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TuKL businrc l0l Kauppatotilla 1977-Ol-18
Tutku City T.anspo.t bus 101 at the Ma*et Square on 18 Janua.y 1977
Turun Kaupunqan Liikennelaitoksella oli käytössä vuoden 1977 kuluesså yhteensä 109 bussiå. Alkuvuodesta 1977 hankittiin uusia busieja 4 kpl, eli Oy Trafora Ab:n toimittamat, Hirvensalon-Kakskeran linjoille tarkoitetut k€skiraskaat kaupunkibussit, ioiden num€rot ovåt 103-106- Bussit ovat samanlaisia kuin numerot l0l ia 102, joista ti€dot löytyvät RAITIO-lehdestä 1-4 1977.
Puolalainen JELCz -merkkinen kaupunk ibussi oli esitt€ly-ia koekäytösså 1977-12-1S...1978-01-03. Bussin pituus on 12 m. kokonaispåino 17 000 kg, moottori lkenssillä valmistettu Leyland 0.680, kokonaispaikkåmåårå 67 ja matkuståjien kåytössä on kolme

1977-10-18 poktettiin 16 vuotta vanhat VOLvOt, numerot 24, sekä entket TLOrn harmåat bussh numerot 206 ja 207.

Autolinjoillå tapahtui muutos 1S77{9'12, kun linjat lA ja 58 yhdhtettiin linjaksi 50 {Y liopp ilaskylä- K:tori- I mp ivaaran uimahalli). Kaakka€n linioien vhteinen edestakainen liikennepituus on 384 km. lVatkuståiamäärä oli 15 096 30O, vähennystä edellirertä
vuodena 5,6 %. HEnkilökunnån måärä våheni kymmenellä; nvkyinen vahvuus on 364.

n :o 66 vlioppilaskvlän päEpyökillä I I 77'09'1 I
Tu*u City Tftnspott bus66 at Ylioppilaskylä teminus on l, Sepenbet

TuK L buJj,i

1977

siirruilnvEl

r(unnAt{ ut(Elu{E

Vuoden t 918 tapahtiimion sour.uks€na ioutuivat Säkkiiårvol_
tå Viipuriin liiksnnöins€n laivayhtiön laivil nrapurin håltuun
ja kuntålåhet ioutuivat jåll€€n turvautuma.n h€voskyytiin.
Tän*i såi kunnånis:ir kokoontumaån syksyllä I gl8 pohtimåån
omån höyryl.ivan osto6. Kokoukssn tuloksån yalittiin toimikunta, jolle annottiin tåydet våltuudet låivan lilaamhssn. Toimikunta tilasikin laivan A. Ahlströmin Warkauden tehtåilta
600 000 mk:n kauppahinnasta,
Aluksi suunniteltiin perostettavåksi osåkeyhriö laivaliiksnnettä hoitamaan, muna päådyttiin kuitenkin siihen, että laiva iäi
kunnan hoitoon. Laivalle måä.åttiin oma johrokunta ia vuonna 1929 kunnallinen liikenne siirtyi kunnallislautakunnan
huortaan. Liikente€n hoitoon ei käyl€tty kunnan varojå. Al.
kupääom. låinåttiin elintårvikelautakunnålta. Liikenne pyöri
yleeneå voiron puolellå påitsi 3oluvun låmakautena. Laiva
v.lmistui vuod€n 1919 kssäkuussa ia såi nimekreen SÄKK|.
JÄRVl. Se aseiettiin reitill€ Viipuri-Vilajoki.
Liniå-autoliikenne ålkoi kehittyå 1920]uvun alussa ia niinpå
kunt. ostioman linjaåuton vuonna 1924.Auto oliajan tavan
mrikaan kuorma-.uto, ionka l.vålle olinostettu penkit ia kori
oli ,rättimalliå,. Tämä auto ruli linialle Kirkonkylå-Nisalahti.

Jo vuonna 1925 kunlå osti oik€an 2o-hengpn linia€'rton.
Vuonna lg27 oli kolme Iinia{utoa ia laivå. Vuonm l93o lii'
ksnnöitiin io Ylåmaån kirkolls asti. Kunnållhen omahuud€n
låossa vuonna l93O låiv. iåi Ylämsan kunnålle. Kaksi liniå'
åuloa iåi Såkkijårven kunnålle. Vuonna '1934 o$eniin uusi
Dsisur, iokå oli 24$engpn linis€uto. Jo s€uraåvåna vuonna
ostettiin kaksi lisää. Vuonnå 1936 onettiin 34-hengEn liniaåuto Såkkijärvdn-Viipurin reitille. Vuonna 1939 kunta oni
Bånnikkolaistsn Autoyhtymån linjaoik€uksineen. Tåmånlälkeen oli kunnalla seitsemån linjå-autoa ia ykri kuormt-.uio.

Tällöin oli Säkkiiärven kunn.llin€n loukkoliikenne l.åjimmil'

Sodån åikåna kunnan autoia oli ,iirtovåsn kuljetuks€liå iå
yksi åuto oli linialla M€rikarvia-Pori. Syyikuustå 1941 kesåkuuhun 1944 åjettiin kahdell. autolla väliä Såkkiiårvi-Viipuri. Ke.åkuussa 1944 kuljet€ttiin siirtolaisia K€miöön. Myöhemmin aiettiin reittaä K€miö-Perniö-Turku.

Linja-autot myytiinvuonna 1945 8m 000 mk:n hinn.stå Hel
sinkiin. Tähän päättyi Säkkiiårven kunnallin€n liikenne.
Lähde:

g;kkiiöwi kau.,e

ar?o/ er, Vä inö Seppä, I 952.

rplmusrovlunur

RAITIO 1/78 artikkeliin lisätiiån

seuruavå opäm66ovaunu:

TURKU Hirvensålon päivåkori
TUKL 19
Allmånna Svenrka Elokkiska Ag, Våst€rå6 Ruolsi/Swsdån

1933.

Raitiovåunuhalleills on vi€lä iåliellä raitiovaunut TuKL42,
Kåriå/Strömberg 1951 iå TUKL 125, Kåria 1947.

TuKL

4l

on poist6ttu paikaltåån Korppolaismäk.låb.n kår'

rostålon pihalta.

Li.iihsvainnot iå muut ti.dot åf*imus€ovaunuista pyydEtään
lähåttämiEn toimituks€116.
J. Pyytövsårs ia J. Råuhåla

Kuvå/phoro J. Råuh6lå t 978.0830

ltuuT0ttiltlltru[sEI
Huoml

Hltipimoån tull6n, kunvålotvåunucraovåt sytyt€tyt, s.kå pöivin ikkunoid€n oll€ssa iäån iå Iumon ti/kkimat, tules konduktöörin
ilmoittaa våunun 3åapumi36n 36uråaviin paikkoihin suomeksi js ruo$iksi:

:

I Tiedot pohitutuvat vuosien 1943{HFO)jå 1946(1.1? ålka€nl {HkL) rshåståii6n huutoilmo itusvihkoih in. Sulu issa olevat
huudot 63iintynest vain msinitun vuoden vihkosrsså.l

LINJA 1 SÖRNÄINEN/VALLILA
{Eurantie/v. 43}-Vaarankatu-Hakan ismi-Liisånkatu-Suurtori-Kau ppåtori-Kåivopu irto-E irå
LINJA 2 ARKADIA-HAAJUTORI
Runeberginkatu-Arkadiankaru-{Månnerheimintie/v..43)-Lasipalårsi-Asemå-Kaisanismi-Hakrniemi-+letsinginkåtu

.

LINJA K KÅPYLÄ
Våinölånkatu-(Mäkelånkatt'/v.-461-lStursnkatu/v.

.46)-Brahenkatu-lViidss liniå/v..46)-Håkaniemi -Liirankaru-Suurtori

-Kåuppatori
LINJA 3A,38 TÖöLö
Pasila-Nordenskiöldinkätu-Messuh.lli-Ylioppilastålo-Suurtori-Kaupp.tori-Kaivopuirto-Eira-Roobenink.u-ErottaiaAsema-Kais6niemi-Håkaniemi-Helsinginkatu-(Porvoonkåtu/v. -46)
LINJA 4 HIETALAHTI

{Ruoholåhti/v.461-Hietalahdsntori-Fredrikinkatu-Erottaia-Ylioppilasr.lo-Lasipatatsi-Msssuhatti-NordenskiöldinkåtuTöölöntulli
LINJA 5 ARKAOIA
(Arkadiånkåtu/v. -461-(Runeberginkatu/v.46)-Muspokåtu-{Nervånderinkatu/v.

43)-Lasipalårsi-Ylioppilartaloluurtori-

Satam.karu

LINJA 6 LAPINLAHTI/ARAEIA_MARIA
E urantis-Vaasankatu-Hakaniemi-Kåisanismi-As€m.-Y

lioppilåst.lo-LapinlahdOtatu-lV arian sairaala

LINJA 7 KIRURGI

{Koulutori/v.43)-Roobortinkåtu-Ylioppilastalo-Asemå-Kaisåniemi-Hakaniemi-{Cartrdninkatu/v.

.431

LINJA 8 STURENKATU/Tr'ALLI LA-SALMISAAR I
Salmisååri-Ruoholahti-Marian sairåala-Mus€okatu-Msssuhalli-Bråhenkåtu-Måkelånkåti/-{Häme.nti€/v.431

.

LINJA I RUSKEASUO lkoko liniå vain v. 43)
Ylioppilastålo-Lasipalatri-M633uhalli-N ord€nskiöldinkatu-Töölön tulli-Tilkkå-F usk6asuo

-

LINJA M MUNKKINIEMI
Ylioppilåstålo-Låsipslatsi-Me$uhålli-Nord6nskiöldinkatu-Tijölön

rulli-Johannesb€rg-( Kalastaiatorppå/v. .(31

LINJA KB KULOSAARI

Ksuppstoi-suurtori-Kaisåni!mi-Hakåni6mi-Päå.kylånkatu-Kaasulaitos-Domus-4asino
LINJA H HAAGA (koko linis vain vuoom.{61
Ylioppilastalo-Lasipalarsi-la€ssuhalli-Nordsnskiöldinkåtu-Töölön

tulli-Tilkks-Ruske.suo-Pengerrie

LINJA t2 TILKKA lkoko liniå våin vlonna .16)
Ylioppilästalo-Lasipalatsi-Msssuhalli-Nordenskiöldinkåtu-Töölön

tir
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SELOSTUS SEKÄ KÄYTTöOHJEET MOOTTORI.
VAUNUISTA HKL 3O'I .3iIO

I.

YLEISTA

'

Vaunu on t6livåunu, iosla on ohiåutlaittoot vain 6tupååt_
iä. se soveltuu .€kä k€skiksupunki' 6ttå o6ikåupunkiliiksntsss.on. Ovoi ovat vaunun oik6ållå puolslla, kakti sis:iäntulo{veå takåna, kakii ulosm€noovoå kesk€llå iå \rk_
si ulosrneno{vi €dos!å. Ovien vapaa åukko on 70O mm.

Kiineå rlhastaianåitio on vaunun oik6allå sivullå taka'
Viimeinen hehinkilåinen neliåks€linen vaunusarja, josså
kåytetiiiin Albert.kytkimiå.
Våunu rovelluu kulk.maanioko yksin taiyhden {tåi k.hd6nl p6råvaunun kansså.

SÄHKöVARUSTEET

ål

Suuriånnit6laitte6t
600 V:n tasåvirtaå kåyre€än ratamoottoreissa, niiden
tuulettimisså, vaunun låmmityks€sså, moottorigan€raat'
toreirrå, komprsssorin moottoreissa sokä vaunun ylshss'
sä

vålaisruks€ssa.

t

al. Rätåmoonorisn virtapiiri
Sakris.nkåtyyppinen vhroitin on sijoitettu etumåhsn te'
lin kohdålle sskä eristetw katosta. Kuliettåian vi€rctsii
on virrohtimen alasvetoköysi.

Ylijånnitesuoia on siioitettu katolle.

Rådiohäiriönpoiståiå on asonnettu suurjännitekoietåu-

Koskå nykyisistä p€råvaunuisss on pain€ilmaianut, on
vaunu v.rust ttu pain.ilmajåriestelmållå, iosta raådåån
rarpeellinsn paineilmå s€kä moottori_ an:i psrävåunuun.

Ylivirtakåtkaisiia {300A - 1000A)on katolla kuliåttåian
påikån yläpuol€lla ia siitii låh!€s katon låpi ohjausvipu kå'

Ajon 3ekå siihköiiån i.rruluks.n ohiaus tåpåhiuu suoråan
vaikuttavalla aiokytkimollå. Painoilmaiårrulen ohjaus t._
pahtuu
kiskoiårrui€n jalkåpolkim.llå ja

Ajokytkin {valmist.ia: Brown, goveri & ci6

iarruvsnttiilillå,

kiisiiarrujen kåsipyörållå.

2.

3_

PMMITAI, PAINOT JA MATKUSTAJAMÄÄRÄT
Suurin nop€us on 60 km/h.

Fåidel€vsy3
kBkiöidenväli
Akteltuälit l6is.å
Pyörån låpimitte
Pienin kåsrtosäde
Suurin pituus (puskurit m.l.l
Suurin lsvoys

1000 mm

6'rc0 mm

T.lisn

Våunun korkeus {vastuslåstikot

sis:ikork.ur

l83o mm
680 mm

l55oo mm
13500 mm

m,l.)

kiskosta
lstumap.ikkoiå
Ssisomapåikkoiå
Kuli.ttåjå + råhaståiå
Kytkimen

iork.$

Ruuhkå{ikana l.nintåån)
l{dtoprino
gruttopåino (norm!6li)
Bruttopåino {ruuhka{ikål

23OO mm

36(x} mm

2$o nm
47o mm
29 kpl
69 kpl

sikåyttöå varten.

ovåt lrikohesti msrkitty.

Et6en. iå tåsksepäin -kytkin on aiokytkimesså iå siihon
on yhdhtotty moottoriryhmien erottajå. Siihan kuuluu
kåsivipu, jota voidaan kiiäntåå vain kåsipyörån ollssrs

0'

as6nno$r. Moottoriryhmisn €rotteiållå voida6n kytk6å
pois stumairesså tslisså olovat I iå ll moottorit i. tåkimruir6så relissii olåvat lll i. lV moottorit.

19,€ tn

Aio- iå irrrutusvaituks6t on råksnnsttu k.hybiin, iotkå
ovat våunun kåtolla tuulet$kånåvåsså, Våstuksiss€ syn'
iynyt låmpö kåyt€tåån talvålla hyvåk i puhsltamalla niis.
så låmminnyl ilma vaunuun. Kss:iåikåna iohd€taan'vås_

273rn

tuksien iäåhdytysilmå suor.an ulos.

2kpl
Yht. 10O kpl
130 kpl

n.3o tn
Lämmitystä vårten on våunussa lisåk,i låmpöpått€rit s€kå
lisåvrstuksst tur,/loturkanåvåssa.

a2

-

BBc} on
våikuttavaå
tyyppiå.
suoråan
kåsipyörållåiåon
vårustettu
eteen.
Ohisusliikkeiden
kuli6ttåi.påikån
Ss on riioitettu
ksv€ntåmii€ksi s6 on våruststtu peineilmasvlinterillå ia
jousills. Liikkslblåhtöä vån€n on 13 såriakythntååtantoa,€kä 10 rinnånkvlkentåås.ntoa i. lisåksi sähköjårru.
vånen 13 iårrutusåsenioa. Viimoiseiså as€nnosså 3åkå sår
iå- etdi rinnankytkånnässå tapahtuu mågnsottikentån hsi_
kennys. Kaikki åioås€nnot s6kå viimeinsn iarrutus.s€nto

,Ratti Karian, ohiaano. Keskellä kuva6.dtti.

eU

aioLvtkinen

käsipvötä, iosta vaunusa.jan I isÄnini iuontaa iuurensa'
An interiar view of the drivet'scab of the 301 330 class
motot tram. The steeting vlheel is used lor operating the
Kuva/ohoto

I

Leppänen I 97&09 20

I

atti- K ari an)) s isu stus peä si I I alta nähty nä.
lnte.io. view of a 301-330 class motot trcm as seen

,

Kuva/photo L Leppänen 197&0920

R.$moottori6n tyyppi on GHAU.67 ja tuntireho on d
50 kW = 68 hv k;.roiluvun 01163 1640 k/min, iå n€ on
3liöitåttu t.l.ihin våunun pituussuuntåån. Volmansli(o
moottorirt! våunun åkåliin tlpåhtuu kårdrlnirksolin lå
hypoldlhrmmåipyöri6n valitybrllå. Moottoriån lånnho
on 300 V l. nlitå on krkli 3!ri.3rs kumm0ssåkin t6lk!å.
Moottorit låähdyt.tåån ilmåll, lå tåtå vårt6n on vaunun
korln alls k.kri tuul6tlnrå, yksi kumpååkin r€tiä vårt.n.
Tuuletinmoonorian jånnit€ on 600 V lå t€ho 0,35 kW.
Tuuletusilmå ot€taan vsunun sivulta suodåttimi6n kaurta
ja iohdetååo kanavi€n ia pålkeidon avulla relien tuutstuskanaviin, ioirtå €dellesn moottoreihin.
Ksntiinheik6nnysvasru ks€n kutakin moottoriryh mäå koh.
ti muodostå6 ohminsn vastus, joka on våunun katotta,
sekd induktiivinen vasrus, jokå on riioitsttu vasemman si.
vun neliännsn isruinparin alle våunussa. Näittä heikenne,
tåån mooftorien magne€ftista kenttää, iottoin vaunun

4 V:n i08 Ahrn lyijyakur vahviståvat iarruruksen

atusra

mågnetointjviltaa kummassakin moottorirvhmåssä. Ak,
kuia on yksi kummåssakin moottoriryhmässä jå niitä oh,
jatåån ajokytkimellä kontakrorin vätityki€ttä. Jåtrutus
saådaan täten nopedmmåksi. Kontakloflt on sijoireltu
aiokytkimen vasemmålle puolelle.
Beleen

tyyppion CAV 37 E4t

Westinghous€ MT-330-FB, 330 t/min
[roottorikompressori on sijoitenu keskeIevaunuåtanian
alle. Kompresorin kayit,ä ohjaa pd,nes;ätäjå, jonkå sää
röålue on 4 6 *g,cmz Vaunu,sla kävtetäan seuraavan
tyyppisiä kompressoreita: CP 127, PC 8 ia DH 20, joiden
teho on 565 l/min

+ 685 Mäntynäellä. Vaunut vetivät aiemnin tuuh'
ka-aikana yksinonaan ASEA:n peåvaunuia 1651 70O vuo'
HKL 3Ol

å3. I\ioottorigsneraånorin vift apihi
l\roottorigsn€raattori on siioitåttu våunun k6sk6ll€ låtti!n
åll€. Siinä on 600 Vrn 0B kwin t.s.virtåmoottori,lokå
on kytk6tty suoråan 26,5 Vrn taiavirtågonarååttorlin, Tå.
må Ent3. virtsaskkuihin s€kå matalslånnitovirt.plir€lhin.
Låht.€n kytk.ntå tspahtuu 600V:n koi€tsulussa obvålls
pionåutomaatilla j! laito on liråkii varuit€ttu sutomrstti.
ssll6 låtåusråleellå, jokå on rijoit6tlu kulj6ttåien taåks6
välis3inään. lVoottorigeneraattorin kuormiiu.våstus on
iijoitettu ku liettajå n osaston oik€åån etukulmaån. Kuljett6ian kojepöydålsä on ampeerilnittari, ioka näyttää lå'
taus. tåi purkausvirrån.

lvoottori: Metropolitån-Vickers Ay 2J1, 550 V/t,6 kW
1220 klmin
sen€raåttoril CAV D 10 T BA/4,24 V 1O,96 kW/ t22O

a4. Lälnmön ia tuuieruks€n virtåpiiri
Lämmitys tapahtuu osåksi riten, ettå tämminrä itmaa puhålletaan puhakimilla kanavi€n kautta vaunuun ja osaksi
ktuimien alle sijoitetuilla lämpöpattereilta. Puha ettu it
ma lämpiåå ajo ia jarrutusvastuksisra sekä tisätämpövåstuksissa. Yliämaini Uiå ouhaltimiå kåvtetään myös vau.
nun ruuletukseen.
Tuuletus- ia lämminilmakanåvåssr on kaksi600v:n 2000

W:n lämpövastusta sekä vaunussa istuimien a a kuusi d
200 V:n 2x375 W:n lämpöpartereita, iotkå on kytkstty
kahteen sarjaan. Kuljettaialla on 600 V:n 400 W:n ia ra,
haståialla 600 Vrn 400 W:n påtteri. Vaunun tåmpötitaa
säätää termostaatti, joka katkaisee ja kyrkee virran kon

taktorin avulla lämpöpattereihin hatuturra

väliseinäån ja kontaktori markustamoon, kojekaappiin.
Tuuletuskanavassa on termortaatti, ioka kytkee merkki

lampun ja summerin mikäli lämpö kohoaa yti såådetyn

delta 1928-3d.

tnn 3Ol wiah tnile.685 at Menrymäki. Only ASEA
anilerc (651-700, built 1928-30 u"crc used wih these

Motot

a4

Kuva/photo J. Rtu hala

I9

ll.A-30

tåmpötitassa.

Termostaatti on sijoitettu vaunuun kutjettajan osaston

sErrR Ava Stvu

-

FolLowlr.lo Pl€E'

301 uutena Va ilan hallin ratapihalla. Huomaa alkupe'
räinen maitolasista valmisEftu destinaatiolaatikko edessat vl'
hliiiuä. Kuvassa piäin nyös niikyä Suomen lippuja, iotka on
k i i nn itetty desti naati on y läpu olelle sii oi tetn t ih in I ippu tan'
koihin. Vaakuna on etu- ja keskikovien välistä sekt liniakilpi
takaovien edesdi ulkona. Suuntavilkkuia ei kiyte,ty alkuai'

HKL

Motot tftm 301 shottly aftot delivery outside va ila depol
HKL n useo/nuseun keprc)

Peävaunua kytketjiiin Töölön ha i a.
Coupling on the tmilerat the Töölö depot

Kuva/photo l. Lep$nen 1969.09.02

$tadion, liniaa tiikennöitiin surten kitoien vhtevdeÅlj' Ajorci tt i : B au tatien to i -K a ivok atu -M a nnehei n i ntie'Töö lö n

A specialsevice

was operated

in connection with biq spotts

ercnts at the stadium. The speciat
way station and the Töölö depot

tnns nn

between the rcil'

Kuva/photo t. Leppänen 1971'O8'10

I

\i

I

I
I
t

r,l

r5. Suurjännit.v!hlduk.n virt.pllrl
Siriiv.l.ktuk n muodo3t.r kolm. 3åriar låmppuiå. Ku!3.kin 3!rl$$ on 6 kpl hmppujr d 105 V 25 W. Etukilpi

600 V:n l.it&idln ko,.tsulu on vårust ttu p€ltisuoluk$|,
lå, jotrå on åuko! varokk.hå h kåtkahijoitå vlrt n. Kun
vsihdåtåån vårokkohå l. koriatsån kåtkåhiloit!. on vir.oi-

v!låhtrån yhd.llå srm.nlairsl16 lrmppusr4ålla.

,6. 600 V:n koj€taulu
Täm:i kol€r6ulu on kull6najån oiarton vås€mm$sa
nässå

tin våd.ttåvå
s6i-

iå siihsn kuuluvat s6urååvåt laitteot:

I kpl kllkrisiioita valåistu.t6jå låmmitystå vårtån
l1 kpl varokkoita em.låittoita i6kä kompr€ssoriajå perä.
våunua vårten

I

kpl åutomååttikatkåisiiå moottorigen raattoria vart€n
2 kpi åutoma.ttikåtkåiriiaa moottoriryhmätuulattimia
1 kpl sivuvanus ampesrimitt.ria vånen
1 kpl maadoituskisko

I kpl

.l$,

virtå riis k.tkåhtava. Laitt€id.n nim6t

ovåt paltisuoju karaå:

håkiönpoistokonden!ååttori

Samålla kohdalla ikkunan yläpuol€lla ovat rsuraavat låit-

'l kpl moottorikompreseorin pååkätkairiia
I kpl p€rä$unun lämmön ja vålåirtukse pääkåtkaisija

b)

Piånjännirslaifteet
24 V:n tasavirtaa kshittiiä moottori$n€raattori.

b1_

Akut, joitten kapasit€€ftion I l4 Ah, iännits 24 V ia purkausaikå 5 tuntia, on eijoitettu v.unun tåkåsillan ålle. Samåsså paikåssr on kakri4 Vrn akkua, jotka åntåvå vioråån
mägnåroimilvirran ratåmoottoreille. Akkujen våroke on
vasemmån sivun l.kimmai!€n penkin allå. 114 Ahn.kkui. lataa moottorigenerå.ttori, jok3 .kkujen k.nss. .ntåå virrån seur.aville laitteille:

b2 neljå kirkoiarrua, joiden pyltyllorå vetovoima ond 45m
kg. Kiskojarruista on kåksi kussakin telirsä- Ne nous€v.!
påineilmåll. 7 cm korkeudelle kiskon pinnåsta. Kun,aF
rutetaån kiskoiarruillå tai ilmantulo muuten lakkaa, lop.
puu ilman nostovoima ia kiskoia.rut larkeutuvat jousisn
ja niiden oman painon avulla n. l0 mm korkoud€lls kis.
kon pinnarta, jolloin s:ihkömagn€ettien voima v€tää ne
kiinni kiskoon jå tapahtuu nopoa iarrutur. Kiskojanun

kontåktori on kulj€ttåjån osåsron oik€assa etuk!,lmassa.
Våroke on vas€mmån sivun takimmais€n penkin

I

t6

å11..

HKL 308 1/iffoitinvau rion kärcineenä. vaunun etutÄän

ito-

kilpitelineeseen on asennettu taitettavan kelta mustan tangon
päässä oleva keltainen vilkkuvalo. Tällaista laitetta on käytet-

b3. Pienjännitevålaistus
Valonheittäjä

Takalyhtv

kpl
2 kpl
1 kol
2 kpl
3 kpl
1 kpl
I kpl
1 kpl
5

Takakilven valot
Kahden sivukilven valot
nahastajan kilven vatot
Kahden )TäynnäD -kilven valot
porrasvaloja

ty ryönnettäessä tikkoutunutta vaunua linialta halliin. Puk'
seeft ajana on notnaal isti toinen vuorcvaunu.
Motor tram 3OB with a damaged pantog.aph. Note the
ve ow flashe. on the dash. This device is used, when
disabled carc arc being p.ope ed to the depot
Kuva/photo A. Hellman 1974-09-04

b4. Lämminilmatuuletin ohjaamon jkkunoiden kirkkaanapi
tämiseksi. llma imetaän 600 V 2000 W tämpöpatterin tåvitse. Tuuletin on sijoitettu tattian a e tämpöpatteritermostaalle;nFen kdl.\o,iisturmen a e vaunun elupdässä.
Konrakor on s,rorlprru matkunamor koiekaapp n

Fix Lighr -vilkkuvalojå vauoun sivuitta
Aikatåulutelineen valo
pktorasia
hätåvåloia matkuståmossa
hätävålo ohjaamosså
kuljenajan päydän vålo
rahastaian valo

HKL 327 Töölön ha

Kolme tuuletintå 24 V ä 0,2 kW vastusten jäähdyttämistä
ja vaunun ilmanvaihtoa varten. Tuutettimet ovar asenne-

tut våunun katolle tuuletuskanavåan,

isra.

At the Töölö depot.

b5. Låitteåt råtamooitorien vierasta mågnetointivirtaa varten

käsittå€n k.ksi 4 V:n lyiivåkkuå ia kaksi kontaktoria.
Kontåktorit ovat ar€nnettu etuse,nåän aiokylkimen va'

ll

lVatkustaiien pysähtymispyyntö

a) [,latku(aiia va(en kaksi merkinantohihnaå
b) [latkustajån vetäesähihnastakilahtaa rahå!r.j.llå pi€ni kello, rele sulkeutuu iå rahasraiallå syttyy sininen

b6. M€rkinantojäriestelmå

merkkilamppu.

Yleinen viestiyht€ys rahastaian

ja kuljettaiån

kesken,

c) Rele aukeaå, merkkilamppu sammuu jå måtkuståjien
m€rkinantopiiri jää virråtta, kun råhåståia kääntåä

mm. håtåm€rkki

a) Rahastajallå ja kuliettaialla summerit sekä

våstaävåt

painonapit.innan kyrkettvinä

tYyD -åsentoon.

b) Painonåppi våunun takaikkunan alla kannellisessa lokerossa em. nappien kanssa rinnan kvtkettvnä.

Linjan
HKL 3t 8 Hetsinsin iuhlaviikoilla
"nusiikkintikkanan.
tunnuskilpi on takapän pelti kilpitelineesei. Takana tui kyrät
pai nei I na I et ku t, peävau nu n j oh tojen pis torcsi a t se kä e til I ise t

tak- ja iarruvalot Viroitin uudempaa ,viiksekästä, na

ia.

Vastusl aat i ko n reu na t p yö t iste tty.
A special rnusical tran, was ope.ated during the Hehinki
Sunner Festival. Note the destination sign at the rear end

Kuva/photo J. Rauhala elokux/Auqust 1973

.:ilX
88

merkinantovivun pois Dlähtövålmb asennonå,pysåh.

d) Tåkåsillalla kojekåapissa on vipukytkin, jollå saadaan
markustajån merkki m€nemåän ruoraan kuli€ttajålle
ia DpysähtyyD -taulut matkustamossa samalla sytty-

lll

a)

lV

V

Pyiähtymismerkki, seuraava pysäkki

Lähtövalmismerkki

Råhastaia kåäntää mer kinantov ivun rpysähtyp ell kes
kiasentoon, iolloin kuljottåjalla kllahtåå kello. Samalla

a) Fahåståia käänråå merkinånlovivu^

syttyvåt )pysähtyy)'tåulut.

b) Ku^ ovel suljetaän, sulkeutuvat ovien sariakontktil.
lolloin myös ovilla olevat merkkilamput sammuvåt.
c) Kaikki ovikontaktit ja rahastaian kytkim€t oval sar'
jåan kytketvt. Viån sattuessa kukin o!ikoniakti voi

Pysähtymism€rkki, ehdoton

å) Rahaslåjå kaåntaä merkrnantov,vun ylos

aeil

.asen.

toon, jolloin kuliettaiålla ja rahastaialla synyvät punar.
set merkkilamput ia kuljertajalla kilaht.a kello.

b) Kun jokin ovi avataan, sulkeutuvår oven rinnakkais

alas

tlährövålmie

-asentoon, jolloin hånellä syttyy vihreä merkkiiamppu

daan erottaa sarjana rinnånkylkelvllä vipukatkaitijalla

d) Kun kaikki ovet oval kiinni ja rahaståjan merkinanrovipu rlährövalmisD .asennosra, sYttyy kuljettaialle vlh
reä rlåhtövalmi$ .rne,kkilåmppu ja kello kilahtåå

kontaktit ja e.m. lamput sekä a.o. oven kohdalla oleva
punainen m€rkkilamppu syttyvät ja e.m. kello kilahiaä

kulietråiall€.

HKL

319,

takapdä

nykyaikaistett|Da.

mate tku t

ja pistok.

keet aD poistetd! ia taka sekti jaftuvatot on yhdistetty.
Here 6 rhe tnodernized rcat end of notot tran 3t9. The ait
hotes and sockets for electticat wning have been tenoved,
and a conbined tatt and hrake tight has heen ins.a ed.

Kuva/photo A. Hetln6n 1976.10.02

l"
I
I
I

Vl

VlllV.unuien kyrkentä

DTåynnii, .merk ki

ål Råhåitåirll! kakroi3.k.tksisii.
låmppu.
bl Tåkåov.lla rTäynnå) .v8l.isin.

i.

k€ltåinen merkki_

Vaunun takåikkunån alla lokeror.å on kåånn€nävä vipu.
kytkin, iokå antaavhraa lähtö. ia tåynnå-s.rjoihin sittoin,
kun våunu on viimekenå.

c) Kulj.ttåislls kåltåin.n m.rkkilrmppuiåvaunirnodesså
rTåynniii -taulu.

d) Kulionajån kåltsinån m.rkkilsmppu ia ov6n kohd.llå
olåvå )tåynnäD .vålsisin 3ynyvåt, kun rahastaia on
tyttånyt Dtiiynnär -merkin.

s) Kulisttåjalla kåtkåisija etupän

sV_

Dtiiynnå)0 -t8uluå var.

Moottori- iå peråvåunuj€n väliser såhköiohdor

Vaunut ovåt vårusrotut s.måntåisitts kytkinråsioiltå iå
-iohdoills kuin kaksiakselisot moonoriv.unutkin, iot€n
niiden perään voidaån kytkåå kaksiåksolisiå perävaunuia.
Tåkåpååssä on

- I

kpl kytkinrasia ålhåslla k€skollå iafiuiohtoä varten

p€rävaunua vartsn

a) Vaunun matkustamossa on hälytyskillo, jokå soi, kun
kulisttåia påina. kiskoiafiun poliintå.
b) Vaunun etupååsså lårtian alla on påineilmalla roimiva
hälytyskello, ioka soi, kun kuliottåjå painaa a.o. pol
jinta. Tämä kello on erirtäin kovaåånin€n ia tarkoitettu karuliiksnt3ellå.

c) Våununtakana ulkopuolslla

sähkösk6en i ja tämän

p.i-

nonappi tåkasill6ll. ikkunån alla kannelliserså lokeros'
så samasta kuin merkinantonappikin. KåYtelään p€'
ruutettåessa våunua
HKL 308 Paavalin kirkon silmukassa. Tänä vaunu oliensimnäinon, jonka tuulilasin pyyhin on iwstettu tuulilasin ylä-

- I kpl s'rurjännitekytkinråsiå
-

oikeallå ylhåällä psråwu.
nun valo. jå låmpöiohtoa våren {punåirsksi maåtånu)
1 kpl pieniännirekytkinrasia vasemma a ythää å soii.
tokellon johtoå vårten {kelta;seksi m..l.ttu}
I kpl roittokello takäsillalla

katkaisija ja 1 kpl varoke p€rävaunun våloiå jå

lkpl

låmpöä vart€n.

Motot t.an

3OB

Klva/photo

9o

I

at Vallila toop. Note the tEation ot the wind-

Ralthät. 1o7l Oq

16

4.

IVOOTTORIVAUNUN TELIT

Våunun kori lspää kahdon k.ksiåkselis€n keskiötappien
ympäri kääntyvän ralin päållå. Keskiötåppion la.keroitu
tolin jousituks€n varassa lepäiivään t6lin kehtoon. Kään.
tyvät telir t€kevät våunun kulun tarais€ksi myöskin kaar.
teisså. Kehto on vårustottLr kanavilla, joidon kautta johd6'
taan moottoreihin tuul6tuailma. Kånavat on yhdist€tty
ku mipålkeillå 'mooftorisn imusukkoihin. Tslin js korin
välisså on kårtiomaiset rullåt, joidsn varåsss korin psino
l6pää. Kaskiötappi rasittuu ainoståån vååkasuorassa tåso!$ vaunun pituus. ia poikkisuunnasså.

Kehykr€n pituusuuntåan kulkåvisn palkki6n ålapuolsll.
Dkumilark€r6in) nsliå v.hvåråkont€ista
käåntövånta pyöränöien lååkeripssiä vanen. Kääntövar
sisn ulommairet päät on kiinnitotty vahvoien kierrciousien välityksellii telin kehykse€n. Laaksripesåton kiinnitetty kåän!övarsiin ilmrn minkåänlaista muutå ohiausta
telin kshyksertå. Tällainen råk6nn. tsk€s tetin taipuisammaksi k.rteiela, antaå tåsaisemman kulun ia pisnenfiå

K€hdon ja telin kehyksen välisån jouritukssn muodostavat kaksi vahvaa kehdon päihin sijoitettuå kierreiousta,
jotka riipukkeiden ia öliyiskunvåimentimien välityks€llå
on kiinnitetty telin kshykseen.

vaunussa kåhdeksan kappaler.ta.

on la.keroitu

kirkohha suistumisvååråå.

Pyörien lååkerit ovai m.llilt6ån SKF 22318 K ja niirå on

Pyörår ovat SAB-mallkiå kumijoustopyöriå varust€ttuin6
va ihdettav illa pyörånren ka illå. Voimansiirto moottoreista

pyöriin tapahtuu hypoidivaihteiston vätitvksettå.

Telin kehys on valnistettu hitsaamalla muototeräkseltä
ia vårust€ttu tarpeellisilh kiinnityskohdilla moottoroita,
iarupalkkeia, .tan kojs jå m'rira painsilma. ja kiskojarujen
kiinnityslaitteita vårien,
Nop€usmittari on ohiååmon kojepöydåssä ja siihen
kuuluvå generaåttori våsemmån etupyörån laak€rikil-

HKL 311 on sadan ainoa vaunu,jonka pyyhin on sijoitettu
tuulilasin a a olevaan
V&nun virrcitin on alku.
',kyhmyym.
peÅinen, Ls. siinä eiole
laahainkppaleen iatkeita, ,viiksiät.
Kato a olevan vastuslaatikon reunat ovar tehvät.
HKL notor tran 3ll with the o.iginal type of pantogaph.
Ku@/photo

J

Rat'hala svvskuu/septemhe. 1972

1. Paineilma-tönkkåjårru, s.iiåd€ttävine i.rrutankoin€en
så. jarrutusvoimåntå kahdenå 6 tuuman jarrusylinte'
ristå, jotka on åsennettu molemmin puolin t3liå. lvlo.
l€mmat sylinterit vaikuttavat såmåån poikkipalkkiin,
iosta liike on johdettu iarrut.nkoien ia -vipuien väli'
tvksellå iårrutönkkiin, jotka puristuvat pyöränpintoia
vasten. Paineilmaiårru on €rillinen kummassakin t€li5'
,ä. llmanpaineen pisn6nnyftyå jårrusylintersitsåverä_
vät iouret tönkät irti pyöristä.

2. Käsijarru vaikuttåa samaån tönkkaiarrujäriestelmåän
kuin paineilmajarrukin s.m.naikaisetti molemmkså
teleissä. Ohjaamon oikeålle puolalle siioitetustå kåyt'
töpyörästä liike siirtyy k€tjun ja vaiierin välityksellä
3. Kiskojairuja on kåksi kummas$kin telisså. Ne on
as€nnettu pvörien väliin vaunun kulkusuunnåsta sa'
maan pystysuoraan täsoon Pyörien kan.sa. Telin ke'
hyksesså ovat kiinnikkeet, ioid€n välityks€llå iarrutus'

voima siirtyy teliin.

4. Sähköjå(utus tapahtuu, k!n moottorit oikotuljetaan
vastuksien kautta toimimaan qeneraattoreina. Sähkö_
ja(u on tarkohettu käyttöianuksiiå jarrutusta sääde-

HKL 3rB yläriistosta nähaynä.
HKL 318 as seen trcm aboveKuvahhoto J. Rauhal, t97344-20

täån aiokytkimen vålityksellå. Koska sähköjarrun t€ho
on hsikko alle 5 km/h nopeuksill., eikå sillå voida pysäyttiä vaunua alamässsä, niin käyt3tåän paineilmaiar.
ruå pysäyrtämisia(una py!äkoillä la käsiiarrua reison.
tåisrruna. Kiskolanua såa käyttåå vain hätäjarruna.

lVoottorir on asennettu våunun pituusruuntaan teiei!så
oleviin kehikkoihin. l,loonorin aksslin toisossa t*iäsqi
on laipp6, iokåon kytketty moottorin ja vaunun akselilla olevan hypoid ivåiht€kton välillå olsvaan kardååniåkseliin. Kard.ånia kleli on varusrettu kahd€llå murron
nivelellä ia teleskooppiosallå,joten se myöntää kaikkia
pyörästön ja telin kehyksen vålillå tapahtuvia liikkeitä.
V irta iohdetåan moottoreihin tåipuvilla liikkuvilla johdoilla, iotka on asennettu korin jå teli€n välill€. lvåajohto on kytkotty pyörånakseleitten måadoitusharjalåitteisiin. lV aadoitusharioi€n avulla eltetiiån vlrra nkulku rullålaakereitten kautta.
Hypoidivetopyörästöien vålityssuhdeon l:6,28
Hiekoitus, joka vähentää pyörisn ,suhoutumirt., öl
iyisillä tai huurteirilla kiskoilla, tapahtuu hiekoituslaitteillå, joita on kummankin t€lin €tupyörien ådesså.
Hiekkäsiiiliöi ovåi mätkustamossa istuinten alla. Hiekoitus tapåhtuu joko påinamalla hiekoituspoliinta tai
kååntä r*illä kuljettåianv€nttiil i åårimmä is€en jarrutusas€ntoon. Tållöin avåuruu sähköpneumaattinen hie-

HM lv{aunut, iohr on kut.uttu ln.tti'Krrlåkit tri lMue
trn{lk.ir, ovåt tållå hctkrllå 23'woti!lt. i. 3it n myös måån
vrnhlmpir linFliik€nt.sså ol.vi. rs'rtiovlunul!.

t

Vlunuihin on

hty ålkoiln 3ååto65!joukko muutok5i!,loin.

ulo.påin nåkyvimpiå ovat.tud.stinråtlolååtikon muutok!.l
Le.tikkohån oli åluki lntitolåiistr, iå 3rn pååll. åsånn.ttlin
pahinon liniånunrro 36moin kuin vtnhammiGskin våunub'
.r. Myöh.mmin pohh muut ttin mutt.kti uud€mpisn våu_
nui.n tlp.rn iå vrlk.s liniånur6rol.ått 5iioit niin paikal'
l..n ohjalmon k.uttå. Artikk.lin kwhuksoarå $lintyy lå'
h.! poikk6uks.tta tållåinon liniåtunnsi. Uuiin v€Bio on rul'

hnumorojårl$tolmä,,oll.inon on tullut tutuksi uusimmistå
v.unuiitå. våunuiån tåkåpåä$såi i. sivuillå on ollutåluna låh'
tiån rullånum€rckilv.t, tosisivukilpiå oi nykyåån käytotä jos'

t in täy5in sålittåmåt!ömänå syvstii. Rshåstaiån paltikilpi on
slunp€rin ollut vanhåmPi.n vsunui6n målliin ulkos€inässå,
muna myöhemmin kilpitaskuion poi.tamis€n iälkeon on tår_
p€€llinon kehikko r.ksnnottu shåpuololls rahastajantuolin
taaks€. Ulkomainokset olivat ålku.ikoinå levvill€ kiinnitottynå
katon rcunassa, mutts nvkvåån kåvtotiiån ssinätårroia. Kåu_
pungin vååkun€ on {ånå syystii iiirrsttv 3einän alaos$ta ikku'
noiden väliin.
Vsunu 308 oli ensimmåin6n, ionkå tuulilasinpyyhin oli

yl

Våiht..nkåäntölaitt 6t
Nykyhin käytö&rå ol€vå$$vsihtoenkååntöiårl€rttlmfu3å ohiå'
tå;n våiht€€n alsnto ohiasmosts olovalb kååntökytkimellå'
våunun atumsisån tllin atupuolalla on Siomaruin'vaiht'6n'
kååntömågn6ltti. Noin lO l'rtriä 6nn.n vtihdåttå siilits6vae
så marlsåtiko3as Kiopon kannan å116 on korEnnon v$t6!not'
tåva kåånlör€lo. Vaihtoonkåånnön ohleus p.rustuu siihrn,
'ttå
kåäntörslo tuntse våunun mågnåatin magnatoimLsuunnån i6

v.iht .nkåäntörål6i3tön kåutta våihtoankååntölaitottt'
vaihd. kåäntyy siih.n suuntåån, dihin kååntökvtkin on
käånnstty. K€skiås€nnGsa kvtkin oi kåånnå kumpssnkaån
suun!åln. vaihtoonkååntömagn.åtti toimii vaunun åkkuiån-

ohiaå

nittosllå. Mikälivåunun låitt€€t ov.t vioittun€€t, vaihdo kåån_
n6tåän våihtåankååntöråudållå.

Vålminåjat: Kori- Oy Kariå Ab, Karjåå {Ov Suoman Autot3ollisuus Ab:n tvtäryhtiö)
såhkölainest= Ov srrömbsrs Ab/Brown, Bovsri
& Cie AG

häält?i ripuståttuå mallia. Vsunun 311 pvvhin oli as.nnottu
ålådiånäån rkyhmyy . Nykyåån kaikki pvvhkirnåt muuts'

Teli!= Schwåizsrische lndt/ltris4olelkchålt AG

tåån ylä-mallisiksi.
P€rävåunun veto on loppunut {sopivi€n p.råvaunuien romu'
tuks€n vuoksilia ilm.lotkut yms takafiiån ftilp€höörit) riisu'
taan pois, iå takå. t€kä iarruvalol yhdhtotään (=nykyåikaitte_
tåan) saman lasin alle.

301

302
303
304

1955-02-11
1955-02.11
1955.02-21

195502.26

305

1955.03{9

306
307

r955.03.25

308
309

195504n9
r 955{4-30

310

r955{s.09

311

1955{5.21

312

1955{6{4

313

195506-14

314
315

1955.06.23
1s55.0701

3{6

1955.07-11

311

1955.07.18

Tulov.i3uutta silmållå pitä€n iå rahåståjåm.tonta tulovaisuut'

318

1555-07-27

våunusarjån kohtålo 6i ol€ kovin ruusuinån. Suun'

3r9

1955.0845

nholmiln mukaan 75 tolivåunuå muut6tåan kuli€ttåiårahas'
t'r3kåWöön sopiviksi, jolloin mustangit iåi.ivär muutosl€n

320

1955481t

ulkopuol€11..

322

1955{9.20

323

1955{9-20

324

t

325
326

195510.06

Vaunuia on käytotty msnånykokkäästi mvös matkailuliniallå
3T, sillå moniinvaunuihin on åsennoftr kas€ttisoittimet. Vau_
nusårjan iokåisssså yksikösså on normåålit linjaradiolaitt€6t,

joidon avull. pid€tåån yhtåvttå liiksnt6enohiausk6kuks€€n
{LOKki). Kåiutinjåri6telmäå voidssn kävtdiå iiodon6ntoihin

ohjå.mosta måtkunamoon såkå låituri116 (tåkaovisn ylåpuo'
16lle) siioit€ttujon tkov6puhuii.nl vålitvk€llå Alkuåikojsn
jålkoen on vaunoihin lisätty mvös nyt niin våh:imåttömiksi
havaitut suunnanosoittimot oli vilkut Msinittåkoonvi6lä, etta
yåunui.n numårot olivåt åluksi vain tivus.inillä; pååtYnum6_
rointi oisttiin kåyttöön va3t. us€åmm.n vud6n iälk66n

tå

ai.Lll.n

JornE R.uhala

1954
1955

1955.04n2

1955{E-18

327

328

955.09-29

1955-r0-15
r955-10-24
1955n I

{4

1955.1l-14
330

n.hio
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Ai[Erinen kahdella per.åvauoulla
Settusecata syFtå v.lvoitctaÄn l"lrlcjir noudrtt.ftaar

luurenpa. Y.-

ro!åisultrA ajcttac$! kahdclla ,cråvaudlå kaart.id€n lepi, .ik6
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rdc li!ötö €ln.nkuir teiomaincn p.!äva!ru on 3ilulttstrut kanrl..a;
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llklvdlånlGkoien eslömincn
K<,.h oir osoitt$tunut, cul riir& ailoir. on
tchty
Liikdrlai{a iltiv.ltåe j lrandtt', ctcnLi!, ricly ---vrlnui$å
btuinrcn n.lik påiillbiå.
.i .in(ås!an 3illoin, krn viunlt $koeat pät.prråkcllE, ran nyölki.
niirLålh lntioilla. ktuketiiån l,.nkilökuntå. muLts!..n v.lvollLuut.nr.
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Varoveisunstoimcnpileet halliin ia hallista
aietlspssr

Altoj.n kan!3i sattu.cirlcn yhtc.nljojt. !åkii riitiovd(nlj(f aiz4la
rutontrlj.ttr;ia vrroittrDatlr niåraitillli l,tlliin lai 3icltn trlo3 on tästå
låhli.n chdotlonriti noudnr.tuva t curaavi. !.rmu$töim.nDitcitå :
r) Niihi ajoilsi. jolloitr ikiår- jr llolaiot tlcctuir råprhtuvat, d h.l
liri. tåhctcuiirn nc.kin.trhjr jo!. t'ysiiyttiå .!tG yo. liiL.tr'ccn tiksi
iit., kur r.iliova!trlt ylirtårät ajondan. PF:iyllAnitrcrkkn,i tiyt.täån påivnlF plraistr limtl (tai lå.ltda) i. härirärri !.ki iuallt
pun.i3h ,yblyä, joilå h.ilul.lran tådu! loiliftktruntau.
2) Kun yt3inäirt vautrur muina aikoina rj.vit sieåän halllir t2i ulo!,
on tntlöinkh hallisu låhcl.(ivå t'.rkn,.trtai., jok. loiDii koldan l)

I å:ir
EE.9;Ii

'å.rå€!

3) ltilloi! rlBinä!€l !.!nut jGtakin ryFlå 2jå!.t halliir clul(it!.n
liitå nallibrkadaj.llc ilmoittrm. e, of, tnoottorivunm .ahnstaitn lnÄn-

r€et!

n tlåvå

arild. jr jånrnvå !.n jålt..i rjor.d:l[ varoitrahiån åurotrtrrlj.llåjir v.lnun .ikomukllst. tia. halliin h.ilullrnall. kolDtcttua
I:ltåån kadun poikki3u$t:rI. RrlE3|.j. sl. tn.nnå våuru va5tr rai'
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Vauouun nouseminGn ia siitå poistumin€n
l- t9,15 lllocn oo nårku{aji.n, (riiDum.tta siitä, onko å.illi n!ukanrån mtk.tåvar.å v.i ci), .i'r. tdirtord @t tv tdlao! kdntto s.{a ovlt aimati.rn oirlt &å int ,oriirit, joita !bu3c-t.t -rauloikkc
u ctuorcn loltlr, i.la $l.ir .ruldi;n..tl jolk. ealrr no$i. Frårållnon ctmvcll.. våtl€t.v.råa tltjdåvrt n.tk$t.ii. - - 16.

s.ar.r mrö! poisru !.laor.nå.

S.m.lta li'mn.tiåD liikLnn.hcnkilöku,nan huoDiot. aik is€nl)iin riin_
joi&n Dtrkåatr virkapuvujsa ol.va liiror;.I rltiljilur,la s
louria.tudor leult. ainoaned p6ä!.!nuihin Virkep$uisill. iarlasta-

räylsinr

jilla

h!

mudt. tiik.Malipaålltstöllä or klitenki!' oik.u, sriuonr
niin v.atii, noulta dyöikin Dqntorivaun$n .lldrn kåotte.
2{. 5. 15.
ntrl{. R. (;rralrrdn

i.

oalre_

N:t 61F941
Autoloa alaminou låhtöpaikoill.cn Rrut tlcntorllle
Pöiti'täsrt

X$puorinhdlitrtt.n pålöLi.n nukrh.rti håiråtiån Rrul.li.n!trilrr
Er!!lv:l lida-rsioi .irmr.n nr'töp.ikoill.h Diir .ioiti., .lt.i nntkstr_
ji.r t.itltE odoltr vrlnlll lihlöi ulkoslle - - R. Crt atno*
5,1.1?.

'l.tL

R.trlo

3.

ltta
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PilTTEPYSIIffiI
7-8.6 oli H6hingin Måntym:iellä Liniå-åutoliiton so.vuotis.
iuhlan kunniåksi 63 linia.auton näyttely; nåyttelyesineidon
ioukoss€ olivåt myös pitkånokkaisst mus€oåutor:
Avttro-Daiml€r

r928

Oodg€ Brothsrs

1928
1928
1937
1939
1944
1953

Reo
Sisu
Sisu

SP{0

Linia€utoliiton 50.juhlao kunniaksi julkåisemå historiånkirjåå
rsuomen linjå{utoliikantesn hhtoriaD voi tilåtå puhelimits6
tåiosraå ruoråan LAL:ntoimktosta Pohjoinen Rautatienkatu 19C. Kirian hinta on '100 mk. Hinta on melko kova, muttå
iuuri on kiriakin; 596 sivu.. Kiriaa suositellaan varaukr€ttomarti linia-auroliikenteen tutki joill€.
Edellåmainitun teoks€n on LAL lahjoirtanut seor.llemme, io.
t€n halukkåat voivat lainata sitä myös arkistosta.
Koonn!t Ano Hållm6n.

.60,!tr
16r
TUKL on siirtynyt kåynämåån Alrn6x-såriatippujå (kuva vieressä|. Liniaåutoien otuovillå ol.vi€n Almex M-leimauskoneiden numerotunnus (rivin viimein6n nurn€ro pyrtyirål on såmå
kuin itss våununkin.

Kertåliput myydäån vi6lä Solomatic-kons€stå, muttå TuKL:n
tårkoituks€na on siirtyä Almex.iäri€ststmän kiiynöön. Nykyiset briftiläis€t Solomåtic-koneet ovat rnååmnr€ ainoåt laåtuaan ja lienevåt p€rua jo viisikymmonluvultå. Svst€eminmuutos iohiuu suurelta osin pålion puhutuista lippurahoisn_pimi"
tykris i,joira on vuod€n mittaan påtianunut TUKL:sså.

Oy Liikenne Ab:sss on myös patjanunut tippurahoion pimitystä. LOY kåyttäå räysin Alrpxin kon.itå, ioissa hintå on
kolminumeroinen. Esim. lipun hintå 13O0, kona tVö vain
3:00 + l0O0 voinoal

t

3A30r

Ps.

N9.Xråi$-.1

96

,

/

e

1.6.78

Toteutettiin ltä-H€hinqin linja€utoreittien suuremontti:
Linia 90

Rautatientori-Vaniokylä-Vesala toperettiin

D 948 Rautatientori Kontula, Kotikonnuntie siirtyi
uud€lle reitille Myttymestarint'e-Karjatanhuan-

polku-Klåmintie-Humikkatantie,porttitie.

,

94S

,95
r

Linjalla on pidennetty yötiikenne.
Bautarrentori Konrula, Keinutie, päätepysäkki
siiiren,rn ma-pe 5-18 Kararm'nioriIe. iruuna ai-

Råutatientori-Kontula, Naapurintie topetettiin.
Rautatientori-Vartiohariu jatkettiin Vesatåån.
Linjaå liikennöivär HKL jå LOy yhde's:i.

95N Fautatientori-Puotita Vartiohariu jåtkettiin Vesalaan (HKL & LOY)
D97 Bautatientori-Kontuta-Mettunmåki .iaa puotinhariun iålkeen suoråan ttäväytää tvelunmäke€n
ia korvåå Va(aohårjussa lin,år 97v ia 98.
Siltasaari-lvl€llunmäki toperettiin.

D9a

Rautataento.i-[,letlunmäki-Vuosaari muurtui
jonkå uusr reilli on Turunlinnån'uuhkal,nisksi,
tie
lVyllynEstarintie-Merip€ ontie-Vuosåaren
sika -Vuorie - Kå llv ik inrie-V uosåarenti€- lJ ut€lantie-Leikosåårentie.

Uud€l liniåt

78A Vuosaåri-Meltunmäki-Kontuta tiikennöidään årlisin keskipäivä ä s€kä viikontoppuiiin.
90S Kasårmjtori-Kontuta ruuhkatinja
94A Råutatientori-Kontut., Keinutie ittahin ia vii
konloppuisin.

94X Rautarientori-Kontuta,
pik.linia

955

Keinutie, ruuhka,aian

Kasarmitori-Va.tiohariu ri,luhkå,åikana HKL

97X Hautatientori-Me

unmäki ruuhka-ajan pikåtinia

Ennålleen jäivät linjat 54, 78,91,91S,91V, 93,94,94T, 96,
965, 96N, 96V, 96X ja 97S.

2li.$qll{u

R.hloil.linjo

rln.

50.i tiik nnöity k .åbu.nt i-

,1

Ot. lini.n l0 vuoroii.

.j..

tunnuk.ln l6A linl.. Munkkirå.-

ri-grYil.hti.
Koulubidinioj. 5m F 5{X}.i åi.ttu 1.6-15,8.

LinFj! 17V,83A.

86S

j. 8('s .i rjrttu 23.8-t3.8.

26.r.14

Llnl.llå'l0oli iltlpåivåruuhkG. k.ki kulrttd.r.hånuråui. [unu 'l I (t livaunu, vn. RAI

nur; ylunu 36 v!oro6s! 92

llo

2-78, v0oro6s.

l4l.

3.8.78

Lin.lb l0 riirryttlin

kokopålvå|...n kslj.tt!irnh$n*.r.n.
141 lv.unu '18) on kui$nkin r.hrr.

l/Ol.

Ruuhk vuoroiss.

lltaruuhbn .ikmr 15.60-16.50 kåyt riän .n.immö|..n
poi tumi5pysåkin kllpiå nnjolll. 0lS, 9a, 95,98V jå 97.

irh.

Myöh.mmin k ikuu... lop.r.niin linl. 90 lsl Ll lå korvntiin linjl{. 56 Puotlnhårlu-llrlmi-+.tol.-Piiålånngki ruuh-

noa ruuhkrvuoro, lonk! slkrLuluun on

kr-.ik m lSlL).

lålnån liiåkri vuoro... 106, llnjå 6, on ollut pariivåunu. Onko muinr {uoroitt! vrstr0vh hrvaintola?

HKL:n l.uokunt arocitt l.. YTV:ll. H KL:n 30 paiivån li}
pu. ruunnitalt .$. koko Cåtåupsnki..udull. k lpåav.e
måtk.lippu.. Tånå vuolrn! lipun hint! ulkokuntrl.itill. oli.i
124

hk. Lipun hintlr l*k!tr.n 3iCltyvån 60 mrtk

YTV:n h.llitu5 piliiå HKL:n 30 påivån
v.lh@hlona.
r3.6.78
HKL iln)oini

å. Myös

lippr..ndiiirk nr

l.hdirlii,.ttii kuli.tt i.råh.5liskokrilu linj6ll.
.i void. kuliltt s. asirtt

10 ålkås 16.6 jå 6ttå bndnv.unuiå

nou3i mrhtåvå poru j. 1 6.8 .ååtiin luko! l.hdinii, ottå låst nvaunutkin på&avåt mukaån

.i.

mrkitty prriivaunu

ruuhk!{ikåm,

Alklt ulun
l3:ll.ll

mukrån 06 klaåll6 30 p.råv.unun. ollut kåytt6å

53, 54, 55. 58, 57, 58, 69 jå '1.13 nnj!|I.6.
79, 80, 8l; 82 l. 8il linl.lh g
K.{ikeCllå ai kaikissa nåir*ikåån ollui p.rå[unuå.

HKL 3uunnittol.o låpi k.rkunrn kulk.rir bussilinjoiå. Suun.
nitt.ill! on.nsin..lkuun linjsn 2l yhdinåminrn johonkin
pohioir.n .uunnan linjåån (6sitn 65, 861. Kok.ituliik.d..s..n

srrLtåån ryhtyä vuod.n 1979.|unå:

.

R.itioliniå l0 nyt 3ittån iiirtynyr kokon..n råh$tsi.ttomlln
kåut.rn. Elokuun lopulla HKL ilmoitti,.ttii rahsnar.t pålåå-

Edestä sisän
ln genom

v6l iltaruuhkån åiåk3i kympin liniåll€. muttå p6rui koko jutun
viikon ci*illå. Kosiiliik€nrron åikam on srstu myönt isiä ko-

komuktia kuli.naråråhasrusliikont

ftamdtinen
El rrolda

Niin kuin rfurå l.hd...å mrlnitaan toir.rlh, woro I 1 3 on

.nå

?.9.1978
KL 5iirtyi syysliikent6€!€€n.
Råitiolinjaa 2 liikonnöidåån taå, låuåntåkin,.årnoin myöi

lot{.ab

K.n .i
il!napoaiars

H

b0s6ilinjaa 50.
Uu3i pikavuoro linialla 865:

r6.8.78

Kuljott.i.r.hast$kok ilu ålkoi linj.llå 10. Våqnut kulkiv.t
mr{. klo. 21.00 iålk cn 3ekii l.-.U koko påi.

ilm.n råhåstriar

vån.
Kåikka firåtkurtaiat noos6vst vaunuun

ltuovin.. Tål'aoviå oi

käyt tå låinkå.n.
Etuovian kaikitånko on poin€ttu, iott. lån.avlurut

3aadåan

Kulj.ttsirr.h.ttuw.unuiliå on.d.trå kilpitolin rdi k ltris.llå pohirlls rrustå E i.kå tåkåovi.n koMsll. kilpi: .d.nå .isåån.

K8århitori-€åntåhamim (3otilå3ålu€l arkkin ååmuruuhkå$å ykilåhtö Sen€haminånr kto.
7.17. Ssmå.n åik.rn låht .n vakio 88.
Låhölåiturien muurokia R.ut ti.ntoritt.:
- linj6 34lairuriin 7, iosta tåht våt my& 86iå 97
, 91 ir gtv
- linjåt 85ia 88|åituriin 8,

-

93
linåg4T

) 0,
r I0,

linjå

,
r

A2i.A21
S5jå9SN

3).f$ivån lippul.n våårinkåyttö aihsuttåa titinrsrkåstjiln
mukåån kåupungilb vucEirbin åinrkin 1,OO0.OOO mkrn

t pploi
H.lsin in

kalliop.räksrtåniulkidrmLtihitlud€s...ittoli g.o-

linjrfltoliik.nnöi$ijöillo myönn ttyj.n v.ronF.

t6kn. aiiantunt. U. Anttikoski tunnalin rakamamiaaan roval-

HKL råå

uvrn mr.p.rån kiiyttömåhdolli$ukli..
Nåinii lhkå huimin oli H.bingin ni.nrn l. Soo.llnlinn.n
vålin.n trrnrali.uunnh.lmå. Tunn liin voit idin rijoitt mm
krp.€irit imn såhkör6r., jor. kåyt ttiii.iin t'Y.f.n kuli.ttr-

l&tun n.n i6t.

Nivalråitiovaunura muutctr6n yhdan kappalaon viikkovauhtia
rlld.ik3i. åttå lån.nv.unut voidsn noctr. kuli.ttairnhrrn k$n åikånå sisiiiin A-v.urun poiitumi.ovirt . Ovion koh-

dlltå poi3t6tåån k.k!i p.nkkiå

ovi.n ohl.udåriGtclniiån liåtåån löt nvlunup€inik.. Tåmå n€dn p.in.min n kytk..
ovirdom.tiikån pois toiminnåne, iot n vlin kuli.tt j. voi

l.

rrlk.ov.t.

dan tappio

5.(x)O.0m mk rah!å. HKL:n tåmån vuoiååvån 5.700.000 mk la3k.ttu. pi€rum.

nåynä

r*iki.
K',n,åst/on the

Ne:

HKL gZ linia s ,O kulict'åhnh,Ftut atrxtna.
,,th pohiala nusa E l=a&d siätnl.

EM

keltsi

Artlculsbd tam 6 a oErntn csr an roub, Otpmd,
oq*.ttcm is in lical.sd by a ht*ik E on y.tlow b,fkgrontd

Kun/photo J. neuhsll l 978@8

,:.1,
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F.ltlo

3,l9ia

Saur6.vån. 3opper yht €nvdo k.iiin 1978 r.itiovuoroilt l

Ma+.

Lini!

Vuorot

r
2

2A

r,2,3,4, 5, l0r, r03, l(x
6,7 ,8,5,102,105,16i, r t0, 1tt, I
6, 7,8,9, 1O2, 106e, 1 1O, 1 1 1. 112

sf
4

11,12, r3, t4, 15,18,17,19,126
24,25,26,27 ,29,30,3l, 127 , 128
35. 36, 38, 3S, 40, 41, r29. t30

6

53p,5,4p,55p, 56p,57p,58p, sgp, 106i{pl. t t3p

39

l2

4N 36,39,4t
43 ll?a, ll2, 13il, 13:t.13,.,136,a,142i
5 44,45,46,47,48,49, 135, t36i

7A 64,65,68, 137
78 71,72,74,19

I

ro

La

79p,80p,81p,92p,83p, 114, l3S
9r, 92,93, 94, 95, 96,91. 14n, 141

1 1,2,3,4,5,57
12,13, 14, 15,16, 17 , 19
3f 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31
4 35,36, 38.39,40, 41
4N 36,39,41
5 44.46,47,48
6 53, 54,55,56. 58,59
38

7A 64,65,66

74,11,72,74
79,80,81,82,83
91,92.93,94,95,96,97

I
l0

3S 12,14,15,16,17,19
sf 25,2A,27 ,29, n,31

4 3s,36, 38, 39, ,10, 41
4N 36,39,4r
5 44,46,47,48
6 53, 54, 55, 56, 58, 59
7A 64,65,66
7B 71,72,74

I

79,80,81,82,83

10 91.92,93,94,95,

36, 97

Li3åksi vuoro l3l, ioka on koko pöivån hallisså.
Vuoroa 113 voisi5ånoå miilovakiovuorokir, sillä
såånnölli!€sti, våikk. aikåtaulusså sitå ei ftinita.

se åiåå

6.05-18.03. Vuorosså 'l06 håvaittu ennen heinäkuulå peråvaunu tåhes

i= ilt.ruuhka
p= poråvaunu ruuhka€ikana

Vuorot tOl-142 ruuhkåvuoroiå
Misrä hallisså mikin vuoro måjåil€e:
1,2,3, 4,5,11 ,12, 14, 15, 16,

KHt
17 , 19,24,2s,26.27 , E,3O,3t , 9,36, A8, 39. 40, 4 r, 44, 46. 47, 4g tå*u,
53,54,55,56,57,58,59,64,65,66.71,72,74.79,80,81,82,83,9tsuutos,92,93,94,95,96,97
VH: 6, 7, 8, 9, 1Ol. 102, 103. 104, 105, 106, 108, l't'i 12, I 13, 14
TH: 13,45,49ma{s,49,91 måna, su siiåån, t26, 127,128,129.13O,1A2,133,134,135,136,137,139,133
1

140,141,142

fuitio

3 -

r97a

1

VR onlil.nnut Vålm€tilta l0 Sm2_iunaå, iotka toimiteraan
1980, Tådin jälkien s:ihkömoottoriiuniå on 100 kpl Sähkö'
moottoriiunsliikrnnottå suunnitollaån ulotetiavaksi aina
Kouvolaån ani omi åik.taulun våihdoksesta.
Uusiå

kyh6iå:

Töölön rstapihsn reunasså i.o koltain.n kyltti, iosså musta
tsksti: Våro vaunuå, it såfm rlotsiki. S.måssa paikåsså rai'
tioti€n tasorhtoysmerkkiin yhdistetyn varoitusvilkun alla
kvlni, ioka kshoftaa suom€ksiiå ruotsiksi pvsåhtvmään
tåhän valon vilkku€ssa. Töölön råtåpihan vetorsidotta vmpä_
röivä katualue on merkitty ksltahellå vinoraidoituks€lla ia
Ruusulankadon risteykse€n siioitsttu,s. liikcnn€merkkipvl'
vååssä on vastaavå piktogrammi
P6ili:

Kuusirien pysäkillå. jota käytråvät keskunån suuntå8n kulks_
vat våunut, on punavalkoraitåkehyksin.n peili, iosta kuli€ttaia voirutkailla matkustaiien tuloå ia manoa. Pvs:ikkihän on
lievåssä kaarteesså jå ovot sattuv.l ulkokåa(eån puolslle
Keivokadun neioasemaryömaan väistöraide oteftiln Eyt'
töön heinäkuun atu'$a. Tedi kuvaa otettesst kivftivät Haka'
niemen tuuntaan kulkevat vaunut vielä vanhaa nidatta.
The constuction of the Kaivokstu metrc station ftquircd
tho rclocation of tran trccks When thb photo was taken,
tftns tavetling towatds Hakanienisaill ued the old tack.
Kuva/photo L LepF)änen I978'06'07

1@

Munkkini6men bogievaunut (Dkirstut ), sli HKL moottorivaunui 181-186 (ex.431-436,ASEA, 1941) ovåt raapunsst
fiatkanså pååhän. Vaunuiå eiolejuurikåån kåytetty sitt€n
3yksyn.77, jolloin linian 2 ruuhkavuorol. åj€ttiin muutalnan
kerån näillå våunuilla. Nyt HKL on aloittanut tämän våunu.
sarian romutuksen. Vaunu l8l !u llåån jåttåmåän liiksnnemus€on kokoslmiin ja vaunu 183 såårt.. låhteä valtamårimatkal.
le. Amerikkalainen tramologi (=råitiovaunuh.rrasteliia) on
tiedustellut tällaisen vaunun ostomåhdollkuuksia. Vi€lä si to.
si.t tiedotä, tuloeLo kaupåstå mhäån.
20.9.1978
Raitioliikenne Salmisaareen oli keskeytyksiss:i koko päivän
r.tåtöiden vuoksi. Kasin vaunut liikennöivät väliå Vållila
Töölön kisahalli ja väli Töölö
Sålmkaari hoidettiin busseil
lå, jotka käyttivät linjatunnusta 8X. Busseksa ei ollut raharta,
jiå. Faitiovuorot käåntyivär Töölön hallilla. Ajoreitti: Töölön
kisåhålli Runeberginkatu
Ruusulånkatu - Sib€liuksanka,
Eino Lsinonkatu
Ruusulank.tu
Buneberginkaru
Töölön kisahalli.

-

tu

-

-

-

-

-

20.9.r978
Ylimåäråinen juna sivuutti Töölön kisåhallin pvsäkin n. klo.
16.50 matkalla itään päin. Junsn kokoonpano: mv HKL 23
ja pv HROI I (=museon h€vosvåonu). Perävaunu oli matkalla
Va llilan maälaa moon. Moottorivaunussa o li 3T I n liniåtunnukset, hutta vuoronumero eiollut näkyvissä.

,i.
g
1i

{

I

#

,

l'
s

Linjan 8 ruorc aanuruuhkassa Töötön ha in edusta a. Kuvasta näkyy nyös Eino Leinonkadun uusi,t aitiovaunukaista)
sekd sii/å varc ittava I ii kennene.kki.
A route 8 trcn passing the Töölö depot This tempoary ter
minuswas used on 20 Septembet 1978, becau* of track work at
Kuva/photo l- Leppänen 1978-09-20

20-9.r978
Salmi$åren ratatöiden iohdosta ajettiin raitiolinjaa 8 våjn vä.
lillä Vallila - Töölön halli. Linjalla oli viisi vuoroa ia ajoåikå
alle'15 minuuttia. Vuorot: 81, 5.44-23.32. pete\aunu 6.21

Vallilan hallin raiteihå 15 - 22 on poastettu aioiohdot syyskuun aikana. Tämä hallin o$ muut€taan koriååmotiloiksi.

8.51ia14.51 17 .22,halLreitit 841446 KH;82,5,48 23.4t,
p€rävaunu 5.55-9.0i ia 15.00-17.30, hallireitit 821-846 KHj
83,6.03 23.48, p€rävaunu 6.10-9.11 ia 15.07-17.37, halli,
re itit 821€46 KH; 1 14, 6 .U.8.34 ja 14.42 17.49, hållireitit
721.73O VH;13p,5.32-18.10, hallireitit 629'630 TH. Töai.

HKli.n bu$inkuliettåjat voittivat jä.iesty ks€ssään toisen Hel
sinsin, Tukholmån, Kööpenhaminan ja Oslon liikennelaitosten välisen taitoajokilpailun. HKL:n kuljettaiat saivat neljä
ensimmäistä siiaå sekä kuudenn€n ia seitsemånnen sijan- Kil-

-

lönja Sålmisååren väliä liikennöibussiliniå 8X. Liniållå käy-

tsttiin muiden bussilinioien pyräkkejä sekä påikoin omia 8X
pysäkkejä. Reitti oli HelsinEinkatu Runeb€rqinkatu
- Cå-

-

loniuksenkatu
IVochelininkåtu ltämerenkatu Porkka,
lankåtu. Låntin€n kääntösilmukkar Porkkalankatu - Salmi.
saar€nranta - Tållberginkatu ja itäinen: Hskinoinkatu
Mäntymåentie lvlersukenttä Mäntymåentie Hehinqinkåtu.

-

-

-

-

påilu käytiin kuusimiehkin joukkuein. Suomalåkille tuli tietenkin myös ioukkuevoitto. Kilp. käytiin Ruskeasuolla.
21_9.1974
VRrn uusi nopeusennätys on nyt 183 km/t. Tåmä ennätys
saavutettiin Parkanon - Vahojärven vålillå. Veturi oli Srlsarjan sähköv€turi numero 3040 ja vaunustona mitåusva'rnu
Al7 sekä neljä teråsrakenrehtå matkustatavåunua.
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nåitiolinian l0 kaluno v6ihdettiin lukuunottamåtta ruuhka.
våunuja. Linl.lla tåhän asti kulkenået vaunut 3l-40 siirr€ttiin
muill€ roitei116. Nåislå vaunuistahån poiststtiin kuliett8iara'
hanuks.ån sihryttåsssii ltuoven k$kitanko, jottå lastsnvåu'
nur

såtaiiiin nostottuå

sisåän.

Linian t0 )uu$en vaunujånr numsrot ovat4l-53110 våu'
nuå). Låstsnvåunut nottolaån sisään A.osån poisiumisovista.
Tåniin ov6n viersss:i on våunun ulko- ia sisäpuol.lla samanlåi
nan lå3t€nvrunupainik€, joka on muitsa vaunuissa siioitottu
lsk.ovirn yhteyte€n. Tåmån p.inikk€€n painaminen kvtk€€
oviautomtiikån pois toiminn6tå, eli ovet sivät sulkeudu it'
i.niiiin, vaan kuljottaian on suliottåvå ne. Painikkeon yläpooon ksltain.n tarrå, io$å luk.. ruomokiia ruotsiksi:win
l.itenvåunuill6. Takåoviå €i käytåtii toiståissksi låinkåån ja
niinpä niid€n ohiauspåinikkest on nyt poiteiy irrot6ttåvålla
suoiuksell., ioas€ luk€c keltåiiollå pohiallå suom€ksiia ruot_
siksir.d6nii iiriiån. Rahanaiån inuim€.n on kiinnitåttv ttr
l.116

.a l€iriatkustajills).

1(p

Vaunut muutettiin ke!*in ia alkusyktyn aikana yhden kåppaleen viikkovauhtia. HKL:n antamiån tiotoian mukaån muute'
tutvåunul piii kootå linjålle 3T, mutta niitå on kåytotty
myösåin.kin linialla4. Nåmå muutoksot oivåt kuulun€€t lain_,
kåån HKL:n suunnit6lmiin. Suomlsslkin pyritåån siktymåån
ns. åvoimoen rahastusiärio3t lfi*iån, oli liput tårk.itotaan v.in
pirtokokeinå is liouttomilt. matkuståjiltå poritiiån suht..lli.en
korksa ,tarkastusrndkur. Tåtä järiost lyå ei olo voitu violå to_
tsuttaa, koskå n.rk6rlusmåksulaki, måk.a edsll€enkin odus'
kunnåriå. Tåsrå swstä HKL on ioutunut turvåutumaån kalvaunubsåhan onio val
liisiin iå tårp€sttomiin muutoksiin
mh tila lsstsnvaunuille iå leim.uslaitt dt kumms$akin f,:iåt_
s:i
iotka lhkä puretåan tårkåstusmakulsin åstuttuä voi-

-

-

*

-,sscflql4lHg

ff

F

#h, ,;$uw

Museovaunu HRO1l

natka a Töölöstä Vallilah.
its way f.on Töölö to Vallila.

tran HROI I on

^luseun
Krft/photo L Leppänen 1978 0g2O
v'm r€lppl

_

s6'69 irqhår.d

Hoilele häiriköl.
Soruss&

o

3
I
it

YR

z

I

,}i xt IR
x
I

VR rii(vy
ketariffialue€lla Almer-tyyppisiä l0.markan rarjalippujå. Lip.
pu on normaåli,n lapaån vo,måiså kåks, v'ikkoa ostodivi"t;.
L,pun käänröpuolelle leimataån myyntiareman nimi ja päivi.
leima.Tämä lippu kelpåå åinoastaan junissa eikä Iainkaan Hel.
sinsin yhteistrrif liliikenteesså.
vähitellen käynämään pääkaupunkiseudun vyöhy.

akakaDnessa/on the back cover:

Linja a 1Osiitryttiin elokuun alutsa kokopäiväiseen kuliettajanhastukeen. HKL:n stunniElmiin kuuluu nyös Elivaunujen nuu ftaninen kutjettajarchastu kseen soveltuviksj.
MVtS (Vatmet. 1959) nuuteftiin ensinnåisenä. Kuvasta
vaunu kuliettaja.ahastusvaununa vuorossa 4 I Buskeasuolta nuutana päivä ennen muutosta.
Boute lO wa$ convetted to conductorless operation in early
August Most of the bogie trams will also be adapted fo.
one-man ope.alon. Herc motot tram - the fi6tone.ebuilt
- tempo.a.ily one man operated to test system- This pictu.e
was taken a few days beforc the conve^ion at the Buskeasuo
1
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