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Pian histoiae - tähä osa Paavalin kirkon silmukkaa nimit-
täin. Hadoinpa sitä harjavaunujakaan sa' kuvatu)a toime*

A snow sweeDet in öe Vallila loop.
Kuva/photo: l. Leppänen, tamnikuu/January 1 971
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ji'sen

Kensi kuva/An the covet :

Vaunu 43 vuotose 75 Ha4uto.i a.

Atticulated tams are used nainly an rau.es 38,37,4 and

lO, but they work occaionalsofties on other routes, such

on ftuEs 7 lheft in the Hadutoti loopl and 8.

Kuva/bhoto: A. He tun,4.7.1984
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rään tekiiånoikeuksi*a ann€rln lain {4O4l1961) nojålla-
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HtsT0RtÄtrt
koonnut J. Rouholo

L;ihdn.PiiÅttihön röiröhisht N :o 2111950

1. vaunujeE lähtöaiat esikauPutrkieri autoliDioilla .

Liikd.osanon gysrråisdååtäykicn N:o l/1950 koha. r0 sov.llF
råaD toisrÅischi niin. c!Ä lt',at,,hottoiaila on oikcls mä.ätå aiva!

6ynnÄ ilo.jssti pitkådatkdsia narkustajia oi.Ya linjojcn N:o i2--{3
tulo låhtcmän Råutari.nto.iht d,ncd aiit.laulunhukaist! .iLae, ,.r
åuto! lähtj*så aPsst^t h.ti aj.å sc. uih6!.ik.lte ApuEuts oo 6l'
löi! Iihd.tråeå åikÅtaulutr n,lkiiscsti.

Lii^itcfuntiikaL ?uiriitinr! N : a öjl 1950

Lio joien merkiotöien muutoksia
r. Jolte to!kok!6 15 D:nå 1950 voilra uicvar siinGoikdtra rc-

latttåclsl voiteliin m.hdouisin,nan r.iväsri ja .iidårlonari mi:i.i-
r.1lå jr v.lvoa, Dill.ino eii!.o o! 'ållir&, nilLain.n ci, ånnclln vr!-
truiu. riido åja.$a v.siBiscn di ns. tdrli'ion rcnisra poiklavså
rcinia .ti s toiLl.ltli^i@ gikoi!.t linjedLieåL Sualh 6ti.Gt
liDj.t 3Ä jr 3 B .ron.i-! 3.lvmiD lti linioik.i

1 S.s:lI. &!ur.r::! !i!j- 2 sul.tarLiDä - - -3. Toriokus 15 9!i !åyr!ööt r!l.vi!B usi35. iat|alil'itt 6
.ddlå$otE Butai!.t li!i8.!LiBåL Hdldlök$u.llc j..tr:! ldtt&

'tirorrtu, 
joihid rÅå- j. poikl4dinjrt @ hdkitty. MyöhGtMi! niiii

j å!j.$.t!.ir.6 6F5 ylej!öU. dyyråvilsl
.{. Jotrå yld5öLi! pååsisi sclviu. goikLesliljob!., $Il::! !oikk{_

liuj<illa ot!l@u LiFätön ,Floit., .te j. totlttaiFbih.t - ' -
oiin giio tui! niiå .ltÄi.råt 'edae Tåliö6 :d.r,a dvö vldt i.-
l@ht-r.t ohjc.i UlEi6 LårtÄdisatä.

5_ ---
6 Utt t bto*Ei$öt o.at: - - -(laulloilti! kiytirDöri olcE liljojo ruEuilcl j. !Gnr! s.kaYir

jllcrise >Il.lsiosia Krdk@4eott uutiDnttl ?3iDolcstl j. - s_

EDin ruin tulnt2'DctkiEÅl - r.hrståjill. jaetlisu uqsiffii5t Dvtild'j-
lu.n.lobta)

7. !u;!in &rt.mir.hi on 'seåirioiet iohd.ttu lauDrosi!6ri.o'
Litrjor ths. Didisti. Ks bd< tElctlisdt liGi ,.llåEt !@iila
Ej.irill.. on rässä råvtFta kåvttiå toj5årr'oEakio u!iå:

A =,\nbi: - - -B = BEh.nietu r Bdsnill, liljrll. 3 B Evö! BrutntFrk !

LEHIIITTÄ

P.5ila (F.cdrilBbds)
It.2sa (linj.lla H H dyös H.Lai6i)
Kårylä

XB = Krlo5å3ri (Bråndö)

L = l:!trrlsd!}åt! (RuorpbMaFsal isrs !Gut!)

u
N
P
R
s
T

L i.iildDehenkilöi<unraå, .rii{oiset! rthåsrajia i.hoil.rtrrL pa'etF$
poikl€lniljat ja liidc. FcrkitBt ia.koin Bi'l"n!å duit!'åks'o t'
iippuje rarkasreessaan ja ylciitä rtcuve$@. Mvijs kchdr'rs 'ib'
tåu]uisiÄ ol|t sr s.lvillc tuinä ajLiia lei!ästii hikin loikk'ldilta

10. 5. 50.

= Pqi6i.h&kå!u

= Slundi (nyös Satarq ja Sdu!6rcl)

= Tölö 0injilb 3 T ryös Tår@relino)

F
H
K
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Ylimenolippu on voimassa ainoastaan

varten ensimälsessa vau-välitöntä matkaa
nussa, jossa on tilaa.

Muutto on luvallinen seuraavilla ase-

milla: Eiran luona, I(auppatorilla, Yliopiston

kulrnauhsessa, Ylioppilastalon torilla,
liulma-L. Viertotien ja Nordenskiöldhadun

uksessa, Arkacliankadulla, Erottajalla, Yr-

j önhadulla, Unioninkadulla l(aisaniemen

luona, Hakaniemen torilla, Pääskynliadulla

ja l. Vierto- ja Eurantien kuhnauhsessa.

luitiolie- iu 0mnibus 0siloYltfiii,



Uudenryyppinen nitiotEheil utijuna 7ööt ön vai kota. K y-
symyksessä eiole apfillipila, vaan vaihtutlö. johon kåyet
ti i n ta w I I is.j ruuh ka vau nua.
A new type of tram tain consisting of traiternoftvtziter,
A &o-axle mo@t is shown shunting ttaitets at Töötö depot.
Kuw /bhoto : l. Leppånen, 1 5.3. 1 97 I

Kaipion vatmisama moottoivaunu leli rpansa nuno)
linjala 8. Taus.a a näkyy tkansojenha inb pääty.

One of he last two'arle ftns supplied fot Helsinkiby
Kaipio in 1951. The stop has since been telocaed.

FAlTlo 2-1984
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'-'-.''



TAU
J.0ks

ruT
one n

KES,I\AI K,ATAULUT 1984

Ni'n ruin trinnenua, rlKL:r åikåtaulusto jakauruu å'ahis€rtr

-1.t""" .v^-;,- rålviaikatauluinrn j' kesäaikatauluihin

"..""'"",.t,* 
kesxenäån iE toisaålta ralviåikataultn kesk€-

nåan - siis eri vuosien - muisluttavåt loisiaan enemman

*''" *-"" *.0- *f"U ia kesäaikataurur'r\iinpä kesäaika'

äi,.'" *'*,t,* rauanEiriikenne ålkåa noin 3 runtia

,'."*-*" ""'. "*o'*ana 
åivan samahå tåvÖin (urn lin_

I l".'l 
"ro"o 

0"t"."""t nåkvmänomisså kesäråuantaisin

^ ii". ." '-e""*t. miårekxämPää tårkåstella Kesååikå'

-t-ri" fsSo vrime vuod€r vastååviin aik'tåuluihtn v€'rdt_

ll'-..-', .i""r'**' 
"o' 

,oderå etrå hvvin ovat svksvllä 1983

',i'l'.iåi" """.* 
åikåt"urut påkkaser (estäneer' vuoroai-

"-"r,r*a """, 
,."".*åt viime vuonna håvåiremåni lvön_

'-i.i"", ""1",.i"," 
Näin siitäkin huolimatrå enä kaikki

;;;;;.i;"i,, or monistenu uuoer'een voimaånruropäi'

"å "".iri 
åii'", - rukuunoftarnåtta vuoron 47 lauåntai

oniea. rosa serin o" vl€lå e rnen - såmoin ovar muunu'

äiroJ-"rn"*t,o'n'n liinwar årosäri'ndnpror Noin

ir*"ä".-ro".,i kåvn läpi havåirsehåni raitiotisåikåtåu'

lur€n muutoksat:
tr" t, 

"' -r'.'"**, 
linia 2r ei mvösKåäniiinF 38: sama

i.i, 
'"i' 

at, vuoro 28 aiåa n'Jiin må-oe minuuttiå vii-

-"åi,li" "*''*--'' 
rintar 4' 4N' 4v ia s: er muutoksia;

;;;;-;, -,-* ruuhxåvuoron 106 siian? siaa tänä vuonna

;;;o : r;. a;al ovst ,a-ar; rini€ 7: vuoro 73 åjåa hårriin s

-i*"i. "ii"it".p." 
mvöh€mmin {vuoroa 73 muutettiin

"ii-"*t' tu.t.rSAS 
',.t"ällä 

sille vksi vajaa kierros Håriu'

t"ri-Lre.ataro-U.rreif '.tålo-Koskela 
Nvt tuo lisäki€rros

;;;";;;." i3 harliin lähdetäån siis Hariutorirta' mista

E l;6ugn;3 prussaar; linia 8r ei huutoksia linia 10: vuoro

L tit* nr**-.*" kaikKina Dåivrnä 2 m'nuutlia åik'i'

;;;;; '" ;"t"' Kosxeråån s minuunrå viinevuoti$a ai'

r"o"t-i. r-'"a*t, *-o 140 ajetaan suunnit'lman mukaan

nivelvaunull, vihreån tiiasta'''''uiiu" 
.n t'it i,,'" "'neksi' 

olemassa Svkvllä on sitien

luvalsa surirempiåkin mullittuksiä" Ei niktä tässä sen enem'

*;: 
"rln "a."*uu"tr"u 

ttiskaå mtssä tänansa nåenekin mut'

i, 
",,wir"rtl 

trutj*o"" lsnkrsia jå arenatalor nurkilla

fe*tta on trarvennettu liikenne jå seuraävia vuorola on

'".*";;;;"" 
nä(evånsä Katu'(uvassa: 1r t3B)' 31 ra 32

)lii ii,"i zs r7) ia 98 {10) sekä ruuhkavuoror r08 16)'

t"on'itt izä rai, tz (3r) 128 r4v-51 131 {2-2a-4vl

'" 
ioi is, s- sija.n !uoro 142 alkaa rarver järk€en iälleen

'"... li".ll" f Seuraavisr. taulukkolreoortlå on tarkenmrn

;";';';. "*. 
*". mrsäkin pain ja'nihi^kä aiksar hu-

.*"'"". i"""- on larkoitus -onisra. i3 iakåå SRS:n räse'

"u]" 
r".""0"n"'*t aikåtauiukokoelma' joka t€htiin viinle

talwna ttlvraikalåurLriå <oskevana

Kun raitiotieaikaraulut ovat siis lähes viid€ kesån uusin_

,o ovar nvOsr<n er;;t rrarraståjåå kiinnostavåt eriKoisuudel

nl,r.tavrssa. Siten es'merkikt vuorot 111 ja 112 våihtavat

li.'". "*".'*", 
*tIn -"rros 2A:lra' siften vKs: evu liniaa 2

'" 

'"'i."'" *-o*-,u. lintalle 4V' vrioro l' ' klo 7 31 la

t rr * '. 
'z.zr. io'"".t 

" 
ti.ten er ol€ Yhtåån vuoroå' ioka Ru_

neDerqinkadulla 3lkåtsi veivata rlnianum€ronauhesrå tunnus'

."1J.i"*"""" liniaa s Kesååikarauruss' on mvos erartå

.,n'""*nrunt""*ria' *oroilla 16 jå 39 on vhtevs Hakanie_

-""i"rui" at 't.re, *-oilla ?5 ja 40 Låsipålä$in Dvsäkillä

*'. iå.ss. *o-i'* zs i" s9 sarnassa oåiKa'sa klo 0 40 edel'

..^ a**'"r'" *""***llå vuoror 2? ja 38 Klo 23 25 vuo_

ä tl:o'* ". 
o to *"ror 27 ia ao Klo o s3' vuoro! 30 ia

39 klo 23.40 s€ka vuorot 30 ja 38 tlo 0 25

KauounErn leveårådePuolella - eli siis

'"";;;; 
'-,"'.*.. 

Kesäaikåtaurut ovar voim6sså eri åran-

i,r.on tri" raitiotiefiitenr€€s!å Lisäksi ke'åaian liikenne'

ä"",oat"t .o*ur*."" pääasiasså junren pituuksra muutel

,""""i^,'"aa;^ *o-" 
"äheNå€n 

Kesäåisna nast ei kuu_

.'""r.r"'. fa",."^ vaunupårrnr l!/niå o€ ltinkåan liiken_

r"ess;. .roitatin vuoronvähennvksiå on silti påntu toirften:

'r"", 
Z, O. e 

" 
g aisvft vårikolle ma-p€ klo 19 00_19 r13

rralvlaikana klo 20 50-21 30) eivätxä ne ol' le'rantäBrn l'
;;;;";;i'i. rarnkåan aiossa sirroin kun vain paritomåt iu'

"". 
t. i. i i" I *sI k;russa - siis ru-pe kro 19 iälke€r ra

'"u"n.",rin 
t"ra sunnuntäisrn koKo påivdn - junren vuoro_

äi. io -'". muurloin 5 mtn tdå-pe aiaå mv& kesällå

yksi ruuhkaiuna (jonå 11) vhden kierroksen

Jarrno Oksanen

RATTTO 2-r984



RAII]OLIIKENTEEN !'IJOROT KESÄAIKA1AUIUKAUTENA 1984

Seuraavassa on Lueteltu kesäai.katautukaudelLa 1.6'-31.8.a4 liikenteessä olevat
r.åitioliikenteen vuorot. Satakkei.den sefitys: A = !'uoro n:o' B = vaunuty)?pi
(n=nivelvaunu, v=kulj 'iah. vaunu 1-30, iltnan nerkkiä vaunu n:o 301_374), c =
linja(t), joilla vuoro aiaa, D = ha1fi, E = Iiikennöintipäiivät (X ao. päivien
kohdaUa).

ha-pe fa su ma-pe
E

la

11KHX
2Lx
41-nx

x
x
X
x
x

x
x
x

X
x
x
x

x
x
X

x
x

596KHX
606X

61nx

7Lv
72v
73v
74v
75v

7
7
7
7
7

6
?
8
I

x
x
x
x

2,2A

12r.
13n
.14 n
l-5 n
16n
Un
18n

91 n
92n
93n
94n
95n
96n
97 rl

3B
3E
3B
3B
3B

nx

TöX
tclx
trx

K}I X
TöX

x
x

x
x

x

x
X

x
x
x*
X

10
1o
10
10
10
10
10

x
X
x
X
x
X
X
x
x
x
X
x

19r38
23n
24n
25n
26n
27n
28n
29n

35n
36n
3?n
38n
39n
40n

4
4,4N
4
4,4N
4,4N
4,4N

101
LA2
103
104
105
!o7
110
l.I-!
7r2
113
11.4 v

1

1
1
2,24,4V
6

2,2A,AV
2,24,4v
6
a

Klt

1ö
KH

x

x
x
x
x
x
å
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
X

A1 ^4 
| X

x
x

x

x
x*

4

5
7
7
I

10
10

7

TOXrx

nx45
46
4'7

49
50

5
5

5
5
5
5

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x
x
x

Tö
Kil
Tö
(H
Tö

55
56
57

6
6
6
6
6
6

KH x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

* Liihtee KH:1t4, paLaa Tö:Ile : lta, palaa KH:lfe

x
X

X
X

x
x
x
x
x
X

x
x
X
x*
x

129 n
13o n
!32
133
L34
135
136
1.37 v
138 v
139 v
140 n
141 n
a42 v

Huom ! TäUä kertaa ei iulkaista luetteloa "taltiovaunujen ajoiärjestys eri
Iinjoilla'l Täftä siitä syystä, että on tarkoitus jakaa e!'il"lisenä kesäaikatåu-
lut raitiolinioilla, joista käy å;' asia ilmi ]uetteloa tarkednin'
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i
siiL,ov .tnulrtk.nnc xos{cl,Ärl halllrta llnJalle

i4ålnrntår - pe.lantåi 1.6.1944 ålkåen

klo vuo.o rliJå(r) .elltt

fiål tlov.u.ulltkGnh. tOSl(Ei,Äi{

LcunntalEln 1.6.1944 ålk6cn

hlo vuoro llhla(t) r.!rttr
5.30
5,31

5.30

6.45

6.{€

5.50

5- 53

vuoro rlnla(t) rettbt

693

651

66t
66t

65t

6C1
6c-l

I

3T

5

a
I

lo
I
6
a

6

3t
0
3n

5

6

6

1

1

6

1

a

651
65)

65t

65t

65'

659

65S
I

3

I)o v"oro ltnla(tl
5.13

4.35

1o.13

55

.il

tll

5.53 2

30
5

lo

3t

1

6

7
3T

I

5

14.17 ill

5t

546

536

505

Sunnutrtå1atn 1.6.r944 ålLåcn

671
651

653

651

651

6.56

655

-{

5

I

llnllrriiittten plir.016:t on vliiL.koi Julk.i.tu nllrlos€a 1/43.

!.rkktrn s.Ii tyk!iii

v - 4-ako.kuuettaj6.ålrå6t{6våunu L -valh l.uånt.l6in

,1 1.7 6.5q 2E. 3T 653 x



lo
I

ilditiovrunult i'ron.e ll"lnlta (O9(AL.h hnlliin

r:!,:d tr: - PerlanL.i

klo vuoro linJJit)
c.,1i 112 2,:4,,1V
a,5:: 1r0 2,2^
n. s? ln5 2,?-A

rL! ?.211,4V

9.25 lol
9.3O rO: 2,24

tt,!A tl2 ?,2;\ 64.
r7. i0 105 Jv rnro
lr, rr r07 6 atz
rr.i.: Io:: 2,2A 6|J4
17.31 57 6 612
i7.4t lo3 I 652
17.a5 7 2,2^ 65?
I?.4r) lI3 6 6t2
t7.a..4 a 2,2^ 652

rd:r I 652
iu.00 I 2,21 6t2
1b.06 6 2,;:A 654j,l.tir lol I 6a)2

I:r.0r tio tt t;.2
lrJ.tl tt! v u 696
ifl,12 lt! 2,2^ li52

ia.lr r15 c 672
in.:t 3L r' 652
2r .,?5 53 6 t t2
2t,27 3 I 6s2

79 v I rt9ti
t1.36 i t 652
?r.io 4 'l 652
:tr.5r 2 1 6."2
l.?.i,) 7f,v 7 676

a 696

l.orartnL jå 6onrnt.i r.!. rea4 olkaen

klr vuoro llnjn rctttl

k1o vuo.o ltnj6( i)

21.29 55

23.36 a2 v

klo vur.o lr.ls
2t.25 a3 6

naltlovåtnu!t lkrn'r6
nFåntrntåt - D6rlo'itå!

kro v'roro llnla
5.30 50 5

Töi,l,Ufl har.rista Jå hcrrirr
1.6.1$a{ årkåen

6r9

6i:9

629

ö:j? 3T
6

5
a

5
3B

a
10

6

5

5

a

3T

3B
3T
4 

"1N33

6.12 50

4.

L.u6ntål.tn 1.6.196{ €ikaen

5

Sunmntåtrtn 1.6-1944 ålkr€n

116 vloro I rnja

696

et2

|,arl Ilx,i6t hrlltreltltr ne.ot l6nh-
vat lrålll€tå linJå1i.. pårtll trot.tåbklu L{tcn n.6nåntåt-p6.Jåntot



Mv 27 ja pt' 530 linjalla I Yz wsrikillli
Motor 27 and trcilet 530 on route 8 in Valulc.

Kuvalphoto: A. He han, 5.2) 980

..'.?-
.l

1..__j, ..

V;uni22 Paavdin krkoh pian edtis*sä sitnukassa.

The Vallita loop di be paftlv renodelled , ,/hen rcute I is

dueded tu run v;a Samtitnea nevo st Lon ThÅ vtew

$ov6 cat 22 n the Prcsent looP

Kuva/ohota: A. Hellnan,4 7 1984
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pÄÄtrpvsiirxl
koonnut A.HeJ.lnron

Aikais€mmin ilm€styneitå RAlTlOitå on vielå saatavana.

Tåyd€nnä nyt kokoelmiasi.
1978: 1,2,4
't979, 1.2,3,4
1980: 1,2, 3
1981: 1,2, 3,4
1982: 1 , 2, 3, 4
1943: 1 , 2. 3, 4
T;laus SRS:n ponisiirtotjlin kåutta, 5 mk numerolta.

KALUSTO

22.2-84
Våunu 75 tuotiin Helsinkiin.

27.3.84
lJusi m€rroiunä tuoriin Helsinkiin.

4444
Våunu 76 tuotiin Helsinkiin.

2.5-A4
HKL 1766 = Rob€l & Co lvlalchinenf.brik, Munchen 75

,Minima 1-4), )aG 12', i$ekulkevä tukemisko ne; tukee
yhd€n kiskon. Koneessa nonolaite, iolla se voidaan käånlåä

3.5.84
Vaunu 77 tuoliin Helsinkiin.

Uusi metrojuna tuotiin l'lelsinkiin.

- Vaunussa 43 on Nrll'ryyppiset sisäkilwt

- Joissåkin Nrl:5så on mvcls etuovessa valok€nno (Nr ll =

- Nrl:ssä, joi$€ on poin€tu rshastajanåitio, on Almex E

-istrikka myös molempien k€skiovien kohdålla.

- Våunuissa 31-69 oli alunp€rin 4l istumapaikka. jå vdu_

nu3sa 70 oli 39 astumapaikkaå lnivelen molemmin Puolin
1r I istuinral. Kuiienajarahastuks€n alkåesså poisrenii.
kåikisr. vaunuistå kaksi istuints eluntisten keskiovien

kohdalta (påikäI 39 jå 37). Va'inuissa 31-69 on pärhåil-

laankin käynnisså muuronyö. iossa poi$etåån rahartå_
janaitjo, &emmån keskioven kohdältå kaksi iltuinta sekå

nivel€n molernrhin puolin yksi istuin. Råhastajån.ition
tilall€ tul€e neljä istuinta. Tämän muuloksen jälk€en vau_

nuissa 31-70 on yhteensä 39 islUhasria€.

Nrll-vaunuissa on 40 istumåpaikkaa. )Lkäpaikk on ta_

kasillålla.

RATTIO 2-1984

30.5.84
Våunu 78 luotiin Helsinkiin.

HKL h.nkkii vuosina 1984-86 kåksiåkselisia busseia 25 3e-

kä samånverrån niveibusseia. Tilåuksen arvo on 42.500.000
mk. Kåikki alustat toirnitta. volvo. ajokki Oy:ltå hånki-
taan 10 kåkliak!€lin bussin koriå ia Wiimalts 15 kåksiakle-
lisen lekå 25 nivelbussin koriå. Tänä vuonna toimitetåan 5

kummsnkjn tyvppinä bussiå.

Koskel.n romuräiteelle vi€tyiå vaunuia:
5.6:370
6.6:372
7.6r330

13.6:319

Vaunu 334 muutetråneen H.vaunuksi.

Vaunun 2119 råhkölåitteet on uudistettu talven aikån€ iä.

hes tävsin. Se on mvös maålaftu ja valonheitrim€t on vaih.

27.6.84
Våun! 79 tuotiin Helsinkiin. Vaunu 45 hinasi sen Koskelas.

ra Vallilaan n. klo 11.30.
Uuli metrojuna { l 79-180) saåpui Helsinkiin.



'r6.1.- 16.4.1984
HKL kokeili n€liää nivelbussis:
HKL 2 MercedenBenz O 305 G/aiokki
HKL 3 Scåniå N 112AlAjokki
HKL4 Sisu 8K 200 D/Wiima
HKL 5 Volvo BloM/fviima

lv€r.us$ jå Scåniåsla on tåkamoottorijå verävä (rtyöntä'

våb) råka.akseii. Sisusså ja Volvossa on keskimootori ja kes'

kimmåinen akseli v€tävå.

Kaikissa autoisså oli valokenno-ohjått/t ovet ia pysåkkitaF

rut. Auto;en ovet åvåutuivat pysåkille pytåhdyttäesså kuin

nivBlrarikoiden ovet" Kåikk; åuto1 olivåt Rusksasuon v.ri'
kolla jå;okåisellå åjetiin 13.000-18.000 km linioillå 17,

42,58,65a ja 66A. Yhreenså 75 kulteaåjäa kouluretiin
.iåmaan nivelbussia. Lopputulos oli, etå kaikki åutol sopi'
vat HKL:lle. Sitremmin on tilanu Volvo/Wiimå-nivelbus$jå.

RAITIOLINJAT

1.5.84
Linj.na 3T aloit€niin iålleen pysåkki' ja nåhtåvvvskuulu'

tuket-

1.6.84
Raitiolinjoillakin tiirryttiin kesåliik€ntee.een: katso ),Tau-

luto,

22.6.84
Lauåntåi€ikå€u1fi.

Su'nuntaiaikätaulut; liikenne alkoi n. klo 11 15.

Heinäku!'så keskitettiin hsnkilokuntapula$å ioh vat håi'

riöt linjålle 7. Liniåå liik€nnöitiin, mutå sännöllisen eFE

såånnölli3esti.

Linjaa 7 liikennöidåån tållå tietoå viimeisen k6rran 31.8.

Linja 8 siinYy uudelle reitille l.9 Såmanåikai5estiotetta_
n€€n Sörnäisten mstroåsemå käyt'töön

Toinåilsksi vahvi$amattomien'tietoien mukaan Rstiikariat

häviäisivät linjålta 5 syksyllä. Tårkoittanesko tåmå kenti€s

siinvmisiå klljettajårähastukseen, vai ioutuvatko kulttuuri_

linjan måtku$ajån DnålttimaarDt Pikk!'Valmfi in kvvdittä?

121.U
Julki.en såna välitti hårnrnåstyttävån ti€don, jonka mukaan

erittäin suosittu jå sinutkenaisuuskin, eli rTuristi.kolmo.
nen' on vaiennut, koska HKL ja liikennehenkilökuntä eivå't

ole pååsseet yksimielisy!.r€en kuulu'tudålrteiden käytösiä.
Henkilökunnan €dustaiåt ovar ehdottan€et kuulutusten lo-
p!ftamista kokonaan tåi hoitåmina muul16 tavoin (vaunuun

siis kuliettajan lisäksi kuulutuslåit'reen napinpainajå?l?).

Seuråavåksi råftiovåununkuljeftåjåt vamaan va.rivåt,että
mstkusGji€n kuljettaminen on lopettavä, koska pysåkeillä

reis.htumin€n håittåå raitiovaunun kuljettamina. Todella.
poyrisryträvåä ja uskomåtorna åjatrelsmaftolnuqt? ja pål
veluålttiuden s€kå mårkkinointitrenqen puutettai "

AUTOLINJAT

13.4.84
Linjaa 42T liikennöitiin viimeisen kenan tänå lukuvuonna.

2.5.A4

Linjat 86, 92, 94 ia 97 såivät uudet linjåtunnuks€t, eli nu.

meron peråån lhåtriin N-kiriain. Ainul idänsuunnan yölin.
ja, jolla siole N-tunnustå, on 948.

1.6.84

Linjåt 94 [I ia 94N siinyivät LOYrhä HKL:lle.
H KL siirtyi kesåliik.ntees€en:
Linioja 14A,42X, 66X ja 86X ei liikennöidä.
Linjaä 50T ei liikånnöidä 1.6.-15.8.
Linjaå 50 ei liikånnöidä låuåniahin.
Linja.55A liikennöidåån myös ma-pe klo 8-19.
L'njoia 1aV, 16A, 66 jå 80V €i liikennöidä 25.6.-12.8.
Poistumirpysåkklkilpiä ei kåyt€tå.

4.6.84
Muut yhreistarilf iliikennöitsijåt siirtyivåt kesåliikenteereeni

Linjaa 39X ei liikennöidå 4.6.-19.8.
Ljnjåa 40V €i liik€nnöidä 4.6.-2.9.
Lintåå 69A €i liikennöidä 25.6.-5.8.
Poistumispysåkkikilpiå ei kåyietä 25.6.-15.8.

22.6-9/
Lluåntåibikatauluj€n mukåift n liikenne.

Liniår 14, 17 ja 23 lopettivat jo n. klo 17.

Liniaå 24 liikennöitiin n. klo 1.30 åni
Linia 18 åioipoikkeusreittiå - Paciuksenkatu - lvl.ilåhden-
ri. -Tammani€m€nti€ - S€ur.såsrentie- Paciuks€nkåtu -
Tukholm.nkatu - n. klo 20-1.25.

23.6.84
Liikenne åloiteftiin pyhåaikataulun rnukaan n. 11.15 iål-

METROLTNJA

1.6.84
t.rusi äikatåulu tuli voimaåni se oli voimåsså :5.6. åsti. Muu-

tokset edelli$en aikåtåuluun verrattunal

- 10 minuutin liikent€esså lK:n lähtöai.tl0, 20, 30 jne

- 1O min. liikente.sså ;a-la pohtettu juna 8

- 10 min. liikenreessä su poistettu juna I
- 10 min. liikenteesså ilnien ,känröaika,r lK:sså it KPiirå

n.6 minuuttia l€nnen l2 min)-

16.6.84
.iäll€en uusi aikaraulu tuli voimåan. lluutokset edellise€n

- junå 11 si ole kulusså

- junisså ruuhka-aikoinakin våin 2 yksikköä

- l0 minuutin liikenne ma.pe jo klo 19 jälke€n iå lå koko
påivän

Lauaftaiåikåta!lut.

Sunnunteieikåtåulut. Liikenne alkoi noin klo 1 1.



10 minuLtin liikente€ssä tunat såapuv3t Kamppiin raiteelle

1l Låuant€isin håvaittu jälleen kolmen Yksikön junia 16.6.

ja'<een. Syvni on (uJremmå orlut. en. iårKunåiat ervär

keftåkaikkiaån måhdu kahden yksikön iu.iin, kun liiken_

nöidåän 1O mihuutjn vålein- Tämä siis lauåntåisin ja pshim'

RAKENTAMISTO IMI NTA

Kaivokadun ja N,likonkadun risteykse€n on talven aikana

asennettu varoitusvilkullinen rajtioti€n tasorinevsmerkki.
tMerkki on D.kinen ia vilkku sen yläpuolella.

LänsiPasil.n räitiolinjan kiskotunyöt ovat käynn,ssä- Uutta
kiskoa as€nneiå.n p.rhaillaan Asehanpäållikönkädun sillan
päåstä pitkin Pasilahkadun rcunaa kohti pohioinå.

Äj;ksanlerinkadulta Mann€rheimintielle johtava vaihde 41 1

on saanut tålven aikana såhkökääntölaitteEt. lv'lännerheimin-

rieltä etelåltä Aleks.nterinkadulle johtavå vaihde on nume'

rohaan 4'15. Sekin käåntyy sähköllä. Ristevklen liikenneva'

loihin on lisåttY vaihe Alekrin js Eronajan suunnan liikån'
nenä vanen. Nehän puuftuivår SRS:r p€råvåunuåjelun ar'

koihin.

Edellkesså nuderossa måinittLr m€trcn pääopastimen liså'

opastin, jokå oli HT:ssä, kåtosi lnaaliskuussa.

Huhtikuun puollvälissä alkoivat ratarYöt Hämeentien iå Hel'

sinsinkådun risteyksessä. Häm€entien 33:n kohdallä ollut
.aitiopysåkki siirretriin takailin vilhonvuorenkuian ia _kå_

Betonisla )penkka aletliin munaa Kinåporinkaciun riste'
yksestä kohti Hekinginkadun risteystä.

Ensimmäiseksi siirrettiif Hämeentie 33 kohda116 keskusta'
ta pois johtavåa laidetta kadun reunaan päin- Vapun jälkeen

siirrettiin toista raidefia. Eaiteen pvsäkki siirrettiin noin 20

m pohjoisemmaksi. Toukokuun lopulla olivat Hämeenrieltä

pohjo;sesta Helsinginkadulle johtavat våihte€t paikoillaan-

Väin yhteys H€lsinginkåtu - Hämeentie etelään jåä råken'

.€ttsvaksi {jos rakennetaan) €nsi vuonna Tällä ratåtvömaal_

la on käFetty toisaalle lehdesså måinittua Robei'tukemis-

Uutta ajoiohdinrå on ved€tty Häm€entielle touko_kesåkuus_

sa välille Sturenkar! - Kustaa Våasan tie. ayö on tehty vö'

Kesäkuun alussa olivat pohiatyöl käynnissä koko rstaosalla

Iräkeskus - Kontula. Raiderepeliä ajettiin jo ltäkeskuklen
puoleis€€n pähän kuorma.sutoilla.

Heinåkuun ålussa alkoi kiskotustvö ltå'

keskuksesra kohti Kontulaa. Ensimnäiset raide€rementil

esimerkiksi olivåt Paikall?an oohjoisella laiteella io 9 7

Sörnåisten aem, ol*taneen kårttöön 1.9.

Siilitien åd€llåen keskeneräken åseman luoke ilrna.nt!i ke-

#kuun loppupuolella tvöm.åkopp€i. vm raväråå. Ehkäpä

asema råKennetaan wlmiiks..

lvåalis-huhtikuussa on sekä Siililien että Kulosåarcn ate'

mien yndessä opånjl'less, vasraava lisäopåstin. Nåmä opånj'
met olivat kuitenkin keltaisia Kulosåaren opastimessa oli li_

säksi 6ilmälappuD, joten vilkkuvE vaio näkvi vain radan

HKL 1766 töissä Helsinsinkadu a.

HKL new ballast ftmper 1766 at wotk ih Helsinginkatu.
Kuva/photo: A. He nan,4.7.7984

RATTtO 2-1984 5l



17.4.84
Itäkåskuksen åssmalle asenn€ttiin krhteen ulkooven auk'
koon liukuovet. Ne olivåt toiminnålså pååsiåisen jälk6en.

Töölön nål'rn julkEivupn ko.jåus värm'stuu tänå vuonna

Jäljellå olevåt lyöt t€kee Asko Pankka Ov, ionka tärjou! oli

Humålistonkådun puolella oleva koriååmorak€nnus s€kå

muln rakennuks€t puretaån ia tofieille tulee asuinraken'
nuksiå. Oy Allred A Palmberg Ab tek€e rakennukse6sa

1.&40.000 markln muLnostyön. Tvö vålmistunee loka'mar

Ttvilön vårikon vånhin h€lli luovute'tåan kiinteistövirastolle
ehkå vuonn€ 1988. Halliin sjioienansen mahdollisestj ehkä

raitiovaunu- jå liikennemuseo. Måhdollin€n museo tule€

kåupungrnh$eon hoitoon. lHmr'. Efte, hanketts v.in v'i'
tetå kåikesså hiljaisuud€lsa ryöniåä vihrsän verån alle -

'foukokuun DUolivålin påikkeallå poinettiin Hakåniernen

råitiotiepysäkkien 3ådekatokset. Pysäkit !iirreniin aiosuun'

nassa Dvsåkkisllesn loppupååhän Pysäkkialuå€lle tulee uu'

6.6.84
Paavslin kirkon silmukån muuronyöt åloheniin rikko1116lla

lsvait(ia tulevån r.d.n kohdållå. Uusi vaihde, iohon !ilmuk'
ka på:ittyy, oli Häntoemi€llä io 18.6.

POIKKEAVAA

1.5.84
Tukurtain poikkeusreittejä au1o.,å råiliolinioillå måBti€n

aikana:
Håmee ietå kulkevåt åutolinjat åjoiv3l joko Håkåniem€en

lai Håkaniemen sillån kauttå Ssnååtimorille. Keskustån låpi

aiåvat linjat 16, 17, 18, 55A, 65A ia 66A puikk€lehtivat

K€uppa. ja Kåsårmitorin kautts.
Raitioliniåt 38 ia 3T ki€rsivät Helsinginkåtuå jå käåntvivä
Eiråssa.

Liniå 5 kååntyi E irassa.

Liniå 6 åjoi Holsinginkadun kåutta.

Linia 7 kååntyi Kiru.gilla.
8u$ilinja 5X kulki Eirasta Kåtajånokalle.
Metroiunissa oli osån päivåä kolm€ yksikköå.

r9.6.84
Metrolinjåa liikennöitiin klo 19-23.30 yksimiteisena våliä

Håkåniemi - rKåla!åtamän vaihtåeo. Sömäkten åsemålle

åsennenir. ruolroin påineoviå. {akåniem€ssä kävtmiin rai_

detta l,

MUUTA

Ruotsålaisån kånsånpuolsesn åloitlåestä ålkåru€ H€lsingissä

loppuvuodesta pysåkkjkohtaistsn aikataulujen kokeilu Ai'
k.iaulujå tul6e vilkkaimmill€ vaihlopysäkeille. Kokeilun p€'

ruste€lla arvioidåan edul, haitat ,ekå se, kännättåä6 tållai:
sia aikatauluia laitäa myös muille pysåkeille.

28.4.84
Kåksikerroksin€n Lontoonbussi aloitli kienoaielut Hekin'
gisså.

1.5.84
Suomenlinnan Liikenn€ Ov aloitti KorkeasaarEn lauiån lii_

k€nnöinnin.

Liikennelaitos tilåa Oy Kenf,oy Ab:ltä 1.900.000 m.rkall.
lippuåutomaätt€jå rn€lroässlnille. automå.itejå tarvit.ån li'
såå, rillä rykyis€t ovat ylikuormi€ttuiå Samalla hsnkitaån

mvös Mvllvpuron ia Komulån semien automaatit. Uudet

såriålippuia myYvåt automäatit tunnistavat mvös 50 mår-

1.5.94

HKL:n nåuvontå-åuto 3loifti jåll€en toirnintanså. HKL:n ja

kaupungin matkailutoimiston palkkaåmat liik8nneoppaat

antavet tietoiå måtk.iluna ja Helsingin julkasena liikgrtees_

tå råkå myyvät H KL:n matkåilulippuja, sårjalippuja iå Hel'

sinki.kortteiå- Auto on ti-lå klo '10- 15 Raut.tientorilla jå

ii-p€ 15.30-30 Kauppttorilla. Toiminta iåtkuu elokuun

1.6.84
HKL:n låutakunta päätti yk5imielisssti esitiåå liikennemak_

sui€n ko rottamisra I Pro!€nttiå.

1.6.84
Ssrmiemftl€ tietojen muktsn tuinui uieita våunuia peräk_

käin Håmeentisltä kcskuslan suunnåstä Vålli13t1 rfiapihalle
johtavassa vaihl€6s€. v.uriot jåivål klitenkin oletnånomik'
!i. Ssurå3våna oåivånå kvi€inä vaihdcca korjattiin.

14.6.84
Kauplnginhallitu! hyvåksyi åånEtykssn iålkeen e m. koro'

tusesityksen. EsitYksEn mukaiset lippujen hinndl

5,00 mk
1,80 mk

44,00 mk
S,50 mk

92,00 mk
30,00 mk

920,00 mk
9,50 mk

30,00 mk
30,00 ftk
61,00 mk

AikuEten kenalippu
Lä5tån kertålippu
Aikuistpn sarjålippu (r0 mrk)

Lalten sårjalippu (10 mtk)
Aikuisten 30 gåivån lippu
Lasten 30 päivån lippu

Alånnussarjålippu {10 mtk),
30 påivån alonnuslippu
65-vuotiåiden 10 mtk tsrjåliPpu
65-vuoriaiden 30 päivän lippu

Korotuksina oäåttäå lopullis4sti kåupunginvaltuus,(o.

Vånio-Hehinki Oy on saänfi uusittuå sopihukten melron

vartioinninä ja jårjestyksenpidosta. Uusi sopimus alkå3 1.9

ja on voimassa kksi vuottå. HKL:n lauråkunta hvväksvi

halvimmen tsriouksen ååneståmållä.

15.6.84
Linjan 6 vaunu suinui lj€våsti arsbi.n silmuk€ssa. Seuråav.

vuoro veti vaunun tåkåisin kiskoill€. Tapauks€n iälkeen 5.a'
pui€t paikalle ralaosåston mi€het,



Toukokuussa (tarkka päivä ei tiedossa) aioi våun! 34 kola'

rin henkilöäuron kanssa Ruskeåsuolla. (Vaunu 34 on kuu'

lehma kolhituin nivelvaunu.) Kolarissa sårkvi mm etukul'
mas!å oleva pääk!'tkin, jolloin vaunu tuli aiokeivottonaksi.
Vaunu laitettiin hinauks€en toisen nivelvåunun peråän. Ku.
yhdisrelmå oli nousemassa T;lkahmäkeä, våunujen välinen

kytkentå petti. Kuinka ollaka.n hinåft.vassa våunussa (siis

3-4) e otlur .rsTrn s,elua<åån. joten se lahtr v.ko'lnenaån vå.

lumaan takaoerin aiamåkeen. Kaiken kukkuraksi (ehkä kui'
renkin onneksi) oli rooivan målkan päässå rulos$ linian 10

vaun! 59- lralleen Päässyt 34 rysåhlitjetenkin 69 nok'

Niinpä vaunu 34 våurioitui keulana, perästå ja nivetestä.

Ennen pyörcå rrveros. or läntnnå epanaäräis€r nuoro'nen

Vaunun 69 koko €tuosa meni muusiksi. A-vaunun kaikkiin

,ikkun.npuitteisiin) tuli iskun voimåna pussit. jne. Tåmån

våunun nivel€n kunrca €i oilut tarkåtl€ttu vielä 30.5. {Nivel

on hyvin arkå paikka ia vaurioiiuu kolareissa herkästi.)

1.5.84

Liniän 7 våu.u 1 törmäsi linisllå 4 olleen våunun 73 Ft€råån

Yrjönkådun ålamässä Ratakadun ja Robeninkatujen välil-

iå. Vaunun I keula painui sisåän Puskurin vläpuolella {Uu'
sien nivelvaunuien törmåyssuoiar ovat korkeammalla kuin

vihreiden vaunujen.l Våunusia 73 rikkoutui toinen tåka'

r.mppL. Yks, må ustaja löi (Jrkkunsa iohonkin
Paikalle saapuivåt poiiisi, sairåsåuto ja H355 (katåstroiiau_

ro). Tilånt€en r€ivittyä 73 hinåsi ykkösen Töölön halliin.

KALUSTOHAVAINTOJA

30.3.84
våunL 73 rinialrå aV vuorossa 136

28.4.84
Ljnjall€ 40 yöliik€nre€ssä entinen HIVL:n nivelbussi.

Samanlåinen on nähtv mvös liniålla 74.

30.4.84
Vaunu 3 rilausåjosla alkuilla!ta.

r.5.84
Vaunu 6 !ilausåjossa iltapäivållä.
V€unu 70 åkavaiaisten tilausaioss. - ieemanå oli )terveY'
denhuollon lakkovaunuD.

3.5.84
lvetrojun. 175- 176 ajoirå.

10.- 11.5.84
Sähkömootrorijuna vieraili ensimmåisen kerran omin ko-

nein ris.lmessa .lunan kokoonoano oli 6026-6228 + 6427'
6227. Nåmä sanat vaunut olivat myös ensimhäis€t Oulussa

viime vuod€n toukokuussa.

22.5.84
lvuseovaun! 1 69 nähliin Aleksilla.

18.6.84
Vaunu 78 koeaiolla.

2.7 -84
[4B O305G-Ajokk]

4.1.84

6.7.94
våunL 78 linjalla ! vuorosså 40.

nivelliaj.-auto (ex HKL 2) liniaila740.

74, våunu 43 vuororsa 75.

RATTTO 2-1984



Yhreistårifi in Lipputulor vuonna'1993

Lippulaii kpl % (82) % \-82) % lipputuloista

1,4 2A,a

100

Kenaliput
Sarjåiipur
30 päivän iiput

Matkåilijaliput

14.430.000
2.751.000
1.748.000

35.000
4.000

55_000

10.6 56.200.000

-7,1 80.400.000

-2,6 r 16.100.000

-3,6 25.600.000

-24,3 100.000

- 1.100.000
279.500_000

1983
54.111.000
86.48r.000
57.429.000
21.474.OOA
1 r.560.000

Yhleisrariffin matkat ja mEtkustajakilometit 1992-1983
imatkustajakilometrit - nousev.t matkustajat x matkaf, k€skimääräinen pituus)

Sopimusliikenne

Våntåan sopilnudiikent3en aikuisren kenalipun hinta nousi

1-6- Uusi hinta on 4.50 mk. [,luul tastaiifiihinnåt eivår

1982
56.536.000
92.209.000
56.842.000

9.604.000
11.374.000

N4atkustaiakilom€trh
1982 1983

113.200.000 108.200.000
434.600 000 375.700.000
424.000.000 374.900.000
7r.600.000 206.100.000

Kuvalphoto: I. Leppalen. D0.J980
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lvetroiunåt kuli€teBån VR:n P3!ilän konepliaån pvörån'

hiont!.n. Alla hinausohjeila

JUi.j rssA v 1153l V IXäCX 1157 HRT - PSL Ki'lP - HRT

orj LT:ir rflRJ. LT 3193/54!/32, 5.7r.t962
i.:UKA Ii]Ei] i.]ETROJUI.iÅ ER I KO ISi(ULJ:TUS.

vETi;itsE=i.r oil K;YT:TI;VI TVE 1 Y3TURIA ilc 41a ,illssÄ
OiI K I INTE;ST I ASEi':i'J=iTUi]A iiETRCJUT.]Ai'J KULJT]-UKSEE:.I

TAiV ITTAVA KYTK IN.

H ll'IAUKSESSA SAÄ OLLA YiiS I l'iETFC''jÅUilUPÄR I JÄ SE Oi'i

VÅRUSTSTiAVA LCPPUOPAST I I': I LLA.

JAR?UIHI;i iÅ.?'/ITTÅVÄ'AII'jSIL;.IÄ ON JOH]ETIÅVå TILAPTIS9LL]

YHYSJCHIOLLÄ i/=iuR ISTÅ VÄUi.]U IH Ii.],

JÄR?UTUSTEiI SUORtTTA|;ISTÅ SEKI KULUI! JÅ LAITTEIlEiJ 'IARKKAILUA

VÅETEil OIJ i,IETRCJUI'IASSA KULJETUKS€}l Ä IKAiiA OLT'AVA

::=TPOVAR IKOi! ii;;PAAT:,I VAUIIUJ=iI ?AiiAIITEEII JA LA ITiEFI
TUIITEVA lJEIIKILö JÄ VR:i'I PÄLV:LUKSESSA OLEVA iiOi'';]UKTööRI.

HEI'ÄTJ OiI VOITÅVA PIT;: RADIOPUiIELIi-:EiI VILITYKSELLÄ

YiiTEYTTii VETURIIiJ.

KULJETUS Cir SUCRITETr;VA YLl::I;;R;i lseLLi JUrlÄLLA, Joill(A

suuiilil 3aLLlrru i'l0PEUS 0il j') K;i/H.

Hli:Åuli3;:i: ii;r,'/TATT:;r; i: iiYTii l;:!;: tElKiicufE;l vu0lisl c;l

L I I iiii::LLEL;i:ii.. U::: .ji J,rlnUTiSi::: CLTÅVA :Åii]CLLlSl::i:Al:

RAtTl0 2-1984



Metrolii-keDDe 02.01.1984 alkaen na-1a xl
1.1Ä!tö 3 yksiklcite IK=IE
IX: sta

Viia läh- Tu].o
tö F:sta Mt/: l-1e

r,äbtö
Jrrr.a UY: ]-ta
r 5.222 5.213 5.324 5.315 5.+26 5.471 5.52B 5.r5x2rr 7.29
Vuorovåflit

5.30 5.3o-8.43 14.50-18.03 23.o0 23.25
5.35 5.35-8.48 14.t5-18.08 20.35 21.o0
5.40 5.4O-8.53 15.00-18.13 22.20 22.45
5.45 5.+5-8.58 15.05-17.38 20.45 21.10
5.5O 5.5O-9.03 15.10-17.43 22.jo 22.15
5.55 5.55-9.O8 r4.35-L7.48 20.15 2r.20
5.0o 6.00-9.13 r4.+O-47.53 22.40 23.05
6.O5 5.05-9.18 :..4.+5-17.58 22.50 23.15
7.gl 7.37-8.10 7.5723 8.20

IEhtö'ii'rjutit läb.töral-de gdotaide
5 Bj.:r Itr:Eta 5.3O-2O.45 0O,O5,1O jDe x4

F:sta 5.5G-21.0O OO,05'10 jrle
10 Eill l3:sta 20.45-22.35 O5,r5'2, l'l.e

P:sta 21.00-23.00 00'10'20 JEe

3 (11 r2) 1
I2

I2
x1
*.

lA el juraa l1t
au.lria j o IE-@-IE
tyb j ävau!r:. j!J3^a

ei kobe!. yks j.kött iuraia
tyhjävaulmju!3
:4 pollrkeus jr:!8 L[

Ju.!a [V31ta E:sta
uetroliikgrng 9?=.01.1984 alkaeu su xL

l,snto ]-.J.aÄlo ViiE 1åb- Id-o
tö P:sta EV: ILe
22-50 23.15
23.OO 23.25
22.20 22.45
22.30 22.5'
22.40 23.06

IÄhtöråj.ae fqlolaide
1
2

ko&o påivä,:r

r 6.27 6.35
3 5.37 6 -455 6.41 6.55
1 6.57 7.O'
9 d 7.t5
Vuo!ovå1i'b Iäbt öBi:slltit,
10 ni! E:sta 6.35-22.35 o5,ai 

'25 ä!€ 3
KP:sta 7.0G-23.00 OO'10'2O iae 1

x.]'
t2

f2.o2.!984 allraeD.- jEraisse vaj.! 2 ykEikköå
ankiaj o IX-P-IE tyhiå

$etro].j.j.ker]J1e O1.06J

22.r1
2l-. oo
23. o5l
21.10
4.td
2r.20
o e a<l
20.5q
I .20

t
2
3
4

6
7I
1l-

t0 1.

Ä tn

5.32 5.4O5.37 5.455.+2 5.505.n 5.555.52 6.00
5 .orx2l6.o5
7.29 7.37

ViiE Läb-
tö P: sta
22.30.
24.35
22.401
20.45
22.5d
20.55.
23. ool
20.2r1
'l .51x3

?tL1o
![V: ILe

5.30-8.43
5 . 35-8 .48
5.4o-8.53
). +>-ö. >o

2.29?.?t
) .t>-9.uo
5.o0-9.13
6.05-9.18

r.4.50-18.03
14. 55-18. 08
15.00-18.L3
l-t. u>--i- /. Jo
15.10-17.43
r+.35-L1.48
14.40-17. 53
r4.4r-r7.58

Vuorovä].it läht öEl-Erutit Läb.töraid.e fdotaide
5 Eii!. E:sta 5.3o-2O.4ol Oo,o5'Io jne x4 3 (Itr2)

p: sta 5.50-21. O0 00,05 
' 
10 ire 1

to Ei! B'?sta 2O.+O-22.4O1 OO'1O,2O juel l
P:sta 21.OO-23.OO 00'10'20 iae 1

1
2
1
1l

x1
z2

lA ei ju]]aa l1t
aukiaj o E-F-g
tybjävau.uli!l3a

ei koheD Yksitön Juraie
lyhj ävaurdaiul1a

. x4 po ilrlreqs iula 11

.fu.!a ![r3]-ta IK: Eta
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Jul3a MV:].ta B:sta
r. 6.27 6.35
3 6.42 l5.5ol5 6.52 | l.Ool
7. 6.10x1 7.101

IvUorovtilit

.A.-H:sEa / . W-ZJ.lru
, . .- . .^ lI) n:L! J-K: SIa o . J2-o. re I

IÄhtöBiuutit
00,10,20 j:lel
oo,10,20 jne

Vj.ilr 1äb-
tö P; Eta
23.ool
22.301
22.40lt
22.50t

IriiLtöraid e

1
3

fu-].o
[V:]-1e
23.251
22.551
8.o5l|
23.t51

Tu].oraide
1.
1l

.'I: aILa,leIE,&:IE tYhiåvaun iul]a
ul].issa koko päirän 2

uetroliildel3le 15.05.1984 alkaea na-pel
frallo f.Jalllo

JuJ3s trfV:Ita IK: sta
r 5.22 5.302 5.21 5.35
3 5.32 5.+O4 5.37 5.45
5 5.42 5.506 5.41 5.55
1 5.52 5.o0
8r 5.05:1 6.05
vlorowäl-i-li !äbtöui@:'tit

Vj.ia 1äb- gu].o
tö P:sta uv:LLe
22.30 22.55
19.15 19.40
22.40 23.05'
18.45 19.10
22.50 23.15
1Q Er ro t^
23.OO 23.25
19.05 19.30

aäb.t örai d.B TE-1orai.de

5 ni]1 IK:stB 5.30-19.001 0o'05'10 jtle
f:gta 5.50-19.2d oo'05'10 JDe

10 EiB E:sta 19.00-22.401 0O'10'2O inep'sta 19.20L23.OO1 00,10,20 jEe

3
1
3
1

1
2

1
1

xI a,ulciaj o IE-P-IE ty! iä!"aErn iu-l]a'
iu4issa koko päi!44 r?-JEEilE€-

xI aukiai o I3-P-IX tyhjävauauiula
;ur:isea Loko gäivän kaksi Yksikköä

Metrolij-kenne 16.05.1984 aLkaen &'ffi
Jul3a XIV:1ta E: sta
Lt 5.05:11 6.0O1
3l ,.22 I 5.301
,l 5,32 15.40171 5 .+2 I :.lo t

vlorov:i1j.t I lähtöli:lrrutit

P: sta 5.5O-23.00 0O'10'20 jae

to Kr: sta
23. ool
22.30l|
22.4c1
22.5c1

!äbtöqaide
J
1

ttr1o
![9:1Ie
23.251
22.55t
B.o5l
23.rrl

ftr]-oraide
1
I

ll"troriitJÄå 16.06.1984 algsgtl Eu = 01'o 4 alkaea sa

lystFiiva o s o ittaa EuutokseD vastaavaa! ede].].ise ell t iet oolf
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Tekniikan taldetta - 7öölön hallin entiset .u lovaihteet
(huom! vksikieliset). Taustalla vanha katjaana, joka on
ta*oitus n uuttaa I i ikeh nemuseoksi.
Ald single-tongue points at the back ol Töölö depot. The
buildihg in the backgrcund is öe o.iginalhone.nn depot
which k to be converced ino a tanspotT museun,
Kuva /photo : L Lepoänen, 26. 1 0. 7 969


