sivuslon kaulta o myös mahdollista ostaa

poslikortleja ja nyöhcmnin syksvllä

raitio!aunuaiheisia Pinsejä.

SRS-I NFORMAATIOTA 5ÄHKÖPOSTITSE

suostut siihen, ettå sähköPostilhtelstietosi

!älittyy kaikille mukana oleville Halulessasi

voit saadä viestit piilokopiona, j olloir oso'1

leesicitLrleiakclussan rkanaole!icntietoon.

Tiihtn inkiir voi!artulla !ain SRS:n iåsenet.

eirlit seumn ulkopuolisct. Mrristakaa: kukaan

ei ole lässä sysleemissii aulonaattisesli mu-

kanå. !aan aiDoastaan ne.iolka sähköpostitsc

ilmoiltauluvar yllänrainntuun såhköposli_

osoi eescen. Yksi ilmoillartunriren riittää.

Jos haluaterola ingislä, siitäkir ilmoitN sa-

Tänrå palve!u bimii tä)dcntåvänä väli-

neenä R^lTlOni. SRS:n vetkkoslvujen rin-

nalla. Sähköponirinki ei koNla sen enenrPåå

jäsenlchLeä kuin intenretsivujskaan

SRS i hesadjel-lå rsrona o I lMa_rhern n Dijwag_vau1L 45c lo<a -vormn n mlu'tu Hh ' .l 
54 \s

Mårle oh v;sb på'i pa vaa ahå se nrr' sååp rrul suor eer _una 1os"å Ivseesså e o ul sårsaLa nel

"^"*-*".*". 
lardelrser ru^åvåsn lo nva r'aLnJoh$vlv'. cte' tl" å å slen kavrenavrssa @rn

"'""run 
o"L'it"".*r"t'"r å'\eel Taaå o inelas mrnlleh ldrle"åvreflv n vF'!au_u sFs _ ajeru.- 

-
i""t "uvn ai..i,-p'"r.'n;ooåå1,-l,rrar-Kapvå Mr$n"år-<F Kuva -o-å Råu_a a 2s / 2005

22 312005 ftnrrof



UUSI JOUKKOLIIKENNEFOORUMI
llussL. juna-. r altiovaunu- ia ricr.ohi)trslatllle

suunf atlu suonraLalnen keskune rloo.uni
"J.ukkoliikennefooruni" aukesl 18.6.

o$iuees\a hllt:rjlllcc (i1lin heLponniin
muisrelta!r hltpr,ltoukkoliikenne ner).

Foonm i helponaa hadastaiien keskiriiisrä

liedonvaihloa. a mahdollistaa niin uulislen

kuin nrielipneidenkin raLhdor rcaaliriasa.
Aikaise'nmireioleoll $'omenkielislli

keskusteLLLpahraa. iosa olisi ollLLt nrahdol

lina keskustella rartiovaunuista.ia mcrroista.

LINJAT
llehliki'päivän konsenln takia Kaivo
puisroon.ldriesre ilr lisäliikennertä rairio
lln oilla lXja l0X 11.6.100j.

RanioLi|jal lB.ia lT aioi\.r koko !iikor
lopun ll. 19.6. nr)ös$roraan Manncdrcl-
nri ielliOoppcn ta Lrsipal.tsif !iiliai. Lir!a
lX koRsi €itiolinrojen lT.ialBTöölön rcitti

osftcn pcrjant!i-illds1. 17.6. klo ll.l0 al-
kaen unnnrtajf 19.6. )ijlilkcntccf loppuun.

iX llihti raitiovaufupyslikiltli'Ooppcra'
Maf ncr helmirriclrå, ajoi Arkadiarkalua.
Poslikatua ia Kai!okatua l-åslpalar\ilLc ir
palasl sairåa.ciuiai Oopf e.ållc.

l{airiolinia 8 käinn} i l.uennia.niusnåL
kaen sunnuntein \iiliikenreen loppour Hel

Keskoslelua or käyty !nn. ruolsinkiclisilli
ibonmellLa. loukkoliikenDetborumilla kcskus

tehotr palionhelponpaa iasclalorn!! cncnl

JoitrkD busi.rlrcisi! iootrnrcitaor olLut

ennesdän. Joukkoliikcnnctoonmi ctuaånlisE
pirämlillä tiukcmp!a Iif j!a !icstien rasosx..

Modcraattorit pitårit huolcil siila. e1tä loo-

uni p) s}) aslalllscna ticdon!aihlopahrana.
Tänrif \uoksikliyttäticr oi nyiis ihnoilet

rav!o ! nimensa kå)ltijiåtiedoissa.

siilgii kadolta Mamerhe iniDrie lle. a ioi Erol.
lal.ft a Bulelardille ja edelleen Yrrönkadulic ja
palasl samaa rei iä Oopperalle.

Llrja8X kor!asi raitiolmjm 8 Ooppcmn

I a Salln isaaren viliseD rc ittio$udcn lauutai-
iannsra klo 6.15. alkaen rlrnuntalf )ölii-
kenteen päärtynriseenlsrr. 8x kä)lti saraa
''Ooppem vaihloplsäkkii bussif lX kafs
saiaajoilinian E Fittii Rufcberghkatu- Cå-

loriuksenkatu Mechelininkatu- ltårneren-

katu Salmisaari. tosta bussi palsl Runebe8ln-

kadun. Ruusul.nkadun ia Sibeltr,ksenkadrn

Bussllinial lX tr Sx rtollat 7 l0 Di
nuulin vilein ta klilrtivär rairlolhjojen pois

iäiviårrsäkketä.

Ruoholahdenja [4erisalaman vä ise ]ä rautatielå k!lkisåksala sten rautål ehaffåstalien I lauk
sesia Porvoon M useorauiaiie ry n lätlähaliuvaun u Dm7 421 1 Tämä jä historiaai v ine seks
lallå osu!del å kulkeneeks juråks si la muutamar pä vår kuluilua eli kuun vaihieessa kaikki
likenne lakkautetl in mainilula He s ngin satamaradån oswdelå Klvåssavålmeiin d ese våun!
r rra laan Valmel n såhkövaun u HKL 57 inta a 6 Kuva Jorma Rauhala 25.7.2005.

Poikkeusjinrestel)n syynd olnat Helsir-
gii Vedcn putkll) ijt RrneberginkadulLa.

laaltio injat I B. lTja 8 ai oirat polkk$s
relrLelå periartai i!lasr. 1.7. klo 13.10 dlkacn

nrnnunrah l.l. )öliikerrecr loppuun.

Kunmaltakin linjalta.iäi pois Ruf eber-{ii-

kadun kautta kulkeva rcitliosuus.I iita3 kåäi-

ryi Hehinginkadulia M!nrcrheiiiinlieLle ja
kääDr) i Kirurgilla. i B.j! lT aioirar Lasipa-

latsi Ooppem MducrhclminlieLii.
Puutrulat rcrtriosuudcl ko.!.tliin brs

seilla lX.ia 8X.
(K.ivuutöiden vuok\i -Yriönkadu sl

nnrkka ci ollut kårtelLa!issii.)
Bussllinia .1x kor!asi mlliolln ian ,1 reitti

onNdcn Kduppaldilla Kalajanokalle suD

n!rtaista 10.7. lo.slaihin 1.1.7. saakka illai-
sinkloll.00 01.45.

Polkkeusiii.jesLel!n sy) nä olLrar rara-

tliil.

Helsingin liikenteessö
oikoloulu muutoksio 1. io

5.8.
L8. alkien
'Mctrcf lE.6.alkar!rpoikkersliikennepälit
tyi.i! sc sii.tr"l tålviaikalatr[rihir. Vuoroväli

lihcni.iål cen,l' 5 ilirnotiksl ja Ruoholahdcf

ta lvc luf fi aei \ijlillä or yhtels rlnran vaih-

'Keskikesiillii arkisin hanennetLrin vuoro-

våleii ajaneel bussil 14, 16. 17. 18.20.2i,
i9.40..1r.4:.45.5t.52.57. 5E, 58B.6i,64,
65A. 66A. 67. 68. 69. 701 70V 71. li. 7.l.

75,76A.76B,7?.774.78.t9,81.E1.8.1.rJ5.
86. 868. 8E, 91. 91. 9,1A. 948, 95.ia 97 påLa-

sival alkukesän aikatauluihin.
'Busi 54.1täkeskus Piliiiännräki,palasi

'Bussil.l6T. Karnclmäki - I lakuiiimaa
la 7lV. Rautrtlcntorj- Puki,nniki, palasl!ai

keskikcsän truolta liikentec\eci.

5.8. alkaen
Raitiolinjat lll. il;,1.,11 74. 78. 8 ja l0

Mainltuillalin joiLlaoliliherDerJ_äliiker-

nel6) lekuhellm MM kiso en aiar 5. - I'r.8.

ihaisii noin klo l8 21.

Vahaos. busilinloisla siinyi slysaik!-
tauloihin $Dnunlaina l:l 8 .ia loput bussiliF
jat sekä ratikat 1, 1A. a 6 surnnnrt!ina 28.8.

ftnnrof 112005 23



Poikkeusreitleiö
H€lsinki Citr Nlåråthonistå poikkeuv

reinelä Elikoille peianlaira 5.8.

Linja lA liilrlinoin kb l6' 18.15 PuNi-

miehcnkadun srjast. Tchtdankadulra ia aiåa

Laivurinkalua Fred kirkadolle ja M!nnerl1ei-

ninticlle. iosrase j!tkdåAleksia ja Snellma-

ninkarua onmlle rcitilleen. Eira.n pahessaan

I A diaå noa!a.lia Kaupprtornr reittiäån.

-Linjat lB ja iT aioival noin klo 15.00 -

l5.i0 löölön sijastasuoraan Manncrhelnin

ticLä Ooppenlta Laslpalatsille. koska Arka

diånkat! oli !aratlu iooksijoillc.
-Linjat.1.7A, TBia l0 kicNivål noin klo

15.10 - 16A*adiaikadunj. Runc'beEinkadun

kauua. koska Mannerhenniltie o!i {Lljettu

rulikkaliikentcelu noin puoli luntia.

Linja 8!joinoin klo l5 - 15..15 Helsingin_

ka aManDerheinirlielleiajatkoirilapäisellc
pdätepysåkilLe Yriönkadulle. lteltiosuus
Rmebcryif kadoha SalDisaareen jiii pois. kos
ka Mechcliniikatroli $rl jctlu liikenleeltiiiuok_

Helsinki Cily Mandron sorki raitiovau-

DUliikcf netlå perjanlaina ilLapåi!ällä j. alku-

illasta (ks myös edellinen rrliIen). Linjan

I 0 käänli\ilinuk.ssa Kirurgilla kiiv i käänty'

nrässä krmppien lisliksi linl ojer lTia6 vau-

Yleisrrheilun NINI-kisåt. Raitioliikenleen

poikkelsreilrl j! lisåliikenne

6.8. rniestcn l0 km kävell noii klo l7

7.8. naistcr 20 km kävel) noii klo l0
l,l.l0:

l:.8. nrjcstei 50 km kävcly noin klo l0 -

l7:
Rairiolinial lB l.1T.,1. ?A.78ja l0

kieuivät Mannenreinrirticr suljelun teitll_

o$ruden !janalla Töölön kauln Runebe€lt-
kanr.ia S jbeliLrksenkatua pitkln. josla tc p!-
lasiv!t Manierheinri iclle.

Raitioliniaha 8iäi ajlllriåtta Helsingirka-

dun rciuiosuos Läntiscn Rnhenkadun risle-

ykscstå Oopperalle. Liniå kleBi molennnissa

$runnisså Nordenskiöldinkadun kautta.

Ennakkoliedoista idenkin poikctcn 781
ajoiral 12.8. Hänrccnlie'Helsingifkalu-'
Porloonkatr Elåi arha Manne.hei_

mintie -. Mtr a slrnaån aikaan näkvi mvös

Pasilan karrtatulcvaTB.
Koska keskusun LiikeDne oli1eysin se

kaisii. trli enraha ilinoitettuihin poikkeus

rci(eihnr lukuisia toikkeuksia. inn. linjan 6

våunrla käänr),i Flrottajalla ia I lakaniemesii.

ljnjalla lTosa våuntrista .ioi klo l7jälkeen
llakariemcsla ltauarientoin kaulta Lasi_

palarsillei. osa !arnrisra ajoi suoraar Man-

nerheimi icte RlneberSink!dun s,iaan.

24 312lJ05

He s nk-pä vän konsenin bkia HKL
I ikenndi lisål njoja 3x ja 10X
KuvassaNn HKL95l njala3x
YlåkuvaJ Nord und 12.6.2005

Yleisurheilun M M k lpailujen m esten
maratonin tak a huomaliavia
poikkeusiårjesteLyja o i kåyiössä
railioliikenteessä. l",lm I njal
7A ja 7B kävivål kååniymässä
K.pyiåssä PohjoLanaukio la
Pas loiden osu!s iåi aiamatla
kokonaan. Kirvå J0hana Nordlund

Yle surhellun [,,1M-kisojen na sten
maratonin takia mm injå 38 kävi
Eiran s jastå kåäntymässä Katalano-
kån terminaa illa. Toisessa pååssä
38 ajoiVa liassa Sturenkäd!n kauttå
valruhalien ra teilLe ja kååniö
simukkaar Eläinlarhåan ei ajettu
la nkaan AlåkuvaJuhana Nordlund
14 A.2AA5
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Y eislrheilun MM kisojen
naislen mararonin takiå linjå
6 ajo påivål å Hiela ahden
asenesia Kirurgille Y åkuva
Juhanå Nordlund 14 I 2005.

Runeberginkadun €tatöiden
lohdosta Töö ön lorln kåolta
ku keva raiiiolikenneo i

ohjatu poikkeusreileille. [4m.
inla 8 ajo jo nåk n päivinä
Tå k'ampulankadule Kuva
J. Nord und 2 7.2005

Raitiol njat 4, 74, TBja 10

R!iebeE nkad!n kalna

-11åilidiirojen ill ja l l päåleplsåkki oli
kokoruoksubr'ahl iaiajai PaavaLinkirkol'

la. Kolinosift a räi jtroksreilin alkuosan ajaksi

noin klo l:.50 - 15.10 pois Töölön rei i

osuusli Eiran reitrio$rus elireaioivat Paa

!alir kirkolta Hakan ienen kautta Mannerhei

mintielle j. Erottajalle.iosra De palasi!at Paa

lalin knkolle. Sunruntaina lT käänrli Yr
jönkadulla.ia lB KalaianokrDle ninaalilla.

Ku juok$treirin eleläosa !ukesi noin klo
I 5.30. kolmosel ajoivat poikkcusliikcntccr

loppuur Paa!alin kirkolta H!kanicmcn. Rau-

taticDtoir j!^lcksin kautta !iroaD ia takalsirr

Paa!alir kjrkollc. SunDunlajr! iB kä)länDös-

sä kääntyi V!llilan haLlin rtlpihlf ctclåpuoler

sihnukassa Padulir kirkor si jasta.

-Linjal.1.ia I 0 kicrsivå1 Marncnrcinii-
ticn $,ljctuf o$,udc| A.kadiånkadun. ltune'
bcrsinkaduf . Ruusularkådu,r jå Siirelluksen'

-l.ii jån 6 päåleplsåkkl oli l.rkk'amp!'

-LiiioiLla 7A ia 7R iäi pois koko rei i'
o\uus Månnerheimlntieltå Nordenskiöldlnka-

dun k.ut. P.silern. Seiskal ajoivat SeDaalin

Iorlha lirjar I pdätepysäkille Käpllädn reil
tläAleksi Mannerheimnrtie Kaivokalu
Hakanieni Hdnreenlie MäkelänkatLr.

Linja8 ei liikennöin)t maratonina'kana.

Lhåliikcntrc
Liri.lla l0 oli iltaisin inyös lisäliikcnnctlii

TånråD lisiksi avaialspaiverii 6.8. ia
päättäiäispäi!äf ä l.+.8. oli ijlsif nctron lisa-

Mctrc liikcnnöi nåinä kahtcna palvårrå

poikkcuksclliscstl aikataulun mukåisen !ii-
rneiscr Ruoholahdcslå lihdön klo 23.lijål-
kccn k! nrfrenci frif uurin !ålein. Kumnialla-

kii haåralla lroroväll oli siten :0 minutrtrla.

Melroi lisälilkenteen ajan N-bussit ajoilal
nomaalein aikatar[rin. m otra liitynriibussi
liikennertä nlelroasemilta ereenpäin ei olI't.

' 6.8. Lisällikennellä oli kanden tonnin ajd.
ja viimeinen lählö Ruoholahdesla tapahruu

kello 1.21.

14.8. lisäliikennettä oli yhden tLnnrin

aj.n.ia vii'neinen lählö Ruoholahdesla silen

00.21.

M)ös iisälinja 8X liikennöi raitiolinja
8I Bittiä nretrcliikenteen päättymiseen s!ak-
kakumpanaknrpiivänä.

RaitioliDia a aioi Kauppatorillc llta-
yöliikcnlccn aiklan 16..j! I 8.8. Bussilinjå.1X

korvsl Kataiånokån reiLrnxuuden.

1i.8. Micstcn nraEtor
t8.i0:

14.8. Naistcr maratoi
t8 i{):

nolf kb 11.50 -

$nrrof 3t2005 25



ItrLlLiii rrir iIiriilrf\\1i..,n!rll{rtrrlii
L.i\.f.itLiriii 16.r.\.IiL(rnri].li'ri\cir.irijrrli
sS (r(r rrn.ir\ir{r(rt UiL(!l r

l'LfL,.r' irlrf rr.rltn n...rtritr lli
r Lr rrLL,J:l .r rLtLirii lcnl..ir !)l,t!.
lirtr rno.Jn rriLr .\r!(. r .Lf \.r\ bt*i 1\.

It,Lr lili( I 1!.1!\t rfrrlL libLL.\irr l6lr\sllliLLl,i
''l\.rr )lr.ri(r " i\ r t, rfin \\ rr i. r. r fr -

rrrrrL r \lllrrn rr LtitrlL i.1if \ri'rLli fli\ r
lrirtri +t)\il,Lf.iLrl!!f ,rirtrrl(r,\.l\ r

f\,liLl, li ltrrrL trorr". rotr n L |os li\_
(i\riifoil lLtrLirLrnl..f iit r r.r

Li\ailiiLrDrrlrii T!itcirL \inr:i l5.ll.
Kr,\i i\:ir.L I fl ft,rrL. i Li \.rl..\\i lr 1.1

r.f t af tr LLiri 1.r \.f L.ir u\lrr.r li I rniL 1

,rloll l
.\:Lit, \ii il\rrrLrl rrli! |r:trrliL'irL

l.f rL Lr)\ \ii iii \ ari.rtr Kr LF lir \lo
crDrlr l.nrii 1Li r n,L. llr.rinr LLi rr \li rir

sr\ \liilirDt!rn rU{rnrinrn \'l! L..r1I.
,.ilr l\ nr.,iL\irftii\!L'rL il't lriiLrli{r
jr Dr si.rc irLL.ilfrLoLLi L r(!rnrrflr.r.llriLl.r.l

Lrf o lr l1r]r L) Llrr. 1r\

LL)()1IL L)1. lL)r ral i\)
\lf!ir.,,i r! L o 1,d ,, tjL\rt lf\,,(Ln L

rL.L u ,Nri L.r r Linr I r.rrrfr ilr \ !.,or i
rLLlii lLL.r[iF.ir i.r I r11.rrJ\1 r.. \ L ol.'i

l.fL.t.Lil r l1r.rtL.irLrn\ufr.\iilltL,)
.r.L: rollllj rrliin.r (") rL.r.r\h(].\Li
,.rlri..f ., ,rr 1t ,r r) f, Lr l r r.,f
\irrlrrF nLf rr n\iiril'l [n .rfl..'rr rr

I I L, f r I \lrt\Ltrf o\lililI lrn \iiLnr.r
r,xrjiLt.rr t()() i|.rL.r !jf,\nrnrrr!c. rL

lqrir L LL l.riij i,1ii,(iltLlllL tLtr(]t\ r
(r l.(u r\ i (\r. r \.r1.!LLi\,( '.1.i\ Ll.

I hf Lrf Nl\l (jnrfLjrror! \r:Ltrrrfrruo
!ilt! t.(lli .L ltrlLrLi r r irf.",'iL1 r 'rur..r l

f!inlfrr lrlirr .,lLrfr I !!r, Lt .1t,ii .l
,.!L!1u\ . r flh I irrrro\.r. flrrr tL[ ]fr ,rl
trtr.r rlrful ,rLrILn rrLr\\i

tulåster orarls 2005 (MoA2005)iiå nos
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2005 KlvaJörma Rarha a l0 5 2005

r\ i''ird
1r

HKL 150 (Lldde) L kku keså a 2005

ralotetLrsti va!n!a rak alotlalnkoL rtLS
kaylossa lolron s saltyL fryos åroa y maa

nlåål Kuvasså vå!n!
ku kee po kke!kse I sestr f ornåaL ssa
rur!h(av!orossa nlå a lA Kuvå Juhana

Yle surhe r i iltul kisojen. nafa !a!nr r,1

L ken.ö kaupurli a mancstaen Reebokrn
urher lva nela Va!rLa. kaytelty nla

' 
k-anteessa K!v: Jo ne Ra! ]a a! I2005

HKL B oitana syksyna a noa 4 åkse nen
råtiov3lfu lolavo .ahda nla kenteessa
vaunrn käytio ralodu! .ta e l/1,A Kaltto
on hyvLn vaharslä KwaJlhanaNord !nd

inflrri

rtIt

.4

{itl
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METRO
Melro ajoi lauantaista 18.6. alkaen sunnun-

raihin 3 L7. aslijokå påivå kahdeksån ninuu-
lin vålein Sijlitien ja SahaajankadLrn siltå-
korjauslen vuoksi. Liikenteessä saatlåa oli
myös viiviistyksiä, koska junat a.joivat silra-
löiden kohdallåvain yhtiraidetla.

Jmat ajoivat Ruoholahden jå Vuosaaren

väliå. ltikeskuksenja MeUunmäen väli1lå oli
erillinen metroliikenne, joten Mellunmäen

suuntam tai Mellunmåen metrohaåralla kes-

k6tad päin matkuståvien oli vaihdettavå ltä-

Met o liikennöimananlaista laudtaihit
Ruoholahdesla Vuosaareen kolmen vaunu-
parin.junillaja Itäkeskuksesta Mellunmäkeen

kahden vaunupa.in junilla.

Sunnuntaisin koko liikenne hoideftiin kall
den !a'tnupårin junilla.

Metron Domaålia hawemp@ vuorcvaliä

tåydensi20.6. - 1.7. bussi99. jokaajoiRau-
tatienlorin jå Itikeskuksen våliå arkisin ruuh-
ka-aikoinaneljän minuutin välein noin klo 7-
9.30ja klo l5 - 18.30.

Bussi 99 läbti Raulatientorilta laiturilta 2
ja lt?ikeskuksesta lailurilla 20. Se aioi reitliå
Kaisaniemenkatu Unioninkatu,Hakanie-
menranta sörnäisten ranlatie - Itiväylåja
pysähtyi muun muassa nelroaemia lähinnä

olevilla bussipysäkeil1ä.

Metron ensimmäiset ja viimehet lähdöt

18.6. - 11.7.

Ensimmähet lähdöl ma la:

Ruoholahti - Vuowi klo5.35
Vucaäri Ruoholalti k1o5.28

Itäkeskus - Mellmmäki klo 5-15

lulkeskus - Vuosåäi klo 5.19

Itåkeskus - Ruoholahti klo5.26
Mellunnäki- ltiikeskus 5-26

(vaihlo keskustaan lt?ikeskuksesså)

Ensimmäise!lähdötsu:

Ruoholahli Vuosaari klo 6.31

Vuxaån Ruoholal'li klo6.32
Uikeskrs Mellunmäkiklo6.20
Itaikeskus Vuosaåri klo6.22
Iliikeskus Ruoholal'ti klo6.22
Mellunmiiki llåkeskus klo6.29
(vaihto keskustaan llåkeskuksessa)

Viimeiset ]ähdöi ma su:

Ruoholahti Vuo$ari k1o23.27

Vlroeåri Rrnh.låhri kln23 l2
I&ikeskus Mellun:iki k1o23.37

Icikesk6 Vmwi klo 23.43

Mellunmiiki- Ruohola|ti klo 21.l0
Icikeskus - Ruoholahti klo 21.18

Mellunmäki- Itäkeskus k1o23.34

(ei vaihtoyhteyttä keskustaån)

Peruskmnostetussa netrovaunuparissa

Ml09+l l0 on uudet M200 -ryyliset linja-

Myös metrovaunuparehsa I 19+120,

l2l+122 ja l4l+l42on uusitut linjakilvetja
sisä11ä asemanäylöt. Näyttö- ja kuulutusj är-
jestelmäeitosin I7.8. ollut kåytösså ko. vau-

nupånen ollesså linialla.

Melroj€n peruskunnostustilanne
- Talgollarl33l34
- Varuslelussa: 109- I 10, I l7- I 18, I l9-

t20, \2t t22, 129 130, t41142
valmiit: l 13 lt4, l2l 124, 125126,
137-138.175-176

UUTTA KALUSTOA
SEUDULLA

MVV 457 on saapunut vallilåanjuhannus-
aattona24.6.2005.

MvV 455 (HKL 154) lähli 19.7. Mann-
heimista kohti Hehinkiä saapuen perille 22-?.

Westendin LinjaOyrlie on tullut Scånia
L94UB 4x2 / Ikarus E94F:iä nroille 34 sekä

44 49.

Connex Finland Oyrlle on tullut Scanioitå
(L94UB) sekä kakiakelisinåefti telei!ä. Osa

teleisäon Scala-korilla, loput lkmksia. Nrot
nenevät 346 350,351 352 sekä 353

155. Loppuvuodeksi odotellaan vielä pieneh-

köä määrää kaksiakselisia Ika.us-korisia
L94:iä.

HAVAINTOJA
LIIKENTEESTÄ

HKL I 50. "Ludde". on bongattu linjalla I A
Kåuppatorilla 16.6.2005 klo 7.46 malkalla

Eimån. todennäköinen låh1ö Kåpylästä oli 7.20.

HKL 150 nåhtiin 29.6. Buleva.dilla
koulutusajossa noin klo 9.50 målkalla kohti
Hietalanbå.

Vaunu I I I on saapunut tåysko.iauksesta.

Näkyi 6.7. koea.jossa Töölön hållin lienoiua.
H KL I 50 eli Ludde nåhty Koulutusajo-

kilvin tiislaina 12.7. klo 8:25 kååntymässä

Aleksiltå Mannerheimintielle.

"Ykkösnmnne"HKL l5l kåvi 12.7.koe-

aiolla Kåpylässå. O. uskonava n)'t, etti koko-

måinosmitiovalnukin voi olla tyylikkä:in nä

HKL 150 oli linjan lA anuruuhkasa
torslaina 14.7.2005.

22.7. oli Ludde puolihapäivin linjalla L
Vuoronnuberoå ei ollut esillå rvaunu liikkui
koulft usajosa ylimääräisenä vuorcna).

Liikennehavainto vaunusta HKL l,l. Se

on palannut "vahvuuleen" MM-kisahenki-
seen ulkokuoreen malatluna. Pohjaväri nus-
ta,ja kisa aihejnen teippaus- Ensimnainen
havainlo 2.8. klo 14.55 Mannerheimintie
suufta ljaloinennen havainto 2.8 klo 15.16

Vaikka ovatkin låittamåssa noita saksa-

laisia käytettyjä våunuja kuutoselle, niin 2.8.

puolenpäivän naissa yksi "Manneista" ajeli
yklösen linjaa. Vaunuoli lie1tåvästi y lim;iå-

råisessä vuorossa kul jettajakoulutuksesså.

vastaava håvainto lehriin myös 3.8.

12.8. HKLl5l kulki ylimäåräisellå

vuorolla 10052(linja6).
HKL 8 aloilti Laihiannivelten syyskau-

den linjaliikenteessä 30.8.2005 linjan lA

Syystäraikka toisestå liikenre oli Man
nerheiminliellä hiukan sekaisin 1 3.9.. ainakin

vaunut 107 (linja 4)ja 78 (linja l0) kirivär
aikalauluaan kMntymä11ä Kuusitiellä kel1o

l7_t0.

Helsingin melroradan kesån 2005 suuim
mal kodäustyöttehriin siilit en asoman ja
Roihupel on si tojen kohda la. Kuva Juhana
Nordlund25 7 2005

dtNblNt

dtuhl
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pa kal sl rl.jå71la72 Ka lstofa nakee
ah nnå enl s. Nletsa an L r a arv n la
Tampereei ka!p!ng n kef nelari.ksen
S.å. a i \,! nojålaSc.nalLahua Krlas
sa enl ne. irlelsa an Lr.la oy I (OSS 6501

Klva Jr rana Ncrd rn. 23 I 2005 Laht

T!runikeiie.los6 [l B O530 C]låro

Altost. on klve HKL BL. vare ssa

rosaa åta3sa ehdessa K!!a J!han.
Nod lnd 6 7 2C05 Ttrkr

28 312005
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SL-Autol njat Oy:n teli-Scala r ro 727
Naantaif ifjalla Kuva Risto Leino, Turku

OyAndersson Ab r Laht Sca a
Tur0n s såisellå injåla 1.

He BS9l0olivimesiå kertoja kä!,idssä, kun
metroa kotoaavaa lnjaa99 iikennö iin
keskikeså lå KuvaJarkko Nyman, Helsink.

Saneeraiut Sm2 yksiköt6051+6251 sekå 6077
6277 Kova Juhana Nord und 24 6 2005, Helsinki

mrLlta säilytyskuslannilksisla ja mahdollisis

Iajalkotöistä vastaa nyt nuseo.

PORI
Porin Linjal Oy:n viides Scania / Scala on

numeroltian l: (HTF 612). Autosijoitettiin
Meri-Porin sarjalle. jossa on pääasiassa ajoa

li'lalla40M.

LAHIJUNA
Lauanraina6.8.2005 K junissa oli ylinäliläi-
siä yksiköitä Ko6ossa järjeslenä!än

ULKOMAAT
Tallinnan raitiolinjar 2 ja 4 konattiin mta-

töiden takia viiliaikaisella hrjalla 6 Kopli-
Tondi alkaen 16.5.200i.Alkusyksylili liikcn-
ne palasi jälleen entiselleen. Iläistä puuttuvaa

mitiolietä paikaniin kesällä tilapäiscllii bussi-

linjalla 52, jora hoidetliin ni!cllinia-autoillå.
Ärln6issa on roukokuussa ?005 julkais-

tu uusi sclvitysråportti pikaraitiotiestå.
Raporlissa on selvitetty aikaiscnrpaå v. 2000

julkaistua rapoft ia edullicnrpaa lapaa råken-

taa pikamitioriellc I 2 km pilkå ålonusjå.jes-

tehnä. joka kytkcytyy aluecn paikållisjuna-

ÅrhusiD våltuunossa oi vahva kannalus

piklmitiorielle. Kåupunki anol jo v. 2000 sel-

vityksen perusleella valtion rahoitusta pika

ruitiolicllc. Dulta Taiskan halLilus el n)ön-

Ärhusin kaupungissaon22:.559 asukdla
(kunnasså 293.510) eli kaupunkion saman

kokoinen krin Be€en. Turku ja Tampere, jois

sanyös rutkiraan - ia Bergenissäloleutetaan

Uurinen.ia rapodti oval lanskaksi. Vaik

kå bnskåa onkin puhrttuna vaikea ymmär

lä4. rapoateja pystyy lukenaanhyvälläruot

Utrrineni http:/ vwwaarhuskonnunc.
dk/vieverhveo^,iew col2 e rvea? page=

nyhed/1551467

Teneriltän raitiotiellä alkanee liikcnDc

vronna 2007. Rairiotielle on tilanu 20 citadis-
vaunua. joiden roimitukser alkancvat cnsi

MUUTA
Kesällä julkaistiin uurincD. ctlii kaikki rnatala-

Iattiaraitiovaunut 201 - 2,10 korjataån Sak-

Vallilanva kolldonrakennertukevåälLå

2005 nivclvaunun n.o 95 luulilasiin ja
kchykscen uusi lipaLlinen nulli.

Lipan sisälle kälkellyy tutrletin, joka
puhåltaå !aunun luulllasli lläosasra kuljet
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taiallc råikaslaja puhuåksi suodatcttuå ilmm

Lippa nyiis pienentaiia v.rioslaa luuliLesia

niin.el{i liiDpöli cikcdldy ohlaanxn enri

Lopullinef piåliis.iatkosta lchdään ke

sån kokenustcn itlkeen Jokosanutmurlok-
setlehdäär kaikkiin !auuihin tai kehiletiiän

Drototl!ppiå eteenpiiin.

HKL:r lalo!rsar!ioesil) ksesti vuodcllc

:006 käy ilDinuon muassa.cttit raitiohrkcn-

teesä olisi sårsretaivä 0,5 nriliooma jr bussi
Liikentecssii 0.1 ml!loon!! cuioa. Kanrpin ui-
tiotieyhteyden rahoilustarve on 2 milioonaa

euroa vuoine 2006 j! 1,6 milioonad curua

vronfa 1007.lolkr on larkoilus budieltiii
lisärli. Lirljan 9 kä)nöörob1on edcllcen uF
kortus tapahrua syksyllå 100?. ja irvcsloinli-
kohrecksi or nrarnrttu ni)ös rnalalalatliaiser

keskio$n rakentdnrinen korkcal!lliaisiin

Joukkoliikcnne e!rooppnlaisissr kåu-
pungeissa - lutkidus
luha-Pekka Hiilrynen TampeFcn tekiillises

tä !liopistost! on tehn)lTanrPcreci kaupun

gin riLauksend Laaian tutkimuksei jotrkko_

Iiikenleestii $rootpalaisissa kaupmgeissa.

liaporrissa or vamasti nr)ös asianharmnaj icn

kainalla nriclenkiinrort! tleLoa ioukko-
llikenteen kchilyksestä ja kchltr$nahdolli_

nLtrksista 1 Iclsnrgissä. Wicnissä ja Linzisså

1 Ilåv.lra. Bielelaldissä (Saksa)..1önköpin.sisssa

Erit)isen nrielenkiinLoisia oval ticdot
LinziD raniotier kehittlinisestä sekli Jonki!
pingif .iå Lundin bussililkenleen kchittåf1i'
sestä. Nånå harkkcctoval suoraan sovellel-

laviss! Suomen kcskisornen kauPunkien

.ioukkoliikenteen kchilliimiseen.

Linkki tulki'nukseenl

hth:rrw\\rtut.ll/iik tutkinrus,'lik!i8

Kie!ikellosa i/0,1 lrakinoitsria Ollisra kerto

vas\aanikkelissapohdila.nrnnr.. Miksion

railiolie eikii raidelie l
Raitioraunun kkkohan of sclvåsti raidc

niin kunr jufånraideknr. våsraus lö)t))
Lijnnrotin sdnakiriasta I 870-lu!!ltar "Raitio

merkitsec ralLaiden tai rccr idtlinndä iiilkcli
riesä. JLDafråide on koholl.r nlaar p iNrasta.

airiovaunun kisko raasci.iolen se rodellakif

nuistuftaa uutretta ticssä eli raitiola. Mie-

lef kiif niina riero. hirastal ille ränräki'r.

Talinnan€itiolntola2ta4

railoinjåla6jabusslnjålå

Nordlund 29.7.2005.

SEURAAVA NUMERO
Lehli.r/:005 ilincstliee ioulukuussa 2005

Matcriåali loinrilukseer lLrlcc iåltiiä
I 5. I I .2005 menncså, !1!1isia Päätcplsaikille

loi loimillaa2l.I L saakk..

30 3/2005

IlariRrunila

MarkN Eltström

E. Heifoncn

KIITOKSET
Tdllakedaaavustukscttulivålseuraavilta. iolLlekiilokset:

Sakai K Sålo

NiklasSjöbloni

$mrof



Raitiovaunuaiheisia pinssejä ja postikortteja

Se ranmcjäsen Daniell'ederley onjälleeniulkåissut uusia raitiovaunu-åiheisia postikorneja. Myynnissä on nyt
n1yös kaksi erilaista pinssiä. Tilauksei voi tehdä såhköpostitse osoitt€es€en danicl@federley.com tai puhetimitse
(09) 45 8 4033. Korttej a j a pinss€j ä voi katsoa osoitlccssa wm!.stadinratikat.il&åuppa.html.

Korttien hinta on I e/kp I j a pinssien 3 e/kpl. Postiluskulut al le I 0 e:n tilauksissa 75 c, muuten ei postiiuskuluj a.

Pinssit
L VTs-vaunu sarjasra I IKL 33 l -3 75
2. Keltavihreä nivelvaunu NrII sariasla HKL 7l-112
Uudet kortit
l4 Helsinki: Uudistettu SpåraKOFF 175

Pohjoisesplanadilla, kuvafiu 4/05
15. Hclsinki:Ludde 150 vuodelta 1967 Senåatinlorilla

Valtioncuvoston linnan ed€ssä linj alla lA,4/05
16. H€lsinki: Nivelvaunu 97 kylpee ilta-åuringossa

Sed€rholnnr talon edessä Aleksilla linjålla 4, 4/05

I r,äk.redellccnsaalaranam]össeurad\rd konrcJå:

3. Kelta-vihreånivclvauDu 107 vuodelta 1987
Häm€enriellä Kumrähden kentän kohdalla linjalla 6,
1198

Helsinki i Matalalattiavaunu 20I vrodelta 1999
Erottajalla linjaua 10, 9/00
Turku: Kananja Strömbergin kåksiakselinen vaunu 3 8

\'uodelta I 95 I linjalla 3 Kåuppatori lla, 5/72
Trrku: Karian j a Strömbergin kaksiakselinen vaunu 40
\1rodel1a I 95 I hrj alla 3 Martinkadulla, kevåt I 972
Helsinki: Neliakselinen vaunu 25 v odclta 1959
Snellmannrkadulla Suomen pankiniå Tuomiokirkon
edessä linjalla I, kuvattu 5/00.
Helsinki: Neliaksc lnren vaunu 2l vuodeha 1959
Mannerheinintiellä linjalla 2, 7/01 .

Helsinki: Raltikariå 320 wodelta 1955

10.

ll.

5. Rattikaria 320 vuodeltå 1955 Kaupungintalon
edessä SRS:n lilausajollå (kilvitetty linialle 45), 5/00

Pohjolånaukiollå Käpylåssä kilvitetrynä linjallc l, 9/04
12. Helsinki: VTs-launu339 vuodeha 19ss

Mannerheimintiellä kilvitetrynä linjalle 10S, 10/04
13. Helsinki: Maralalåitiavaunu 219 vuodelta 2004

Arabiankadun uud€l1a radalla Iinjalla 6, 9/04

Takakansi:lvlannhe m-vaunut HKL 1521a l53julklsteltiin alkusyksyllå. Kuvat!uhana Nordtund 22.9 2005ja 3 10.2005, Hetsink

ftnrrrof 3/2005 31
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