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Tämän päivän itä-Helsingin ioukkoliikenteen perusrunkona on metro ia sen

liityntäliikenteessä HKL:n siniset bussit. Toisin oli kuitenkin ennen, iolloin
bussireitit kulkivat Helsingin keskustaan saakka, eikä yksikään liikennelaitoksen linioista vuosina 1965-82 ulottunut Kontulaan, Vesalaan, Mellunmä'
keen tai vuosaareen. Näiden alueiden liikenteen hoiti yksinään Oy Liikenne
Ab punakellaisilla busseillaan,
'lämä adikkeli kåsittelee vain
Helsingin sisäisiä linioia. Niiden li-

såksi Liikenne Oy on paikallisliikenteessä liikennöinyt ilå-Helsingissä liniaa 915 Vuosaari-Tapiola
Espoon Auto Oy:n l€nssa sekä
linjaa 940 Rautaliernori-+<ontulaHakunila Låhiliniat Oy:n kanssa.

Helsingin sisäisiin reitteihin
kuului myös Ug4-{imarantalinla
Kontulasta Reposalmen uimarannalle. Tåmäkin on jåtetty käsinelyn
ulkopuolelle.

tiin Helsinkiin. Vuosaaren liitos tapahtui vasla 1966.

194Huvun lopulh olivat Liikenne Oy:n tulevat valta-alueet
vielä hwn harvaan asuttuja. MellunLylåsså oli muutamia tiloja, kuten gorgs (nylryrajoien mukaan
Vaniokylän puolella), Fallbacka,

Bredbacka ym. 1950-lwulla ke
hittyivät Kontulan ja vesalan omakotialueet. Myös Vuosaaressa oli
monenlaista maaseutuaqnusta.
Liikenne

llaaseudusla
€6ikaupunkialueeksi
Nylqisen itå-Helsingin alueen
merldttävä tapahluma 1 g3Huwlla oli Porvoontien valmisturninen.
Alue kuului tuolloin Helsingin maahiskuntaan ja oli myös maisemaltaan selkeåä maaseutua.

Vuonna 1935 perusletun Oy
Liikenne Ab:n busseilla oli jo
930-luvun lopulh pyswä ialansiia Porvoontien liikenteesså. Yksi
yhtiön reiteistä kulki H€lsingin keskuslasla Mellunkylåån ia toinen
Vuosaareen (tunnettiin silloin ruotsalaisellanimellå Nordsjö). Li€ksi
oli muutamia reinejä Sipoose€n la
kauemmaksihn.
1

Vuoden 1946 alussa låPahtui
suuri alueliitos, iolloin kaikki Helsingin nykyiset esikaupunkialueet
vuosaana lukuunottamatta liitet-

oyn

lähilinjar alueella

pysyivåt pääsäåntöisesti ennallaan 1 96cjwulle asli. ltå-Helsingissä linioja oli nyt kuitenkin kolme. Yksi reitejstä ajoi Porvoontien
Naulakalliontiet kautta Vesahan. Se sai numerokseen 71. Toinen kulki Kukkaniityntien-H umik-

ja

(aluksi nimellå ltä-Herttoniemi) ja
1gsdwun lopulla Puotila. 1960lwun alussa alkoivat minavat ra-

kennuslyöt mm. Laajasalossa,
Puotila 2:ssa (= Puotinharju) ia

Myllypurossa. Nämå kaikki alueet
olival HKL:n reviiriä.
Vuonna 1964 alkoivat työt Kon-

tulassa la Vuosaaressa. Kontula
kasvoi vuosien mitlaan n. 17.000
asukl€an alueeksi ja Vuosaarenkin väkiluku nousi lähelle viittätoista tuhatta. Vesah pysyi aluksi
pientalovaltaisena lukuunottamatla muutamaa Tuukkalantien vuokräkolossia. Mellunmäessä kellostalorakentaminen alkoi wonrts
1 967, muttia valmi$unuaankin alueen asukasluku iäi noin viiden tuhannen lasolle.

kalantien lGutta Vesalaan ja sai
numerokseen 70. Kolmas oli Vuosaaren linja 72, joka siis silloin
ulottui Helsingin maalaiskunnan
puolelle. ltåisimrnässä HelsirEisså punaisten bussien harmoniaa
lähiliikenteessä rikkoi ainoaslaan
HKL, joka vuosina 1 954-+1 liikennöiliniaa 41 MellunkYlään asti.

kenne Oy aloitti ensimmåisen uuden linjansa Kontulaan. Tåstå alkoi yht'rön valtåva kasvu, joka iohti
aioi pelsiihen, ettiå Ljikenne
kåstäån itä-+lelsingisså noin viittätoista eri linjaa 22lla eri liniatunnuksella. Lähkiilten liikennöirnisalueen asukasluku oli n. 40.000-

uihiöräiähdys

Kasvu alkae

1950-60 -luvut olivat Helsingisså vahavaa låhiörakentamisen
aikaa. ltä-Helsingin kenostialorakentamis€n aloitus tapahtui vuon-

Kontulan ensimmäinen reitti oli
linia 73, joka ajoi keskustasta Port-

na tg/l8 länsi-Heattoniemessä.
Sinen oli vuorossa Roihwuori

't

960-luwn puolivålisså

Lii-

q

tikuialle. Linjalla oli myös joitakin
Z-vuoroia Keindielle.
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Vuosi 1966 oli io suurten rnuutosten aikaa- Heti vuoden alusta
Vuosaari liiteftiin Helsinkiin ja kåytöön otettiin uusi postinumeroihin
perustuva linjanumerojårjestelmä.
Liikenne Oy:n idån reinien numerot muultuivat seu€avasti:
Hki-Kontula 73 -> 94
Hki-Mellunmäki-t<allvik (Kallahti)
72

-> 96V

Hki-Mellunmäki-Vesala 71 -> 97
Hki-Kulosaari-Vesala 70 -> 98
Vesalan postinumero oli Kontulan tapaan myös 94, muna koska Kontulaan oli suunnitteilla useita uusja linjoja. katsottiin järkevåmmåksi antaa Vesalan lin,oille
numerot, iotka eivål vielä silloin oF

leet postinumeroissa

käytössiå.

(Mellunmäki oli Hki95 ia Vuosåari
kokonaan Hki 96). Nåin kuitenkin
j'ruduttiin io heti alussa luopu-

maan linjatunnuslen ehdofl omas-

ta siioittelusta postinumeroaluei-

96S. 96 kulki ltåistä moonorhietä
(= entinen Porvoontie, nykyinen
Itäväylä) Mellunmåen risleykseen
asti, josta se käåntyi Kallvikintielle
ja jalkoi edelleen Niinisaarentielä
ja Porslahdentietå. Pååtepysåkk
oli Vuosaarentiellä. 963 ajoi Meripellodietä uuden Vuosaaren sil
lan yli Vuotielle ia edelleen reittiä
t<altuikintie-Niinisaarentie-Porslahdentie. Päätepysäkki oli Lokkisåarentien risteyksessä.
Linjan 96V reitti Vuosaareen oli
Itåinen moonoritie - Kallvikinlie -.

Bamsinniementie-Leikosaarentie
-Uutelantie. Päätepysåkki oli Uutelantiellå Nordsjön kananollevievån tien isteyksen tuntumassa Iåhellä nykyistå Porshhdenkujaa.
Paiklla näkyy vielåkin pieni pysekhlevennys. Vielä tapahlui iotain myös Kontulassä, kun linjan
94 tunnus muutettiin nuotoon

V

den mukaisesti.

Kontllan rakentaminen edislyi.
Uutta våkeä muutti alueelle koko

Vuoden 1966 aikana linjan 94
paälepysåkki siirtyi Pornikujalta
Naapurintielle ia peruslettiin uusi
linja 94S Keindielle. Myös V!o-

ajan ia uusia linoatarviniin. Vuonna 1967 perustettiin nykyisen 97:n

saareen tuli kaksi uutta linjaa 96 ia

esi-isälinja 94 Hk-Kontula Clanhuantie) ja vuonna 1968 oli vuorossa 94K Hki-Ko ula (Kontulan-

Aao 36 Uolvo 8615 / lMina 2) vn. 1959 Ka vikin linja a 2l.1.1963.
Kuva Peftti Leinomåen kokoelna
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kaari). 94K kulki aluksi vain Sakaran risteykseen asti. Samoihin ai-

koihin l\4ellunmäen ensimmäiset
kerrostalot valmistuivat Pallastunturinliellä eli nykyisellå Pallaksenliellä ia liniaa 94 muuteftiin siten,
ettå se ei enåå poikennut Tanhuantielle, vaan jatkoi Kontulasta
Mellunmäkeen.

Vuonna 1969 myös puotinhar-

julaiset pääsivät Liikenne Oy:n

Miin,

sillä kaikkj rejtil linjaa 965
lukuunoftamafta laitettiin kulkemaan Turunlinnantietä. Yhteiset
matkaliput HKL:n kanssa tulivat
tosin käyttöön vasta 1 971 . 1 960lwun lopussa perustettiin vielä
uusi poikittaislinja 78 vuosaari
Konlula-Arabia.
Vuosilq/mmenen vaihteessa jo
olemassa olevia linjoja lalkettiin
rakentamisen edistyessä. Vuonna
1970 linjaa 94K latkettiin KontuIankaaren päähän ia 1971 ialkettiin 94 [4ellunmåessä vähån pitemmålle. Saanåtunturintien steyksen lähelle. Karujäriestelyjen
muuloslen iohdosta linia 98 vartiokylässå siirryi reiti e Kukkaniityntie-lnkeroistentie-KMportintie
-Sorahaiuntie jne.

Vuodet 1972-73

ottaa oppilaita Vuosaaresta, vaik-

Vuonna 1972 tuli liikenteeseen
vain pari mlutostia. Uriena erikoisuulena esitelliin koululaislinja
503 Vuosaaresta $måisten kautta Pitäjånmäen teollisuusalueelt€.
Linjalla oli pari vuoroa päivässä ja
se oli pääasiassa tarkoitettu palvelemaan Et€lå-Haagassa sijainneen Suomalaisen Yhteiskoulun
vuosaarelaisopp laila. HKLIIå oli
vastaavanlainen linja 502 iilyllypurosta- Toinen reittimuutos oli Vesalan liniojen 97 ia 98lyhe årninen.
Uusi päåtepysäkki oli nyt Tuuld(ahnriellä.

Vuosi 1973 oli sitten useiden
mulrtosten aikaa. Helsingin keskustan koulujen aleltua kåtsä oppilaspulasta, sii6i osa niistä toirnintansa esikaupunkialueille.
Nåin päätti tehdå myos Tehtaanpuiston yhteiskoulu, ioka aikoi
muutiaa Vuo€aareen. Se alkoi io

ka vielä toimikin keslostassa ja
siksi tarviniin laasen uusi koululaislinia. 4. rnaaliskuda aloini kulkunsa linja 504 Eira-Vuosaari. Sa-

mana påivänä jåiesletliin myos
Vuosaaren liniat 96 ia 965 uudelleen. 96 siinettiin kulkerman Vuo
saaren siltaa ja edelleen Vuosaarentietå Porslahderfielle. Uusi

piåätepysäkkj oli Niinisaarentien
dsteyksessa. 96s lyhennettiin siten, ettå paåtepysåkki oli nyt Kallvikintien ja Mustalahdentien risteykses€ä.

Huhtikuun puolessa välisså
uusiniin puolEtaan Mellunrnäen
linjastoa. Alueen rakentaminen oli
raas edistynyt F liniaa 94 jatkeniin

pitemmälle; nyt Kaunispääntielle
asli. lämä tapahtui 15.4. ja 16.4.
aloitti vielä kaksi uutta ruuhkaliniaa. 974:n läl|röpaiklG o{i Hakaniemessä, josta se aioi suoraån
Itåvåylåå Melunmäkeen Pallas-

tunturintielle asti. Toinen uusi linja
97S lätlti Snellmaninkadulta Senaatintorin läheltä ia kulki sitten
loppumatkan 94:n tapaan Kontulan kauna Mellunmå(een Kaunispäåntielle. Wöhemmin 94 ja 97S
siirtyivät uuteen silmukkaan llåväylän risleyksen tuntumaan. Toukokuun alusta linjan 78 reittiä jatkettiin Arabiasla el€enpåin. Vuosaaresla oli nyt suora yhteys Alppihan asti.

Seuraava suuri muutospäivä
oli ensimmåinen lokakuuta. Uudet
linjal vailonivat Kodulassa ja Ve-

salassa. Kotikonnudielle perusteniin uusi linia 94A ja Kontulan
låpiVesahan alkoi aiaa ruuhl€-aikoina 97V. 94V mudettiin ruuhl€linlaksi, muina aikoina Naapurinrielle pääsi uudella Puotinhariusta
låhtevällä linjalla 94N. Jo tuolloin
siis lopelottiin suoia yhteyksiå
keskus{aan; ei tosin kovin hyvällä
menestyt6ellå, kuten vuofta myö-
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hemmin jouduttiin toteaolaan. Yksi linja lopetetliin kokonaan, se oli
97 Rautatientorijr4ellunmäki-Ve-

elokuussa, kun 5.8. alkoi linia 96
ajaa telakalle asti. Yöliikenteesså
ajettiin lunnuksella 96N enliselle

paålinia, ioka ensiksi oli ollln 70,
sitten 98, sitlen 97, oli nyt 90. Toi-

sala.

kääntöpajkalle.

tunnukseks€en 94T.

Linjatunnuksia yritettiin selkiyt-

tää. Selkeydestä

ei

kuitenkaan

aluksi voinut puhua, kun yhden
Vuosaaren linjan tunnus siinettiin
toiselle Vuosaaren linjalle. Näin
kuitenkin tapahtui ja Vuosaaren
lGllvikin linjasta ruli 98 (ent. 96V)
ia 96S muuttui muotoon 96V Vesalan påålinjasra tuli 97 (ent. 98).
Vuodst 197/F75
Valmet Oy:n uusi laivatelakl€
Vuosaaressa valmistui la sinne
tarviniin bussiyhteyksiå. Ensimmåinen näistä oli vuoden 1974
alusta aloinanut uusi ruuhkalinja
965, ioka kulki Kruununhaasta
Puotinhariuun ja edel,een Kaltuikintien kautta tehkalle. Kokopäiväinen yhteys tuli kuitenkin vasta

Mellunmåen Neulakelliontie

rauhoiteniin
.16.10.,

bussiliikenteeltå
kun linja 78 siinettiin Mellunmåedielle.

nen Vesalan reiru 97V sai uudeksi

Vuoden 1975 ainoa muutos
koski Mellunmäkeä. Maaliskuun
alusta sai Mellunmäen päälinja 94
uudeksi numerokseen Vesahn linjaha vapautuneen 97:n.

Bussinvailfio kesken malkan ei

koskaan ole ollut matkustajien

Vuosi 1976

suuressa sucsiossa ja näin oli asia

myös Naapuri iellå aswien kohdalla. Sikålåiset ihmiset mieluurnrnin kåvelivål koliinsa muilta Kontuhn linjoilta, kuin ettå olisivat

vaihtaneet Puotinharjus$ kotiovelle menevåän autoon. Niinpå
hyvin kevyillä kuormilla ajanut linja
94N påälettiin lopettaa lopprrvuodesia.

Liikennelaitos yrini yhtenäiståå
linjatunnusten kiriaimistoa silen,
että samalla kirjaimella ilmaislaisiin aina samantyyppistå poikkeamaa påäiniasta. Emånmukaisesti muutettiin jålleen 30.1. linjalunnuksia seuraavasli:

Rautatientori-Kontula (Kotikonnuntie) ennen 94A, nyt 948

Vielä vuoden viimeisinå viikkoina ldusaniin

vesalalaish laas linja-

tunnusten selkFEmisellä. Alueen

Rautatieniori-Kontulankaari €nnen 94K, nyt 94
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78 Vuosaari-Toukola-Älppila
90 Rt-Vadioryä-Vesala
944 Rt-Kontuh

96V Rl-Vuo€aari (lGlMkintie)
97 Rt-l6ntulaj,r€llunmåki
97A Hal€niemi-Mellunmäki
97S l(uununhaka-Kontula-.lvlellunmåki

(Kotikonnunrie)

94K Rt-Kontulankaad
94S Rt-Konruh (Keindie)
S4V Rl-Konluh (Naapudntie)
94T Flt-Kontula-Vesala
96 Rt-Vuosaari (Porslahdedie-TelaklG)
96N Rl-Vuosaari(Porslahdentie)
965 Kruununhaka-Vuosaari (lGiMkinlie-Tehkka)

98

Rl-lvlellunkldå-Vuosaad(Uutelantie)

5c3 Vuo€aafi -isömåinen-Pitåjänmäen leoll.alue
(ei ka.tassa)

504 Vuosaari-Eira (ei kanassa)
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/ Helko) vm. 1959 Rautatientoi a tähdössa linja a
965 Vuosaateen. Kuva Kistet Engbery 196Glwun lopu a.

Auto 40 Uolvo 8635

Hakaniemi-Mellunmäki ennen
974, nyt 97V

'i.

maffaskuutia lopeteniin linja
504, kun Tehtaanpuiston Yhteiskoulu muutti Vuosaareen.

t97ti häkerkus alkaa
hahmottua ia pikaliniat tulevat

lä.

Pitkäaikainen kädenväåntö sii-

€kennelaanko itäinen alue-

keskus Puotinharjun ia Myllypuron

vai Puotinharjun ja Marlaniemen
våliin oli ratkennut tålhmmåisen
vainoehdon hyvåksi. Niinpå

970-luvu n puolivälisså oli aloitet
tu alueen rakennustyöt. Ensimmäsenå tehtiin entisten Nymanin
1

pettojen halki kulkeva viivasuoE
Kauppakartanonkatu ja sitten alkoivat ensjmmäislen asuintalojensekå Citymarkel-tavaralalon rakennustyöt.

RAIIO I '19S6

Vuonna

l9Z

ensinmäisel

asukkaat jo asuivat kadun vanella. Alueen ensimmäinen bussiyhleys oli HKL:n ruuhkalinia 91V ioka 1. helmikuuta laitettiin kulkelGuppakartanonkadun
kautta. Mutta jo 7.3. tarjottiin itäkeskuslaisille kokopäivåinen yhteys, kun Liikenne Oy:n 96V alkoi
myös kulkea entisillå Nymanin

maan

mailla.

Vuonna 1978 toteutettiin

1.6_

suuri itä-Helsingin linjojen uudetleenjårjestely, joka vaikuni huomatlavasti myös Liikenne Oy:n lin-

iastoon.
Kolme linjaa lopetettiin kokonaani
90 Ramatientori-Varliokylå-Vesa-

Vuoden 9// toinenkin muutos
kosketti vuosaarelaisia 96V:n
käyttåjä, sillä 28. maaliskuuta

la

1

abini Liikenne Oy:n ensimmäinen
pikalinja. Linjan tunnus oli 96X ia

94V Ralrtatiemori-Kontula-(Naapurifiie)
g7V Hakaniemi-Mellunmåki

se ajoi pääasiallisesti 96V:n reittiå,

rnutta ei Vuosaaren jälkeen pysåhtynyt kuin vasta Hakaniemes
sä

Linjan 94S lähtöpaikka siirreniin
päiväliikenteessiå Kasarmitorille,
illaisin ja viikonloppuisin se aloi
edelleen Rautatientorilta, muna

Autot 121 Uolvo 86 /Wiints 3) vm. 1966 ja 148 (Votvo BSB /Wjinag)
vm. 1967 Mellunnåen påäterysakila. Kuva Peftti Leinomäki 50.5.1926.
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Itäpaketin jålkeen ei reittejå larvinnut korjailla ollenkaan wonna
1979. Seuraavana vuonna muutoksia oli jo muutama. Ensimmäinen uudistus oli erikoiskiemuraversio linjalle 95. Sen lunouksena
oli 958 ia se kiersi normaalin 95reitin lisäksi vielå Konlulan kåufle
Tätä versiola ajoi pelkäståån Liikenne Oy. (HKLllä olioma muunnoksensa 95S Kasarmitorilla Varliohaiuun.) Muutospäivä oli 31.3.
lmeisesti samassa yhteyde^ssä jåi
948:n Porttitien lenkki pois, kun
numeroa suurempi "bertta" tuli tilalle. 95 / 958 / 95N oli muulen
ainoa Liikenne Oy:n linjoista, joka
silloin pysähtyi lGisaniemen pysåkillä. Syynä oli tietenkin se, enå
myös HKLajoi linjaa 95 /95N.
I

Ano 273 (Volvo 858/lMina K-200) vn. 1976 Melunnåentie å linja a 78.
Kwa Kmmo lvkndet v. 1 987
nyt tunnuksella 944. Linjalle 948
luli lisänä Karjatanhuanpolku-Humikkalantie-Portlitie -lenkki.
HKL:n linia 95/95N (RautatientoriVarlioharju) jalketliin Vesalaan asti ja osa vuoroista tuli Liikenne
OyJle.
Linja 97 siirrettiin kulkernaan Puotinharjun iålkeen suoraan llävåylåå Mellunmäkeen. Paälepysäkkj
siirtyi Pallastunturintien päähän.

Unja 98 muuteniin ruuhkaliniaksi.

se siirrettiin kulkemaan Vuosaaren slllaa la VuosaaGntien kauna

Myos uusia linjoja tuli ia lisäksi
perustettiin uusia rinnakkaisve.sioita. Uusi linia oli 90S, joka kulki
Kasarmitorilta Naapurintielle tehden myös 948:n tapaan kiemurat
Humikkalantien-Portthien kauna.
uusia versioita tuli linlalle 78- Tunnuksella 784 ajefliin Vuosaaren ja
Kontulan väliä arkisin päivällå ja
viikonloppuisin. Alppjlasta saald<a
ajettiin myös muulama vuoro Vuosaaren telakalle tunnuksella 78T.

Itäpakettiin kuului vielå kaksi
uutta pikavuoroa: 94X Bautatienlodlta Kontulaan Keinutielle ja 97X
Mellunmåkeen.

Leikosaareniielle.
Keinutielle aieftiin vielä vuonna 1985 myds puolrtuistikllEtolla.
Auto 212 Uolvo 857 / Wiina M-303) vn. 1983 Kasarmitoti a linialla 945.
Kwa Perlti Leinomäki 11.4.1985.

Kolmas muulos koskj ljnjoia
965 ja 97S, jotka lairettiin kiertä-

mään Sahaalankadun
'19.1t.
'I

981

kautta

-€2: Metro låhestyy

Syyskuun alussa 1981 päåtettiin kåäntää osa linian 96 vuoroista
Porslahdenliellå myos päiväsaikaan. Nämå vuorot saivat takaisin
tunnuksen 96 (ennen 96N) ja lela-

kalle aiettiin nyt tunnuksella 96T.
Tämä sekå linjan 503 lopettaminen 28-5.1982 olivatkin viimeiset
reittimudokset pitkään aikaan, jo!
ka eivät olleet sidoksissa metroon.
Metron rakentaminen edistyi ja
junat jyslryttivär radalla edestakaisin mm. hiekkasäkkilastissa. Vuoden 1982 ke$åkuussa alkoi metro
klljettaa matkustajia Hakaniemen
ia ltäkeskuksen välillä. Heinåkuun

alusta metro a,oi jo sitten Flautatientorille saakka. lällä ei kuilenkaan vielå ollut vaikutrrsta bussireitteihin, vaan ne ajoivat metron
rinnalla keskustaan.

Varsinaisen

metroliikenteen

aloituspäivä oli 3. elokuuta 1982
(avajaisjuhlallisuudet tasavallan
presidentin iohdolla olivat edellisenä päivänå). Tämå päivä vaikutti
bussiliikerneeseenkin sen verlanettå Liikenne Oy:n linjoista 90S,
94, S4A, 948,
10

94S,94196,

96T ja
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98 siinettiin kulkemaan Kontulan /
Vuosaaren suunnassa ltåkeskuksen metroaseman kåutta.

Elokuun lopussä 1982 paåttyi
Liikenne Oy:n mahtavin aika ltä-

96X Rautatientori-Vuosaari (Kall
vikintie) PIKA

i

97

Rauätienlori-Puotinharju-

MeUunmåki

Helsingissä.

97S Kruununhaka-Sahaajankatu-Konlula-Mellunmäki

Itä-Helsingin linjasto 30.8.1982

97X Rautalientori-Mellunmäki
KA

s€akka:

78

Vuosaari (Lokitie)-Konlula-

Alppila

784 Vuosaad

98

Pl

Rautatientod-Puotinharju-

Vuosaari (Vuosåarentie-Leikosaarentie)

(Leikosaarentie)-

Kontula (Ostostie)

Liitynlåliikenne alkaa

78T Vuosaaren tehkka-KontulaAlppila
g0S Kasarmitori-l<ontula (Pornftie

-Naapurintie)
94 Rautalientori-Kontulankaari
944 Rautatientori-Konlula (Keinu-

lie)

948 Radatientori-Kornuh (Kotikonnuntie)

94S lGsarmitori-.l6ntula (Keinulie)

Linjan 97 lättöpaikka siirtyi myös
Itäkeskukseen, muna vain påivå-,

a- la

viikonloppuliikenteeesä.

Ruuhka-aikoina ajeft iin edelleen
keskuslaan.
94S m uunui ruuhkaliniaksi ja siirtyi
kulkemaan Liisankadun-Hakaniemen sillan kautta.

Linjat 96 ja 96V muufluivat yölinjoiksi uusilla tunnuksilla 96N ia
90N.

Linjan

95 reitti

Metroliikennenä suunnitehaes-

sa oteltiin myös huomioon nahdollisel häiriöt iunaliikenleesså h
niiden vaikjtus liiryrnäiikenteeseen. siksi pidettiin tärkeånä, enä

Uudet reitit olivat tehokkaita heilurilinjoia keskuspaikkanaan ltäkeskuksen melroasema:

koko syöttöliikenleen hoitaisi HKL,
jotta kaik d syöttöbussit olisivat saman radiopuhelinjårieslelmån pii-

90 Vuosaari (Kaltuikintie)-ltåkes-

rissä. Suunniteltiin ketjureahio,

904 Vuosaari OelaklG)-ltäkeskus
([4)-Kor ula (Keinutie)

lossa Liikenne Oy:n bussit siirtyvät
idän liikenteqstä koillis-Helsinkiin,
STA:n busseja siinetäån koillisesta luoteis-Netsinkiin ia HKL:n liikennettä vaslaavasti itåån. Näin
wootasapaino yhtbidon kesken
Frysyi suurin piirtein ennallaan.

kus (M)-Kontula (Keinutie)

96 Vuosaari (Porslahdentie)-ltåkeskus (M)-Porttiie-Vesala

LMksiajettiin muutama vuoro häkeskuksesta Vuosaaren telakålle
tunnuksella

T Raulalientori-Korduh-Vesda

94X Bautatientori-Kontula

(Kei-

nutie) PIKA
95 Rautatientod-Puotinharju-Vartiohaiu-Vesala (HKL:n kansså)

958

Rautalientori-PuotinharjuVartioharj u-Kontula-Vesala

95N

Rautatientori-PuotinhaduPuotila-Vesah (HKL:n kanssa)

96

Rautatientori-PuolinhaduVuosaari (Porslahdentie)

965

Kruununhaka-Sahaajankalu-Vuosaari (Kallvikintie-Telak*a)

96T

Radatientori-PuotinharjuVuosaari (Porslahdentie-Telakka)

96V

Radationtod-KauppalGrtanonkatu-Vuosaari (KallviKntie)
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Puotinhariussa

muuttui samaksi, kuin 97llä (Vanhanlinnåntiehå nykyisen Brahelinnantien kautta ltävåylälle).

96I

Vaild<a aivan aluksi liikennette

ei vielä HKLlle siinettykåän, pienemyi Liikenne Oy:n autotarve

syysloussa jo l)nkin venan herrosaikoien lyhenryesgä siinynäessä lii\nräliikenteeseen. Monia linioia myös lopeteniin .io iåssä vaiheeSsa.

Kontula, Vesah,

pohjoinen

Vadioharju s€ke Vuosaari olivat
nyt siis lähes kokonaan liityntåliikenteen varassa myös ruuhka-aikoina, kun taas mellunrnäkelåisel
pääsiväl ruuhka-aikoinakin suoraan keskustaan ia vielåp.ä myös
pil(alinjalla.

1.9.1982:

Nän oli liityntäliikenne käynSeuraavat linjat lopetettiin: 90S,
944, s4T, 94X, 95B,96Tia 96X.
Linjqen 94, 948, 95 ja 98 låhtö
paikka siirtyi yöliikennettå lukuunottamatta Rautatientorilta ltåkee
kukseen.

Linian 95 paåtepysäkki siirtyi
Tuuld€larnieltå Humikkalantielle
Kodulantien risteykseen ia liikennöinti liirtyi kokonaän Liikenne
Oylle. 95N ajoi edelleen Tuukkalantielle, mutta senkin hoiti Liikenne OYyksin.

nistynyt ja rnatkustajar nyreissåän.

1983: Linioiån siino HKL:lle

all€a
Kesiäkuun ensinrnåisenä 1 983
alkoi liniojen siino Liikenne Oyltä
HKLlle, Tässa vieki tista linjoista
ennen siirloja.

31.5.1983:

78

Vuosaari (Lokitie)-Kontuta-

Alppila

'11

784 Vuosaari

(Leikosaarentie)-

15.4.'1985: 94S lopeteftiin. Jäljellä
enää 96, 96N ja gOS.

Sitten alkoi tapahtua:

Kontula (Ostostie)
'1

.

kesäkuura: Linjat 95, 95N, 97

ia

78T Vuosåaren telåkkå-.1(ontulaAlppila

97S siirtyivät HKLlle. Lisåksi pika-

90 Vuosaari (KalMkintie)-ltäkeskus (M)-Kontula (Keindie)

Liikenne Oyllå vielä jåljellä 90,
90A, 90N, 94, 948, 94S, 96, 96N,
96S, 96T Ia 98 sekä tämån 90-

904 Vuosaari (TelaklG)-ltäkeskus

Linjan 965 reini siirtyi 16.4. Vuosaaren suunnassa Pohjoisrantaa
pitkin kulkevaksi. Linjaa ajeniin
vain yksi vuoro aarnulla ja itapäivällä

linia 97X lopeteniin.

sarjan ulkopuolella 78, 78A,

78I

Lokakuun alusta 1 985 noin puolet

(M)-Kornuh (Keindie)

linjan 96 vuoroista siirtyi HKLlle.

16. tammikuuta 1984: 90, 904,
90N Rautatientori-Vuosaari (Kallvikintie) (yö)
94 lräkeskus ([,])-Kontulankaari

94

Rautatientori-Ko ulanl€ad

(vö)

948 ltåkeskus (M)-Konruh (Koti
konnuntie)

Jåljellå olisiis enåå Tuolikas" linja
gdN, sekä kahden vuoron linja
965 (sekå 78).

90N ia 96T siirtyivät pois.

Liikenne Oyllå vielå go-sarjasta
94, 948,94S,96, 96N, 965 la 98.

Viimeinen päivä

liityntiiliikent essii

2. toukokuuta annettiin liityntäliniojen yöversioille N-tunnus. Poikkuitenkin 948.
keuksena
g4gN-yhdistelmåå ei olisi saatu
adojen kilpirulliin ilrnan hankalia

Uudenvuodenaatto 31.12.
1985 oli viimeinen paivä, jolloin
punakeltaisia busseja ajoi syöttölinjoilla Vuosaare.ssa. Vuoden
1986 alusta 965 s€kä loputkin
vuorot linialta gdN siirtyivåt HKL:n
sinisille busseille. Näin olivat Liikenne Oy:n ajot merron liityntåliikenteessä påättyneet. Linjasto oli
siirtynyt koillis-Helsingin suunnalle ja ainoaksi itå-Helsingin liniaksi
jäi 78 rinnal4Giwersioineen.

oli

lisåtoirnenpiteilä.

948 Rautatientori-Koniuh

(KotiLiikenne Oy:tå tåmä N-uudistus ei
enåå paljoa koskenut, sillå suurin

konnuntie) (yö)

94s Kasarmitori-Kodula

(Keinu-

tie)

95 häk€skus (M)-Vadioharju-Vesala (HumildGlantie)

95N

Rautatientori-PuotinharjuPuotila-Vesah [fuukkalantie) (yö)

96 Vuosaan (Porshhdentie)

-

keskus (M) Porttitie
Ouukkalantie)

96N

-

-

osa muutoks€n kohreista oli jo
HKL:llä. 94 ja 948 olivat ainoat ia
kun 94Btä ei muutettu jäi iäljelle
vain linjan 94 yöversion muuttuminen muotoon 94N. Muutoksen iäF
keen edellä oleva lisla jåliellä olevista g(Fsarian linjoista olisiis: 94,
948, 948 0/ö), 94N, 94S, 96, 96N,
96,9 ja 98.

ltå-

Vesala

Rautatientori-Puotinhadu-

Vuosaafi (Porshhdentie) (]o)

96s

Kruununhaka-Sahaajankatu-Vuosaari (Kallvikintie TelaklG)

96T ltåieskus (M)-Vuosaari Oelald€) (vain pan vuoroa)

-&7.80E e+r

Ja siinol iatkuivat:

1.6.1984:94 ia S4N siirtyivåt
HKLlle- Jåljellå vielå 948, 949
0lö), 94S, 96,96N la s8.

lj

1 .9.1 984: 948 ia 98 siinyivät. Jåliellå enää 94S, 96, 96N la 965.

trt l drih

97

97S

Kruununhaka-sahaaiankalu-Kor ula-{vlellunmäki
97X Rautatientod-Mellunmäki PlKA

98 itäkeskus (M)-Vuosaari (Vuosaarentie-Leikosaarentie)
12
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HETSINCIN RAITIOTEIDEN
AJ OJ O HTOVE RKKO

600 VDC
KÄPYTÄ

Pohiringn aluevafuomo:
Ko Kdskela
Eteläinen aluevalvomo:
Er Erottaia, ,(/ Kållio, ,(/'l lGmppi, Kf tG€armitori,
Kr Kruununhaka, M/ Meihmi, 7io tööiö, y/ Vallila

Pfiru

- HUOPAIAHTI

MUNKT(NIEMI

Jaksoerotinauki -l
Jaksoerotin

F

kiioni -O-

Alovina on nolhttava aina
jaksoerotinta alitettaessa.

KATA'ANOKI(A

Kwa HKL
SALI ISAARI
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PAATE PYSA KKI
'Tbtäninen ei ole ninkään arvoisla,

KOKOUSKUTSU
Suomen Raitiotieseura ry:n säån-

tömåäråinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 11, helmikuuta
klo 14.00 Raitioliikennemuseon
kokoustiloissa. Sääntömäåräisten
asioiden jålkeen alkaa €itiovaunu- ja kaupunkiliikenneaiheisen
tava.an huutokauppa. Etukäteis"
tutustumista vanen on liineenä
alustava myyntiluettelo. Huudot
maksetaan kåteisellä. Voit myös
itse tuoda jotain huudettavaksi,
soita newot puheeniohtalalta.
SRS:n provisio on 15 %.
KEVÄTAJELU
RAITIOTIEJUNALLA JA

[tUSEOBUSSILLA
Sunnuntaina 21. huhtikuuta lär-

jestetåän perinteinen kevåtajelu
koko perheelle. Lähtö ldo 11.00
Koskelan raitiovaunuhallin pihalta.
Linjalla 15 on tållå kertaa Kadan

teliiuna vetovaununa ainoa siihen
työhön nykyäån teknisesti kykenevä HM V -vaunu nro 14 (Karia /
Slrömberg 1959) peråssåän HP ll
-vaunu nro 505 (Karia 1958). Ajelureitti on iälleen mielenkiintoinen.

Helsinkilåisellå upealla museobussilh tehdään päätteeksi kierros lähiseudulla. YhleismatlGlippu

maksaa 40 mk ja se maksetaan
vaunun rahaslajalle. !!€IkiGe3je:
lupåivä nyt kalenteriisi. sillä täslä
aielusta
enäå mvöhemmin
muistuleta.

ei

tioliikennemuseoon ja erinåisten
muiden (ulkomaisten) raitiotiemuseoiden ja museoraitioteiden s!
säänpååsyihin ja vapaisiin matkoihin. Pohioismaisista paikoasta voi-

daan rminita mm- paikallislen
seuroien yllåpitåmät kohteet, ei
kuitenkaan liikennelaitosten omat
museot. Esim. Tukholman museoraitiotiellå (linja 4 sitå voi käyttåä,
munå ei sikålåisessä Raitiotiemuseogsa,

Viime maraskuussa pidettiin
syyskokous Suomen Tudstiauto
Oy:n kokoustiloissa Ruskeasuon
vadkolla. Siellå lUustuttiin varikkoon sekå korjaamoon, kuultiin
mielenkiidoinen katsaus senhetkisestä tilanteosta kilpailutlarnisessa ja perehdyttiin myös yhtön
uusimpiin linja-autoihin. Museobussi Bissing / Enmelmann oli
myös kiinnoslava nåhtävyys eikå
ole poissuljeltu, että joskus voisimme sillä myös liikkua. STAlle
vielä kiitokset mielenkiintoisestatilaisuudesta.

Kokouksessa, johon osallistui
yli 30 jäsentä, päåret in pitää jåsenmaksu v 1996 entisellåån sa'
dassa markassa. Johokuda on v.
1996 muuten sarmnhinen kuin
aiemminkjn, paitsi ettå varajåse
neksi valittiin Daniel Federley.

Kåytännön havaintona huomautetaan: mikåli muutafte, niin
lähettäkää uude-sta osoitteestan-

JOHTOKUNTA TIEDOTTAA

ne ilmoitus seuran postilokeroon

Lehden mukana on ensimmäistå kertaa jäsenkortti, johon

postoisla saatavalla maksuttomalIa ilmoituskonilla. Jos teette posliin jonkinlaisen yleisen muuttoil-

pyydelåän me.kitsemäån oma nimi. Kortti on voimassa vuoden
1996 ja se oikeunaa ilmaiseen sisåånpaåsyyn mm. Helsingin Rai-

moituksen, se ei tule seuran lietoon, koska Raitio-lehti ei ole (ainakaan toistaiseksi) postaalisesti
lehti, vaan toisen luokan kirle.

14

Jåsenmak"sun maksamisesta
muistutetaan, ett.å såäntojen mukaan se pitää maksaa loukokuun
loppuun mennessä. Viime wonna
on jättänyt maksunsa hoitamatta
noin 10 henkeå. Ja siitäkin hlolimatta, että heille on lilanteesta

huomautettu edkseen kirjallisesti.

Råstilåinen

ei

luonnollisestikåån

saa Raitioita (edes tätå) ja tarkasteluaiankohta on siis aina toukokuun lopussa. Kahden rästimak'
sun iälkeen sääntojen mukaisesti
jäsen ihan oikeasti erotetaan. Eli:
on reilumpaa meilä lätå hommaa
vapaa-alalla pyörittåvä palkattornia työntekiiöitä kohlaan, että jos

aiol maksaa iåsenmaksun,

niin

leel sen silloin kunon sen eikä -iai

ios haluat velkutelh maksamisen
kanssa ja aiheuttaa sitå kauna turhaa krjeenvaihloa la seuranlaa
tuon lakia, niin harkitse tekoasi.
Meilläkn olisi mielekkäåmpää tekemistä. Ja asiaan: Lehden välisså on tämån wodenjäsenmaksun
maksamista vaden maksulåppu,
täydennä se vain omalla nimelläsi
ja hoida asia aioissa kuntoon.
SRS kiina,ä ja lekee parhaansa,
jotta jäsenet olisivat t),)/tyvåisiä.

Lopuksi muutama sana koskien Päåtepysäkkiä ja sen uutistar
iontaa: on epäilty ja ihmetelty, ettå
asiat, joista kerrornme, ovat vålillä

tarkkuudeftaan trMaalia. Useinhan niin onkin; suurten uutisten
kedominen sekä sekaan heiteq
nippelitiedot sekoinavat palstan
niin, että siinä on eloa. Koskaan ei
tiedä, mitå seuraavaksi tulee. Siitä
olemme myös saaneet kiitosia, et'
tä palstallelaltioidaan pienempiååkin tietoa, jota ei muualta tule kos-

kaan löylärnään. Joskus iokin toteamus voi palstalla olla myös
subiektiivinen, muna havainnot
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oval aina losia. Jos mielestäsi jokin seikka kaipaa mielestå€i tarkernpaa selitystä, niin keno siitå
paremmat lietosi: loimiluksemme
joutuu hankkimaan uulisensa ai-

van samoin keinoin kuin muukin
media, eli emme våitå olevamme
viimeinen toluus. Saatat tietää
Pnkin asian paremmin kuin me,
mutta meidån lehtävåmme onkin
saada myös Sinut aktiiviseksi
Pååtepysäkh-avustajaksi: toivot
tavasti onnistumne.
LINJAT

Merisotilaantorin tulovaihde
Katajanokalla on muulettu €hkökayttöiseksi ja se otettiin käynö6n
24.11.1995 klo 13.

"Liisankadun"

Snellrnaninkadulla

raitlopysäkit

on

siinetty
16.10. Liisankadulle. Pysäkit ovat
koroteletut ja levenneM sekä niitä
käFEä myos linja 18.
YT:n suunnan 2 vaihde (iskun-

vaimenlimella varustettu) on saanut jatkoa eli toinen samanlainen
vaihde on nyt Siltasaarenkadun ja
Toisen linjan sekä Ponhaninkadun
ristoyksen vastaväiMe suunnassa 1. Vaihteen kååntökonelston

valmistaja on saksalainen Hanning & Kahl, HKL:n raiakodaamo
Koskelassa valmis{aa vaihteet ulkomais€sia raakameriaalista. Kokemukset oval olleet rnyönteisiå ja
vail eita tilataan lisäe. Kielien ja
vålirautojen kuluminen on olennaisesti aiempaa våhempä4 vaihleen kääntyarsä hitaahkosti myös
vaunut kulkevat pienemmällä nopeudella vaihteessa. Hinta on ailGisempiin nähden alhaisempi ia
kestoikå pidempi. Tallinmssa on
myös ensimmäisenä entisen NL:n
alueen paikl€kunnista otettu käyttöön sanalla kååntökoneislolla
varustettu vaihde.

oli

Merisolilaantorin påätepysäkki

koroleltavana loppusyksyllä.
20.10. lähtien se roimii kto 22-2
aikana va,n ,inian 4 välipyq.åkkinä,
seisonta- ja låhtöpysäkki on kääntöympyrän jälkeen Merisotilaankadun ja iratruusinlcdun risteyksen kohdalla. Parin kuukauden jälkeen 20.12. linjan 2V uusi purku-
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pysåkki muutettiin Merikasarminkadulle ennen Matruusinkatua. 2V
ei enäå käytä linjan 4 pysakkiå
Merisotilaantorilla. 2Vn nousupysåkki siirtyi silmukan jälkeiselle
neloslinian "yöpäåtepysäkille", iota linja 4 ryhtyi myös nyt kayttåmäån välipysäkkinä päiväliikenteessåkin.
Linjan 22 myöhäislåhtojen reini

on muuflunut viimeksi

5.6. t995:

(Vetudtle) - Poslinaival - Metsäläntie - Veturitie-Pasilankatu-Pasihnsiha - Ratapihantie - Aleksis.
Kiven katu - Fleminginkalu - Hel-

singinkatu-+lämeentie 33 / Vilhon-

Linjojen 23 ja 23N reini muunui
.1.1996. Uusi reittiosuus: -Viipurinkalu - Savonkatu - Ratapjhan1

tie-Pasilansilta-Pasilankalu-.

Vuodenvaihteesta luken linia 78
alkoi poik€ta Mellunmåen asernalla mennessään Vuosaareen.

HKL:n pohroison bussiliikenneyksikön eli Koskelan varikon linia-outovuorot 1.1, 1996i
YhteerEä liikenteessä 79 autoa,
ioista nivelaulola (N) 25 htia maralia (M) 10 kplvakiovuorot, 44 autoa

vuorenkatu ja vice veFa. Linian 22

myöhäislählöjen'liikennöintitapa"
riippuu hieman kulloisestakin kuiietlaiasla. Postikeskuksen suunnasla jotkut lähtenevät aikatau,uajan mukaan llmalan seisakkeen
(2) pysäkiltä ja

iolkul "Posti 2'

+y-

säkiltå. Edellinen lienee oikea tapa, mutla jälkimmåinen Sömåisten metroyhteyksien kannaltå parempi.

Vantaalla alettiin 6.11. liikennöidå ns. palvelulinjola Maninlaaksossa sekä Myyrmäessä.
Maninhakson linla (iryyrmåh,

- Louhela - KivimäkiMartinlaakso, RaappavuorenrinPaalutori

ne) ajetaan Nurmijärven Linjan 1 2

hengeo

Fapidi-pikl(ubussilla,
lryyrmäen linja (Kaivoksela, tGivosinteentie - Louheh- Myyrmåh-R4atorppa - Koiwvaara-Påhkinärinne-Varisto, palveldalo) 17
hengen Pikkuoiq/öussilla. Liniien
tunnuksina on sydän, Mrl:n linialla
punainen ja lvlyr:n sininen. Linjat
käyttävåt reittiensä alueilla tavallisia pysakkejä, joissa on liniatunnuksena sydän. Liikennöinti mape kolme vrroroa suuntaansa.
Normaalit liput kelpaavat autoissa.
Sellaisilla alueilla, joilla ei ole tavallista bussiliikenneltå, autot voi
viihta pysähtymåån misså haluaa. Ltnjakokeilu kes{äå vuoden
'1996 loppuun.

Linjojen 13 ia 21V keskustan
päåiepysåkit palautettiin 30.11.
pååpqstin edustalta tal(aisin

ma-aukiolle

As+

linh: wotot
17 . 34o, 341 , 342 M. 343-346
55 / 554 : 353M-358 tv

64i

7M-372M

654 : 375N-3At N
71 i 386, 387M, 388M. 389-392
73 i 309-312
77 | 394-397

778 | 398, 399
osN | 32t

ruuhkavuorot 35 autoa

| 680, 6A1
50: 610,611
54 i 600N,601N
55: 605 M
saB i 614,615
64 | 626N
64S. 61H22
65Ai 629N-632N
17

71 : 640,

U1

7151 634-639
73 : 675 N-679
77 i 672
779 | 650, 651

N

METRO

Loppusyksyn aikam on ollut
jälleen wokralla Oy VR-Rata
Ab:n tukemiskoneita- Pitkåmatkai-

sin vierailiia saapui kuitenkjn ltaliasta 3.'i2. Speno lntemational
(Suisse) SA:n kiskonhiontavaunu
RR16M6 saapui Railshipin iunalaulalla Hankoon ia suomalaiset
telit (kusrantaneet Suomen vallio
ia Helsingin lGupunki) vaihdettuaan se al)i metroradalle. Hionta
tapahlui li,kenteen loputtua yöaikaan. Hiomavaunulla oli aluksi
vaikeuksia, sillä erinäisiä !lko15

nevia osia vaunun alustassa otti
kiinni metron virtakiskon tukiräkennelmiin. Ulkonematloki saatiin
poistetuiksi melko helposti.
Jo edellisen Raition ilmestyesoli liikennöimistapäa nuutetlu
lK:ssa. (Ks. Raitio 4 * 1995) Lånnestå tultaessa opastin DG nåyltåä aia-opastena, jolloin Sn 35:tå
siå

jouduaaan ajamaan lyhyemmån
rnalkaa. Ennen poikkeavaa vaihdetta on nopeudenvalvontapiste,
iossa nopeuden on oltava riinävån
alhainen.

Spårakofi 175:n låmmitystä
koetetaan pa€ntaa. Vaunuslahan
poisteniin muutostdisså Empöpat-

teril ja jäljellä on vain vastuslåmmön puhallus sisiåkatosta. Ohjaamossa ja baaritiskillå on talvellakin
låmmintä, mutta muualla ja elenkin käymälåsså on sitten viileåmpåä- Lisålåmmityslaitteet voisivat
olla ehkä ovikoteloisså-

NAc{ailiovaunu nro 11 on ollut satunnaisesli ,injoilla 1A ja 2
14.12.1 995 alkaon koulwaununa
ajomestarin valvonnassa. 15.1.
iälkeen se on nähty normaalissa
ajossa (vuorot 107 ia 108).

KALUSTO

3'1.12.1995 linjalla 15. ldåsså ajelaan vielä jonkinaikaa Sisuilla. Au-

tolla 814 yritetåän

saada

1.000.000 km Låyteen, enåå ei paljoa pur.rtu. Auto 836 on myös kåylösså. Adot 720 ja 970 on tarkoitus såästäå perinneautoina.

Jouluk0ussa vihdoln ilmestyi
LOY:n KAbus numero 131 linjalle
77(S). Rek.nro on GBS-993. Takaovi on erikoinen kaksiosainen
pikkukää öbvi. lstuirniksi on valitlu teåsl(lupat.
LOY 170 (Scania BR86S/Del-

ta CM on hätävara-auto. Nähty
syksyn aikana ainakin kerran aios-

sa, linjalla 74.

Mime vuoden alkukesällå val-

mistui täyskoriauksesta vaunu
105, alkusyksyllå vaunut 106 ia
107.
Nrl+ -vaunu 57 valmislui syyskuussa. Valm istumassa oli loppuvuonna Nrl+ 55 ja 69. Seuraavina
ovat Nrl44 ia 61 sekå Nrll 78.

Nrl+ -vaunuia olivat tammikuussa 1996: 42 (3-95), 45 (11e3), 46 (06-e4), 51 (s-95), s2 (695), 54 (04-e4), 5s (11-e5),56
(e-e4), 57 (e-ss), 58 (10-s4), 60
(1-e5), 65 02-94) ja 69 0-96).
Nrl+ -vaunuissa on jo kaikissa
sarjatuotantoiset kilpilaitteet paitsi
vaunussa 54. Vaunussa 45 ensimmåisenå olleet prototyyppihineet
on jo vaihdeflu uudernpiin, mutta
vaunun 54 parannellul protolaitteet ovat edelleen paikallaan.
Nrl -vaunuissa numeroissa 36.

39 ja 63 on inverfterikåy[öiset

vaihtovinapuhaltimet (raitisilma-,
aiomoottori- ja vasluspuhaltimet).
Syyskuun aikana on vaunuihin
I ja 10 asennettu yksipolvinen virroitin. Joulukuun alussa saksisanka oli enää seuraavissa '1 30

-

vaunuissa: 1,2,3. 12, 13,14ja23.
Viimeinen punaharmaa eli vaunu 75 on myös viherkeftaistunut la

on ollut liikenteesså 15.12.,l995
klo 14.28 alkaen (aloini vuorossa
184).

Lakiasiaintoimisto
Kåmåråinen
&
Korvenkontao
Ky
Pohjoinen H€spedarlåtu 3 B
00260

HEISINKI

Plneln

8718 on saand loppuvuonna
uuden maalipinnan ia veftot ikkunoihinsa. Autossa 8715 on verhot takaoven jälkeisessä ikkunassa. 8726 on myös saanut vefiot
ikkunoihinsa. 8714 nähtiin 20.1 1.
linjalla 98. Havainto on ensimmåinen nivelautosla tållä linjalla.
Edellisellå viikolla oli nivelauto kilvitettynä tålle linjalle, mutta se ei
ollul linlalla.

HKL:n adot 9502, 9503 ja

(90) 440 41a

Telekopio (90) 440 aa7

Vallilan koriaamolla oli
25.11.J995 seuraavanlaisia vaunuja korjaukse$sa: 11 (NAC-vaunun viimeiset viritykset), 12 (täyskorjauksen jälkihuoho), 13 (lelien
vaihto, vaunujen 1-14lelit on sovinu läyshuollettaviksi vuosina
1995-96), 18 {odotti tåyskorjausta), 28 (tåyskoiaus), 44 (koiadvaurioiden koiaus), 48 (sama
syy), 55 (tåyskorjaus / modemisointi), 69 (täyskorjaus / modernisointi) ja 75 (tåyskoriaus).
Sisun siniset bussit oval ajonsa

jo låhes ajaneel:

SAO:lla on nyös keskimoofloribussi 842 (Votuo B10M / Ca.rus
K204 City), jossa ei ole ikkunaverhoia. Joskus 67(X)llä on näkynyl
ent. PTyUilå Linja Oy:n autoia.

Koskelan auto
sunnunlaina

720 oli vielä

9505 tulivat 1.12. t995 Silja Serenaden hyydissä Helsinkiin. Adoja

tuli 4-7 bussin eissä seuraavien
viikkojen kuluessa. Esim. 9504
nähtiin 21.12. lK:n lerminaalissa
koekilvillå. Auto 9502 (SGK-921)
oli virallisesti ensimmäigen kenan

liikenteessä liniaUa 14 vuorossa

503 29.12.1995. Loput (95039522) rekisteröitiin 1.1.1996 ja laitetliin samantien linlalle.

Ruhan autoissa 9502 ja 9503
on vaihteislom nelipo.tainen ZF
4HP600. Adoissa 9504 ia 9505 on
neliportainen Voith. Autoissa
9506-9522 taas on kolmipodainen Voith. Atnois,sa on enimmäkseen 35 kiinteiåtä istuintä, sarjan
loppupåän autoissa kuitenkin 33,
sillå keskioven elupuolella oleva
paripenkki on korvattu kahden

RAIT|O 1 . 1996

hengen

klaff

i-istuimella. Autoissa

on perinleiset kultaisel "amerikka-

laiset" raitiovaunujärjestysnumerol, samantyylinen teksti'Bussiliikenne HKL" ja hopeanharmaa
Wö. Autot ovat edustavan nåköisiä. Niitätapaa linjoilla 23 ja55(A),
mutta myös monilla muilla, vieläpå
kaikilla ilmansuunnilla. Ruhasså
on autot 9502-9507. Koskelassa
9508-9515 ja Varhassa 95169522. HKL:n Scania Maxcien ovi-

Vfi:n omistama Saab / Valmet
Ecobus on vuodenvaihteen kahtapuolen liikennöinyt linjaa 22.
Usea seutuliikennelinja vaihtoi
liikennöilsijåå 1.1.1996. STA/ PKL
otti käyttöön autot 1 26-1 40 (Volvo
Bl0l\4 / Carrus K204 City). Linje
buss Finland ryhtyi ajamaan mm.

Swisaariston suuntaan keltaoransseilla autoillaan. LBF:n uusimmissa takamoottori'Volvoissa
on ovisysteemi 2-2-{ puolimatali-

rol sekå ettå ovijärjestys on harvinaisempi 1-2-1. Vuodesta 1 967
yhdessäkåän TUKL:n täysikokoisessa bussissa eiole ollut kapeaa
etuovea. Autol on sijoitettu edttäin
kuormitetulle keskustalinjalle 3.
TUKL 150 maalattiin viime ke.
såksi siniseksi ja se kulki kesän
ns. museobussina kieffellen Turun
Talvikaudeksi auto on siirretty tinjaliiken-

eri museoiden kautla.

laisia. Autoien etuosa on todellakin matala, sillä etuakselin ja keskisillan välillå eiole la'nkaan istuinkorokkeita eli podeslereita. Suudn

en autojen osalta, matalissa lienee 2-2-1.

teeseen, lehinnä linialle 1 Salama-Lentoasema, varustetluna
tekstein "l\4useolinja kulkee taas

osa tåhånastisista matalista au-

TUKL:n kaksi ensimmäislå rna-

talalatliabussia (105 ja 106) ovat
erikoisia siksi, että nii,lä on jo aikäisemmin kåytö$sä olleet nume-

ensi kesänä". Samanlaisen sinisenä ja samalla linjalla kulkee myös

automatiikka vastaa täysin ruotsa-

toistammehan on ollut matalakäy,
tåvåbusseja.

Finnairin mainoksin varustettuna
TUKL 135. Matala-106 on nytryään Frnidsresorin mainoksena ol-

Scania CN113CLL MaxcL HKL 9506, ensinnäistä påivåå liikenteessä. Kwa Juhana Notdlund 1 .1.1996.

HKL9511 Rafiatientoi a ensimmäisenä liikennepåivänäån. Kwa Juhana Notdlund 1.1.1996.
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luaan vain puoli vuotta TUKL-kellainen. TUKL 133 on Pendolinoväreissä ja se on aseman kautta
kulkevalla linjalla 30. Lisäksi ainakin yksi TLO:n busd on Olvin vå-

Lahdessa Koiviston Autot 274
(H/\A-404) ia 33s (HSB-204) oli'
vat marraskuussa KA:n väreissä,

mutta kylkeen olikin

maalattu

sai

LIPPUTARIFFIT

syksyllä Scania

L113TLL / Lahti 402 -aulot 2132 1 7 sekä vastaavat Carrus City L

-telimatalal 218-222. Lisäksi tuli
kaksiakselinen matala-auto numerohaan 622. iossa on oviiärjestelmå 1-2-1. 622 on tyypiftåän
Scania L113CLL / Lahti 402. Kai"
kissa uusissa autoissa on iåreä
zF-automaatti H P600.
TAKL:n ensimmåinen nivel eli
auto 300 museoidaan KLHS:n toimesla. sinikeltaiset värit pyitåän

palauttamaan

mähdollisimman

pian.
TLO:n V. Randellon hankkinut
yhden Scania N'l13CLL/ Lahli402
-matalalattiabussin (TGM-91 7).

Podn Linjat Oy otti joulukuun
alussa kåynöönså autot 21 ja 22,
Scania N113CLL I Carus l<204
City L. Tammikuussa tulivielä kolmas såmanlainen. PL ajaa näillå
matalilla busseilla mm. Reposaareen, jonne on linja-autoasemaha
matkaa selvåsti yli 30 kilometriä.
Ovisysteemi on 1-2-O.

teen loppuun.

"Lahden Liikenne".

reisså.

TAKL

Helsingin pefielippu on kelvannut joulukuusla alkaen myös
arkipyhinå aamun alusta yöliiken-

Hidamuutokset 1.1.1996:

Helsinkir Helsinki-kortti aikuiset
1

Tammikuun lopussa 1996 kel,
poisuudeftaan påättyviksi merkittyiä seudullisia ia kaupunkien sarialippuja voi käyttåå tuon påivän
jålkeenkin, koska hinnal joko pysyivåt edisinå tai laskivat.

vrk 105 mk.
MUUTÄ

Espoo: Päivälippu 7 mk (laskt.
Seutuliput läskivat:

30 pvå aikuiset 340 mk, 30 pvä
alennusryhmä 2 ja lapset 170 mk,
30 pvä alennusryhmä '1 255 mk,

10 mtk aikuiset 120 mk, 10 mtk
alennusryhmä 2 ja lapsei 60 mk,
10 mlk alennusryhmå 1 90 mk ja
kimppaseutulippu (entinen perhesedulippu) 45 mk. N4atkailiialiput 1
/ 3 / 5 vrk : aikuiset 45 / s0 / 135
mk, lapset 23 / 45 / 68 mk. 30 pvän

liityntäseutulippua (340 rnk) myydään kaikille asuinpaikasta riippumatta, sjinä kåytetäån yleislipun
kantaosaa ja maksuosaan melkilään myös aulon reksterinumeao.
Tänä vuonna päåkaupunkiseu-

dun lippuihin on lisätty maininta
"Sis. ALV 6 7.'. Ainakin Espoossa
maininla oli ioissakin lipuissa io viime vuonna ja VB on sitä käyttänyt

HKL on ilmoinanu qMymåttömy}1enså kaupunkisuunnitleluvi€ston ehdolukseen heikentåå
Mannerheimintiellå mm- Aleksanlerinkadun ja Kaivokadun välillä
raitioliikenteen suluvuutta- Mannerheimintiellä oleva kolmiraiteinen raia on tarkoitus 1997-99
muuttaa kaksiraileiseksi poistamalla liikenneflå sujuvoiflaneet
ryhmitysraiteet. Niiden tilalle on
kaavailtu istutenavaksi lehtipuita,
jotka eivät syksyisin lehtikelien aikaan ole ainakaan liikennelurvalli-

suulla paEntava ratkaisu. 1930lwun puoliväliin saakka silloisella
nimellään Heikinkadulla kasvoi
esplanadimaisesti puita lGdun
keskellå. Liikenteen lisåånnyttyå
puut jouduttiin poistamaan, mutta
nyt jonkin kåsinämänörnån syyn
takia puut halutaan yli 60 vuoden
tauon jälkeen palauttaa.

heti kun matkustaminen luli padsen vuotta sitten verolliseksi.

Viime sykynå Helsingin joukkoliikennelautakunta oikeutti HKL Bussiliikenteen tilaanaan kaksi Volvo B10LA
-.natalalaftianivelaaoa. Kuvassa on vastaavanlainen Göötepoin Raitioteiden (GS) koeado 20.
Kwa Juhana Notdlund 14.9.1995, Turku.

1a
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The British Council juhlisti Suo-

men so-vuotisjuhliansa maraskuussa esittelemällä briniEistä
"Poems of lhe Underground"-runoutta kahdeksassa nivelvaunussa,

Kampin metroaseman låiturin

päässä olevassa näyttelytilassa
esjtettiin 21.11.-1.12. musiikki- ja
tanssidraarna "l\4elankolina". Kyseessä oli Ryhmä 65:n tuottama
rakkaustarina-trilleri, jossa matkalipuntarkastaja ja metrovartija löylävät toisensa.
Linjebuss Finland on osoittanut
syksyllå kiinnostusta ostaa Tampereen kaupungin liikennelaitos.
Turun kaupungin liikennelaitoksen
osto vijrne keväänå tyrehtyi kaupungin haluftomuuteen myydä yhtiötään. Linjebuss operoi tällä het
kellå Suomen lisäksi Ruotsissa,
Tanskassa ja Belgiassa. Se on yksityisesså omistuksessa ja on
Tukholman pörssin A-listalla_ Liniebussin osakkeiden hankinta on
siten mahdollisla kaikille halukl(ail
Ie. Toisen ruotsalaisyhtiön, Swebusin, omistaa yksinomaan ruotsalainen Statens Jämvägar

YTV jäiesti

tariouskilpailun
ja 652. Kil
pailutettu liikenne alt@a'12.8. 1 996
ja kestää kolme vuotta.
seutulinjoista

Kåsineet 'läysmatala' ja 'taakse asti matata" ovat melka suhteellisia.
Kuvassa HKL 9501:n takasilta (alusk Volvo Bl OL).
Kuva Juhana l,lotdlund 14.9.1995.
lauksessa on myös varauma 15
lisävaunulle. Telivaunut 1950-luvulta tulevat pikkuhiljaa häviå,
måån, joien loma- ia lutustumie
malka Osloon on n)'t paikallaan.

61 1 , 623

Finlandia-lalossa

ja

ulkoken-

tållå jä{estetään 22.-24.5j996
Pohjoismaisel Paikallisltikennepåivåt. Tånå vuonna ei sentähden
jårjestelä tavanomaisia paikallistiikennepäiviä. Osallistumismaksu
kokoukseen iltaohjelmineen maksaa 3000 mk + ALV lisätietoja saa
AKB Servicesiltä
ULKOMAÄT

Matalalattiaraitiovaunutilauksen saivat italhlaiset Fkerna ja Ansaldo. Firema toirnittaa 1 7 vaunun

Bremen

korit ja mekaanisen osuuden sekä
Ansaldo sähkötekniikan. Vaunujen pituus on 32 m, leveys 2,6 m,

Vessalh varustettuja raitiovaunuia löytyy nyt Euroopasta yhä lisåä: Bremenissiå liikennöi PAAL
wagen, joka on kunnostetu 16,7
m Oitkästä nivelvaunusta nro rg2
vm. 1965. siinä on 7 ft2 tanssilet-

akseleita on kahdeksan. Ensimmäsel vaunut ovat odolettavissa
liikenteeseen v 1997lopussa.

I-

FAtTtO

1

'1996

2l

istumapaikkaa vålipöytien

ääressä ja baaritiskjn åäress.ä vielä koko joukko seisomapaikkoja
nojailijoille. WC on takasillalla.

LISÄYKSIÄ JA KORJAUKSIA

Lånsi-Euroopan ainut Tatravaunu, Oslon nunero 200 vuodelta 1988 (OS:n ryyppi S[r90), jota
piti ennen liikenteeseen päåstöä
hiukan koriata vastaamaan norialaisla laatutasoa, on otellu pois
normaalista linjaiiikerieesLä. Vaunu on muutettu viime kesän aikana VBK:n koritehtaalla tilalsliikenleen kåyttöön erikoiseKi SClSkaE
!4!!etiksi. Vaunusså on nyt sohvat, pöydät ja mikä tårkeintä, WC.
Vaunun numeroksi on muutellu
321. Viisikymmenluwn alkupuolen HsKa-vaunu 250 (SM53) on
rnuutettu EesEdkkCoiksi numerolle 322.

Oslo

tia,

Huomasitko, etlå jotain jåi
puuftumaan. Sen voi vielä korjata
seuraavasså numerossa. Päåtepysåkki toimitelaan yksinomaan
toimitukselle lähetettyjen uutislen,
havaidojen ia avustusten perusteella.
Mottomme on: Jos näet aiheelliseksi kertoa jostain havainnostasi
harraslustoverillosi, niin se saallaa sopia myös Påätepysåkille.

AVUSTUKSET tulivat tallå keftaa
seuraaviha, joille kiitokset: Mikko

Alamei, TeemuCollin, Ari Elenius,
Tom Heino, Ano Hellman, HKL
Ja.mo Hiryiniemi, Pertti Leinomåki, Juhana Nordlund, Ma*ku
Nummelin, PLL, Ari Oksa, Janno
Oksanen, Joma Rauhala. Sakä.i
K Salo, Niklas Savinsaari, Kai Sillanpåä, TAKL ia Risto Vormata.
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Yleisön pyynnöstä:

A I KATAU TU PA

tSTA

Teksli ja laulukot Ja.mo Oksanen

Noin 15 vuoden ajan olen BAI
TIOn palstoilla yinån$ selvitellä.
mikä Helsingin raitioliikenteesså
kulloinkin lapahtuu. Tarkemmin
sanoen olen kerlonut, mitå on tapahtunut, sillä tiedot useinkin saadaan niin lähellä niiden voimaän
astumisla, ettiå fuluuria eivoi käytläå. Se on melko pitkå aika, varsinkin kun aiheesta ei saa juuri
muuta irti kuin lukujen luettelua,
olivatpa ne sitten vuorojen numeroila, hallireittejå, vuorovälejå tai
muuta vastaavaa. Olen useasti
ajatellut lopettaa hampaiden tylsynämisen ähän loppuun kaluttuun luuhun
kun
- semminkin,
e.äissä saamistani
palautteista on
ollut rivlen välistä luettavissa aikataulutoimiflajan vaihtamisla puoltavia viestejå. Sitåkin håmmåstyneempi olin kuullessani, etä joku
tai jotkut lukijoista ovat peräi kaivanneet aikatåulupalslaa, iola ei
muutamassa viime numerossa ole
ollut. Voihan tosin olla kyseessä
päätoimittajan viimeisin yritys saada puhallettua meikälåiseen uutta
intoa. Jos kuitenkin puheessa olisi
iotain perää, niin voin vain sanoa
palstaa odottaneille: tåssä onl

Talviaikataulut
Muutokset 1,3.1995
Talviaikalauluien larkastelussa on
palaflava aikaan 1.3.1995, jos halutaan, ettå aikataulupalstaa selailemalla saadaan aukoton kokonai-

suus. Tuon maaliskuisen keskiviikkopåivän aamusta voimaan
astuneet muutoksel ovat kyllåkin
löydett ivissä viime vuonna ilmestyneistä RAlTloista skoreltuna eri
olsikoiden alie. Mutta kerrataan ne
nyt vielå:

Linjoilla 1 ja 1A muurokia tehtiin
vain arkiaikatauluun. Ykköset saivat uuden ruuhkavuoron 106, ion-

ka johdosla låhtöjen

laskettuna linjan 1 låhöjen mäårä
pysyi jokseenkin ennallaan, mutta

lisääntyi linjalla

'lA

(39:slä 50:een). Linjan

tuntwasti
aamun

1A

liikennöintiaika piteni. Viimeinen
aamun 1A iähti Perämiehenkadulta aiemmin klo 8.31, maaliskuun
alun jälkeen 8.55.

Linja 2 oli tietenkin muutogen
påäkohde. Kakkoslinja piteni jälleen ia johdetliin nyt Unioninkadul-

ta

Kaisåniemenkadun. lGivokadun ja l\4annerheimintien kautta
Aleksanterinkadulle ja edelleen
Tuomiokirkon nurkalta siihenastista reittiå Katajanokän ierminaaliin.

Linjapituuden kawaessa tarvittiin

kakkoselle uusi vuoro, numeroltaan 11. Samalla kuitenkin kakkonen menetti ainoan ruuhkavuoron-

sa 107. Linian kierrosaika tielenkin pheni (12 minuuttia). Llikennöintiaika kuilenkin supistui hieman, viimeinen låhtö Katajanokan
lenhinaalisla oli 16.46, kun vielä
helmikuun viimeisenå påivånå se
oli 17.22- Kakkosen kaikki vaunfi
låhtevät halliin Katajanokalta påin
siksi, ettå toiseha päätepyqäkiltä
yhieys Koskelaan on kovin hankala. Vuoden 1995 parin ensimmäisen kuukauden aikana halliinajot
kelpasivat miltei yhdeksi linialähdöksi, sillä hallkeitti oli yhtenevå
linjan kansså Hakaniemeen asti.
Maaliskuusta lähtien se ei enää
päde. lGkkosen vaunut näel ajavat halliin edelleen reittiå Aleksanterinkatu - Snellmaninkatu - Liisankatu - Unioninkatu eikä Yliop
pilastalon l€dta kiertäen. Påivän
viimeinen launu Katajanokan terminaalilla oli vuoro 10, lähtö klo
17.31. Kakkoslinjan låhtqen luku
väheni aika pallon, Kalajanokan
terminaalista laskettuna 81:stä

oli kuitenkin
nåennäistä, jos otetaan huomioon
linja 2V Tåmä kaupungin uusin
64:ään. Supistus

lukumåårä
muuttui. l-suunnassa (siis Kaup-

raitiolinja on itse asiassa sama

palorilla

asti sillå erotuksella, ettå Kataja-

20

ja

Perämiehenkadulla)

kuin kakkonen helmikuun loppuun

nokan päätepysakki on l\4erisolilaanlorilla. L'nja 2V on ruuhkalinia,
jota ajetaan kahdella vuorolla, 1 07

ja

108, lähtöjä

kummassakin

suunnassa 16. Aamuisin 2V:n ensimmäinen lähtö Katalanokafta oli
vuoden loppuun asti 6.59 ja viirnei-

nen 8.57

ja iltapäivisin 14.22

ja

16.30.

Linjalla 4 tehtiin muuloksia kaikki-

na liikennöintipåivinä. Arkipåivån
kierrosaika supistui 4-€ minuuttia
ja vuorojen

märä kahdella. Hyllyl-

le siirtyivät vuoonlmerot 49 ja
1 49 - siis yksi vakb- ja yks! ruuh-

kavuoro. Vuoron 145 korvasi vuo,
ro 146. Lätföien luku Karajanokatta supistui 159:stä 152:een. Lauantaisin linjaa 4 aiettiin sekå ennen maaliskuun vaihdena ettå sen
jälkeen vuorolla. Vuoro 49 vain

I

korvaniin vuorolla 47, )oka aiemmin oli ajossa vain naananlaista
periantaihin. Supistuneen kierrosajan ansiosla låhtojen luku nousi
lauantaisin lqmmenellä 132:een.
Sunnuntaisin liikennöivål vuorot
40+5, siis kuusi kappaletta aikaisemnan seitsemän siiaan. Kierrosaika supistui myös sunnuntai-

sin; 65-66 minuutisla

60ieen.

Kuudella vuorolla ei sunnuntailiikenteessä ollut yhtå monta låhtöä

kuin ennen, vaan luku

laski
106:sta 96:een. Nelosen yöliikenteen viimeiset lähdöt eivåt menneet kerralla kohdalleen. Helmikuun loppuun asti ne olivat olleet

kaikkina påivinä Munkkiniemestä
klo 1.18 ja Katajanokalta klo 1.30.

Maaliskuun alussa sunnuntaT
maanantaiyö tuli erilaiseksi kuin
muut viikonpäivät: viimeinen vaunu Munkkiniemestä klo 1.10, paitsi
maanantaita vaslen yöllä Uo 1 -38:
Katajanokalta klo 1.30, paitsi yhtenå yönä klo

1 .1

5. Tämå normaalis-

ta poikkeåva ratkaisu - illan viimeisel lähdöt ovat perinteisesti olleet identtiset kaikkina viikonpäivi-

nä ei ollut pitkäikäinen. Jo
15.3.1995 palaftiin samaan aika-

-
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tauluun joka yö: Munkkiniemestå
klo 1.23 ja Kataianokaha klo 1.30.

I

Linjan
ruuhkavuorol sijoitettijn
iälleen Koskelan halliin Murl|eman vuoden ehti valiita tilanne,
jossa saman linjan kaikki vuorot
alettiin samasla hallista, 4, 8 ja 10
Töölöstå ja muul Koskelasta. Nyl

siis palattijn taas sekalinjamalliin", kahdeksikon vakiovuorot hoilaa Töölö. Kuten tuonnempäna

selviäå,'puhdasoppinen,, malli
palautett'in kymmenen kuukauden kulunua.
Pikku"Huopalahden uutta asuntoaluetta palveleva linja 10 sai odotetusli lisää lähtöjä. Kirurgin pååstå laskien rnaanantaista perjantai-

hin lisäystå lrrli 20 lähtöä (uusi
määrä 137), lauantaisin ja sunnuntaisin 10 (muuloksen jälkeen
la 103, su 88). Periåti kolmella vakiovuorolla vahvistettiin linjan 10
liikennenä (vuorol 90, 97 ja 98).

Toisaalla ruuhkavuoro 193 jäi
f,ojs. Siten ruuhkavuorot mukeån
lukien linjalla 10 oli 10 vuoroa
aiemman kahdeksan sijasta. Tark-

kaan otlaen kymmenen vuo@a
kiedåå linialla 10 vain ilrapäivån
ruuhkatunteina, sillå vakiovuoro
96 låhti ajoon vasta iltapäiväruuhkan alussa jatkaen sinen ikennöintiaian loppuun. Vastaavanlai-

nen vuoro oli vuosia sitten v 2
Iinjalla 1 / 1A. Lauantaisin tinja a
't
0 ajoi 1 .3. jälkeen seilsemän vuoroa (91-97), joista 97 oli uusi.
Sunnuntain vuorot ovat 91-96,
sais kuusi, kun aikaisemmin linja
hoidefliin viidellä vuoro a (91-95).
Talviaikataulujen viimeinen voimassaolopåivä oli 4.6.1 995, mutta

ne tulivat pilkulleen samanlajsina
käynöön taas 28.8.

tkikki uusiksi 1.t.1996!
Vuoden 1996 ensimmäinen påivä
jski aikataulutoiminaj.aan kuin Wall
Streetin pörssiromahdus v. 1929
sijoittajiin. Jokaikinen HKL:n raitiotieaikatauluihin painettu lähtöminuutti muunuil tämän RAtTton kireåhkön loimitusaikataulun vuoksi

saatlaa näiden muutoslen selosRAIT|O 1 * J996

tuksessa olla tavallista enemmån
puutteila ja epälarkkuuksia_ Frås
puute on vaunukaluston lajj; HKL

ei

nykyisin låhelä seurallenme

luetteloa, josta kävisi ilmi neliakselisien vaunujen sijoitus. Arvaus ei

osune kuitenkaan kovin paljoa
harhaan, jos sanon, että linjat 2 ja
2V kokonaan sekä 6 ja 8 ruuhkavuoaojenosalta hoidetaan vaunuilla

vm. 1959.

Yleisesti ottaen tåmän vuoden alku merkhsi lisåystä liikenteeseen
usealle linjalle. Linjoilla 6, 7A, 78
ja 8 lauantain ja sunnuntain aikatauhn yhenäish/ivåt, 6li aikatauld
ovat puolilta päivin alkaen vuorokauden loppuun täsmälleen samanlaiset. Aikataulustosa !öytyy
rhyös lyhentyneitå kierrosåikoja
etenkin keskipäivän ja illan liiken,
teessä. Nåin lähtöjen määrä kasvoi usealh linjalla vaikkakin klo 22
jålkeen vuorovälit harvenivat joillain linjoilla. Liikennettä ei kuitenkaan (vaGinaisia yölinioja 38, 3T
ja 4 lukuunoflamatta) kalkaistu iltakymmeneen, kuten joistain ennakkosuunnitelmista tihkuneet tiedol kertoivat. Myös iåi toteutunalta reinimuulos linjoilla 6 ia 8, joiden piti vaihtaa keskenään påätepysåkkiä (8 Arabiaan asti, 6 Paavalin kirkolle).

Linjalla 1 ja I A vuoronumerot såi-

lyivät ennallaan, vuorot 1-$ ja
10'1-106. Linjalh 1A liikennöintiaika aamulla nyt puolestaan supis-

tui, viimeinen låhtö Perämiehenkadulta on nyt klo 8.19. Tai jos
haluaa laskea rnukaan halliinlähdöt, niin klo 8.36 sinen. Linian 1A
kienosaika hiukan pheni, josta
syyste vuoroväleihin tuli aavistuksen verran pidennystä.
Linjan 1 låhdöl tisaäntyivåt S-9 ä
riippuen tarkastelusuunnasta. Päivällä kienosaika jåi noin 55 mL
nuuttiin, muua joidenkin lyhyempi-

en kienosten takia löyt!ry aikataulusta muutama 8 minuutin vuorovålihn. Mutta i ala ykkösen kuskien täylyy laittaa "hana auki", sillä
kierosåikaa lyhennettiin 3-5 minuuttia. Niissä kohdissa, joissa linja 1 vaihtuu I A:ksi tai p.åinvastoin,
tapahtuu aikataulussa usein mie-

lenkiintoisia ilmiöilä: joko ke-ski-

måäräiseen nähden ylipirkiä tai
aliminaisja vuorovälejå. Niin nytkin. Linjan lA iltapäivän ensimmäinen låhlö Perämiehenkadulta
on vuorolla 102 klo 14.37. Kauppatorifta lähtee vuoro 3 klo 14.42
ia vuoro 103 klo 14.48 linja e 1.
Nämå kolme vuoroa. 3, 102 ia
'I 03.
kulkevat Kauppatori-Kåpylå

kolmen mlnuulin erolla toisiinså!
Ja vielä erikoisempaa: vuoro 102
menee Käpylässä vuoron 3 edelle. En rnuista nähneeni aikataulusså kahden linialla olevan vaunun
aikataulumukaista sivurjtusta, ellei
sinen ollut ,oskus Ruskeasuolla
linjoilla 10 ja 10S. Halliin tåhdöt

kyllå toisinaan ennen edellä aia-

van vuoron seuraavaa

låhtöä,
mutta etlä kaksi liniavuoroa!

Myös linjalla 2 kierrosaika lyheni
kolmisen minuunia. Vuorol oval
edelleen 7-11. loten kienosajan
lyhennys lyhensi myös vuorovåle-

jä

keskimäärin lähes minuutilla.
Liikennöi Laika ei muuttunut, mutta päivinåin ajetaan kolme kåhtoä
enemmän kuin ennen. Linian 2V
liikennöintiaika siirtyi hiukan. Vuoden 1995 puolella aamun låhdöt
Ensi Linjalta otivat ail(avåti ä

7.15-S.13 ja iltapåivån 14.9816.46. Vuoden vaihteen jälkeen
vaslaavat ajat ovat 6.58-9.01 ja
14.25-16.36. Vuoroaikatauluihin
lisättiin jostain syystä uusi vålipisleaika SN = Senaatintori.
Sitten linja 38. Arkipåivån aikarau-

lusta ei kummempaa kommentoitavaa ole, ellei halua toistaa kierrosaikojen lyhenemistå. Lauantaisin 3B:lle lisättiin yksi vuoro (.t3).

Lauåntailähtöien määrä kasvoi
kuitenkin vain hiukan. sillå lauantaisin päiväliikedeen kienosaiat
puoleslaan piteniväl 2-4 minul.lttia. sunnuntaisin vuoroja on edelleen kuusi, mutla niiden numerot
ovat 14-19 eikå 15-20. Sunnunlaisinkin kierrosaikaa pidennefl iin,
josla syystå LåhtEä on 3+ / suunla våhemmän kuin ennen.
Linjan 3T kjerrosaika lyheni arkipåivinä keskipäivån ajkaan jopa

4-5 rninuunia. Lauanlaisin myös
3T:lle tuli uusi vuoro. lärnä vuoro,

23, on ensimmåinen iaatuaan siinå suhteessa. että se on ajossa
21

vain lauanlaisin. Vastaavasti vuoro 30 ajaa kaikkina muina påivinå
pahsi lauanlaisin; sellaistakaan ei
ole aiemmin sattunut kåsiini. Normaali käytåntöhän on, että vuoro
on liikenleessä joko ma+e, mala lai ma-su. Se. enä vuoro 23
korvaa vuoron 30 lauanlaisin saattaä johtua pyrkimyksestä ajattaa
vaunut loogisessa vuoronumerojårjestyksessa. Takavuosina vuorojen låriestys olisi sekoitettu, puheena olevaan tapaukseen sovellettuna se tarkoitlaa. enå huanta|
sin vuoro 30 ajaisi vuorojen 31 ja
24 välisqe. Linjalla 3T lauantain
kienosajat lyhenivåt kautta päivån. enimmillään illansuussa 2-7
minuuttia! Siitå syyshå ia lisåvuoron ansiosta lähtöjå on 3T:llå lauantaisin 8 / suunla enemnän.
Sunnuntain 31stä ei ole mainittavaa.

60 minuuttiin arkipåivisin keskpä|
vån aikaan ja samalla 10-11 minuutin vuorovälit muuttuival lasan
10 minuutiksi. Vuorol ovat edelleen51-56,152, 153 ia l56. Myös
lauantaisin kierrosaika on nyt 60
minuunia. Kulen edellå jo mainitsinkin linian 6lauantain ia sunnuntain aikataulut ovat yhtenevät klo
12:sta eleenpäin. Sunnuntaisin tåmå edelwiyhden vuoon lisåystä,

siis sunnunlaisinkin ajavat vuorot
51-56. samalla sunnuntain 55minuutin kienosaika piteni 60 minuuttiin ja 11 mjnuutin vuorovålit
lyhenivät 10 minuuttiin.

Liniojen 7A ja 78 vuorot pysyivät

ennallaan, kierrosaikoja rukaftiin
laas keran 40 minuL.rtiksi. Sitten
vuoden

1

985, jolloin seiskat aloitti-

vat nykymuotojsena,

kienosaiat

ovat heiluneet 40 ja 42-44 minuu-

Våhintäin joka toinen
vuosi ail€a llsåtään ja joka toinen
taas supistetaan. Elås mielenkiintoinen havainto nåiltä linjoilta kos-

Kahdeksikon vakiovuorol ovat
edelleen 81-86, mutla ruuhkavuo
roista yksi putosi pois ja yksi muutli numeroa. Ruuhkavuorol ovat nyl
182 ja 185. Linlalla I påiväliiken-

teesgä kierosaika lyheni 1-2 minuuftia, mutta arkipäivän ruuhkaaikaan jopa 5-6 minuuttia. Låhtöjen måädssä tapahtui vähåisiä
muuloksia. Arkipäivisin kierrosaikojen lyhennys olisi rnahdollistanul useampiakin låhtöjå, mutta yh-

den ruuhkavuoron

poistuminen,

varhaisaamun vuorovålin pidennys 10:stä 12 minuuttiin ja illalla
yhden vuoron jåltåessiå viimeisen
kieroksen ajamatla lähtöjen luku
väheni Salmisaaresta kahdella
1 18:sta 116:eenja Paavalin kirkolta 120:9ä '117:åån. Lauanlaisin
lähtöjä on yhtä paljon kuin ennenkin 103 / 104, mutta sunnunlaisin
kolme vähemmän /suunta (89/90).

tin välillå.
Linja 4 nåynäå olevan raitioliikenneosastolle paobleema: viime ke-

väänä tarjontaa supi$eniin, niin
nyl sitä sitten taas lisättiin suunnilleen tasolle, jotta lähdettiin
1.3.1995. Arkipåivinå on jålleen 10

vakiovuoroa; vuoro 49 siis palasi
liikenteeseen. Ruuhkavuoroiakin

onjålle€n kolme, nyt niiden numerot ovät 141, 143 ia 148. Vakiovuoroista 46 on ospäiväin€n: se
aloittaa klo 1 4 aikaan ia iatkaa yöliikenteen loppuun. Ruuhl€vuoro
143:kin poikkeaa tavanomaisesta,
sillä se aiaa ruuhkavuoroksi vaFin
pitGän. Tavallisestihan .uuhkavuorot ovat hallissa viimeistään
klo 18.30, muna vuorolla 143 on
viimeinen lätrtö klo 18.52 KTN:lta
MKN:een. Halliin se lähtee Munkkiniemestå våsie klo '10.22- Arkipäivän lätnöjä tuli 5-6 / suunta lisåä ollen luvut KTN:lta i57 ja
MKN:stä 152. Tämån enempåä ei
lisåvuoroilla saatu aikaan, sillå
ruuhka-ajan kienosaikoja pidennettiin 1-2 minuuttia. Lauantaisin
linlan 4 lähdöt våhenivåt 4-5 /
suunta kierrosaikojen hiukkasen
pidentyesså. Lauadaisin linjalla 4

ll påätepysäkin merkintää.
Kun linia 2 aloitti 16.12.1976 oli
päåtesilmukkå nimeltään lP (ltåPasila). Sanaan ailGan myös autolinia 17 pååtepysäl*i oli Ratapihantiellä, noin 5 metrin päässä
edellisestä- Se oli nimelläån PRA
(Pasilan rautatieasema).Noin
vuonna 1982 muuttui linjoien 2 la
2A päåtepysäkin nimeksi myös
PRA. Seiskoien aloittaessa
12.6.1985 Pasilan kiedolinjana ll
päåtepysåkki - oikeammin: ajantasauspaikka - oli aluksi MK (Meskee

sukeskus), loka on edellinen / seu-

raava pysäkki. Mutta sitten ensin
linlan 78 ia myöhemmin linia 7A
aiantasäuspaikka siinettiin taas
Ratapihantielle kutakuinkin van-

han kakkoslinjan päåtepy€kin
tuntumaan. Muna nyt paikka olikin
VT (VeturhorD. Ympyd sulkeului
'I .1 .1 996, sillä seiskat odottavat ll-

suunnan lähöaikaansa iålleen
paikassa, jokå lyhennetåån PRA!
Linjoilla 7A la 78 illan viimeisdlå
liikennöinthunnilla löytwät raitio-

Linja 10 on suunnitleltoiden erityisessä suosiossa. lGhdeksan
kuukautta sen jälkeen, kun kympin
lähtöien luku kasvoi 117:stä

137:åän, tapahtui uusi parinkymmenen lähdön lisåys. Linja 10 on
muutoksen jälkeen suhleellisesti

tiheimmin liikennöity raitiolinja.
Jos tåtå menoa jatkuu, on lrannerheimintielle pian rakennettava
lisäraiteet linjaa 10 vanen. Arkisin
lähtömåårän lisåys on toteutetiu
pidentämällä yhden vakiovuoron

liikennöintiaikaa

sekå

uudella

ruuhkaworolla 190, joka on ainoa

vain

aikana liiruuhkavuoro. Sen liikenkennöivå
'ltapäiväruuhkan
nöirniaika on pilkä: ensimmåinen
lähtö PHL:sta klo 13.21 ia viimeinen Kirurgiha kio 18.19. Vuoro 96,
joka 1.3.-2.6. ja 28.8.-29.12..l 995
ajoi osapäiväisenå illavuorona,
muutettiin taas kokopåiväiseksi.
Arkipäivien kienosaikoja'pråssåttiin" noin minudilla låpi liikennöintiajan. Ruuhka-aikoina klo 15.3017.00 vuorovälion 5 minuuttia (yksiväli6 min. Ja PHL:sla yksi lisäksi 4). Lauantåisin lisättiln 10:lle yksi vuoro, 90. Sen ansiosla lauan-

on 128 lähtoä Katajanokalta ja 125
Munkkiniemeslä Sunnunlain vuoroja on liikenteesså kuusi, niiden

linioien pisimmål vuorovålit: 19 mL
nulrttia.

tain låhtölå on 7-10

numerot ovat 41-46 (tähän asli:

40+5).

Linian 8 ruuhkavuorojen kotipaikkana Koskelan halli ei muodostunut pitkäaikaiseksi. 1.1-1996 vuo-

Linian 6 kierrosaika lyheni 63:sta

rot ovat jälleen Töölön kirjoissa.

tåhånkin asti (1.3.95 alkaen). Sunnuntain kienosaika on kuitenkin 3
minuuttia pitempi, ioten lähtöjen
måätå våheni 5-6:lla/suunta.

22

enemmän

kujn viime vuoden lopulh. Sunnuntaisin on kuusi vuoroa, kuten
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Kesäaikataultn
Näin talven keskellä on mukava
muistella mennwå kesää. Varsinkin kun se olisellainen kuin kesån

pitäåkin olla: aurinkoinen, poutainen ja låmmin. Såäolojen muiste-

lun sijasta pidättåydyn kuitenkin
aikatauluien parissa. Ja onhan
niillä sen verran yhteislä, ettå kuivisla asioista puhutaan molem
mis.sa tapauksissa.
Alkajaisiksi palautenakoon rnieliin
käsittel),tapa: kesån 1 995 ailGtauluja on seuraavassa ruodittu edel
liseen kesään nähden. 'Tietenkin
edeltåvållå talvikaudella tehdyt
periaatteellisel mur.Jtokset (reitti,
liikennöintiaika ine.) siirtyvät myös
ke€äaikalauluun, mutta muutoin
kesäaikataulut eri vuosina ovat
enemmån toistensa kaft€isla kuin
lalviaikalaulu ja siä seuraava keeåaikataulu. Vuoden 1995 kesäaikalaulukausi alkoi 5.6. j.a pååttyi
27.8. Seoli kaikilla linjoilla yhtäjaksoinen, ioten takavuosien erilliseslä keskikesan aikataulusta nåWåå
luovulun kokonaan.
Kun jäljempänä on lueteltu kjerrosaikoia ia vuorovåleiä, tarkoitetaan niillå keskipåivän tilannetta,
ellei muuta ole mainittu. lhaisin ja
esimerkiksi sunnuntaiaamuisin
kienosajat ovat säännöl,isesti lyhyemmät mutta vuorovälit harvempien liikenteessä olevien vaunujen woksi pidemmät kuin keskipävällä. Seikkaperåisempi kier
rosaikoien ia vuorovälien luettel!
paitsi muodostaisi anikkelista pitkähkön myös vielä yksitoikkoisemman kuin nyt.

Arkiaikataulussa (=maanantaipeda ai) eroja kesån 1994 ja
1995 vålillä oli linioilla 1,14, 2, 4 ia
10. Linloilla 38, 3T ja 8 voimassa
ollut aikataulu oli ensi kenaa voimassa 1994 ja linioilla 6, 7A la 78
vuonna 1993. Liniaa 2V joka aloilli 1-3.1995 kakkosen ruuhkalinjana, ei liikennöity hinkaan kesåai-

lussa v- 1994 låhtojen mäårä keskustan päästä oli 89 ia Käpylästå
88, viime kesänå tasan 100 mo-

lemmissa suunnissa. Erot syntyivät lähinnä kienosaikojen lyhenty-

misen syystä, enimmillåån kierrosaikaa oli 'pråssåtty" illan liikenteessä ldo 9.30 jålkeen - iopa 1 0
minuuttia! Nåin illan vuorovålitkin
olivat 12 minuuttia, kun aikaisem1

min viimeisen liikennöintitunnin
aian vaunu ajelivat 15 minuutin
välein.
Linjalla lAaamun viimeinen lähtö

Peråmiehenkadulla oli nyt vasta
8.32 eli parikymrnentä minuuttia
myöhemmin kuin v. 1994.

2

tehtiin reittimuutos
1.3.1995, luten tunnettua. Linjan
pidentyminen toi uuden vuoron liikenteeseen ja nämä samat viisi
vuoroa g-11) ajoMat myös kesållå. Kierosaika pileni reitin myötä
36 minuulista 48 minuuniin. Viidellå vuo.olla liikennöitåessä se merkitsee 9-10 minuutin vuoovälejå
aikaisemman lasan I sijaan. Kun
Linialla

samalla liikennöintiaikaa hiukan
supi$eniin, j.åi kummastakin suunnasra 1 0 låhlöå pois - niitä iäj 64 /
suunta. Aamulla kakkoslinjan liik€nne alkoi viime kesänä klo 6-36

ensimmåisen vaunun lähtiessä
Katajanokan terminaalisiå (25
min. myohemmin kuin v 1994) ja
päättyi viimeiseen lähtöön ldo
Neloslinjalla ruuhkavuoroja ei liikennöinyt lainl(aan; itse asiassa

edellä mainitut ykkoslinjan kaksi
ruuhkavuoroa olivat ainoal vuorot,
joiden num€ro oli yli sadan. Vuoden 1994 kesällä nelosella oli kahdeksan vakiovuoroa la kaksi ruuh-

kavuoroa. Menneenä kesånä
1995 vakiovuoroja olj yhdeksån.
Ruuhka-aikoien vuorovålit pysyi-

vål låhes samoina, muna keski-

Tarkastellaanpa muutoksia låhemmin alkaen linioista 1 la 1A.
Vuorojen rnäårå såilyi ennallaan,
vakiovuorot 1-6 ja kaksi ruuhkavuoroa. Viime mainitluien numerot

rnin saatiin aikaan Eåätepysakkien

olivat kuitenkn nyt 101 ia 102
(v1994: 102 ja 104). A*iaikatåuRAtTtO 1 ' 1996

nen. Kierrosaika oli v. 1995 63 minuunia, ioka on peäi 5 minuunia
våhemmån kuin ennen. Ruuhkaaikanakin kier.osaikaa oli lyhen-

netty 2 minuuttia, 67:stå 65 rninuuniin. Nåistiå laskettuna ruuhkaajan keskamäääinen vuorovåli piteni 6,7 minuutista 7,2 minuuniin
eli 6-8 minuutin vaitftelurajoissa
siis pysyniin. Lählöjen måärå arkipåivinä lGsvoi kuudella: Katajanokalta 143 (137) lähtöä ia Munkkiniemestå 140 (134) låhtöä (sulkeissa v. 1994luvut).
Linjan 10 ladontaa lisåttiin viime
' maaliskuun alussa. Tämä lisäys

nåkyi myös kesåaikälaulussa, joskaan ei niin laalana kuin talvikaudella. Yksi woro kuitenkin oli kesen aikatauluunkin lisätty, nimit-

täin 97. Kienosaika pysyi lähes
eonallaan, siitå on ilme'sestijo puristeltu kaikki mahdollinen löysä

pois. Seitsemän vuoroa ia 56 minuutin kierrosaika antaisi vuorovåleiksilasan I minuunia, muna iostain syyslä aikataulusta löytyi sieltå täåltä 7 ja toisaaha 9 minuutin
välejähn. Ruuhka-aika ei kympin
aikalaulussa eronnut nuusta arkipäivåstä. Lähtöjen määrässä laskenunå tadonnan lisåys merkitsi
a*iaikataulussa l-suunnassa 1 la

ll-suunnassa 10 ollen Kirurgilta
1 1 6 ja PiklQ-H uopalahdesta 1 14.

17.11 Ensi liniaha (v.1994: 17.31).

päivän liikenleesså vaunut kulkivat tunlwasti vertailwuotta 1994
tiheämmin,
minuutin vålein.
V1994 kesällå kahden peräkkäisen valnun väli oli påivällå 8-9
mjnuuttia. Selitys on kierrosaian
lyhoneminen, i)ka mitå meisem-

kataulukautena.

sujwuus olisi näiden kahden kesån välillå olld oleellisesti erilai-

7

laukoaikoja karsimalla. Vaikea ainakin on kwitella, että liikenteen

Lauantain aikataulul muunuivat
vain linioilla 4 ia l0; kunrnallakin
tuli lisää vuoroia ia låhoä. Nelo-

sella vuorojen määrå

lisääntyi
kahdella ja samalla kierrosailq lyheni myös lauantaisin suunnilleen
saman venan l(lin arhaikaiaulussakin (6ffi8:sta 63 minuuttiin
keskipaivällä). Vuorovålit lyhenivät klo 9-16 välillä keskimäårin
2% ninuutilla (9-10 > 7). Lähtojen

määrä nelosen lauanlailiikenteeskuitenkin vain nellållå
l-suunnasså {128 > 132)ja viidellä
ll-suunnassa (124 > 129). Syy on
siinå, ettå kolme vuoroa aioi
v1995 kesäaikataulussa halliin i)
klo 16 aikoihin kuuden jåädessä

sä kasvoi

ajoon, kun taas edelliswonna
kaikki seitsemån vuoroa liikennöi-

vät klo 21 asli, iolloin yksi vuoro
poistui yöpuulle.

Linian 10 lauantaimudokset olivat

yhdensuuntaisia arkiaikatauluun
nåhden. vuoroia tuli yksi lisåå,
kienosaika pysytteli lokseenkin
ennallaan ia vuorovälil lyhenivåI.
54-55 minuutin kienosaika olisi
antanut vuorovåleiksi 7-8 minuuttia painotluen lålkimmåiseen lukuun, mutta jostain aikalaulutoiminajalle toistaiseksi avautumattomasta syystå tunneittain löytyi 6,
7, ja minuutin vuorovälejä!
Låhtöien määrä kummassakin
suunnassa oli 103, kun vertailun
vuoksi v 1994 oli lsuunnassa 93
ja ll-suunnassa 91.

I

I

Myös sunnuntaisin iinjat 4 ja 10
olivat ainoal, ioiden aikatauluissa
oli eroja vuoteen 1994 venalen.
Linjalla 4 muutokset olivat miinusia linialla 10 plusmerkkisiå. Linialla
4 vuoroja oli aiossa kuusi eli Ytfiä
våhemmån kuin edellisvuonna.

Kierrosaikaa oli sunnu aisinkin
typistetty tuntwasli 65-€6 minuutista 60:een, rnistä syystä lähtölen
lukumåärä / suunta oli våhentynyt
vähemmän kuin yhden vuoron
lähtöjen venan. Nelosen yksi pitkå
vuoro tekee sunnuntain kulue*
neel noin 18 kienosta, rnutta
suunnassa I lähtöiå oli vain g vähemmän kuin 1994. suunnassa ll
6 vähemmån. Katajanokaha lähti
viime kesänå sunnuntaisin 97 linjan 4 vaunua ja Munkkiniemestå
96.

Linjalla 10 oli vuorojen mååråå
nostettu s:stå 6:een. Kierrosaika
oli hitusen lyhyempi kuin v1994,
josla seurauksena lättöiå oli selvåsti enemmän; Kirurgilta 89 (ed.
v 78) ja Pikku Huopalahdesta 88
(76). lvlyds sunnuntain vuorovälit
linlalla 10 he.änivät kysymyksen,
miksi. Vuorovålit olivat lotenkin

nåin: 9-9-9-9-8-7-9-9-9€-7- ine.,
siis noin ioka 5:s tai 6:s väli oli 7
minuuttia. 51 minunin kierrosaika
ja kuusi vuoroa olisi mahdollistantn sarian: 9-&9-8'9-8- jne. Jos
joku osaa selvittåä tämån mysteerin, niin olepa hyvå ja keno se aikatauluroimittajalle ia RAlTlon lukijoillel

24

ars

T;+
å
FE
:\ö'

x'Fr
dFgöu

...'

ggsf
-{

ö d,t

sEs
A N'='

S;
r6d
F

*s*
sg5
!
-t
ö

1ö$
!^i

c

5

qP
di=

--""-=::::--:--

TÖÖLÖ
:D
-.1

o

Låhdöihallisra

lintatte

rööLö
Hallllnajot

Maan.,p€ri. 1 t. t 996 atkaen

kello vuoro linia reifli

a3 8
49 4
86 8
41 4
5.45 143 4
5.46 182 v a
5.47 96 10
5.50 185 v I
5.53 195 10
5.54 45 4
5.59 90 10
6.11 93 10
6.24 141 4
6.39 85 8
6.42 98 10
6.43 43 4
6.46 148 4
6.50 95 10
6.52 81 I
848
6.54 47 4
6.55 92 10
7.OO 40
4
7.O5 82 8
7.06 94 10
7.12 4S 4
7.16 42 4
7.17 91 10
7.24 44 4
7.24 97 10
12.37 195 10
13.01 190 10
13.18 46 4
14.32 148 4
14.& 141 4
182 v 8
14.47 185 v I
15 04 143 4
5_15

5.27
5.30
5.42

681
641

6El
641

643
681

691

685
695

u1

691
691
641

685
691
641

643
695
685
681

641
691

643
685
69'l
641

643
695
643
691
691
691
641
641
641
681

685
641

reini

v
v
9.11 143
9.13 141
9.30 t95
9.55 148
17.27 144
17.29 43
17.37 45
17.46 195
18.05 98
18.06 145 v
14.07 141
14.24 92
18.31 182 v
14.37 44
19.00 190
19.06 49
19.33 95
19.36 143
19.45 84
20.03 91
20.35 81
22.01 94
22.42 40
22-47 A3
23.18 90
23.20 85
23.25 82
23.30 93
23.34 97
23.35 86
23.42 96
23.52 4A
o.tg 47
1.51 42
2.OO 41
2.06 46
8.55 182
185

I
I
4
4
10
4

4
4
4
10
10

a
4

682
686

644
642
692
642
642
644
644
692
692
686

644

10

692
686

4

4

644
692
644
692
644

10

686
692

I

10

4
10

I

8
10

4

I
10
I
8
10
10

8
10

4
4
4
4

4

682
692
642
686
692
682
686
692
696
682
692

u4

642
644
644
644

Hallireilit käyväl selville piiffoksesta, jokajulkaislaan RAlTlOssa muutaman numeron
vål€in. Viim€isin piinos on löydetlävisså numerosta 4/1995.

Lähdöt hallista liniålle

kello vuoro

linjå

84
4A
81
42
A2
85
44
46
41
92
97
93
47
90
7_58 95
8.10 40
8.33 43
8.42 83
8.43 45
94
8.50 91
8.54 96
907 86

8
4
8
4
I
I
4
4
4
10
10
10
4
10
10
4
4
8
4
'10
10
'10
A

5.15
5.29
5.30
5.44
5.45
5.50
5.57
6.09
7.17
7.38
7.47
7.48
7.56

k€llo vuoro

6.43
646
6.56
6.58
7.0t
7.O9

716
8.48
4.52
8.56
LO2
9.35
9.45
9.49

11.02
11.08
11.24
11.35

46
86
41

45
83

42
85
91

95

44
94
82
92

43
81

96
A4

93

k€llo vuoro

rcilti

40 4
94 10
47 4
90 10
83 a
4A 4
91 10
A2 I
95 10
43 4
A4 8
92 10
85 8
al I
93 10
97 10
86 I
96 10
42 4
0.19 41 4
1.51 45 4
2.OO 44
4
26 46 4

641
681

U1
681

685
641
641
641
695
691

695
641
691

695
641
641
685

U1
695
691

695
6a5

linja

rcillj

4
8
4
4
8
4
I
10
10
4
10
8
10
4
I
10
I
10

641
681
641

Sunnunlai

1

.1

.1996

alkaen
kello vuoro

17.07
'18.19

685

20.19
22.01
22.42
22.47
23.14
23.20
23.25
23.30
23.34
23.35

691

23.42

643
681

641
681
691

695
641
691

641

685
691

linjå

15-21
15.54
16.11
16.19
17.08
17.12
18.09
20.21
22.01
22.42
22.47
23.1A
23.20
23.25
23.30
23.34
23.35
23.42
23.52

68.1

Lähdöt hallistå liniall€

8ålllinajot

Lauantai 1.1.1996 ålkåen

23.52

o.19
1.51

A3

93
A2

95

43
A4

92
A5
A1

94
91

86
42

4l
45

685

2.OO 44

691

46

2.06

reitti

642
692
642
692
686

642
692
686

692
642
686
692
682
686
692
696

642
692
642
642
644
642
644

Hålliin.ior

linjE

8
10
I
10
4
8
10
8
I
10
10
I
10
4
4
4
4

rcilli
686
692
686
692

642
686
692
682
686
692
696
682
692

644
642
644
642

KOSKELA, lähdöt halllsta llnjålle

t!,laananrai-p6iåntåi

1

.1

.'1996 alkaen

kello vuoro linja reilli
5.34

5.43
5.44
5.47
5.48
5.50
5.51

5.53
5.55
5.57
5_59
6_00
6.O2

6.03
6.04
6.O7

6.12
6.15
6.19
6.21

526
653
3 114 605
15 38 613
103 1A 601
166 7A 663
26 3T 625
4 114 605
153 v 6
653
t9 38 6tt
106 114 601
174 7A 671
17 38 613
64 7A
27 3T 625
566

651

546

13 38
175 78
65 7A
30 3T
156 v 6
1 114
74 78
7\ 2
24 3f
107 v 2V
8v 2

6.31

108 v

2
2V

6.36

10 v

2

6.29

640

6.41

't02
20

3B

165
2A

3T

601

61'l
671
663

625
651
601

671
607

625
609
607
607
609
607
605
611
661

625

reiti

6.41 77
6-42 11 v

105

6.43
6.47
6.52
6.53

53

6

1a
104
14

3B

66
6.54

7A
2
1A

5

3B

llA

671

607
601

653
613
605
611
661

60'l

KoSKELA" tåhdöt hallista linialle

Lauantåi111996a|käen

k6llo vuoro linja reitti

kello vuoro

5.39 25
5.40 20
5.44 65
5.4A 17

7.45
7.53
7.54
7.55
4.04
8.07

5.51
5.52
5.54
6.00

Jo

14

6.55
7.O3
7.O7

67
75
55

663

7B
6

101

l6

76
2

3B

'37

7B

7.12
11A
717 51
6
7.35 29 3T
13 40 1O7 v 2V
13.5€ 101 114
13.58 108 v 2V
14.13 105 114
14.14 102 114
14.18 166 7A
1A
14.22 16
14.24 tO3 114
14.25 152 v 6
14.28 175 7A
14.31 1M 114
14.38 165 7A
14.46 153 v 6
14.56 174 78
15.05 156 v 6

671

653
601
611

625
671
601

653

6.03
6.06
6.12
6.15
7.34
7.40

7.42
7.44

625
613
663

3B
7B
3T
3B

611

3B
7B

6'11

671
625

6t3

66

31

18

74
28
67

75
24
51
31

4
53

4.21

7E

4.27
8.30
8.36
4.37
8.38
a.42
8.55

671
663
671

3T
6
3T

625

'|

601

6

653

653

625

31
556
11
546
566
16
64
77
21
19
526
61
13
15
26

9.15 29
925 5

reilti
603
651
601

653

38
7A
78
38

651
611
661

671
603
611

625
653
601

38
38
3T
3T

611

1

601

611

625
625

625
609
603
609

KOSKELA, låhdöt hållista linjalle

601
661

605
603
653
671
603
661

653

66
77
18
14
27
67
74
17
29
75
31
526

6.45
6.47
6.49
6.50
6.57
6.58

7.05

671

653

Oikaisu teksliin: Aikalaulupålstalla todettiin, ettå linjsn lOvuoro 190 on ainoa vain
illåpåivisin liikonnöivä ruuhk€vuoro. Se eipidå päikkaansa, sillä myös linjan 6 vuorc 152
on liikenleesså vain iltapäiväruuhk€n €ikaan.

Sunnunlai 1.1.1996 alkaen

k€llo vuoro

reifii

605

7.O7
7.OA

ft

76
27

3T
3B

linja

7.20

a40

mp

=

54
55
56
76
65
10.03 15
10.'19 30
10.46 53
11.02 16
11.13 51
1126 26
8.53
8.54
9.09
s.35
9.38

7A

78
38

671
613

3A

611

3T

625

7A

78
38

671

3T

78

625
663
671

3T

625

611

11.29 19
11.43 2A

653

måånånanlai - perjanlai

ml

=

ls =

linja

reitti

6
6
6
78
7A
38
3T
6
38
6
3T
38
3T

maanånlai- lauåntai
låuanlaija sunnuntai

(ilmån merkkiå = joka påivå/yö)

v =

neliakselinen vaunu (Huom! Tieloa ei ole varmistellu HKL:lta)

653
651

651

671
661

61'l
625
653
611
651

625
611

625

{OSKELA, haliinajot

Pv

kello

ft mp

a.54

vuoro

mP 9.00

9.02
o
= mp
mp 9.07

mp 9.08
mp 9.15
mP 9.16

Viikonpåivisn yhdislelmå,

1A
1A
7A
1A

mp 9.22
mp 9.26 107 v
mp 9.30 153 v
mp 9-34 101
np 9.43 174
mp 9.46 108 v
la 15.17 5
la 15.52 3
la 16.35 27

su 1a.53

606
606

672
602

114

7A
2V

mp

la

mp
mp
mp

ls

mp

18.18

662
610
654

27

1A.21

2A

18.26
18.28
18.33
18.44
18.45

152

\ 6

102

1

')i6
5

18.47 153 v
1a

53

r) su vuoro
su vuoro

166

1/ 15 .

1A

7A

165

175

5)

3T
31

mp 21.25 2
mp 21.37 4
mp 21.49 6
mp 22.06 18
'z)22.19 66
,122.22

?)

3)

np 22.42
'z)23.07

23.26 .)65

ls 23.33 77
123.34 s5
ls 23.35 18

23.36 16
23.34 74
ls ,)23.44
23.42 75
56
23.44 67
mp 23.46 75
nl 23.48 26
su 23.52 29
mp
mp

ts 1.23 \14
20
mt 1.366)15
24
rs 1.38
mp 1.39 15
su 1.407)25
26

622

mp 1.24

654
602
662
614
602

1.51

.t.52
,)1.s4

662

114

7A

114

31

19

672

662
602
662
602

11p. 602
11A- 602

38
7A
6
38
38
3T

3T
7B

614
662
654
614
614

622
622
672

78 672
6 654
38 614
6 654
7A 662
78 674
6 654
38 614
38 614
78 674
78 672
6 654
7A 662
78 672
3f 622
31 622
3A 614
38 614
31 622
38 614
38 614
31 622
31 622
3T 624
38 614

- ,lta vuoro2g - r) ts vuoro
Tlsuvuo62a

ts I min aiha,semmh

16

77
s1

np 23.18 14
23.20 54

622

su vuoro

7B
7A

s2

la 22.22 13
su
14
nt 22.27 ')2a
su 22.31 30
ls 22.38 76

38
114
78 674
6 654
7A

17

np 21.14 1
np 21.17 64

11A- 602

101

20.26

E 20.24 74
np 20.37 76
ls 2'1.03 66

1

18.11

31 622
78 672
38 614
31 622
0 654
114 602
38 614
78 672

27

np 19.22 30
mt 19.41 53
mp 20.04 3

606
654
602

6
114 602
78 672
2V 610
1 602
I 602
31 622
mp 17.01 107 v 2V 610
la 17-10
1 602
mp 17.19 108 v 2V 610
ta 17.22 2
1 602
la 17.22 20
38 614
mp 17.24 9 v 2 608
mp 17 33 10 v 2 608
la 17.34 4
1 602
mp 17.37 103
11A 606
mp 17.39 29
31 622
mp 17.42 11 v 2 608
mp 17.43 104
1 1A 606
la 17.44 6
1 602
np 17.47 106
1A 606
mp 17 51 7 \ 2 608
ta 17.51 23
3't 622
mp 17.57 1O5
1 1A 602
17
38 614
mp 18.00
8v 2 608
mp 18.06 '156 v 6 654
mp
mp

.1996 alkaen

mp 18.59 174
mp 19.08 13

662

6
1A
78

156 v
106
165

.1

linja reitli

103
104
166
105
102
175

1

64

RAINOLNKENTEEN VTJOROI TALVIAIKATAUTUSSA

maini u raitiotiik6nteen vuoronumerol. vsunuryypil, sijoiUshaltir ja
liik€nnöinripdivåttatviaikataulussa 1995-96, 1.1.1996 åtk.en,
Oheisessa loefislosss on

AA C

D

ABCOE

E

hp ta

1KH',1ALL
2"1,1A11
4"1,1AL1
5
" 1,1A L !
6"1,1A11
7x"21
8x"2L
9r"2t
'lO x
2
L
11 x "
2
L
13"38LL
't4
"
33
11!
15"38LLL
16"38tLL
1]"38LLL
18
"
38
L L
]9"3ELLL
2038LL
23
"
38
1
24"3TLL
25"3TLL
26"3TLLL
27"3TlLL
2A"3TLLL
29"3TLLL
30,,3T11
31
"3T
LLL
40TH4LL
'L L
41
"
4
42'4lLL
43"4LLL
44"4LLL
45"4LLL
464LLL
4-7411
4g4LL
49"4L
51
KH6
!LL
52"6LLL
53"6LLL
54"6LLL
55"6LLL
56"611!
647ALLl

su

65

KH

7A

-t4
79
"
75"7B
76"78
J7"78
81
TH8
42"8
83"8
84"8
85"8
86"8
90"10

L

9r"10
92"10
93',10
s5
96
"
s7"10
98'10
101 KH

10
10

1A

103

104

L

108 v

2V
2V

148"4
152vKH6
153v6
156v6
165
166

L
L
L
L
L

I

105
106

1O7 v

mpb
L!L
ttL
LLL
LLL
LLL
LLL
LTL
ItL
!LL
LLL
!LL
LLL
LLL
LL
LLL
!!L
L!L
LLL
LLILLL
LL

1-/4 " 7B
175 " 7B
182vTHB
145v8
190
"10
195
" 10

L
L
L
L
L
L
L
L

L
L
L
L
L
L
L

I

L

Sa6kkeet: A: vuoron n.o, B: katusro {v = 4 aksetinen, x = useimmiren 4 åksetinenl,
joi 6 vuoro tiikennöiJ6 e: [ikennöinlipåivär merkilty L ä

C: siioiloshdrri, D: rinja{t),

Aiemmin ilmestyneitä RAlTlOita on vielä saatavana. Tavanomaiaten aikataulu_ ia
uutispalstoien lisäksi lehdisså on seuraavantaisia iuttuia:
19€a-2
mm. Viisikyrnmenluvun sinisiä busseia. Munkhnienen vaiheita,
1994

-

3

mm. Pariisin bussh - ja muutaknjoukkoliikennettå. Helsingin bussilinjoja.
Riian liikenneli€toja

-2,

1995

VÄRIPOSNKORTGJA
mv 22 lumiauEn känssa
Ma.tinkadulla 4.1.1971.
Helsinki mv 182 Liisankadulla
4.1977.

&fE

IGYääd aibna itmas9ryät se',Eavat uudet kottib
Helsinki SAT1 mv 1950-lwun al-

klwlisko

a.

nv

mm. Viisikymmenluvun €tikoita. Laut-

Helsinki Kaipion

tasaåren hevosraitiolie. Tampereen

a./ussa.

uudet bLrssit.

Helsinki Johdinautot 622 ja 625
Tukholnankadulla 6.5. I 974.
Tanperc Johdinautot 9, l0 ja 23

-3

1995

mm. NAc-kokeilurahiovaunu HKL 11.

Pymikintoi a

1.

1

1.

1

1970-lwun

970.

Bavintolaraitiovaunu Spåråkolt HKL
'175. Uusi teli-Scania TAKLlle.
't995

-4

mm. Turkulaisla raitiote-€låmää v.
955. Capitolien ja f,/etropolien iäjillå.
Uusi sjlrhukka Töölöntorill€. Syksy oo
musgobussien aikaa.
1

Tilauks€t SRS:n postisiirtotilin
PSP 800 014-54 483 lG.rtta,
merkitse tiedonanlokohtaan
haluanasi numerot ie kortit.
hinnat num€rolta ovat
15 mk=2la8,
20 nk = 3i194,
30 mk = 2195 numerosta

eteenpäin.

Kortit 5

nk/ bl.

ki useimmillepohjoismaislen railiotieseuroien yilapitåmille museoraitioteille

ja mus6oihin. Tiedustele lipunmyynneistå.

Eino Izitnnkahr
0O25O Helsinkt

3

(9O) 169 3576

Kansikuva:
Winei nen punahamaan väinen
nivetuaunu 75 SRS:n linjalta 15
Mikon bdun raitiovaunurysäkil-

E. l{t^yåän vaunu oo io
taisena liikenteesse.
KtNa Joma Bauhah 6.1 1 .1994.

|SSN ()3se5tl40

19. wosikerta

puh

t

949-84:] 330
{90) 707 29sl

puh

t

(90) 472 36.44 lai
950-5591911
råhastonhoilaja lclster E 9b€r9

a

L6hti ilme$yy neljästi vuod€ssa ja
iaelaan SRS:n jåsenl6hlenå.

Juhene Nodlund

k

(90) 458 794
våråpuh.jofltaja Ä/ Oksa
puh k (9o) 802 239s

puh

Helsingin Raitioliikånnemuseoon se-

MVAnnissA on
postikortteja,
uo,r,lunroken':.us s ai qj oopaskirj osia,j a. DidmXa-

Påätoiminaja Joma Rauhala

puh

Jäsonkortilla ilmainen sis:iånpååsy

on u)oirul/I keskiuiikostd
sun'].Lutto,ihin
klo 11 - 17-

puhe€njohtaja Jorna Reuhala
puh k (90) 873 5836lai

sihteed
Perusrottu 16.1.1972

mtts/eo

Johtokunte v- 1 996:

PSP 8@ 01+54 4ai,

Jäsenmaksu 1m mk

Raitialiikenne-

RAtTtO

SUOMEN RATTIOTIESEURA ry

PL 234
00631 HELSINKI

Eetsingin

k

(90) 362 360

islonhoilaja Toivo Niskanen
puh

k

(90) 531 121

puh

k

(90) 407 58s

Toimilus: Jorma Bauhala
Laihokuja 2 C, 01 370 Venraa
KugantajaL:

Suomen RåitioliesEura ry
Painopeikka:
Oy EditaAb, Hetsinh 1996
Suomen Raitiotieseura ry
Tekiiäinoikeusmååråyg€n perusl€et
miuån osaa lehd€ssä jutkaisluista
tikkeleista €i saa l€yllåä ilmar loim

@

,alsåo

valaiäsen
puh

k

DanielFededey
(90) 458 4039

tuks€n lupaa.

2a

BAITIO 1 '1S96

