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Täuän Julkelsutr tal sen osar Jäljentånlne!,
Eonlstanlnen Ja levlttänlne! dekaårlsestl,
valokopioloalta tal sähkö1sest1 llEan to1!1-
tuksen lå klrjolttajan Då1 kuvaaJan lupåa
t1e1letååd tekllänotkeukststa annaEgn lalD
(404/1.961) noJalla.
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Ku3tsdtålå Suoo.DRåit1or1.!.u!a!t

Patnopaltk. E.!a, Eelsldkr 1982

Ihe8tyy neuåltl euode3sa

RÅIffo on palkau.rslltkern€harlastallea !1-
toutloåton .leteelllden aikakausJulkalsu.

JuIkå1su's klrJolttavlen henkllirkohråIser
näkeryl€et elvåt v{lrteoettå ole ,trrenevlä
tol.l'tukse! la yhdl.styksen kånda! ka[!...

llooltushlnDåt pytdcttäe6€ä tohltukselra,

Lehtl- Jåetad. Jä6€nl.11e DaksurtoEeE Jåsen-
lehte!ä.

All rlghts reserved @der Itrr€hatronal Copy-
rlAht Conv€nclon. No pslt of thls publtcårlon
Ey be reprodqced 1tr ånt fom o! öy eny
uesns, Eechanlcål or electroblc, 1.cludtng
Pholocopylna, i'tthout a peratsston froo.rhe
edl tor and the aurhor,



TaKL:n uusi niv€lbussi Keskustorillå. Ko.i älli
muistuttåa paljon nykyisiå keski_eu.ooPpalåisiå

A modern ..tlculåted bus of Tåmper€ CitY Tråns_

Kuva/photo: l. Leppänen, 17.10.'1982

v. Päunun nykyåakainen lähiliikennebussi
reen Keskusto.illå. Huomåå erittåin selkeåt

A nod.rn bus owned by å Privåte compånv in
Tårnp6rc. Note the lårge d65tinätior' bllnds.
Kuva/photo: l. Leppånen, 17.10.1982 j.j
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HISTtlRIAII tEHIlItTii
koonnut J.Rouholo Paill&a'hy N:o aqw

AirEfuelta lumetrsulediiidikata
Allaven ltrrncnmlenirai:n taLi. krhoitcl!..n k.ikkil h4ttbint v!t;

l:tikldii !adoil!. luotnetc3lrff liam.ltr niid" l'{ri i!"t8 t'4d8 i'
.irän ,!t7r'oi'r[o o'ddi[o, kolkr lailkyvi v€3i murrctr vthhgoiltae v:t'
tuL.iå jr hu6'olh lriltvddtå rårult.ttti3 i'åtoia dinki johdölt'

v n! h.l9o.ti !a.t!a jo{t!. Poi! liik.rt!6ti ntiki YrlIlupnld trki'
olbi lers.n v.litcttava..

m.3 1?, n tk Hd,atd Dahlb.'s

Päh'alå.t}t N:o 331t91,

Matkustrbiusn nroottorlYaunun €t$illalh
S.ttl|n..!tr srFtÄ foitt.taan :ikrilltrnln .fltttu 6å!åv+ ct€ vi*r_

oukrino hcnkilökqta jr hlu laitokt.li kNlur. ftcikilö. lukuunott!-

;.tta !t!ka!i.iia .i 3aa fr.tkuttå nootioriv*rnln .tu!ill'll!" Ri'ho
k6*€. nåinoll.r tntö! iinja-ådoi.d hltikilöklntla 3adoinkuin tttö!
|rtl,olrlton lirk4rkriltå haftilökuntae, ioid.n p.lvchttåtivåt .ieåt

vEdi ol.!kl.mi!tå lnoottorivamui .tl'!illall.:
17.4. 47. r.l|('E Hdtdd Do,lb."E.

Pai"E+ tLr N:o 131t91,

Ttpqturnlon Yålttlmiootr ovl$a
Yhi u*ermin oll dtklltaiilt dtint t nr?u. ilsoild€il n4.tlll'

dirtr ir yahinsoilte, jotla johtur:t liiti' lttå r.h.ltrid lult'vri 'rl!
olnovct låhtntnin katlorrztta, onlo n.tks.årir dlki toil3.måltl "r!'
n$n tåi eoi!t@e$. dit4 td @atko hcifi! kit6!å tri Ettcnt' jå!i'

Et di6 vållia, Tllid loldoltr k*$it iå:tr r.hrltrji{ kiithiltihitr
r.Jdlrr huoniota cgikohL$ jr noud.tilse.n oiti n'*it'o r'ttotrti'

Jro t'i. t'lU"o.- Elinkin tonsq.ikoin. 3.*i 3il16in' ktE vt!-
hsbir, Iaplir inreliid.jå tai milia on nd!d.!tr EunNn ti poi$ts

marre siiå
A. S. 17 m.fk Edlttd Dohtbae

Pöi1,årtuIr N:o (4191?

Autoio! drDiren låhtdpåikoillcen RaqtaticDtorlll.
Klu9tlngiDhUitlbal pätölsm dukailllti l'iiiriEån R$r.ti.nto.illi

lätdåt Iini.-e'jtot .j&aån låht6paitoillci[ niin rioilla .t!i dtk!.r.-
jiar telvitlc odottr. r nun lihtöi ulkonlla - - -ftrL R. G('rdrrroÅ

PAköhå'rl' N:o &F90,
Rahastanisoblcita
Rolb o! s.tturu{ trrftkia, cnå .rät kiirr.år åha.rii.t orri kCroit-

!.n€.t ilhM!.i*oill.cn jo lhrin.i€ m4klr3tajir rarpunaea tatairin
-Fh tulp{ilalh suorittjer.n a,o!n*!url!1 hlloueltclrlt! !rr.i näin oliri
r!.octcl€yi.

Valte.t.r oåi. la.dion:tr rLri!.rl ol"v:!3r $rdcair .ållrfajan ohje.
liåmölri tu|...'iuulun.rr :
rvahoila. joir!. oo kiint.i rrål!rrj:4sitd-., hr .b:r .jo!flkt!

jokri!€lta E tkultljrlte diatklin hånh srllira:n stE €Gro9åir råF
$:. to! m.tt<u!t.t. on Dä$yt tai tåålrltty 3iirrrn€iia .rli(iDåir

cttl. kuir rnr.l6u d $orit it!, on iJst.iu kiniiå n6r"or!r. dtlu

Plbt.lttöhi{ä ci d.k!{l krnn.ta rah!tu!!.ilalt r t:e 6 dth$t -
ji6r srllittara sii.tyå pdkoillEn ja nh$trj.n on kåldåvå nourarBla
måku h.li veunffi låhdctty:i Tåmå 3iiiå qrylta, ed.i vllnun liht6ä t!r-
haan viieyt€$åili, .t.nlååo tungeltikoim"

2l- 7- 47.

s,7.47.
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PILAKUVA HELSII.GIN RAITIOTEILTA.
diheeno vounujen hurjqsteJ,u ylinopeudello.
TUULISPM Nlo 5 ( 28.1.1916)

Tarpeellinen ojennus.
(B. Ir)

Rta EL|E Kallio: Kylla rninä sinui opetan Pitämään Poikasi kurissal

Raitioli4yhtiön tirehtö Atstaf Sourander: Ai ail . . . Kyllåhån rliqä . Tuota noin eihän ne . l(ylli

ne pysåytt... fu helkkarissal ...Aiaiail ... Enbån rltinä sille mitiiän mahda.
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S[on.r3l: Vrnnol.llu tletcnt!ånltll f. ld.nr.

Uudenmaan läänin Kuvernöörin
päätös, jolla kielletään astumasta

Munksnäsin & Hagan raitio-
teideir alueelle.

Uudenmaan låänin Kuvernöö.in pååtös jou- Poliisimestari ja Huopalahden piirin kruunttn'
lukuun 2 p:nå l9l4 iänne jåtetyn hakemuksen nirnismies, joiden mieltå asisssa or kuultu, ovat
johdosta, jossa Osakeyhtiö M. G. Stenit,s, llihen. jltlåneet tårne lausuntonsa, ja on håkija kys€el.
flåhder, että yleisö oli ruvennut jålkalienåän käyt- listen raitiotielinjojcfl suunnan selvitlämiseksi
tämåån MuEksnåsin ja Hrgan raitiotietå vaden esiintuonut, ettå nuo Iinjat alkavat Helsingin
yhtiöit råkennutlanåå ratapengertå ja että sellai- kaupungin viidennessåtoista kaupunginosassa ole-
nen menettely tuottaa yhtiöll€ tuntuvaa haittaa, vasta vastaisen Lääkåiiilkadun js Låntisen Vierto.
sen kautte kufl tapaturmänvaaG lisääntyy, tåytc. tien risteyksestr, kulkevat sitlen jotenkin suo-
sora tallaartu! sekå ratapenkereen rookåmulta. ja raan omaa ratavalliaan myöten Vierlotien vieriise
turvekeftos våhingoiltuvat, on anonut, eltä syt- aitta Tilkkaen åsti, jossr ne haaraanluvat siten,
jåisiä kiellettåisiin esirn. neljånkymmenen markan että Hagan räitiotie jålkuu pohjoiseer påin ja
sakon uhalla asturnästa Munkståsin ja Hagan Murksnäsin tie laas loureileen suuntaan, kuten
raitioteiden alueelle nutalla k!in niillä kohdin, täältå såitytetyistå asiakirjoistä tarkemmin selviäå
joihin on laitettu pysäkkejå ja ylimenopaikkoja; Arneltu Helsiflgisså, Lååninkansliassa, helmi-
minkä snomuksen johdosta Hekingin kaupungin kuun 5 p:nå 1915.

Tenån asien olen ninå itsellcni esittelltånyt ja har-
kits€n oikeaksi, joulukuun 29 p:nä 1894 Kuvernööreille sekå
Lteninhallituksen virkaniehille annetur Armollisen Johlo-
!åännön 8 .Srn roiålla, 3ånotussa tarkoituksessa mäårätyn
5 flarkagtå jopa 40 markkaan nousevän såkon uhålk tälen
kieltåå jokalsta slfljåistä henkilöå aslumåsta Murksnäsin ja
Hagan raitioteiden älueelle murållå kuin niillå kohdin, joi-
hin on laitettu pysåkkejå ja ylimenopaikkoja, ja tulee haki-
jan saattaa tåmä uhkakielto yleisön tietoon asettådalla il.
rnoitustauluja sanottuje! raitioleider päåtepisteisiin sekå
pysåkki., yiineno. ja muille sopiville paikoille. Sitå paitsi
tulee håkijan vuosittåin kuulutultan tåmå ohkåkielto Helsin.
gin kaupurgin kaupunkiseurakunticn sekll Helsingin maa-
se!råkunnåd kirkoisså, kuin myöskin julkaista siilä tieto
maån virallisissa lehdissä.

Tåhåu päätökseen tyytyrnåtön hakckoon siihen mlru.
tosta Hånen Keisarilliselta Majesteeiiltånsa alåmaisella
valituskirjalla, .ioka, joko valittajan itsenså allekirjoitta-
rnana tahi, muussa tåpauksessa, varustettuna kirjoittajan
nimellå sekä ilmoiluksella hånen emmatiståan ja koti.
paikastaan, on, liitiåmållä siihen tImå päätös ålkuperåisenå
tai gik€aksi todislettuna jäljennöksenä ja varustettuna asian-
omaisen siiher kirjoittamalla todisluksells päivåstå, jolloin
se valittaialle anneltiin, viimeislåän ennen kello kahtttoista
(12) påivällä yhdeksäntenäkymmenentenå (90) päivånå olan
saatra, sitä päivää, jona s€ tapahlui, klilenkaan lukuun-
ottamatta, valittajan itsenså iahi hånen leillisesti valtuutta.
mansa asiamiehen jåtettävå Keisarillisen Suomen Senaaiin
Talousosastor Rekistraattorikoniloriin anomusasioii! våt-
ten, uhalla, eitå jos tåslä jotakin laiminlyödäån, ei våli-
lusta oteta tutkittavaksi. Paikka ja aika kuten ylernpåDå.

' 8. WrDNÅs.
(L S.)
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Neli.ks€liset tellvåunut, ioissa kuljettåiå hoitl m-
hastuksen, olivåt jo zo-luvullå yleistymälså poh-
jois-Am€rikåsså. Eurooppålåiset råitiotielåitokset
käyttivät vi.tå pååasiasså kåksiåkEelisia jäykkäålus-
tåisiå vaunuja, våikkå erilåisia teiikonst.uktiotåkin
kokeiltiin. Suosituimpia telimall6jå oli åmerikkålåi-
s.n Erill -våunut€htåån kehittåmä ns. måksimit€li,
jollå oli omåt hyvät sekå huonot puolensa.
Kaksiaks€lisen vaunun kulkuominåisuud.t riippuvåt
milt i suoråån våunun åkselivålistå. €li mitå etäåm_
pånå ek€lit ovåt, sltå tåsåilemmin våunu kulk€e.
Tåmå 3eikkå .iheutti kuitenkin välkeuklla raitioti!-
låitoksill., sillå pi.net kåarr€såt6et .aiolttlvåt tiu-
kåstl åksellvålln.

Erås v.ihto€hto, iotå tutklttlln, otiv.t ns. ykstäk-
s€lis.t tållt. Ajåtuks€na oli, ettå åks.tit åsettuvåt
kåarte€sså säto6n suuntåistksi, jotloin kutkuvåstu.pi.n.n.. råtkåisevåsti. Teleihin liittyvän monilnut-
kålsån m.kåniemin piti huolehtiå siitå, eftå äksetit
kååntyvåt vaunun polkkiåks€lin suuntåtsiksi 3uo-

H.lsingin Råitlotie- iå Omnibusosakeyhtiö (HRO)
oli 20-luvull. hankkinut saksåtåisen aergisch.
Ståhlindustrin (asr) €sitleitå, joisså kerottitn ko.
yhtiön kehittåmisU yksiåksetisistå tetej!tä. Esitr€€t
HRO låhctti ,,hovihånkkijålte.n,, ASEAII€, jokå tä-h.ttl kirjeitse omån kåntånså s€kä Göt.borgin rai-
tloteiltå säåmånsa kirjeen. Julkåisemm€ kirl'.id.n
kåånnöks€t tässä, koskå n€ ovet vähemmån tun-
netlu v.ihe H€lsingin raitlotsidån histo.iåå.

Jåtkuu 5ivulla 52

MAAMME AINOA NTURISTIINN PÄÄSSYT RAITIO-
TI€AIKATAULUSTO

1910-luvulle'rTurl3tin{ runsaidan lalvå-åikåtåslu-
j€n jouko3!. oli myö H/L Bränd6n åik tåuluilmol-
tus Sörnålst€n - Kulosååaan låivereltlll€.

Kesökuu 1912:

Paiknllisliike
L0knlhafik

rantakaupun gerssa"
virl kuststildernu

llohinkl. - Holshgfora
51. Xrhhll-8rlldi! tlrilll t!!ll

ll.l.hllon-lrl!di rllhld,
Itirnrå_Brs!ö llrutds j| nitioti6llå, lårs. ihoitllo€l60o

tnod å!gt&j. 0o! Bplndg, $ eEo!8ryd.

Spårvägstralik till Brf,ndö Vlllastad
n.d Åtr8f!.Jr |tfr.r S!rn& mnrl

Tlllscldfi. (rnat fill rörnodrin8!. r.,rb!hAllcs):
FöElr v4Fen sfg{r håb s(trnns Åpotel till Sömå. {ddo Ll.

, 
""*uliTJ; 

ii:
6..{5 t b.

gadsr FAr rtgntu dlh hel- eb brlftinmr frnn Sömåå AD.lck
till Brnodö och reloilmeru 15 Ei!r!e( li'6 eh 15 mirurer efler [wj.
hd! liDshg.

Förot ytgna .fglr f!lt! åldpwÅier Brnndö !ilh6t!d lL ?.lt f. h.
Siåt ' lo.J5er

' ' Siimi.udde tiu Siim. åFtet ' 11.0i , ,
Sön- orh }elsdlsar !fFd! föFt! rllrneo ftÄ! Sii!.d! ' 7.J0lo.

och litEt v.glen rrnn SdiNlö tl. ?.aI I._a
Fntd.n Sdhl.rFel-Sijmi! 

^pobl 
ltr i uap!Ät 15 Dinua.r.

BesE! öfr.rsdDssliler.i rill Drdldölinjc.r
Ält ntrr.r: Efl.r det FpoFisD.trrfik.n pl k itlcn urr,hinrsfdr llrinhlit iinsririr rrln s,nnih .i'l^tr lrj n'in. ,id" bliri.ldri,(h

b,,lft tiFFIrs rh h,,n Biin,lii {'l^D t nin. y'il,livdrin l,.l:,r[ l,nlf-
tidDe Fbta t',rcn liån Sömi!. LI lz..ru ocb fnrn lhiindit hl. lz.ir)
om nriten. Dn{rton' afgnr frln SFlurorg"t rntMfiir sd.i.t.t"b'r.et)
Ll. l:.3, om rntt.n €n rf.\: h.,\uhF n L{ o',ih ritl apa.vsgrindpuntt.!
| &ilndö Vilsbd. Ilol". omdlclbsrr till SduLo4.oL - -
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aSEAn kirie HRO:116, päivåtty 11.10.1927

Olemne våståanottane€t årvoisån ki.jeenne kuluvån
kuun 5. päivältä, sckå B€rgische Ståhlindust.in
(Remscheid) Bsitte€n, jokå käsitt.lee yksiåks€lisiå
tllciä, jå koska m.illä on hieman kokenustå våu-
nuistå, ,otkå toiditimmå noin 20 vuotta litten Göte-
b€rgiin, håluåmm. .sittåå seureåvåå.
Yksiåks€listen tellen keksiiä on ins. Hildebrand
yrityk3.36 Hermann Heinrich Böker & Co, Rem-
scheid, jok. oli 8Sl:n sillolftiomlståjå jä toimitti
1904-05 koevaunun Berlinin råitioteille. Tånän kir-
ioittåjållå oli tilaisuus tutustuå vaunuun, kun hån
kävi såmånå vuonna Bcrlinis!å, josså !itå esitteli
3illoinen yli-ins. AjöFk€gren. Vå'inu oli silloin åi-
vån uusi jå våikutti kulk.vån hyvin kaårteisså,
muttå eslanomåiset ovåt ilmeisesti håvåann..t jotåin
vikaå siinä, koskå tietååksenme ko. våunu,a ei
hankittu lisåå Berliniin.
Göteborgrn råitiotiet halusivåt tuolloin hånkkiå hie-
man tåvålllstå suu.empiä väunLja Långedrågin esi-
kaupunkiliniålle, iå tilåsi meiltä 1906 kolmd kåksi-
åks€listå t6limoottorivaun'ra, jonkå telit vuoro3tåm-
m. tilåsimm. BSI:ltå. V.unut, joiden ulkonåky kåy
ilmi ohais€stå kuvåsta. toimit€ttiin huhtikuussa
1908, minkå jälkeen teleissä håvåittiin piån erilai-
siå vikojå, vaunut mn. rullåsivet suorellå rådållå
kuin m€renkäynnissä. Göteborgin råitjotjet yritti-
våt parånt3å tilannettå ottamållå kåytt{ön its€ ke-
hittämänsä öljyvåimentim€n.
Väunut ovat vuosien kuluesse olledt råitioteid€n to-
dellisiå rrmu.h€en kryyneiä!r, jå niiden kunnossåpito
on måk!ånut suuriå summia, koskå liikkuvåt osåt
kuluvåt årittåin pålion. l4uutåma vuosi sitten ch-
dotimme, että muuttåisimm. vaunut tåvalli.siksi 2-
akselisiksi våunuiksi, joisså on pitkå åks€livåli,
muttå Göteborgln raitiotiet .ivåt .nåå hålunneet
tuhlåt .åhoja vaunuihin, våån n€ va.åstoitiin.
Ed.llä olevåh vahviståmiseksi tämån ki.j.en kirjoit-
tåjå ki.joitti Göteborgin rsit'oteid€n teknis€n osås-
ton päälllköll. ins. Målm€rille, ionkä alkupcråincn
våståuskirie on liitleenå.
Kåsityks.mme iå kok.muksiernme p€rust..llå emm.
voi suosltållå teille ko. tali€n oståmistå, slllå våik-
ka niitå onkin todennäköisesti pårånnettu, tårk.im-

Göteboroin råitioteid€n kirie asEAll€ 10.10 '1927

våståuksenä tåmån kuun 8. Påivänå påivättyyn
kirjeeseesi, iokå koski Kampin yksiåke.lisi. tåle_
jä, voin ilmoittaå, että tunnemme ko. telityyPin.
Esitte€3så korostetaan luonnollisesti våin €tuiå, joi-
tå äo. telejä kåytettäesså voidåan teoriåsså sååvut'
tea, muttå käytånn6n veikeuksiå ei måinitå. Ju'rri
nämä våikeudet ovåt råtkåiseviå.
Göteborgin råitioteillä on ollut lnuutåmån vuod6n
käytösså 3 moottorivaunuå (201-203), joisså on
'rHildeb.andin" ykliåkseliset telit. Niid€n toaminta-
täpå on tåsmåll€en såmå kuln Kåmpin jå niill€ lu-
våltiin kålkki 6dut, jotkå ovåt esitteen sivuillä 1l
2jå3.
Nämå veunut .iväi ole osoiftåutuneet llikenn.kel-
poisiksi, sillå ne rr kiemu rtel.våt" suorållå radållå,
jå jos kiemurtelu våimennetaån, eli suorån radån
kulkuominåisuuksi. pa.ånnetåan, våunut ssistuv.t
kokenuksiemme mukään kåarteissa helposti kiskoil-
tå. Nåiden t.lien huoltokustannukset ovät myös
melkoiset.
Aioimme muutåma vuosi sittån luopuå yksiäks.listå
teleistå jå hånkkiå tåvållisiå jäykkiå kaksiakselis;å
telejä, niinkuin itsekin vå.nåån muiståt, muttå luo-
vuimme nåistä 5uunnitelmistå ja vaunut såisovät
nyt käyrösrå poistettuinå våunuhållissä.
Kiinteåeksells€t aluståt ovat osoittåu!uneet liikon-
neturvållisiflmiksi ja huoltokustånnuksiltåän edul-
lisimmiksi.
Kåerr€aio såådåån tåsåiseksi käyttåmållå sopiviå
muuttuvåsät.isiå ka.rleita, mikå tosiseikkå us€in

Niin kuin ymmärråt, meillå on huonojå kojcmuksiå
tällaisestå telir.kent€eståi montå järje.telmäå on
viime vuosinå e6itelty åmmåttilehdisså, nuttå yksi-
kåän ei ole tåyttånyt aset6ttujå toivomuksiå.

(Vuonnå 1929 vaunut 201-203 tnyytih Gåvl.n Rai-
tiot€ilh, jois!å kåhtå niist:l (Gåvlen nmt 18 jå 19)
kåytottlin Bomhus-lhjålla jå yhd€3Ei ot.ttiin osla
lumiauräån. Våunut 18 jå '19 .omutettlin vuosina
1946-47.

mät viåt ovat ådeliåen jåljallå. våikuttåa siltå, et-
tii teli.åkenne ei ol. tåysin onniltunut, koskå tlli-
räkennc ei ole sååvuttånut 20 v'iod€sså måinittavåå
suosiotå. S!urin tilåu6, joka tietååks€m.ne on toi-
hjtettu, mcni Moskovaån noin 1S vuottå sitten,
muttå Eu.oopån johtåvåt råitioti€låitokset €ivåt ym-
hä.!äåksemm. ol. oll..t kiinnostuneitå tåstå teli:
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TAULUI
J,Oksonen

Nyt ios koskåån on tållä pålstallå todella våhån
uutta k.rrottåvaå. Kun HKL:n råitiolinioillå ot.t_
tlin kåyttöön tålviåikåtåulut 1.9.1982, tämå tåP.h_
tui kåvtånnösså siten, ettå kevåållå näftåliiniln
såilötyi viime !ålven åika!åulut kåiv€ttiin esiin, Pö-
lvt ouhålreEtiin pois päältå, jå kås - siinåpä oiv.t
oij.et tärv.ksi '1982-1993. ainoå linjå, iollå jotåin
tåpåhtui oll tietysti 3T, iolla on nyt månos!å an_
sinmålnen ku ll€ttåiå rahestustå lv i .

Tämä tålvi ei ole oikeåstaån poikkeus; lts. å!ia35a
suurimmåt flrlutoks€t ovåt tapåhtuneetkin tålv.n
.ikånå (muis!€ttåk.,on våln viim. kåud.ltå liniåt 38.
6 jå 8) eivätkå tålvikåuden ålka.sså. Pvsvväistå
lååtuå råitiotåulut ovat kuitcnkin yleis.lti ottåen
olleet. 219 vuorclehd.ltä 2 on vuod€ltå 1978 _

vuoron 3 åikåtäulu ei ole numerollåkåån nuuttunut
sitten '1.9.1978 - 2 vuod.lta 1979, 4 vuodeltå 1980,
105 vuod€lta 1981 jå 52 alåltå 1.1'1.4.1982. Edel-
lssn voictåan nåinltå, ltfii liniån l ninuuttiåikatau'
lu tåyttåå piakkoin 4 vuottå _ se on ollut tåysin
3åmånlåin€n 1.2.1979 ålkå€n (sii3 tålvi5in).
verrattunä viime tålvikåuteen linjålla 3T €i kuliet-
tåjår.h.stuksen myötå tåPähtunut kuin vähåisui
vuo.ovälien hårvenemistå. €nimmillään vålkutuk!€t
ovåt sunnuntäina. kun aiemmåi 6_7 minuutin vuo_
.ovälit ovåt nyt pidentyneet I minuuttiin.
Lokåkuusså, tårkemmin sånottunå 16.10 tåpåhtui
på.i pientå, hutta ehkå jollåin tåPaå kiinnoståvåå
muutosti. Edelle.n linjellå 3T Pysyäks.mme' sun-
nuntåiååmun vuorol16 24 lisåttiin våhån liikennöin_
tiåikåa: åluksi vuoro åioi ..itille€n Kosk.låstå T6ö_
lön kisåhällin kåuttå, muttå muutoks€n jålk..n
r.itti huuttul Håkåniem€n _ senååtlntorin kåuttå
åiåttåväksi. wluutos näkyy my6s ninuutli' (eli ns.
talppa-)åikå€ulusså. Ljniåll€ 5 lisåttiin yksi låhtö
kummåssekin suunnå55e åämuruuhkån åikåån. Tä5'
tå 5euräsi mielenkllntoinsn yksityiskohtå; vuo.o
134 ajå. ensin kierroksen viitosclla jå våihtåå kil'
vet Apollonkädun pysåkillä 4V:ksi, jatkaå Run€-
borginkåtuå TK:116 iå 3iitå edellecn wlunkklniem..n
jå alaa yhd€n sivun 4V:Ui slkå pålåå halliin.
Oheisisså hålliaikåtåului3sa on nyt myös merkitty
eriks€en ne vuorot, iotkå on luunniteltu åictt vak'
si neliåk!elisellå kuljettåiåråhåstusväunullå. Nåmä
tiedot nåytEivåt pitåvån suhteellis€n hyvin Påik'
kånså, mm. liniån 4 kokopåiväruuhkåvuoro 129 on
t6iåån vihreä våunu. Näin on merkitty muut ko_
kopåiväruuhkavuo.ot 138 (linia 7) iå 141 (liniä
10). Ainåkin seiskån linjällå tieto Pitåä Påikkanså.
Kuutosen perävåunut ovat taås kåikki Vållilån suo-
iiss., kesällähän ruuhk,vuorot ottiv.t oeräkärrvt
mukåån jo Kosk6låstä. Ja peråvaunui!tå todetta_
koon nyt vielä s€kin tutuksi käynyt s€ikka, ettli
niitå kiskotåån koko päivån (rnå_p€ n. klo 6'18,
paitsi vuorot 60 jå 113).

Jå lopuksi vi€'ä muutema åsiå. TaPanå on ollut lu€_
tell. milloin 38 tåi 3T käy kåäntymässä Håriutoril-
lå tåi kuutonån Vallilå5så. Tjlån säåståmiseksi io-
kaindn låskekoon aiåt itse. 38 jå 3T ovat SARrllå
1l-12 minuuttiå Koskelah åjån jälkeen (reitti 825)
tai ennen sitä (.eitti 826). Kuutosen voi tavåtå
Vallilan hallin silmukåssa 7_8 minuuttia ennen tåi
jälkeen KH:n åiån reitin ollessa 821 rai 822.

Ivluistå hållir€itti€rikoisuuksistå voi malnitå oikein
åjatkin, koskapa niitå on våin jokunen. Kuutos€n
vuoro 56 ajåå Koskelån hållistå Råutåtlento.ille
naånantåistå perjåntaihin iå pålaå Arabiåant RT:n
åikå on 6.10. 3B:n vuorot 13, 16 iå 17 åjåvåt Kos-
kålasta linialle r.ittjå 843 må-pe, eli kåyvät Töölön
hållillå kååntymässä jå pålååvåt 5ieltå Helsinginkå-
tuå jå Lånt. 8råhenkåtua Po.voonkådun pysåkill..
llmeis.sti Håriutorillå on tungostå, koskå tästä rei-
tistä on luovuttu. Vuorc 13 on TH:llå 7.26, vuo.o
16 6.49 iå 17 6.58, Myös linjån I vuoro 79 kåy en-
ti!.cn tåpaånså sunnuntåiaåmuisin Te6lön hållillå
"kurvåll6måsså"; fH:n åikå on 7.15.
luttuå åsiåå on myös linjån 4V vuoron 106 kieput-
t€lu Kåuppåtorin kauttå Koskelån halliin ma-pe klo
8.30. Tämä våihtåå Kåuppåto.illå lin-
jåltå 2 llnjåll€ 4v klo 7.21. Vjitosen vuo.o 49 äjåä
Kåtåjånokalta Koskeläån myös Kåuppåto.in kåuttå
jokå päivä klo 23.25.
Hallireitlt on lueteltu RAlTlOsså 2/82. Siitä puut-
tuu kuitenkin muutåmiå, jotkå tålviåikåtaulu on
tuonut tullåssåan:

q01 TH - llånn€rh.iminti. - Alek.åntå.inkåtu - Kt
602 KT- Pohj.Espålåndi - Kat riinånkatu - Alek-

sånt.rinkåtu - Mann€rheimientle - TH
831 KH - Kustaa Vååsåntie - Häme.ntl€ - Siltå-

såårankåtu - Unioninkåtu - Kåisåniem.nkätu -
Vilhonkatu - l4ikonkåtu - RT - Kaisanihen-
kåtu - Unioninkåtu - Siltåsåå.6nkåtu - HT

933 Kll - Kustaa Vaåsanti€ - Håme€nti. - Siltä-
såårenkåtu - unioninkåtu - Liisankatu-Snell-
måninkåtu - Aleksånt€rlnkåtu - YOp
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PAAIEPYSA KKI sarjå3så'ryliämpuvaå ot5ikointiårl

Keskisuomoloinen 16.lf.1982

Raitiovaunu

koonnut A.HelLmqn

Vierå 6i ole oåål€ttv, rpikå.åftikåriå iåtetään rrhu'

seor r-;ii1;Ei;3tr1 tår,årr ut. 6n I u U'€mmå ioFå åråtel -
f-u tenaa muutamista työvåunujå jå hinureitå niidcn
voimåkkuoden vuoksi.
s6bivå musdvåunu olisl ioko 315, 325 tai 328.@
iEiIEi;--=EFE6pistokkeit, täkavålot erikseen vm.
kotelot ovåt jåljellä. Ohjaåmossa ovåt vielå kääntö_
kåhvåt K jå P. Onpa vielå alkuperäincn soittokello
våunun tåkaseinässä (= perävaunun opåsteet).
rvtuisså yksilöissåhän on miltei poikkeuksetlå kåiu-
t'n tålli paikållå eikä yhtäån mitään muutå (kor-
keintean kåksi reikää).

M.tron åutornå.ttilipuisså käytettåvåt lyhenteet:
RT : Råutåtientori, HT .= Håkåniemi, KS : Kulo'
sååri, HN : Herttoniemii ST= Siilitie ia lK : ltä_

Metrovåunuvksiköistå 143-14r' alkäen ovåt sekå si'
w!- åttå €tunumerot vålkoiset'

rvletrojunåt [4101-102, 103-104 ja 105'106 eli nokkå-
junåt muutetåån reknis€sti våstååmåån s.rjåvåunu_

ivr-a i, s-e eli "tu.bot" otåtåän kävttöön norhåå_
lrin m:rkuståiåliikente€seen Niihin tehdään noin 2
nilioonån m;rkån'ehonttl. Esime.kiksr å;olåi!e
."Lt"t"."'".""t.i=.ksi kuin lOo-såriån junissa'
lvl2 on ollut jo pitkäån tunneliprofiilivaunu jå lvtl
påloi po.oksi aikoiå sitten.

Kuopion Liikenne oY:llå on Kuopion påikållisliiken-
teesså nivelbussi, josså on vånhan mällihln wiimån

surmasl
narsen

Naincn kuoli iååtvään laitio.
vaunun allc HålinÄin kaskw
tåsså måånantai-iltana. Onrct'
tomuus sroui Månaerheihintrc
l2:n kohdali|.

Vuonna l9l0 syntynyt nai-
ncn Llihri vlintunMn Raitiovau-
nukislcja' pys:iHn kobdalla,
€ikå ildr€isc.sti huomannut lä-
h.stytiiä vaonua, vaan jäi s.d
ållc.

Liikcnnelåitoksen låutåkuntå käsitteli 3.8.82 kånta_
kaupunEin tåvoiteliniasuunnitelnåe iä Pååttl esittåå
kåu;un;inhållitukselle s.n hvväksvhistå tåvoilålin-
iåst;ksl-ia yksityiskohtais€n suunnittelun Pohjåksi.

Suurimmåt muutoks.t nykylilånteesåen verrattunå:
(poikkåae RAlTlOsså 3-81 jå 2-82 esitetyistä suun-

1A uusi linlå Eirå - Käpylå
2 lopetettu

38 muutok- - Nordenski6ldinkåtu - Topelluksen-
3T s€t kålu - Runebcrgikåtu - (Arkadinkå-

kätu - Fr.drikinkåtu - Kåhpinkåtu -
Simonkåtu) - Kåivokåtu/Månn.rhei-
ninti. -
ja - Fredrikinkåtu - (Kåmpinkåtu -
Simonkåtu) - Kåivokåtu -

Suluissa olevåt .eittikåd!t våråuksella. Lautåkuntå
kåyt!:iå €stä reittiosåstå ylimålkaistå nimitystä
Kåmppi.
4 uusi KTN - MKN

7 uusi RT- HT - sö - PRA (ex lP) - Ase-
napåållikönkåtu - vetu.itl€ - Nor-
denskiöldlnkåtu - TK - PT- RTg uusi - Helsinsjnkatu - Sö - PVK

10 uusi - lvlånnerheimintie - KIR

Lånsi-Pesilån radån pitäisi olla liikennöitåvisså 1.9.
'1984. Uutta rajtiotierataa 3,7 km, vånhåa poistuu
1,7 km. Uusien råtojen råkentåmiskustånnukset
ovåt noin 10.000.000 mk.

Autoliniåt 18 ja 35 yhdistetåån linjaksi 35 rvlunkki-
vuo.i - rvleilahti - Kruunuhåkå.
Linjå 24 Runeberqankadulta lvechelininkådulle.
Vuorovåli lyh€nee.
Ljnja 32 Fredrikink.tua €ira.h.
L-niå 14 ruuhkålinjåksi; 14V opetetåån.
Linia 23 Råut.tientorille.
Uusi yölinjå 23N Påsllä - Eläintårha - Ruskeåsuo.



1.7.42
Råutåtientorin m.troåsemä ot€ttiin kåvttå,ön ia lii'
k€nn! ulot€ttiin sinne åsti.

2-9.82
H.lsinoin m.tro åvåttiin vi.ållis€sti. Aåmuruuhkås-
så åieitiin våin Håxåniem€en iå iltåruuhkåliikenne
åloit;ttiin io klo 14 Råutatientoriltå. Metron avasi
tåsåväll.n D.esid€ntti Måuno Koivisto. Juhiåiunå,
iit. saaoui ltäkeskuksen .åiteerle 2 n klo 11 38,
ioo"tui yrsit6t.tä 141-142+l43-1rK'139-140. Junåå
.i ollut låinkåån koristeltu. ainoåståån vrrmersån
vksikön kiloitåulusså rL,t<i'erikoisjunå': Noin 5 mi-
åuuttia airiisemmin sååpunut radåntårkåstusjuna
koostui yksiköistä 107_108+111'112.

3.8.82
M€troå ålettlin liik€nnöidå ma-P€ n. klo 5.30-18.00

18.9.82
Koululåisliniåå 5OT ltäkeskus (M) - Påiåmäki ålet-
tiin liikennöidå. Tåmå iiniå. korvåå kourulåisliniåt
503 ja 5O!. Linjålle on vein vksi låhtij ltåk.skuk'

Vaunuistå 57, 68 iå 70 on poist.ttu rahåståiånåitio,
jonka tjlellå on kåkli pårip.nkkiä.

våunusså 64 on uudenlaincn vksipolvinen virroitin,
iokå on våriltåän ounäinen. Vir'oittimen vårsi on
kulmikas €ikå Pyöreä.

2s.8.82
i-".ii."1"r"""" iå Toisen li.iån ristevksån retätöi'
aån'u"or.i liniå 3T sii.tyi Poikk€us'eitille noin klo

äS.:0. r-ini"" iiikennöitiin Läntisel!å Br"åhenkådultå
i.rii".tråot. kåunå lvlånnerheimintisll' Bussi-
iiii] ii ,i"i 

""rr.ia 
!./rheirutåro ' Håkåniemi - Låsi-

palåtsi.

2.9-82
Pohjola-yhtiölden mäinospåivän Pohjolån Päivän oh_
jelmåån kuului myös Pohiolån ratikkå, iokå kulkj
klo 10-14 reittiå Kåuppatori-Ylioppilåstalo-Råutå_
tientori-Hakåniemi-Aråbiå. Pohjolän ratikkånä oli
våunu 307, jokå oli hillitysti r!koristeltu" Pohjola_
yhtlöiden mainoksillå. Ivåtkustaiillå iåettiln jlmainen

9.9.82
Våihtoaikaa pidennettiin 20 minuutillå kävtettä.sså

'netron 
liityntåliikenn6ttå. Pidennetty aikå on voi_

måsså våin i!åsuuntäån m.t ku stettaes så .

10.9.82
Pikaliniåa 77X Råutåti.ntori_Jåkonåkj liikennöitiin
vlimeasen kå.rån.

13.9.82
Linia 77 siirtvi .eitill€ _Häm.€nti6-Kustå. vååsånLi€
-Kdillin€n hoottoritie-Po.voonväyrä-Jåkomäenti€.

veunu 350 ronutettiin syyskuusså,

20.9.42
M103-104 liikenteessä. Tämå on ensimmåinen hå-
våinto "nokkåiunastå" måtkustaiålii kenteesså.

Ljnioilå 56, 69, 72 ja 12A .sittimuutos Pukinhå€s-
sä. Uusi reitti: -Käskynhåltijåntie'Seppämeslårin-
ti€-Melminkaari-E3koläntie-.

21-9 -82
Ensimmåin€n päivä, jolloin metroliikenn. jo melksin
korvåttiin bussilinlallå 00. Tällöin nimituiin håvåit_
tlin €råän våuniJn åks€lin lååkerip€såsså väsymis-
murtumä. Junien suurin sallittu nop.us Pudot€ttiin
vålittiimåstl 50 km:iinlt. Viikonlopun tehotarkas'
tuks.sså håv.ittlin kuud6sa våunusså vsstaåvia
mu.tumia. Kåikki våunut olivat pitkåån lilk.ntees-
så oll.itå. vålmet Oy våihtåå täkuutyönå ksvytmc_
talliset låake.ip€såt teräksisiin. Tämå k€stäå noin
4-5 kuukåuttå. Tänå aikanå våunut tårkåstetåah 2_
3 päivån vål6in. Nopeuden pudotus aiheuttåa vain
sen, eftä måtkå päästå pååhån kestää jo melk€in
aikataulun mukåiset 15 mlnuuttia. Måinittakoon, et-
Ul myös niv.lråitiovåunuisså kevytmetåltls.t lå.ke-
rip.såt ovåt osoittaneet h.ikkoutenså hålk€ilemållå
tiuhåan tåhtiin.

16.10.82
Linjån 2 vuomsse 7 oli mecsuruuhkån h.lpottåmi-
s€ksi z-våunuiö.n junå, €li mv 374 + pv 523,

TUPAKI{A.
PELLOSTA
METROKSI

on näyttely siitå, mitcn uutta rlkennettaessa nlaa

luovuttaa uumenistaalr vanhaakin ktlin muisttlttaen
meitå ennen eläneistä rakentåjisla. Tosin nånrä kai_

vurin rautakouran påljastarnat va hat jäånnökset

useimmiten ovat vain sirpaleita, rnutta sellaisinakin
ne ovat tutkijoille lnielenkiintoisi, kertoen heille
usein monia asioita Dlcnneisyydestä. Ne ovat kuin
tervehdys juuriaan etsiville täiriinpäivän ihnlisille
ajasta ennen meitä.

Muinaismuistolain ntukaan joiainen, joka maata
käivettaessa löytåä muinaisjäännöksen, on velvolli_

nen ilmoittamaan siitå museoviranornaisille. Metron
rakentamisen yhteydessä näin on kåynyt kÄksi ker_

taa, Asema-aukiolla elokuussa l98l ja Kanlpilla
huhtikuussa 1982. Metron ilmoitettua löydöistä
Helsingin kaupunginnruseo tutki ne. toisinsanoen
mittasi, piirsi jå valokuvasi nlaasta löytyneet kivila-
delmat s€kå otti talteen irtonaisen esinemateriaalin

Näistä syntyi mielenkiintoisia tutkimustuloksia,
joista on nyt kaupunginmuseon ja nretrotoimiston
yhteistyönä koottu pieni näyttely Rautatientorin
metroas€rrran näyttelytilarn. Esillä on Asenla_

åukion tutkimusten pohjaltit valokuvin, kartoirr jå
piirroksifl tehty katsaus paikan nyt jo tyystin näky-
vistä kadonnees€en historiaan. tulitikkutehtailija
Gottbergin tonttiin ja sen rakennuksiin. Sanloin on
näytteille asetettu Kanlpin vanhan kåstrnitfireen
kaivauksien monipuoliset ja valaisevat esinelöydöt

Näyttely on åvoinna Rautåtieutorin nrettoaseman
Kompassitasanteella I 5. 10.-3 L l 2. I 982 ma-pe
kello I 1.00- 18.00.
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1.9.82
Hojulilinloille slirryttiin lyysllik.nt.*.€n
- liniojå 2 iå 50 liik.nnöidåän myö3 låuåntåisin
- liniåå 39 liikennöidåån myös ruuhka_åikoina
- plkalinjoiå 39X, 42X, 66x jå 84x al.ttiin liik6n-

n6idä
- liniå 16 alkoi liikennöidå Merihåån kåuttå. Kulo-

saåren pååtepysåkki riirtyi metroåssnån läh.i'

- llnian 70 Råutåtlantori - Sil€nåki r.ittiä piden-
nettiin Ponftilånåukioll€, Liniån uusl nimi on Rau-
tåti.ntori - Siltämäki - Suutårilå

- liniåt 95 iå 95N siirtyivät kokonåån Liikenn. ov:
ll.

- STA alkoi liikennöidå linjåå 45 (HKL)
- Oy Liikenn. Ab ålkoi lilkennöidå iinjoiå 73 jå 765

(5TA)
- linja 83 siirtyi Tåmmelundin Liik6nn6 oY:ltå

HXL: lle
- llnjå 52 siirtyi Tåmmclundin Liikennc OY:llc.

STA:ll€ jäå linjållc yksl auto.

Metron liitynUiliikenno alkoi ltäk.skuks€n åsemåll.
kokopäivåisesti muutåmäå poikkeustå lukuunottå-
nåttå s€kå Herttoniem.n as€målle ruuhkå'alan ul'
kopuolcllå.

S€uraävåt linjåt lopetettlin (våstååvåaå linjånu-
nerce tåi llnjånumeroå jg reittiå 6i ole .nåä)
805 Kåsärmitori - Lånsi-He.ttoni.mi ru
8e Råutåtientori - Roihuvuori me'pe iltå;lå,su
83 Råulatlentori - Tåmhisålo må-su + y6
905 Kåsannitori - Kontulå (Nååpurintic)
91 Råutåti€nto.i - Puotila rnå-9. iltå;lå,su
9lS Kåsånnito.i - Puotllå må-p.t .i iltå
91X Råutåti€ntori - Puotilå ru
92X Råutätti.ntori - Myllypurc (Ylåkiventic) ru
93 Råutåtientori - Mårjani€hi - Puotllå nå_3u+y6
94A,r - Kontula (Keinutie) ha-pe iltå;la,su

viin, liik.
pålvå

31.5.82
31 .8. S2

31.8.82

94T" - Kontulå - vesalå
94x " - Kontulå (K€inutic)
95 rr - Vartiohärju - V*elå
959 " - Po.ttitie - vesålå
95S Kåsårmitori - vårtiohåriu
96 Råutåtientori - Vuosååri
96T '' - Vuosåari (tclakkå)
96V" - Vuoså.ri (Kållvikinti.)
96X" - Vuosåari (Kållvikinti€)
98 " - vuosåari (Kållåhtl)

(PoFslåhdeflti.) må-su+yö

Ruskeåslo Koskelå
(68) 67 (48) 48

502 Myllypuro-sörnåin6n-Pitåjånmå€n taoll.ålu. koul. l. 5.8.82
503 Vuoså..i-Sörnåinen-Pitåränmåen teorl.ålue rl

Uscimpi€n jålj6lle jääneiden linjoi€n liik.nnöintiaikå Liityntåliikent..n bussien tunnus on orånssilla
nuuttui. Esim, kokopäivälinjå 94 Råutåtientori - pohjållå ol€wå valkoinen lV-kirjain, jonkå ylåpuolel-
Kontulankååri nlruttui yölin,aksi ja kokopåivålinlå lå on kcitamustå yhteistarilfitunnus. Pysåkkitolpis-
92 Råutåtiento.i - lvlyllypuro ruuhka- sekä yölin_ sa on llityntälin jojån linjanumcron jälke.n orånssil-
jaksl. lä pohjållå vålkoin.n lvl-kirjåin ås6mi€n suunnån

PYsåk€illå.
HKL:n bussimåå.iin llityntåliik6nn. åihdrtti vähäi-
siå muutoksiå. oh.ssa bu3sit h.ll.ittein. Suluisla
k.vään 1982 tilån.le:

våkiovuoroisså åutoiå
Värtiokylä
(46) 33

ruuhkavuoroissa .utotå/kutjettåtiå (91/9o) 91/92
autoiå yhte.nsä (159) 158

(60/64) 63/68 (19/79) 94/ tO3
(108) 11r (125) 127
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H.rsingin yht€istariffilinjåsto 1. 9. 8t, itåån :
M (44) Råutäti.ntori - ltäkeskus
16 Munkkisåå.i- xruunuhåka ' Kulo3!årl
50T lElk.skus M _ Påiåmåki
54 luik€skus - Pltåiånmäki (lK:n kauttå)
54T Vuosååri (t.l.kke) - Piliiiånmöki
55 rtäk.skus - telålni - Påtolå _ Pit.håkl (viå lK)
s8M rtåke3kJs M _ lvlunkkivuo.i
58AMr'-Sörnäinen
59M Herttoni€mi M _ Pltålänmå.n t.ollisuusålu€
79 vuosaåti - alppilå
78A rr - Kontulå
78T vuosåari (telakkå ' alPPila)
79 It Blrttoni€mi lil ' Oulunkylå - Pohiois_Håagår' ' Pltjånmåki
80 Råutåti.ntorl'lånsi'8orttoni€mi
80 M Roihup€lto-H.rttoniemi M_Länsi-Herttoni.mi
8ON Råutäti.ntorl - Kulosåarent ' "81S Käsårmitori - Roihuvuori ' RoihuP. t€oll.ålug
a2s Lånsi-llerttoni€mi
AZf Råutåtisntori - Hertton. teoll. - Roihuvuori
83M H.rttoniemi M' Tåmmisalo
83N Råutati.ntori _ Tämmisalo - ltåk€skus
84 " - Lååiåsålo (Guniliåntlc)
84 M H€rttonicmi wl - Lååiåsålo (Gunillånti.)
84X Råutati€ntori - r'

85 Rautåtlcntori ' Ytlskylä _ Joll.!
85M Horttoni€nl M-rl
85N Rautetlento.i - rl

86 "- såntah.mina (sotilåsålu.)
86 lvl Herttoniemi M - Santahadinå (sotilåsaluc)
865 Kåså.rnitori - Santåhåminå (3otilasaluc)
87 Rautåtientori ' Lååiå3ålo (öljysätåma)
98 r' - Yliskylå _ Kåitalehtl
88 M Herttonlemi M' Yllskylå' Kåitålåhti
90 M Vuosåari (Kållvikintl€)-lK-Kontulå (Keinutis)
9OA lvl Vuo3ååri (teiåkka) - lK ' Kontulå (Ksinuti.)
90N Räutålientori _ Vuosåeri (Kållvikintle)
92 rr - lvlyllypuro
92 lvl ltåk.3kus M - Myllypur€
928 M Puotllå - ltåkeskus M _ Myllypuro
92S s.nååtintori _ såhaaiånkåtu - Myllypuro
93M Herttonieni M - Mårjåni€mi - ltåk35ku5 lvl

93N Räut tisntori - lvtårianiemi - ltäkeskus
94 'r - Kontulahkååri
94 i4 ltåkeskus M _ Kontulå (Konrulankåäri)
948 Råutåtientori - Kontulå (Kotikonnuntie)
948 lvl ltäkeskus M - I'

94s Xasårmitori - Kontulå (Xeinut'å)
95M ltåkeskusM - Vårtioharju - Vesåla
95N Rautåti6ntori - Puotila _ V6ålå
96 M vuoså€ri (Porslåhdent)'lK_Kontulå_våsålt
96N Råutati€ntori - Vuosååri (Po.slåhd.ntie)
965 Senååtintori - Vuosååri (teläkka)
95T wl ltåkeskus t\il-vuosåari (PoElåhd.nt)'Telakkå
9? Råutari6ntori : Våriiohå.,u - M€llunmåki
97M rtåkeskus M - lvlellunmåki
97s senåatlntori - Kontulå - Mellunmäki
97X Råutatientori _ lvlellunmåki
98 M ltåkeskus rvl - vuosååti (Kellåhti)
huom.1: linlållå su ykli kisrros .nn€n metroliik€nt€€n ålkuå.
huom.z: liniålla ma-p€, su yk3i ki6.ros enn€n motroliikent€en ålkuå

lvtetronliikennointlå jåtketåån €delleen yhdåksällä
vuorollå, joissä jokaisesså on kåksi yksakköä. Ero'
nå elokuuhun on våin s€, ettå vhden vksikön vuo-
roiå .i kåytetå. Ensimmåisen viikon åikånå olivåt
kåytösså yksiköt 107-146 ell 20 våunupåriå. Tarve
on 18 våunupåriå, joten r€se.vlä ei Pah€mmin ole

Heti älussä tarwittiin Råutåtiento.in neliästå liuku-
portååstå kolme "ruuhkasuuntåånl ja silti nc olivåt
lähes riittåmåttömät. ltäkeskuksen kaksi rullåpor-
ra6tå jå yksi kåpeåhko portåikko ovåt åiheuttån€et
ioivotonta tunsostå iunistå poistutt?esså. lvluillå
åsemillå ovat tilåt på.emman våstånribåt måtkustå_
jien mååräå.

uu!i koululåislln,å

'r må_P.; ai iltå

tr ma-p. ei ru;lå,su
n må-p€ ei fu+ilta

rrusi må-P. €i .ui lä,3u
vanha n€-3u yö

,r må-su yö

uusi m.-p€ ei ru;lå,su

uusl må-pe ei ru;lå,.u
vånhå må-3u yö

'rusi ma-P. ei ru;lå,su

uusi må-p6 .i ru;lå,su

" ma-.u yö huom.l
vanhå ru; ma-su yö
uusi må-Pc.i ru;lå'su

. ma-su yö
vanhe yö huom. 2

vånha må-su yö

vanha må_!u Yö

,, må-su yö

uusl na-P6 ei ru;lå/su

:

6I



HKL:kln pystyy pafäntåmåån yl.isönpålv.luåån,
ios vain haluä.. Bim.rkkinä Ei3tå liniån 2 juna'
iok. oll kiytössä leuåntäina.
Exc.ption3 mak. th. rul€; in this cåso th. åxcep_
tion i3 å motoFitrailar combinatlon on rout€ 2 on a

Saturday. Two-cår train3 åra usuålly oF€rat€d

Kuwå/photo: l. L.ppän.n, I6. t0.1962

HKL:n nivelvaunusså 64 kokeillåån uuttå yksipot-

A n6w typ. of singl.-arm påntog..ph is b€ing
tested on HKL motor tråft 64,
Kuvå,/photo: l. Lsppånen, 30.10.1982

(,2


