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KOKOUSKUTSU

Suomen RaitiotiEsarrE ry:n sääntöngåråinen k6\,åtkokou! pidetåän ernnuntaina 24.2.1980
klo 13.0G-15.00 Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen Hakåniemen kerhokeskukses-

sa, osoite: Siltasaaren katu 1 2 B , 8. kerros huone.S,

Viralli.en ohjelman jålkeen esitetään noin :unnin mittain€n kaitaelokuva D226), jonka päå-

osassa nähdäån HKL 226, Kaipio/Srrömberg 1951.
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Kulj.rah.

Kulj.rah.

Kulj.rah.

Kulj.rah.

HKL 25 Hieralahden paateprsakilla; vaunussa on kakseol
ttinen trirroitin, iota kokeilrih etsitntesvt nivebaunuihin so'

pivaa vinoitinra. VattaownlLista fi aitinta lajytettttin fitil-
ny 4d vain VR: n Sr l -sahköt eturcissa.

A sinsle-am pdntograph nunufa(turccl br Stemmann ws
tesred o HKL 25.

Kural phoro : J. Rauhala. 1 7.4. 1 9 7 1

RAITIOTI EMOOTTORIVAUNUT HKLl6_30

Våunut t attiin 1957 Valftet Oy:n t€ntokonelehlaaltå
Tdrnpereelrå Såmåndikarre(r lilåttiin lamån lyypin srsåuar_

ja, Karia HM V (numerot I -15), joista julkaistjin årlikkeli
Raition numercssa 3-1979.(Vålitålllme tuossa numerossa ol'
lutta parnovirh€tlä, jossa nyt kiisireltävån vaunusåian sanot_

tiin olevån RM2; naininta korjattakoon RM3:ksi.)
Vaunujen korit valmistettiin wonnå 1959 Valmet Oy:n

Lentokonetehtaalla Tamp€re€lla. Telit ovat Oy Tampella

Ab:n valmiståmat ja sählölaitte€t Oy Skömberg Ab:n tuo_





..r::,1, : 'l
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HKL nauttat palhaillaan mooftorivaunusoioja l-15 ja
1 6 - 30 kuliettajardhastuskny töön sowhutiksi. Vaunuihin
asennetaan ovioutomatiikka ia tarvittavat tunalaitteet. Oh-

iumon takaseiuistii poisretaan osa.

ML motoi tams I IS and l6-30arc being con'eted fot
onlnan opefation. The doon arc equipped fot autonutic
opetution, and a part of the rear wall of the divet s cab is

Kuvalphoto:L Leppdnen, 30.4. I979
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VaLn€t antoi vaunusarjalle ttryppimerkindn RM3, eli

Draitiotiemoottorivaunu, mali 3D Tässä yhteydess:i on pai_

kallåan mainita myös lftrian kåyttimi€n t'ryPpilyhenteiden

me*itys eli HM + roomalainen numero = Helsingln moot_

lorivaunui llP _ roomalainen numero = HelsrnSifl petävau_

HKL nbotto vaunututtufi Ib-Jt) ndtkustaDu rakagllaltr

Intetior view ofHKL notot ftdns l6-iA as seen ftom the

Kuval pho ta : L Lepptnen, 30.4. I 9 79

Ab

Teknisesli tarkaslel$na RM3-vaunut ja aierunin seloste-

tut lMY-vaunut ovat liih€s idenltiset, josta syystä emme
puutu tässå yhleydessä vaunun erirElyihin: riedot loyiyvät
ed€llisestä artikkelisra. Tampellan valmistamien telien t,ryp.
pinumero on 95902.

Nivelvaunujen vnroilinkokeilut aloiteniin I 960'luwrr
lopulla ja tå1ä vaunutyyppiä kiytettiin hyvaksr l970luurn
alkunosiin saakls. Kaksipolvista virroilintakokeiltiin eri ai
koina vaunuissa 1?. 22 ja 25.

RM3-vaunut kuuluval kaikki sarjaan (HKL l-3o).joka
muutetaan astefi tain kuljettajarahastuskäytöön soveltuvik-

si. Jo vålmistuneer våunu1 luetellaan toisaålla artikkelisså.

Monet ovåt ehläpä luulleel, ertä våunu 30 olisi ollur uusin
ne|akselnen hekinkilaisvaunu, mura nainhån ei asra sum.

kåån ole. HKL15 on sarjan kuopus. Kårso Raitio 2-1979, si.

vu45.



HKL 19 sile'iin sivun puolelta ndhtlna Kaialaapreekin kuL

mauksess Mannefieimintie ä.

Herc it an oflaide riew of tttotor trum HKL 19.

Kuva/photo: J. Rauhala, 12.1972

HKL 29 linia a 6 natka a Rdutatientonn stvuniteelle.

HKL 29 on tuute 6 on the way to the siding at Rattatie '
toi.
Kw4 photo : J. Raådt, 7. I 0. I 9 7 3
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HKL kokeili erilaisia uusla virroiti rvw 7,+reun rl/s!,
lolloin nieelvaurulen suunnittelu oU Wn istd" Tiliis niilr'
t iln ,inoirtinen valmisti ekshinen Stemnann -niminca

teMas. Viroitin asennettiin aluksi vauwun 17,losta se

siinettii1 ra.truun 22 (kwass) ia bwlta launtun 25.

l/fiious new types of Wtoglaphs v')erc teste.l in H.lsittki
in the ea y 1970\. This Wtiaiat tlw vus odginalb
mounted on tram 17, and then nbved to cdt 22 (sltou,n

herc) and fina|y to cdt 25.

EKL 30 : td kily tetty eiLoistf lppinen kovaii'iininen py eiikil-

Abdottae le tdrkoiEttujd tidortkÅio vaden ( ncrkltt! nlo
1 ). Katontzlose oylcn ydpuolelln rcn aalisn kiitettdDn
kovdiiininwll ( rto 2),
A tmnjJ oe cquipp"t v'tth loudspekqs fot oMounce-
mants lot pastengen wziting dt rtops
Ktrdlphoto: L RadtL, 1.5.1973 Kur4photo: I. Lcprn en,4.I970

1 : r':;xsi{*.-.ru^

lllhlo a - tgte



URABUSSI

Daimlet-Benzin urabussijriiestelnui esitebiin ylei$lle I VA
'79 -noyttelysstt riine keyinii. Kurossa nähdiiain osa 400 m
fiittatta rrutab sekd rasemb ia betonienkaista koottu ly-

'Sputbue 
(Exided but\9v!)\+vs demonstated in Uactice

dlnng M'79 in Hambwg mis picturc shows a p$t of the
400 metres long "track" \rith a "ttation andashott
tunnel assenbled of pre-fabtuated concrerc nnss.
Kuval pho to : M. Ataneri, 25. 6. I 979



URABI'SSI - UNAA UURTAVA BT'SIIIUUTUIJS

Nih bin lo .drli.d RAITIO.$ trli nrlrlt*d. on Pd'
ldh& trkrd.[. Lhornmir cin H84urillr bdM Pid.tye
{ t|tr!.ifl &.rc liitcnncnlyttdy!å .li W^lll and L.nra
ytltdll..d!6lt$ uröusriårj.d.lmöå.' 

K.hity3työtå on tchnyi Drid cr-Benz AG, ja koko hl,r.
k na voi Dcrult.llusti DiräÄ sal&ldrn åutot olliirud.n v!r-
tiacma kilpailtgc$å liaupunHtlk nt .n hoidotb riida.kul'
kutr.uvoico kån!så. PyrF ittå ol€rnåm kyynhm voi un'
bur.h tåiklabllr cråånld$nr kumipyölt$ckons, .illll kun
6!itt il$ haltrrot lut jölrrlt hdtr Lahltckr{t iodau! tot u-
Lt|ln.

Himpuri$å oli toiitr vsin picnl rotoD uttbusdJldcat6l'
mlrdi nlyttcilÄ, .ikå v&lintldr uröu!$islorn ollut kuin
khtr tliTplt .li trvdlitir krtdrk!.lirie Jå kolsdrk!.liil
nivolbur!.jt I!r. urstusdntå oli vrin muutamicn $toJ.n
motri.n mittåin€n oerB, ioiså oli ykti muth. Mutli io tlt-
d mutkssa iåi tunturmn uråbu$in kiclufuniitiii vr$injoue
trvårta cten mfu.sui pltkin'bclonikaukåloåt bussinlulillt.-
irn tillatcssa k$slpoljintå jå ohjsuspyödn pyöri$å valloi-
mcnrrn - kulj.tllji kun ajoi uirosuud.n kåd.l ylös kohc
t.ttuinå (vaikk hlintå ci uhrttukaån åscclh!).

Utrbusii on Dariaattce$a aivan tavållin€n bwsi. iosra on
i.htv .åiinlain;n råitlckulkuneuvo alenlarnålla etdaktcliin
ohiöedokkecl, Niimä työnBväl hiomsn bussm poitldl.ik-
kausprofiilin ulkopuolelle. Ulokk iden päisii on py3tyak!.'
linsr ympäri pyöivå rulla. Niv€lbussei$5 on tdlahct ulok.
kaat ascrmcttu takimmaiseen åkreliin.

Itse uab$siråtå on betonirakentein€n kull'u.ura, joka
muodostuu loveisti bctontait€its s€kå näidrn ulkor€unaå
3.uraavfutå l5 cm korkuisistå sivulsidoistr. EdcIä måinitut
ohjauerlokkcct painuvåt siwlaitoja valtcn ja pilävål bussin
tadallrår. Tiimä lotcutus on nimcluiän påkko-ohjeus.

Uråbulsijarjcat lmi:i voidaan rrlentåå myös ns. uraoh-
jNspcri$llaasaan pcrustuvina; uimji råtlåi$r muinultaå
iocrakin nåiilir lcikkikduina tumettuj.n siihtökilpå-suto-
rno.icn uraohjåusjärjcatcLrtiä. Toish sånoen ctuåklin oh-
jru3mckar lrniin on kiinnitltty tunnustelulaittci3io, joks
rcuru dorrdsn pinnarsa olevaa ohjausuraå, Ky3ain.n ma'
klndnctr ohjsDslåitt.i3to void.an halutta.sså (j! milloill on
vsru tsloudc[i$lti kdliimpaån rr*ai$utr) kerstr $]löi.
!.[å hitt€i4ok, joloin auton ohjaamiEcn ci lrwitå hin-
lud rskÄnirtr l'orm..|. Tä$å yhtcydcså on ryyui lrl3ini-
tr, attl nyö! ur$hjaulpcrisålctta L{:aLitåe3så unbu3sirs-
rhn Grnoill. nktnn€larn b€ronis€t sivuhid.l. jottå bulsi
ai *rbr, r[hdoufien tcknilen h.åiriön sattucltå u.eltrrn
omilh t illccn.

lie u bussi vot ola mi .inen bud hyvånd, dit tåvdli-
n.tr td niv6lbu$i. poltto. tli dhkitmoottorilåyrtöincn, mi.
t6n ydn. Ur$s. kulkcmi!.€n tuvitlrv.l lidihittcct (ohjrue
ololbct tri tunnurtcldrt) civi! Dit nktln rstl bu3rin tåyt.
tlDLö rryör tavrlli&$å liilrnil.at. Tois4ltr bussir pye
tyy oldun.ltr ohtsqtö i pyörittårD{lii nryö3 uråoaru.
d.Il lhtyirl rljoiså.

Mitri dtt.|n ylidlhrr rlltn!!å urlbuscjr? Arientun!
joilr oi hrit nlh vltllr3 Ylhrihr: UrrohjNr picncntff
budnlyli}n r*.olni*utbtlluftir, tork! rhhjom.totrt
ur.bud at6.c tt!d[.cn .iitl, mirtå $ on txkoilcttu lqrl-
k aat!. Tolrin rno.n:nilloio tnrrsi.rL oo nl(rtuatirr'. dl-

<-a
Nonsfih ow4efutt ffilht Edttt Ptkbw&nt tuoldt'
tutt ntg pltlj'thtlk ed h/telorfukstr' NöytE yd
.dtdtlbt ukd BttItu tzHoktdua .tfl tb.lhtElg
S,iI **..t Dsrtt.d on both &6 tfu. t v fut abrA tha

/f,'cl bth tt@ trrog,L vchicl.r od ottdtd htat
8t dargntoat&
Kt rtlptoa: rL Alat sl, 25.6.1979

hllc td hrni.liin. bo. ftkcntc.t voidaln t h&i vsnin åhtrik.
!i ia dtcn diårtifl iåt nttnirkurtrnnukriå. Liikcnn tundli-
ri! dilyy lilti. kosk! virkcinklån kulj.ttrjr ci voi ohiåts
unbuldr yitå tårkålti kuin åuton prklo-ohj.us- tsi ur.oh-
iaud{rj.rt lrnån låittci.tot. EdriLcn alirntunq.t pcrustclo.
vd u.rbu!.ijlrjcrt lrgå totesmålls,.tä siitä voidaan 8t.it.
taltr k ldttilå rkumipyödimcFomåincrD llikrnnejärjcstelrnä,
iotrn Lwrva lirk nnepålvelujcn kyrynlå ri råsib liikrnleen.
huJoitt jan trlourle kohtuutlom.3ti. koskå rijoiruks.t voi
d.rtl hdoitlar pitk{lc åikåvålil€. Voidåån}an urrbusijär.
j.rhLnän vaatimåt ohjaDdo.illcirror ås€ntaa caim. jo relcn.
n ttuihtr tåvrliriin buls€ihin.

Tunmliosuudct rihcuttavåt ti.tenldn ong.lfiis, varsin-
kin Jo! kiiytctän polttomoonoriburgjå. P.Iohrsrjcn poh.
toongelmir sakii tunnalLn jå uamian yLincn tuulatus o!
tyllåtitrio .åtkaistu Friåattec$sa. Mutte tåmå aihluttaa lidi'
hrrtanruksir. Mikåll uråbulsine kåyreååfl johdinåutoja tai
prrisrobu$.ja, €i prloki$uongolnirksan olc. HrrElldan
t|Jl|låltr tunnclir.tlåisr on kuit.nkin pcriaåttcclsa kuin
T\rlholfian metro: tunnclciscå on voima$å va3cnrmsnpuo'
l.inen liikcnne. jolloin kumpaånkin $untaan ajavat bussil
voirivrt kiyrriiä eamoja rasemelaitur€itår. mild puoLsbsn
piuii kustsnnukret kurisra.

viim.brään ussii vaihcc*rta jokaincn m.lroo vå3tu3tåja
on io kokcnut ahaa.lärryklcn. Mutt! hilja. måetd : on kak-
3i ailisa, jolkå ar€r!åvat uråbwsh .rittiin kyscnalsi!.kii ai.
nalln dällii Suomcssa. E inn:itin lalvcn lumi ja jiiå. Kun
lunta alkra k.rtyä riittivåsti urabu$iEdalc (jokå siis t.rvit-
sfui critlnstji åurau3kåluslol), siwlåidst alkavåt kåy&i liian
metalikd. Busit iastlava! Liillöin $isrua urålta. Kuljeltajå
kyllä lorjuu vaaraå, mutta hiin€nkiiiin liisnåolonså €i ole kir-
ko&ra kuulut€ltu, Arisntuntijoiden mukåån uråbussil - vd-
sinkin jos nii ii on ldylcttävir$iän huomattåvan pitkåt brå-
rroruudcto - voidåån uiysrulohåtboide, iolloin kulj.ttåjat
vein rjavet bussin kadulta uran alkuun ja siirtF,åt tulolaitu-
lillc odottårnaån vastakkciscstr suunnåsta saapuvaa aulo-
m.r iohjattue uråbuseia, jontå hrljettåja iittcn åjåa uEltå
katuliikcntcd.en jå j$såin låit tflrpungilå olevale päte-
pygkiue. Toincn asiå lumcn liSl(si - 3ehän haittåa Y3in tai-
vasrla liikkuvia uråbusscja - on cnc4ian hinta. Polttomoot.
toribulsi€n rätä nykyä k ytttm:i polttoaine on tuontitava'
raa, jotcn €i ol. viftåsta luoda jä4caElniiä, joi ölt on s.n
kiiyndhpåfl€va voima sånår va$inaiiclsåmcrkilyb.rg.

On vidä muitslin tekijöitä, jotka tulcc ottae huomioon
unbuslijdrjesteLnästj, ja en laloud.lli$odcna k lkurtdtt
€ssr. E3imerkikri urier kunnolsåpiio: tarkadlll.rnp. vDkh
Helsingin iinja{utokaidoja, jotkå ovd tavallafl jo ur.luiri-
rcjllciä - ovrthrn m.lko tarkå3ti sårnåi väyläå l(uft.vår bu.-
sinrrntaat kuluttanc.t kådun ådaltttpintarn mclkotdå gy-
lcnnykiå. Toirin suo€n: mkti åincdts ursbu$in ,ki!kot)
on råLcnnc(avr, jotlå ne (tvöl kulu h.ti alkuun!å. j3 rnitä
makråå? Txst! onldn yåin lyhyl matk! xura.la.n loppupä.
Elmliärl: uråb$si on liik nnctcknir.nl ntkri3unr mielcn-
kiinloincn ja valmasti cddlc.n k hittämi!.n &voincn, mut-
tå toi$rlta se on vain p€.intefu.n .aid.liikrntc.n kopio, €i-
kä unbu$ijårjcstclrnäIii ol. rinåkran Suom.!r. vatårqsti
ot ttåvia tolcuttarnisrnåhdollfuuul$h tot ultrnrktspciltå
ouhumsttrkåsn.' Mfib^llmri

a.llb a - rgtt
t



NUIRII{ TIIH RAIIIIIUAUIIULI.A

M oai bran viime ist in lu keu d.o a r av tn t o larun io v tu nul ini a t o i'
mii Sokvnnad ! Diisseldotf ia Duisbutgin vdli d. Kuwssa

Rheinbo\n -yhtian wtintolavauruiuna linian D etehiselb
pddtryiikiui, D sseldorfin Jdn'WelbrlPlatzi 4. Tntuiin

Man 4oaiki Niistd piiiihiin on 55 miruurtb, vaikka vaunut

Wiktyrdt katpunkiafuee a vain haruoila plsnkeilh.

One of the lat inteturbdn uams with relreshment senice k
operute.l betv,)een Dlhsedorf and Duisbury in the Ruhr arca

in Gerhan!. Herc Rheinbahn cat 3 I 04 is waiting fot
ilew ute at JatwelleftPl&tz in Dlisseldotf
Kt4)alphoto : I. Leppiinen, 26.4, I 9 78

Kiisit€ DRuhrin alueD tuo us€impien ihmisten rdele€n kuvan

p.håsti saastun€estå jr likaisesta t€ollisuusalueesta, jollå on

lukemattomiå teråstehtaita ja hiilikaivoksia. Niiinh;in aliå
kieluimiitti onkin, muttå on syyt?i tod€tå, ett?i alu€ells on

myös laajojs v€hnåita puistojå, jotka puhdistavat iltnaa j.
tatjorvåt virkisty$nahdollisuuksiå.

T.ollisrwlartost€n ja kaivost€r henkilölInnålle on tar
jottrva sopivat kulkuyhteydet. Nyky:iän monet ihmiset
käyttåiät omåå autoaan, mutta wosisådan vathteen ti€noil.
l. oli tu.våuduttava muiltin keinoihin. Niinpä Ruhrin ålu€el_

16 råkennetdin maailrnån ehkiipå laajin raitioti€verkosto, jo-
ka huolehti paika.llisliikenteen lis?iksi myös kåupunkien v?ili-

sestii liik€nt€€stii. Niinpå Bonnistå, jokå on nyky:iän Sakian

Ujttotasåvall.n päåkaupunli, pååsi matkusta&naan rartio-
viunulla esimerkiksr olutparimoistaan kuuluisaån DoI!
mundiiir. Aikaå oli tosin varattava riittivåsti, silfti vaunu oli
vaihd€ttåva us€aån kertaan

0g

Ruhrin alue joutui sodån aikan tuhoisien ponunitustcn
kohteeksi. Myös ålu€en raitiotieverkosto lårsi pahoja vaun-
oitå, muttå se korjattiin sodan jiilkeen. Nykyään Boruirta
ei enää pysty matkustarnåån koko måtkåa Dodmundiin rai-
tiovaunulla, vaan välillä on turvåudunåvå junalqrytiin.

Tässii ådkkelisså ei ymmä(ett?ivisu syisui voida ryv.n-
tyä kovinlaån perusteellisesti vielä olemassa ol€våan råitio-
tieverkostoon, mutta kirjoitus pyrkii vålottamaan yhden esi-

merkin ålulla kåikleå sit:i, milii harrastelija voi vieliikin ko-
keamatkustaessåan alueen hålki raitiovaunulla.

Matkan voi åloittaa €simerkiksi Dllsseldorfistr. Kaupun-
gista on edelleen suora raitiovaunuyht€ys noin 30 kilomet-
rin päässä sijaitsevaan Duisburgiin. Kaupuntien liikennehi-
toks€t liikennöivät linjaå yhdesg. Malka-aika linjan pååstii

påiihån on 55 minuuttia, vaikkå vaunut (vai piuiirikö rånoå
junåt) pys:ihtelevät suhteellisen harvoin. Niiopä linjan vau-

nuisså on ravintolaosåsto, jossa tadoillaan leik.nlaisidvir-
vokkeita.

Duisbu4ista måtl€ jatkuu tavallisella rartiovaunulla koh-
ti Miihlheimia. Duisburgilais€t junåt ovat todellå mittavia,
silä niisgi on tava[is€sti 8-ah€lin nivelmoottorivåunu ja te.
liFråvaunu. Matkå Duisburgin keskustasta M hlheimin kcs
kustaan kestää vaj.ar puoli tuntia.

MUl heimin keskustasså ohjelnåaså on pålrclinen vaunun
våihto, sillå uiåltå eteenpåin raitioteiden raideleveys on yksi
metri (1.000 mm), kun taas Diisseldorlin jå Duisburgin rai-
tiotiet ovat normaaliråit€isiå.

Miihlheimista matkså voidåån jatkåå ksita kautta Essen-

iin. Jos €i håluå vaihlåa vaunuå, linja 4 vi€ p€ril€ Borbeckin
kautta. Toin€n vaihtoehto vie Heissen Kirch€ -nimiseen paik-
kaan. Tåiiltji 0lkaå Ruhrin tulevan pikantav€rkoston ensim-

mÄinen normaaltuåiteinen linjå, jokå on rakennettu Ruhrin
alueen kaupunk€ja yhdistiivån )RuhI &hrellwegr-moottori-
ti€n k€skikåistsl€. Tiintikin linja oli alunperin kE cuaitei
n€n, muttå s€ levitettiin lun!ås wosi sitten sopivån ko€lir!
jån råkentamiseksi.



l:"

Wuryftalin nippnata (Sch\,,Ebebahn) kuuluu tinin pdi-

vån tekniikan ihnehiin. Rata avattiin ruosisodan vaihteessd

ld sen Lolusto nademieitiin 7&lurwn a atwole a. Kuvah

funa Ahestyy Obetbarme in ?ilåteacehaa,
A noii of the Wup4al Schwebebahn is shown

awrcaching the obeftNmen terminu'
Kuvalphoto : I. Lepptinen, 25.4. I 978

Sanalla kun pilorstavcrkdton €nritnmåinh o3uu! åvat'

tlln, E$.rdn k.rkustån låpi Mk.vat råitioltnj.i johd.ttittr
uutaan tufircllv.rkostoon. Yhtii vai[. ksikki Eis€nin liniat
kult!,vst nykyåån tunnaliduud€n kåutta. jot.n vrtsinlin
ntuh.ka{ikoln. vrunuja tunta! tuleven m tli loPuttomasd

E.l.nictjl matkr suuntautuu kohti pohJoista. vcstfuche

Slra[anbrhnrn.ninintn raitiotiayhtiö (entineo Butrtieyh-
ttö) lllkrnnöi cnn n låajaå verkoltoa,jokå ulottui Oberh0u'

l.nh, Ct.dbtckln, Bu6!in, H.n.nin ia R€cklingh.uenin
rlu.cll.. Unjlstoa olettlin kuitenldn purkaa vfitcllcn !od.n

iälk .n, ja nyt yhtiö liikennöi cnää yhtii linjaå, joka s€kin

hilaan låkkåuttamaan muutåman woden kuluessa.

Vi€[i nr$as l osi sitten tårnån linjan läntin€n päät.py'

!åkki oli Bsi€nissii, Horstin kåuPunginosa$rå- Tiiiiltä linjan

lO vaurut hrlkivat Gladbeckh, Buerin jå Hertenin kautta

Rccklinthaus€niin. Vajåå wosi sitt.n Horstin ja Buerin vå'

linon ocuus hylättiin ja piiåtepysäkki sinrettiin nykyis€en
priklaå$a, joka on Buer Nordbahnhof.

TiiIä osuudela voi vieläkin nilhdå kl$sillfu.n ,lntcnrr-
baanirartiotieD pii(eitii, €li rdin vånellå on k&rpunkds,
kyliä ja ositlain miltei maå!€utuakh. Oså råtaå on ykrirål-
teista, ja linjan erikoisluksiin kuuluu myös *ihtölrbtyn
råutåtien t$oristeys,

Recklinghsusenhl. matkaa voi jatk4a Vcatirch.n tai Bo.
chum-Oehankirchener Strsspnbahn.n (BoG.Stra) {htiön
vaunullå. BoGeSttå yllåpillä låajåa v.rk$to!, jokr yhdldäI
Bochumin j6 Gclr€nkjrchcnin s€kli niitå ympåröivåt duaat
toisiinsa. Linjasto on pi€niå poikleukria lukuunottsmatts
vielå liih$ yhtå l.aja kuin enner sotis.

Eocestran verkosto on srunnitcltu liit.ttåvåkd tirvlln
Ruhin pild!6tåjärj$telnnän, Tfutå syyrtå tÄrkdrrlrfllt r6it-
tlo3uudct liilrctiiiin joko tunnaleihin tai erotatåsn muutln
ajoncuvoliik ntcestå. Quercnburgin suunta!,l johLva uud
€sikaupunlilinja rak€nnettiin moottorililkcnnwåyl[.d t!a'
kialu€elle, ja Bochumln cNiftmåinen lyhyt tunnalioorut
avettiin viime kaväånä.

Niin kuin alu$a jo mainittiin, Uimiin kirjoitukron tukol
tus on antaa lukijale jonkinlaincn kisity, riitå, nttå Rufutn
alueeltå voi vielä löyt?iä. Måinittakoon, ettå Wuppenalin
kuuluisa riippuratakin on våjaån tunnin junamatka$ p?iå$*i

Ess€nistå. Alueen raitioverkoston monimutkars.sta tarifti-
rak€nteestakaån €i tsrvits€ välittåä, silä raitiol&itoksillå on
yhleinen malkailulippu, joka kåttåå koko kapearaidevorkos-
ton. T:imä 5 DM maksåva lippu on voimassa 24 tuntia lei-
maushetkesu. Ruhrin alueen råitiolinjasto on edell.cnkin
tod€lla tutustumisen arvoinen.

Isno Irppfn n
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Stdottamft e tud an t rke ntal a n p dlhald I u n lo : t dtit tald erl Nt e t-
I! on MUhlhetm/Rufu "nimisen kaupungtn kerkwtdsta.
Thtt complt dted mlxed Sotge iuh.tion can be foufid in
M{lhlh.lmlRuht.
Kudphoto : L Lep4nen. 2 5.4. 1 9 78

Etsenet I e*eh\-Ai.lle lLssenh t k neta o, on vkta
kd! tö s N/idn I o ku n e n t e I imo o t t o tiv aufi u. E r senln k auryngin -
teat teri taoktuti kuvarsa niikyvän vdunun ohlelmhtofis tun-
netuktitekehhtä va4en. Kuva otet ifl Relinghauren kddn-

Ah Essen bogie trutn at Rellinghausen loop, advetising the
pro$amme of the cht meatrc,
Kut)d/photo: L LeMrnen, 25.4.I978
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Nlkyaikaitl.it srks1ltinen nonnnailiowu u M hlheinin

A modem Gema aticulakd nam in Mtlhlhein
Kuvd/phon I Leplvnen.25.1 1978
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Saksahiset pit(aruinotiet on kehitett! tode i pitkii e; ku-

vdse Dortmtndissa toteutettu rutkdis' iosst liia lcLtlkee

kokotuan muusta liikentee std erc t ettulta.

Herc i a view of the wy nadem LRT li e to Dottmund

Gtoel.

.,7

i:
4 ir!

Bo.humtsto aed!nh ,nme bukokuussa 2,5 Ln munhen
toitiotiefilnneli, ioka on o$ l\tjae, vieh uhnittei ataira-
kenteilla olevaa ve*ostoa. Tömd hDa otettiitt Bochum
Hbtn eld keskenentheu tunneliasemalla: launu kuuluu
Diiwtgin uuteen Stadtbah M -normivaunusaiaan.
The lbst cection of iam vbv)at in Bochum wss opened
bst May; this view shows a modern Studtbahn M tlpe LRT
vehicle at th? temporury Bochum Hbi termbtus.
Kwq/photo: I. Leppincn. 29.6 1979L L.Bn^ar 28.6. I 979



Ruh',, ah/ca1 cnfirrtnryn pi*E&n ture Hob.ien. TunactU vutatehdas Dir+\g kehitti loh, vuost stften uu-bntch.n nena o nutkana Estenittö Mijhtheimiin.
A tfdn of th. Ruht Stodtbahn at Hobeitenbtuck satian.
K[a/photo: L Lewdnen, 25.4.1978

den standadivauruh Ruttrin rtueen kqeatdiaterditjoteitli
rzrtEn. Yauua toimitetafi m!ös t onaaliraitekena,lolloh
sen twwinwkintt on Stddtbahn N. Kuron vaunu tolmitet-
tiin viime kerii,iiryi Dont ntndiin. Kuvo otettiin ka/pungh
pidrat ta t ieisenan edu sta a
A.D $tS Stadtbahn N LRy ot Domnund Hnqtbahnhol.
Xnx/plnto L L.Utinen, 28.6.I g7g

a.hb a.lt t 103



_?tITEPJS[ilr_l lffiarllarn- 2aJO ie4.ll.79
Sanaåtlntori csitti j?lllee[ !€ningadiaja Mostovaa, kun

Wart.n B.arty jr yhtiön*i Marånrarn filha3ivat Johtr R..d'
irtl krrtovsa .lols.waå. John R.cd1liifl oli 0n€rikkalainetl
lohtini.r, Joka olt V€nåj:illli Lokåloun vallsnkumouk&n tl'
k,Ita,
HKLn museovaunu 165 oli 28.101åhe3nrlkoon pöiiosa$å,

3iIå ko. peivänå kuvattiin rnm. 3iglorvia liikkuvå$a vautru._

sa. S.mana päivänå oli raitiot illå em. slTstå Poik*€uet€llt-
jå:
Linja 3T ajoi Eira!,ra pitkin 38 :n reittjji
Linja 5 kåiintyi Rautåti.ntotilc
Bu6iltnia 5X tiik nnöi viitii llltPelst3i - Kataj.nokte.
Vaunut 165 & 615 olivat 4.11 liikkuv.na kulkdnå. l65in
.tulinjålratitdla oli teketi Ulitra GoEolis kyrilhilå kl.jrl,
milta kidoihttuna. Ko. påivånå cl kåyt tty poikkeuir.lttcjå

HKL:n uusituisså hallir€ittciä kolk visss åjoohjckrå maini-
taltr mrn;

- Mrtkultaji. on otcttåvå ja la5kcttava pofu reittiin kuulu-
vils vlrsinaisillaja H-pysäk i[å. Matkustajill. on rnsinit-
tava, 6ttå vauru m€nea halliin.

- Rautati.ntodn, A!€ma-aukion, Erottåjdja SimonF[.
tjin piiät6a$milt3 h.fliio ajavat linjs-lutot ottavat mat-
kuståjia päåteasemiltå ja lskcvåt f'ob kaiklllå relttiin
kuuluvila pyriik i!å. Mikjili !åmanaikaisorti on veunuun
tuliioita, nämå ot€taan mukaån.
Yöliikenncworojen on oteitavå matkusrajia reittiin k!u-
luvilta pyliikeilä, vaikls vaunusså ei olicikaan pygklllä
poistuviå.

lohdinauto HKL I Etedsatattusn (katso )pälttepytdk*b),
The nev) tto elbus of HKL at thc htrbout on d specisl

Kuralphoto: L Lep$nen, 25. I 1,1979



IIODERN TRAMWAY AND LIGITI RAPID TRANSIT

MonrtjlDnqnrm tlrnt vrttin ro cntuudaitrm MODBRN

TRAIiWAY-Lhd.o. x.nottakoofl tåic rmrut$nå !åm niil'
b, iolk! .ivlt Lhlcli tunn . MT:lå iulttl!.. LiSh! Railwåy

Treton t aguc, iot å prrultctdin jo wonnr 1937. SRS

oamuurn l,RTl:nrnonisti sirrtyhdktykitfl ; sisxryhdistyk'

dt on rnuutr'l kåikis€. måmo6i$å MODERN TRAMWAY-

lGhti iltn.3tyy 12 kcrtså vuo&!ra. lrhdclså on yht cns:i D.

450 dwå rritioli.uutisis, Iorv., ktlttoja ia årtikkeleitå, di
krikl?r m.itÄ kiintDitrYså -myös Suolnrsts.l,hti on elsn

pathrimPiå.
Sinullaldn tarjoutuu nyt edullincn tåpå tilrtå MT cnsi wo'
d!k!i; nåin tilrttunå lchti on rcilu3ti halvanPi kuirl r3imc!'

kiki kiriskåup.n välitykldlå hånkittum.
Tolni niirti
KÄy lähimmäsg PSPrn toindP.ika$å m8k$må$å
MODERN TRAMWAYn jii3entilaus hinta 5 ,00 cndaflin
Duntså (noin 44 mk) suoraån LRTL:n pdliliirtotilU.. Ti
ibomiltåjrt voivåt kåyniiii krNrinviilbtä tilitiltroa Ko

$mman voi maklså myös psnHden v:ilityk!.Iå.
o3oit o[: Lidt Rajl$ay Trtnryolt brguo Suhcriptio$,
27 Sslilbury Road, Cr$halton, Suney SM5 3HA, Endand.

Po.tidinotllin numcro on 350 3054.

Mrrkit!. mrkunsajån ticdonanlokohtaån DMod.m Tr8rn'

fty 19800,

t.tt.19
Linjoj.n 84 pika ja 86 pik. uudet lirj&tuonuk t 84X jå

E6X.

15.u.79
Haldngin ksupunghvåltuu3to hyviikryi m.tto'l jatk misn
Kon$rlun. osuudelc p.rudotaln Myllt?uron jå Kontulatl
.&Mt. Työt åloltlråån wonm 1982 j! liikonno rh*Ä 1986.

lhrhn rrtrorm pltuus on 3,3 kn.

H(L:n liilt Flrluaton hrnkhtran on vuodln 19E0 bud-

,.d[å vurttu t ]ttr* llnj!-sutojs vdtrn, 5 }lnl johdlnor'

lojr vartar ja l5 Mrnk nitiov.unuF valtan.

l,tlo-Rrtot Oy, Jot! tutkinut HKL:n loiminnnl tahottt'
intrtr, on vtttrrtd rtodt llut mm, autrlYll.
- Rdtiolltklnnott! lidrtåvå tsvoltt rnrk rldlquPundn

dbl.lllnJa,iutoliil@nt!nv{h.ntlmi n

- Et uuais bulaaja kolnron vuot an, Muut.tt nllu on lllkal
nrattolilbdo.n alkaaala

- !,!rtronr! Iitynt{iikrnt .n rltuv.iklukdin Yold$n va'

rau6[ lykkåÅt!åll{ buul&dudon Io nuitlmlrta {rodan
l9t3 puol.Ur

- STA:n ra HML:i vrrikkototminnst hrltli dlrtåå HKL:i
vditoilc.

HKLinl.utsl'unt csitiiiå kåuPunginhalitu*9l., cttå jot*-
koliikcolccn tårksstusmalsuå (pinnalhåkkoa) rlcttahiin &_

v.ltri HK!;n kulkuv:ilinctuså Vapun jälk en. Ttrkatutmak'
ertr luuruud€ki.sit täån 50 mk.
Ilrn mukr& t{ka3tusna}srt voivst PGriå r.id.liiklnn ttl
hujoittrvat ju['tuyht ilttt (= HKLJr VR).
Hddngin yht irtrdf6t5r mukmr olcYd llk nnbitliilt yhty'
vlt klupu4in luP.h*cmukr.n.

i.hlo a -t!?8

Ultt$ 6ogoAd.
Motot fiam 165 at rfrlm staD on Seno'tintoi. m. cy,llllc
text on th. destirution boatd rctdc "Ulits$go\a\
Kuralphoto: A. Helhtun, 4.I 1, ) 979

HKL:n rnusao on suljettuna toista wotta Srynå on muutto

Töölöön, joisa tilat Yalmistuvat kuitenkin våstå ru ååII

wodcn lorluttuå. Mus.o muutt& kuitenkin Töölöön viilisi_

ksiriin tiloihin jo .nsi toukokuussa.

Vrllilan vankon rnuutostyön kolrnannenvaihcenharjakaisiå
victcttiir 16.1 I . Työ valnistuu huhtikuun lopus!å.

Y@nu 165 Sentttintoillsrfrl itiihtenät. Edettä tekstl



25,tt.79
JqlL*o sSS:n ilsnil vbrdli Eolrindtd. lyho{b ,rri4
tcttiin srurovru!8{.lu v.unuils 165 & 615. AloFttd:
Kr- Bi. . Kt- Yt - Rt -Yt -Ktr'kt'Hi - K.tiuPutlto 'Hlt
- St - tp - Brh - Tl. Th - MLn 'Tullbld.ntstu.
ftliolE|nkdult nåtkså i.tkcttiitr HKL:n uud.lb Joh-
ditrlutoll$ rlldk n sitrns kåyt.ttih ltni!tumutt 26.Ä'
tumåtkdh dt (ö otlttiin nonnrsliin tåp.u .jolmtgittr.
Eitdar rrrtt wd.ttiitl ylcirön Pyytmöstil ilås tPutnootto_

dn tokrilcnL.kti. Apurnoottorin voimalh rirttu tritti:
M.ribtu. Puistokstu - El$nttrömitld.' M.rLatdnnlflllr
- I'lcrilriu. TålDih jå[.ctr rårv.t trottottiir jålL.tr yl& Ja

odtar jrtkettltrl tstridn Tuldolnrnkrdul., ,ontc lltH
pllttyt.

26.1139
KaupungliMlitu! vahvilti sr.trors.rni.n nimat. Klrtrpin -
Kotrttlatr viiulå ovåt pyråhdyrpaikkojcn ir v$brvicn a!a.

dåflkrmu3tco tri .t krupunginhalitrrklan pöåröla.n rnu.

= Katrlpi'l

1.12.79
Våunut 165 ja 61 5 olivat mut'tu Bspån ioulupufuton rv..
,åbirse. Joulupu!:ki ja tontut t ipuivåt nidittÄin påildla
mu$ovsunuilla,

HXL:n 1.1,1980 voim.ån altuvr tstifli liik nncrnhistodön
vlhvirtnnssa, hhmNtr nuutatulså rnuodo3ss (s ui$avål-
tuuton pöäiös):
A.ikutct.n kcrtålippu
Lslt n kcn.lippu
l0 mstkafl sarjalippu
l0 mrtk n sarjalippu (laps.t)
l0 matksn ssdalippu (kou1ulris.t,

€hk liiir.t, invslidio
30 påirdn l&pu
30 päifCn lippu o0pset, .låkeliiir.t,

invslidiD
Vuosilippu
Matk ilijalippu
krtcnltpun ftjiråje 16 v.

3,20 (3,50)
r20

26,- (28,-)
6,-

6,-

20,-
550,-

kr!tr:
Keppi
Klivokatu
Kluuvi
H*.ni.mi
Sölnåinen
Kiolaari
Hiihtiiiänti6
siilfti.
Puodnh&iu

Koniula

:Rautatiantodn D

= Kaisåniemcnkådun )
= Haksniemen D

= Sömäkten D

= Kuloråfien )t

=Ildtonicrnen ,
rsiilition D

= ltåt 3kulsDn )
=Myllypuron )
= Kontulan D

Liikcmclditok!€n lartrkunt. on piiättinyt, .ttii lltrjoilh 4
ir 4N yoidaån siirtyå hdrcnrisråhe3tuk!.en 2.1 ,1980

NivclrritlovruoJaroii
Raitio[ lrumcrosss 2-1979 karroiffine )tssrttceton k$pun-
kiliikcnn€Dpostitn€rkirtå. Tå[öln o1i kuvituks.oa 3T:n ni-
v.lvlunupostim€rkki DHavo!.sltiotle I 890-D .rikoiskuots-
sr. Nyt worostaan esittclenn€ g.rnsatr tilsfuuual4tå p6råi-
cin olevån cdkoiskuorcn.

f,"-:*r:
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