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nmestyy ft ljåsti luodessa.

RAITIO on psikalisliikennchsrråstljicn sitoutumeton tie-
teelinen aikakåusjulkåbu,

Julkåisuun kitolttår{cn henkilökohtåiret nlikemykslt eivät
vålttiimåttä ole yhtcncviå tolmituk!.nja yhdilgk!.n k nnan
kansså.

lrnoltushinnat pyydcttäcaså toimitukadta.

l.rhtij..t !n jå*rnlll. måtsuttomanejålcr cht nI.

@ COPYRICHT Suomcn Raitioti€3cur ry 1985

Tlmån julkri$n td $n ossr jåljdltjandnln, noniltarnin"tr
ia levitiåmincn m.kllni!€lti, vrlokopioimsllå td rlhköl6ct-
ti ilrnån toindrub.n Je ldrjolttrj& tai bvraj.n lupår HrUc.
tåån tcldjånollcuklilt ainctun ldn (40411961) nor![..

Otrtnmr jåtlqwald vrrtsrn julkdtåvski tårkolt ttujs arttk-
kcl.it ja kuvia. Avustuklct tyyd.tåån Uh.tt&nåån po3d.
oroittccs.cmm. td nliatå vol lopia toimiturdht.atln krnlra,
Uutl6luonloirat awrtukrct voidaan llmolttra tnyö! sronar
uutlstoinrittsJ.ll.,

päåtoimltrrja

toimit$siht .d

uu tistoirnittaja
aikålaulu toimittajå

Kuståntåja

Painopåikka

Pcrustettu 16.1.1972

Johtokunta:
puh€enjohteja
vårapuheenjohtaja

sihteeri
nhåltonhoitaj å

e*iltonhoitåjå
jäl4n
vanjäsen

Ismo lrppänen
Toivo Nbk.nen
Jorins Rauhrlå
Pertli lrinomåki
Arto Hcuman
Jukkå Hennikain.n
En,io Vitu

fukisto;
Arlisto. kdk€vat tledust.lut ia låinsulsriet hoits a*i$on'
hoitrjr, puh.lin iltairin 90-32 I 066.

Kaniihlr4on th. corer:
HKL lrst4,tgit eU tdt*Kaie ovat tryt rcmuisnerosso.
Tdsd TOIutur,4lh.ptohn t larueh.nste l(!'h akseisea

!@rut oliwt'{.eliw rdtsan ia,rutt nglt nuodostitat !e'
tuston kfrstAmåttöntdn Whttdtttitaot Y@tiklrn nenen

FoMtu& nivdvountrulq_ryd tost@la lsettl tylldytrt tuii'

,iå lopa 50 vuotts tttkent..ssl otleet ktktlab;clitet soktald'

tat, i/otsld^.t h suot uldt t ttbvaur/t. Nyt 3(rvuoti&
dcn ,rratuwjn dtfu o4 kotttdrut: nirelyd./lnutsla N.II li'
tufin la nlustoiat vöhenevdt. On rralto todaot diitt4
.ttA r*'djikanteed 1985 alk6atta nöntii K@idi vatndttdtt'dt

' ' h sffinberyln ltihkÄlstiltn'öt ttal/tut, ioill@o^ naanoE
fotkkle, alkolen p uint rut kllh/onaiwituudet (Elit
tvdttill t n Schweh.titche lndustricges. schafth ftitel'g

'dld), tiityvit rlntlnot{ekton raitlote lo multbihtn la

'gwtt',. 
Eb- ia ttdeohtto4at, hf&ytdtält tönö lefitl

Thc .nd ts n ar fot th. bogle narrs 301-330, v'hich $uE
cot tatactd ln the qtl, 1950's. Run@w hQt lt th^t the

- nwhtna ftpretenaaftr.s ol ahls clats w l dlsqpe@ lmm
' /qula? tcrlrlc. t/rith ,hc l ,toduction of tlrn','tcj. thacaabl4.

Kuwlphoto: l, Rethah, 14,5.19n

Korjrua MITIOn 3/ 1984 krnsikuvåån: E &rco raitc.trtukc'
milkonccn nurncro oo 2142.

Aik.k.mmin llfit.rtymltå RAlTlOltr on vl.lå 3..t&.n.,
Tåyd€nnå nyi koko€lml6l.

197811,2,4
19791 1 ,2, 3, 4
1980: 1,2,3
1981. 1, 2,3, 4
19821 1, 2, 3. 4
1983: 1,2. 3. 4
1984: 1.2, 3,4

Tilåukrt SFS:n poitlslirtotllin k.uita; hintå 5 mk nunp'

EAtTtO r-r985



RAlTlo.lehdsn 30. numero on kådesråii. Sam.lla
on alkanut l€hden 9. vuGikerta, Ensimmåitenå vuo'
ten. - 1977 - ehdittiin iulkaistå alkuvaikeukien
vuoki vain yki lehti eli numero l-4. Tåmån iäl'
keen on vuosittåin ulossnnettu neliä numeroa, ioka
tuntuukin olevan toimituksellis6ti ja kåytettiivån
aineiston suhteen oikeaan osunut määrå.

Mutta mitå olikaan cnnen kuin saimme RAITIOn?
SRS:n tiedotteista ensimmåinen oli seurååvalla siwlla nä'

köispainoks.nå uusittu yksisiwin.n )SRs-Viralisia ti€do.
tuksia no lD. Tämån nirnisenå ilmestyi kaiken kaikkiåån
vain kåksi lehtcä; kolmås oli jo yhdisl€lm:i, jorså €siintyi
vanhan nimcn lisåksi uusi nimi DRaitioD. Eleltiin yhä pcrus'

tamiswottå 1972. Tåme yhdist€Iftä oli numcroitu kolmo.
seksi. ja .rikoiseksi tilanteen teki s€; €tlå )numcroD oli osa

RESIINA.I€hIeä nro 14. SRS oli tehnyt yht€istoimintasopn
muksen lehden muid.n julkaisijoiden eli Vetun.n Ystjiriit

ry:n (rnyöhemmin Suom€n Rautetiehhtonailinen S€ura ry)
ja Mus€o.autåtie Forsså-Hunppila ryn (myöhemmin Mu'
s€orautaticyhdistys ry) kanssa - Painatue ja postituskulut
jå€tliin levikin mukds.sti kolmi& R€siinsn omien Dhenkilö.

koht.istcnD ongplni€n woksi painoimmc kuit.nkin s€uraa'

våksi jiiuecn omia RAITIOIehti:iä kahd€sti, eli nunerot 4
jaSl1972.

Pian Resiina oli j:ifle€n )bikeillå raitcillå]je tuplånumc'
rosta 16-17 csiinnyimme lehdesg omalla scutall nimcä kan_

t.vålla påhtallårnme. Ytteistoiminteå kesti woden 1976 ne_

lolnumarcon €li nro 36:ccn ssti. Seurååvanr ruonna åikoi
ISSN 0356-5440f eli MITIOn nykyin€n m.ncstykscn tri-
vål. RAITIO voi åinåldn toimitukscnsa mi€lcsiå hyrdn miclin

. Eh9ltyri v,rott. 1986ja lGwotisjuhlåwosikcnrå$a. Aws.
ttki. iictysti kriv.taan ahå jå siidi ;uhtccssr mon€t kym.
m.nct lukijar voisivtt viclä &hö a"sislc jot.in.

Miksi dttcn jätinme ja:ihyv{ii€t Resiinrllc? Irhtihån oli
j. on yhåkin vssin mukiifin€nevå Eutatiehårrutåjien jul.
ket$. Ornan RAJTIOn julkair.misd sloitt.mi.cd vrikuttr

. u3cåHn salkkr':

- Rcdinån toimittrmincn jä!€rdlc ci oUut hinkr.n SRS:

n velvonnrssa tai pilät€tlåviiså, elt l.hti nrli kutl nUi. Kåik.n.
laisct viime hctken ihbituks.t j. våstaavat piksiset ti.do.
tuki€t oli tew€€llistä unohtå4 jr siirå syysu crilairiliäsen.
ti€doltcib tlytyi julkrists sithteelisen tiuhaåfl trhtiin. Pos-

tituskulut påilnivåt tilleis.n €Pätåloudclliscn toiminnsn vai'
kutuh.stå josk$ melko suunksikin.

- Rcaiina komistui mukånroloaikånåtnmc huimrsti' En_

sin s. muistutti paljolti nykyistli RAITlOtammc, mutta sai

myöh€mmin täydelii.n sikrkåusilehdcn ulkoa$rl -joskln
llman 'dlikuvtr- K$trnnuksct tietysti nousivat ja koske

kdkkt kulut jsc[iin kolm€€n ossåfl vain levikin mukaån,
SR$livUt söivät vsroja lukumai:ir:äns:i nähdeotdel€surnrn.
yll sållitun. Asian olisi vi€lä voinut hyvåksyä, jos niilä suu-

rilå sctcl€illä olisi joka numerosss saanu I julkaistuksi jonkin
laåjåhkon jåhyvin kuvitctun erikoisarlikk€lin toimintå-ålåm-
rne piiristä. No, kirjoittsjistahan olijo stlloin puureth. ..

' - Resiinan toimitushenki oli osittrin kieltcinenja pahck-
srva. Kaikki hnja-autojutut kyllå julksiltiin, muttå niin kuin
jålj€mpänä on luetråvi$a, nc eivåt saancct kiitostå yht€istyö.
kumppsneiltsmfte. Verrrtkaåpa numcroideo 24 js 26 sano-

m{å viimcisen mukanaolonumeromme 36 koslskcluln :

RESIINA 24 (10.12.1973)
D...Toistaiseksi ei ole kuulunut Gännc åsti ainskaan) isom-

pir herjojå t.i muiu pahek$via mielenilmaisljå, mutta pcl-
kään pahoin, että muuumiå lukijoitå hi€noh€sli hannittaa
sånoisinko SRsfiäisten juttujcn dnsaus... Tärsä num.rossa
on yhdeksiinsiwinen'kauhuesimerkki' Veturi€n Yrdivien
hämmäsrcltii!åki.D (Toim. huom:)kauhu€simerkk oli tari-
na Tampereen johdinåu toisla.)

RESITNA 26 (10.2.1974)

'Koska 
R€snna nyi näkyy såancen jopå crikoiskirj€€n-

våihturin toimittamaån linjuriåutopalstaa SRSn silrjen jåt-
koksi, ptfråä päätoimittåjå tiiten saadå kaaraa hiukan ben.
siiniä ko. palstast! ilmeisesti jo non$eeseen tulis€€n mieli-
pitciden taisreluun, ja kysy:y .luksi, onko buss€illa mitään
.ckemhti Resiinan kånssa... Misså kulkec råja? ... Toivon
myös, eltii bussitoimitiåja pitäi s.n seikan mielcssåiin, ettei
palstatilaå ole ajattomasti kaytettäviiså muiden aiheiden

kuståruukscuert
RESTTNA 36 (18.11.1976)
D...Vsikka Resiine jåtk.akin ensi rronna ainoåstaan

SRHSi ia MFH jtucnjulkaisrroa, ei lehti silti vaik€n. rai-

tioteistå cikå johdinåutoiståi,

- Ornsn RAITIOn julkåisemin€n on rritiotiehistorisrjg
.jurtujcn k.diåmisen kanndtå påt mpi, iilä jort8 ITAITIO
nliyttliisi ,joltskirur, siinå pitiiä luonnolliscsii nilitå åsioita
kåsitcllä. Rcsiinån vrnimiscn toimittamiscn hoitivat muut,
jr l€hti ilrndtyi vaikkci siinå olisi ollutkqrn nitiijin SRSIiä.
Ja duna.sn hlritåln, toitatat. Höyryv.turifrnriåtikkoj€n nie.
lcstji tictysti 3itä pucmpi, miu vfi.mpi råtikoitå. SRS*iis-
tcrl keskuudcrsr €i kosksrn lirkkunut ståsvi. pshckslrviå

rstoksra - chkå siitå syytd, cttå tur[inrn€ rine ol.vrnmc
vrin vuokålairia. RAITIOn koko julkrirqrdssikrn. ci oL
ollut.horrjoituksi.tåi mutt ldcltoj!. Tohttu*i.n kltnålt!
tänili s€ikkr on .rttliitr tårkcå. Fiiflv.ltoitr 3..tt!s jockus

!untu., cttji turhanp:iiviiistiikin on tullnt pain.ttuå, muttE
yh€ kail*t; krlkki liittFdt toimirlålrnmc jajokin esitctty,
muttå muutcd irnllhelta tuntuvs åsis vol löytåii yhteytenså
wosicol<in kulultua tutkijån eli rwoisdr lukijan hshmotcl-
lcsså uusiå )nria).

Vålokuvicn korkealaatuisuus oli s$rin mcnetys Rcsiinas.
la lähdettyåmme. Nykyisin keinoin olenmc kuit.nlin on-
nhtune€t saåwttsmaan aivån dituivån h'ryän jäljennösta$n

- toisin.ån kuva mcnce kyllå pielccn, muttå hujoitus t.kcc
mcst.rin. Rcsiina.aikaan v€nattum kuvien käyttö on lisään-
tynyt åjähdysmäiscsti, sillä csim€rkiksi kallsikuvr oll ainoas-

taan k€rnn Rcaiinalsa railiovaunu. Ssäsiwilla ci kuvia
myöskllln hååskattu liiån kånsa.

Lopuksi kiitifine painatuspaikkamme Heran henkilö-
kuntaa hyväsu yhteisayöstli toimituksemmc kanssa nåinå

kuluneinå kolmenakymm€ncnä RAITIOI painåtuskenåna.

Toivonunc omåstå puol€st$mc hyvin slkanc€n yhtcistyön
jltkuvan vielä pitkån rup€sman.

RAITto l-1985
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SuoEen Ralttrotleseura ry.
Polvoonlcatu 27 A" 10
oo5lo H$JSINKI 51

sRs-VIRAIT, IsIA tIEn0IUKSIÄ nol

illanvietot: ensinEäinen illanr'iettoDme pidetään sunnuntalna 1 9.
!äj-v:irlä maaliskuuta keLlo 16.0O Hifi,:n uuseobuoneiE-
tossa Va1l11an hallisaa. OhJelDana un. Helslngin Ra1-
tiotle- Ja Oenlbus 0y:n ]llkennefi1nl ,o-luvu1ta Ja
Yl-elsradio Oy:n tuottaEa I'Slirry Xteenpährr -oh J el-!ra-"
Mahd.olLlauua tutustua Dyös nuseoon ja nuseovau!.ulhin,

eatka-t: huhtikuun 8.päiväaä ( l-auantai ) teeeBe retken Turkuu.n, tu
tustuakser@e paikall.isij.n raiti otelhln Ja lllkkuraan kalus-
toon. Matka tehd.ää! lunalla eeuraavan aikataulur Bukaan:
läåtö Hki o?.20 l-jfr-ä-e 29)
tulo Tku 10. 06

låihtö lku '17.25 ( Juna P ,0)
tuLo Hki 20.lO
Matka tehd.äiin seuruenatka.na, joten kalkkl SRS:lål8et koit-
tarat pysyä yhdesså Joukoaaa. Rautatle4atkoJ e! hlnta on
hengeltä 16.50 Barkkaa, Joka p1tää naksaa s eura! rahaston-
hoj-taJaUe yljrnel s t:iii! aprlLlipälyäne, 01.04. SUEEaJ1 Eakaa-
ElI1e!' kåy kåtevfulnln naallakuun lllanrletos€a, ta1 Jos ell-
lollt el käykkåän, vol Eakeur lähettää klrjattura lähetyk-
Eenä ( klrJaaElanaksu on 0"8O Ek)" YllnelneD. Eaksupålvä on
slls 01 .04. Postltse lähetettävåt Eakaut on slls lelnatta-
Ta vlttoei.s.tåån aprlu.ipälrrånä, J otta lltsolttautunlnen yo1".
daar. hyvåksyå.
SaarrsttuaEoe turun aseEalle sllrrlrnne rål1ttönäst1 asdnan
pysäklUä odottavaau tllausyau'ruluEcr Joka on Forc€ MaJ6ur6
-Taraulsln iv no 22 ( ÅllEäDra Sveneka Elehrl8ka Ab, 19r1).
Qä1lä vauj!'ullaDne auorlts.ome lerusteelLisen slght sselng-
ajelu!, Ja EiyDEe Låpl kalkkl TE:! aJokuntols€t rataoaat.
AJo!. Jä1kee! vaurlullle yle Eelalät b.ellel1le, Jo8sa tutus'cu-
taan eea tllolhtu Ja ILL:n trykylse€n lllkkuvaal kalustoon"
!äo:in Jälkeen al-kaa !s. vapaa-alka, Jo11o1a on nn. bfvåg
al'kaå. ruokal11a. Kaikkl kokoortuvat kul'tenkln hyvlEså aJoln
enne! ? lo:a låihtöä aaena11e, 8111ä tuo Jurla on pälvä! v11-
Belrle4 Helelngin juaa, eikå siltä tåDän ruoksl ole sopl-
Taa Dyilhästyå.
llIG:D raltl otielllkenne loppuu llnJa11a 2 kesäkuun 1.pälvå-
rä Ja lindaUa I (B euuata) 1lne18ast1 vuoden lopussa: Kan-
nattaa, Blls 1åihteä vakle-SuoBeen kulttuull kulkureuroretke 1l-e !

merkkj.r seurar nerkkinä käytetåiir urakiskon prof11llkuraa, Joka o5rn-
bolisoi yksinkertai s esti, Eutta tehokkaastl toj.alntanne påa-
kohdetta: lai tio tei tä!

uusi.a lägeniä: tolvotanme seuraavat herrat teryetullelkEl seulaan:
Turusta Magnus Nikula, Maantlekylåstä Antero Alku, Klteeltä 0111
Ikonen, Helsingistä Juhani lapp1, ,Iaplo Palva, laplo Eonsuu, John
Llndroth, Juhanj. (atajisto, llkka Hovi, Karl Kaarna&a, F,nslo Vlrta,
Rlsto Pul-kkinen sekä Veijo teppoDen.

RATTtO t-1985



ilrsTllRrÄ1{ LEH0ltTil
koonnut J.Rouholo

Helsingin

Omaisuu:ta:c

Vastaavaa:

Pääomart palautustlll:

Hclsingin kBUpun-

Bin 5uoaittama

mk 62.000.000: -

,.llllllll | '

Raitiotie- ja O1n!!ys O.Y.

29. '12. 1944 luovutuksen. jålkeen:

Vaslatlavaa:

Omat varat:

Osakcpiioma .... 18.750.000:-
Vsrurshasto N:o I 1.875.000: -

- N:o 2 10.003.150: -
Rlkcnnusrahrsto . . 9.000-000: -
Eläk.t'ahrslo . . . . . . 14.910.113: 35

Volttovatatlll:
Voiito iohlucn kiin-
rcisröicn ki4.npiloet-
voicn koroitukscs!8
luovutukscn yhtcy-
dcsså . . . . - . . . . . . .

40
(s

o:l f-.(u

54.538.263:35

7.461.736:65

rnk 62.000.000: -

RAITtO 1-1985



Helsingin ftoupunginvaltuuston
hokous heskiviihhona 13 p:nd joulu-

kuuta 1944 klo 14.

ESITYSLISTA.

Kaupunginvaltuuslon päåtöks.t

N:o 6.
Raltioti.. lr omnibu! o.akcyhtiö0 onriruudm ft.oklinin.n ka[lun0illo
Kvlto pååtti å/u 1944 (6ityslistån asia !:o 32) p€riåatte€sse, ettå Raiuoti€- ir Omaibu!

Osek yhtiön omaisuu! hånkitsån keupuogi[e ja leo harjoittsma liikeone enli titr3!å liirr€-
tååtr ksupungio hoidettavåki. Ssmalh Kvsto antoi Khn t€htåvål€i ryhtyä ksikkiitr tåltä
påätök!6tå aih€utuviin toihetrpitekiin.

SelmrDss tchtåvlu mukeilesti Khs on !'htei.toimiDnalsa yhtidn iohtokuoaad ksDlsr
h{rkiidut Dötå ehtoie, ioiur yhti6D onuisuud€n 3iirto keupqngi[e oltui tot€ut€ttov!.
TÄ[öiu o! lÄhdetty !iitå. cttå yhti6n om.iruuden kiriåopidollincn arvo oli {11 l9{.1 n.
l(n m i, nk je s.tr turrctut v€lat r. 3E milj. mk Varsineis€kli kauppehin!ålcri od måå-
råtty &aioittuie! su$mi€d croitur, 02 mili. rnk, mihiD itse asiq3la kuiteDkin oo li!åttåv{
yhu6u vi.ll Dab€ttrvil€i ldn&estnrttomie! ia tdlsuutrpatremsitoBi.n vdoirB toist5i-
tebl. tulteEatoo arvo. KqD lopulkta Lrqppahintlr lit€o ci vid{ voidr rB5!rit.llä, ei
Luppes trrvilt aikä volkrrtr ottra huomiooD -vielä v:tr 1941i trlou$rvioa{, vråD olili
&suirirLirt! toi,rtrilebi rnatlcttåvs telou:ervio:o ulkopuol€lla olevala etrlei&ore teu-

..,,",...-,..,,.. ,pulgiDkasreltr. Mui$& suhtcislr o! aliro valmisaeltaetla. lätd€tty, liitår, pttå yhtioo toi-
miotr DaMouiruud€d mulcaan sellaisenaan siirtyisi keup€ntekohetkellå kaupungillc,
ioke hy6s !åmå3ta hetkGtä ottrili v$tatålcerB yhtidD kaikilta slkå tuDD€tuists cttå
tutrtcmrttomists v€loiltå ia 3itou$qksista-

V.lmistelcvi€n !.uyottcluicn p.rult.€lle yhti6n iohtokudta oo jåttäryt Laup'rogiltc
karppalopimukseD ouotooo laddrtutr rtikkaFråis€n ehdotuk!€ala luovntur.hdoibl,
EirkÄ chdotulced yh66! ./r 1944 pidetty ylimåäråincu yhtiökokou! o! puoL.teå! hy-
v{byDyt. ldsinittu chdotu! otr .lurravan sileltöitr.n:

tKauqPasoPimut.
AlLkidoittitre€t H.kiqitr Rlittouc. is Obnibus Gakeybtid, alempanå kutsuttu

,Eryyiår ia H€kingiu k qpunki, al.mpana kutsuttu .o3tera., ovat tårä{n keskenåån teh-
nert !€uråeva! keuppåaopimu.l(lcn:

l) MyyjÄ myy io luovuttae oltetrlle ksiken kiint€ån ja irtaim€n omailuutella, olkoonpa
!c minkå nimistä .ie mitÄ la.tua tshanlq.

4 Luovutu! topahtuu ioulukuutr 29 plivÄnå l9{4 k llo 2.00 sellaiscra kuin myyjän
omailuu! or sånottune aiukohtåne,

3) Mlryjä 3itoutuu ostairlle artåm.sn cri luovutulkirirt tÄhän !€uppcan li!åltyvåstä
ldintc&tå omaisuudeltr Jr liihen !fuåltyvistå arvopaperebtå ie hoottorie,iorrcuvoilta.
Niilid tspaulciiea, joiare luovutubatå o! suo.it€ttavo l€imavero, luorittsa !.n ottsie.

{) }tyylä sitout'ru oltri€o hyväkli luopunean kalkistå toimiluvhtå eri linja-autolirioille
ie huolehtimåan siitö, ettå ne siirretädn oståjålle. Kuooe3 siirto on tapahtunut ritoutuu
myyjå huolchtimasn liikeotceltä nylqis€ssä larjuudcsscon meinituillå liajoile ostrj0lle
myydyllä liikkuvålla kalustolla Gtaian lukuun.

5) ltyyjä i. oståja tot€svtt, että heidain vitliNn koosrisionisopimN helmikuun ryr,
piiiviltä l0O8 råitioti0liikcnte'rstii Hct{ingin kaupurgin aluc('lh siihcn myöhcmmin t€htyine
muutoksintcn lakkao luovutulhctkestä alkarn olelnåsta voimss$a,.amoin l(uilt myyjiin
ja alunprrin Aktiebolaget . G. Steoiu$ninriscn yhtiön vållllä joulukuun 3{t piiiväoI 1926
t€hty ir Steni${htiön puol$ta ksupungille siirrctty lopirn6 råitiotieliikcnte€stå ,\lunkki-
ni€men ja Håa8an alucills.

0) MyyiÄ liirtää ostdiaue B.ändö SpÄlvägsaRi€bolag-nimileo yhlidr js myyiån vdliur
k€!ål(uqn 6 päivänl l92E tchdy! huppscopimukcr perustcclla rnj.yjiule kuulutdt oi-
kcudet-
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7) lt)'yiå iiirldii {'åt!jålk kåikki ('ri \akuutus-' vuokro" huIJ)å-' hånkinlr- låi nuidi n

sopimuitt'o pcrr*eello kuuluvat oikculcnsa:.
' s) x",pp"i'iö'on-t"""ifi"-ootll*L"i'illnon"' (62'Om'000) ha'kkså ja lankeer rc

n,"i"ctt$iät "l ioulukuun 29 päivänå 1944'
sl ot"p "ti""'i'"ä't'"r'itr'*tt "lt'*t' 

v€stalakscctr kåikiste J'htiön iitoumuksistå

ok;otpa ie minkl nimiriå tåi laatoisiå trhcnsa kulen:

"l 'nvvlun 
iu'i'"iii;la iunicrnotromista vcloisle-icn suuruisina kuin oeovåtluowtus-

r'"iiiinjå;r."i""'"uitamaanmainitunajankohdanjälkscnmak€ttsl?klcråånt}'vi't
. kotot ssnotuislå vcloista;

D) tnvltån;;h;X;;;;antuico ia vnstcdcs n'ak-{uunl)n-ntsvi€n verojen 5ro'ittamiscsta'

silati *i:ii ne'iankca"at ;åkscitaiiksi luovutushctkcn jälkccni

c) mlD'iån sitoumuksist0 cnncn luotutusl'iiitåä ln)ltljcn lår luorutcrtt'lcn nr'rnäulF

pujån t-ii vapahiin metkoihin oikcutta{ien muidrn lodislusl(n nrnFl(.cllai
d) -)'viä'ä;;;'i;-i;'i""i"'*p;'*t'"i'r' j.hrulhb sirounruk(ktå vskuurusls ok'

"iI" i" ""t""'r'l'itål:i'ai"iv*"iil(' i"'"'"'tq" tjåt'kohdsn iiilkc(n (räiint-\\istä \akuutus-

maki ista niinkauai kuin takuuiussopirnuksel ollat toirnåssai

") 
t'vviä'';ilö:;;v'""i'ia i't'Li'";"r" viclä. målså;åtta ohvislå kustånnuksists

samoin k,in k"-"i;ilili"i; i'ireilir olevien iri vircillo pantavi(n oikcudenkår"nlicn tai

muiden oik€usåsioidcn hoitätnisestå ia loPprunsasttamisestei
gt 

'nfryja' 
r'""rOiår'"nan huoltoionttb-rin sitoumuksLtå ia mcnoista; iå

ö miviirn tcrtemicn lcåuppa.' vuolca- ia hankintåsopimust€n noisllå.
rb öiLis otrrt vastgiakseen m)'1,än herioittamasså liikentecså tåPantunerden 

'åtapairtuviei orncttomuuksi€! ja våhinkoien korvauksistå'
'r rl r*lvviaiiiå"t"" i"i<onai"iu'a"'*"n i'";ttåmasn sille makuunPå"."".T ll"jt$-"-t5l
t2i Os'åia sitoutuu ottamsan PålYrlukscensa m)dä$. PAlv€luks6li 9l'"i'. r'""):lg

kun;ar ja'mJöntåmåän sille luovut ushrt kellå 
. 
voimsssaolevat oik€udet.iå ecrrl 

rM/yyiå
astea pill*ahenoista mikäli ne kohdistuvat €iksan enn€n t3mr kuuB f.pil::-':::-'-.
t3) dstaiå ottla bmmil:u'rn I päiviislä l9{5 slkacn lastatåksecn h\'vlån enncn luovu_

t""r,atea oiåi'tåJiiä 
-"iar.r."i.ia 

;" $stcitcs luowtush€tk€llä voimasseol€rien tvö-

sopimustcn pcrusteella määtättävistä el'ikkeistä' 
.

ill lfyyia" it" ""rt"fii*;t luovutushetkeeo ssti huolehlimåen ml1dlr omåisuud€tr

".i"n-utti"".älåiå*t-l' 
t-'tt' kultånuulG€lleån t€ettåmåån kåikki tårpeclis't kor-

iåustyöt lamrssa lseiuudesss kuin tähånldD asti'
15) Mvvjä-J;tT;i-;;rvtån" pit"i"ii" toimenPitcbiin tnlx'iä)'htiön Purkamis'ksi ia

omabuuden ielcåmiselsi.
'"---Tå!tå -piä'; t - t€hly 

- 
kal6i yhtäPitåvåä krplolpttå' ioll€ s'kii ostsi$' €ttl

mwiä ov.i bwålcwe€t ia rll€kirioittrDeet'-.'i{å.i'ieGa" p;r''r..! ' Päivåil 194{''

'- j': - Kh! hetloo roivrns! puoltår €hdotulG€n hwåJG:/rnfut!' Y:_

Xh&' Kvsto Dååttä!€€

**i;Jffii'm*i"fi m:;"'ft i.:"'Hlf '{'åå':åTåJff 
*15:.#i:

lioslievabi I'supPa3oPimul(3clsi;
-;i;"ttt"" l(b'o'suoiittamaaa ropimuben E) kohdasså mainihr! 62mili' Ehr luuruis€!

leuooehinnan eDDekkons ksupunglnksssaståi sekä";åiiff- il;;Ä-;n - 
Icauip"tioo"o huomioonottemisetå v:r 19'16 telousårvio'ss

Xh! tahtÄvä; rfr isityks€r Fn$t€€Is'
. Yhti6! kaihn ob!fuoudcn oltomiltå ko3kevsn bydnteis€n påätölcetr tlkoon vaaditåan

rtlåårialemoistö.
iiorh l(to chdotus hwåbltttiin. Päetö! jt listettiid kiirftllisenä tåytäntödnpånta-

v.l6i.

Nro 7.
It.hinlin lau0ungin liikGnnolaltotr.tl ls !6n lautatunn.n lorullamlna[
Kvsto; Dåätettvä r/,' l9{,1 telitwlistan asiå n:o 3å p€ritatteessa m'm''että Reiliotic-

ia omnibu: o!åk;vhtifi harioitta;å tiikenne eosi tilasia 3iinetäån ka'rPungin hoidetta-
'vel(!i ia snnettua khn t€htå;äksi rvhtvå kqikkiin tdstå pååtöksestä aiheutuviin toimen-
Diteilii;- Khs on .vhtvnvt suunoitieleiraan liikenteen hallinnon jdrjest€lyö sen jälkeefl

Lirin mainittu siirto'on"t;€{tettu. Khs on aållöin pitånyt luonnoliscoa' ettå yhtiön aikri-
i€mmin hurioittama toimints slusta alkatri sertetcan crillis€n lautåkunnån suoiaoaiscen

wlvonta:rn'ja ettd tötä toimintÄs cdtlld(n harioittar lautåkunnar alåk€na toimiva itse-

niiinen elin, i<aupungin liikcnn€lcito!. Ptnrst€tt.vsn lsutakunnan Khs ehdottea nimih'llji
v:iksi liikcntr(hiloksrn l.utÄkunnckii.
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Kht on [ihtenyt siitä käsitykicatc. ettri tälsä vtiheess! viclä ole s]']4å ryhtyn yksityis-
kohtaisesti järjstelemään laitoken sisäistå orgsnisastiota eritykillå johtosåånnöiUii,
vaan ettå tå3sä suhtcessa täl'tyy toiståiseki tyytyå jatkam!ån toimintåa niissil puitteisså,
,otkr 5e yhtiömuodon voimrssa ou€isc on saanut. Tehteväån ei ki)'t€ttävissn o[een lyhyen
eian johdosta ole ollut riittäviä mahdollisoulcia ia asi.hmukaisinta lien€ekitr, että orgå-
nisatiokyiymj's soc t€taa n pcrusteellisen vålmistelun alaisclTi sEånnölliscssä j ärjeltykscasä,
t.!. ensisijsisesti asi.nomaisessa lautåkunn.ssa.

Tårnän loutakunnan, Iiikcnn€laitoksen Inutakunnan, aikn{ns.snrisden olili sen siiaeo
viivytykcttä ryhd,'ttåvä- Jo3 ehdotus yhtiön omaisuuden hrnkkimisesta kaupungillc
påivåmåårållä -/r' l9l,l h)ryäksytäån, on lautakrnnan oltnva valmiino ryhtynåiln välit-
tdmibti jatkåmaån yhtiön johtokunnao toimintac ja täytyy s€ sradr valituksi jo Kvston./r' 19{{ pidettäväs.rä vaåtikokouk$ssa. Tiissä micl{ssn Khs on valmiståflut ehdotukson
liik€onelåitolGen låutåkunnan johtfiåännöksi joka seurnnv$ssx esitctään Kvston hwäk-
syttävåhi.

Johtosääntö€hdotus on rakcnnettu såmalle pohiclle kuin muutkin viime vuosina hyvåk-
3]tyt lautakurtien johtosäännöt. Kuitenkin liinä on eriiiti kohtia, joita on:rihetta e.ik-
lecn kosket€lla- Keskeinen hallinto€lin lcllaisossr hitoksessa. kuin mil$i suunniteltu lii-
kcnnrlaitos muodostuu. tnrvitsee epiiilemättii suuftmpaa itsenäis]'yttä kuin useimmåt
muut Låutakunnat, voirlnkicon mcncstykscllii tå)'ttäå tehtävåidsä. Tois.alta len kåsitel-
tåvaiksi joutru niin suuri joukko miiå.ritynlaisia asioit!, että nii(len mtkaisemineR on
vålttåmåttömyyden påkostr j! moninkcrtaiscn ty6o vålttänriscksi kesbtetthvä Uillc eli-
melle. Näitä ndkökohtia silmiilläpitilcn tiikjnocloitoklcn lautrkunnalle on 2 5:nd)ja7)
kohdissa åoncttu tårpccllisct voltuud€t ja 3 Sts.si sillt' on eh&rtrtlu anncttavolgi oikeus
Iopullis6ti rrtkåilta usrita, osittain taloudcllisisti mcrkitvksollisiäkin asiq.yhmiä.

Kht tnainitsee tiissä yhtcydessä, cttä johtosäiotö on tarkoitcttu våin viliaikeileksi ja
r-vhdttäÄn s€n tarkiitukeen .hsi tilåssa.

Kut€n chdotuls€sta ilmere€, sitå on aiatrltu tåI,lrnnrtliiviiki liikennel.itob.n johto-
tåårnöllä' jota puoleltaan tåydentiiisi hitokcn toirnitusjoht6jan iohtosäårtö. Lisåki oo
elurtavalti luunniteltu laadittevoksi €rityiocn trl,rursiiiolö liikcnnr:laitolta varttn. Niinrii
säönnöt on lcuitenkin irlusle korkctcllu.ta syystii iiitrttäv:i cri yhtcydcs!ä kiilit(ltävikli.

g]tn lartiha johtosååntöchdotu3 on s€urotva:

H.kl^Ci^ *aupungi,^ lii*.^nalatlok.n laula*unnan tohlodAÅao'.

ri
, .Hetlilgin kåupunSir liikcnncldtoltr joht{ krupungin liik€nnclsitokrc! laulåkuDta.

Ilutekunmn tehtlvlnl on 
2 t'

t) vslvoe liikenDelsitolcen toimtntrå i. telouttg 5.kä sen kessån holtosi
2) vdv(n liikennelaitoL!€lle kuuluvi€n mäa-åfiiäiden, rskennust€D, latoictr, veubusto-l

i€n, laittciden je kalGtoj€n hoit a;
3) huolchtia tiikenr€låitoh.r hoidcttavaki uskotuD rnatkultrir- tr tåwraliikcDte€n :

iÄri€ttårrlts€3tä iE yllåpitåmilGtÄ r.*Ä muustå sill€ uskotust toiminne3k;
,l) tlhdå krupunginvaltuustollc caityksiå vskinsisesti liikennöidyiltå linieiua prrittä-

yi.tärnstkuitsjie!s,iomrl(luistsiatsvsrenkulictushinnoittcluiståi - -

5) t€hdå kåupungin vireoorheisiUc tnuitrkin tsrp€cllis€ki katsorniåsn elitylsiÄ .lrsnså
louluvistå seikoiste 6€kå aotar Dåid€n pJrJltåmiå loimi nbanså kGkevir lariunioja,ir tictoja;

6) €du6trå kaupuDlds i.imi[t!-€lesn$ kdk€visså ssioilså niinhyviE tuorrioiihdmiisl i[ muilså viråliofui. jr velvo. s€n oik€uttå Däirsä å6ioirss;
4 la.tiå a6ianonåilille vrltios vi8mhaisille iåtettåviä hutåkuDDrD toimints-elåsD

kuuluviå, l-åk€ihin lti a!€tuksiiD patrurtuvis erttylGiå jr rnomuklie, !€t[.ntsa niisså.
sååd€tty,iå lausuntora jå tictoje;

E) huol€htia liikennelaitok€n tolmi€n tlyttÄmisc.tå lsitol<3€tr iobtoråålDön måÄråy!-
tcn hukais€stii
_ 9) entåå tårperllis€t mååtäylc.t lxkenn€leitolc€n virenhsltiiaiD t€htåvi6tåi tolmitus-
johtåjan johtosäånnön våhvistsr kåupunginvåltuusto;

l0) trlousarvio€hdotuksen låadinnen sekå kassanhoidor jå [ilienpidon 6uhteer Doudet-
tåa, rnjtä kaupurginvåltuusto siitå mååräå; s€kå

!l) \rosittåin €nnrn huhtil.uuD loppue åntaa kaupunginhålutuk$cle k€itornuE omasta
F ålåislense hållinto(limien toiminnaltå lähinnå cdcllisenå vuonm.

3!.
Lautakunnålla on oikeirs hårkintånse mukaan.ia lopullis€sti r€tkaisas seuråavåt.sist:
l) mJöntåd ilman oikfudenknyntiä konsuksct liik€nteessä sattuneiste vahingoists

enintåän 5,0m markkaån asti ja rälluuttåå toimitusjohtåjen hFåks).rnään sanåhk;aisia
konauksia laulel-unnan päätlänrän nräårän Fritt€issåi
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2) päättåä, rnissä mäåritr liik€nnehcnkilökuntå on velvol[neD låitolcselle korveåhsan
liikrtrteessä aihcuttåmanse v3hinSot,jå våItuuttsa toihitus.iohtåjsn ratkrisemasn 6åmsn- |

tåpai!€t åsiat lautekunnen päättåmån m.åårån puitteisssi i

3) päåttåå vanh€ntun€cn tgi krFdtomahi kåync€n liikkuv.o ie mouD keluston ra- i

håksi muutkhisstri
4) rnyönuå aiomåksuie! al€lnuksia koolulåilillc, sokeill€, rssierikkoiriUc, invaliid€il€, I

Duo.isoll€ vilj€lyEtöicså y.m. nåihi! ver.attåville ryhmill€ is pååttåä el€trDudippuietr
}ålttötsvåstå;

5) myöotåä liikennelinjoills vapåisiin matkojhin oikeuttavie lippuia;
6) tnäårätä åiomåksut tilapäisesti jår.iestettårässå liikentces!ä;
7) uhviståå hinnoitt€lut låitoksen yaunui€n woLrsemiscstå tilapiiiskiitrttöå vsrteD,

påk€tti€n ja sånomålchtien hrlielukscstå hcnkilö\'aunuisså, samoinLuin muits hinnoit-
telu.is,is rnåksuja, joista tössä johlosåänoösså ei ol. toisin mååråtty; sekå

8) lautal-unnan pååteltåvåt nimilFåsiåt.
41.

Iåutåkuotåån kuuluu yhdekån jäsenrä, jotka kaupunginvaltuusto valitsc€ kalent€ri-
vuod€ksi ken:rllalln.

trutåkunta vålilsl.c kcskuud.st:ran puheenjohtåjan ia varåpuhetnjohtaian.
Jor j?is€n croåå cnncn toimikaut('nså päätt]' istä, valittakoon håoen tilåll€en [oinen

henkilö toimikauden jäliellä olevaksi aiålci.
55.

hutakunts kokoontuu puheenjohtajan tai häoen oll€sså €stytre€nä, varåPuh€enjohtåian
kuBust!. Jos srkä puheeniohtaia ettå varåpuheenjohtsja ovat estF€itre othmåste o3åa

kokoulc€€n, vålitsee hsllitus kdkuudeståån tilapiiisen puheerjohtsiatr.
låuteku[ta oo päåtarvåltåinen, kun vähintåän viisi iäsentå o[ låsnl .ia ottra osaå påe'

töldcu trkoo!.
PäÅtöhet tehdåä; yklioLertåisellå äåntel en€mmistöllÄ; åänteo metrtr€ss{ tssån rat_'

I(åi.!.r puhectrjohtaies ååDr-. Våaleissa åänt€tr m€nnesse tålan ratlät€e erPa.

hut.kuroan kokoulcis!å oo pia*ta"a $|ara.1ee, iohoo otr Derkittävå Iå!r[ olevat
i:k€net, kåsit€llyt $ist iå t€hdtt päät6bet.

hutakunnstr sihteerioe himii Uikennelåitolce[ asiarnies, cuai hållitu! peåtå ottåq tåhån
tehtdvååtr valitremåansa nuuts henkilöå-

Pd:tåkiria tarHstetäån lautakunnån päåttämätlä trvala.
taitat<uinto tåhettemat kirjelmät eftHrioittaa puheenjohtåie tåi, tåqen glle$q esly:

nc€nå, vrrspuhe€niohtåjå, ia vam€ntåa rihte.ri.
7!.

kutekunnån elaileoa toimii kåupunginveltuulton vahviståmåtr johto!åånndo mukatn
liikeDo€laitos,' Liikåiftläitokalte on oma kasla- ia tiliviFsto.

Iftt. K!.sto påättån€e
hyvåli3yÄ ad€tlilertå ilrnrnevän Hekingin keuFrngin liikenr€leitok€n leutekunnan

johtocåäooön ia vehvi.taa lco noudatettåvalri v:! l(M5 alust& lukien;
oikauttre johtosäånndn mukais€sti vatittsl€n leutåkunnan toiståis€ksi liikeBn€leitoksen

dräileo orgaoilaatioD suhteen noudattåmaan såmaa tnen€ttelyå, tnitå laitoLs€n toimialån
hoidoclq otr rovellcttu len ollessa Raitiotie- is Omnibus Osåkeyhtiön ålaisenå; lekå

k hoittås Kht. ryhtymåån toim€npitciliin liikemelsitol6€n3ktiltil örgånisactiota vårten
trlF€llilten johtosäåtrtöj€n eil€ensåcmi!€bl

Xodol Rhn chdotuls€t hyvålcyttiitr 3iten ltruutettuind, €ttå liik€r&lEitol6cn lauta-
kunosD johtoaåänÄon ållåmainitut kohdat !åivat s€uraavån lanemuodon:

2 I 7): laatia alianornailill€ wltio.l viranomailiu€ .iätettåviä lautakuoned toiminla-
alsstr kuuluvi., Ilkeihin jr a.letlll(liin p€rultuviå esityksiä je. ånomuklir lekå ålrtåå
teusuntoj. j. tletoiri

2 i 9)! aotaa t!.p€ellisct måärilyket liikenn€låitoksen viranhåltiiain tehtavirtå !€kä
batia jå kåupungiovåltuuston hyväls)4täväki toimittaa thdotu! toimituljohtåian johto-
!åännölsi;

3l:n e$immäinen la8c: Scn lisäksi. mitä tautåkunnrn tehtåvistii ed€Uä on määrätty,
on låut.kunnolh oikeus harkintånså mukäan ja lopullisesti mtkaistå seumavltt aliat:

4 t I rrlom.: Lrutåkuntacn kuuluu puhccnjohtajo ja kahdekan iSsentä, iotka k!'rPungirt-
v.ltu6to velitlee kal€nt.rivuodeksi kr'rrollcan. Låutåkunnan puheirojohtaiån vrlits{c
l(åupunginvåltuusto, kun sitåvsctoin varupuheen.iohtåjan lautakunta valitllc its! ktskuu_
deatars.

a C:n: nron). poiitclliin; Khn chdotuklcn 3 mom. tiiriyi 2 mom:kii.
7 ! t 'r,rD.: 

lrul&kunnan slsii(.n& loimivån liit(cnnclaitokstn johl{,såänhön råuPungrn-
lilhuusto val'vint å.
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Eriiilri Oy Onnibu. Abn jå HROi johtokunnan lckcniå
piiötökdi mr&.lipuilts j! vlslråvilt! cruriruh'inaskum.ln

;jakå. hity! ci olc tlyd.lincrjs siinå nsinitsrn vain ionkin
uud.n lippulliin s8immåincncaiintymincn.

26.1 1.1887: tilattiin SOOO kaPPaletta mcssinkisiä matkara'

halkeitå cli pol.tt.jå. Pot.ricn koko mäiiriteltiin 25 Pennin

kolikon suuruiseksi, mutta hiem.n påksummaksi. Pol€tin

loiselle puolellc Piiåt€ttiin lyddå lcirna )Ornnibus Ov Ab.)ja
toisell€ puolellc Helsingin vsakuna. Alcnnusjärj€stelmå to'
teut€tåån siten. et!ä kahdelh markallå saå I 5 matkal cli Po_

lcttia.

t5.lo.l89o: PäåEttiin ottåå käyitöön rahastuslipP'åt cli
Dpyssyb s.kä iahastajien lli silloisten konduktöörien työn

helpotrarni$ki vdrniiksi lasketut våihtorahepush.

20. I I. 1890: Pååt€ttiio hyvåksyå kenamak$un ilmaincn

vaihto. 20 lipPuå neksoi 2,50 mk.

26.ll.l89oi di:itcitiin lastenliPun hinnaksi l0 P€nniå. l'å5'

ten iåksi määritcltiin kaksi valn ei kåksitobta wotta.

l3.l.l89l: påä&ttin sånomål.hdctl rFolkriinnen .tlomuk_

sestå myöntåå l,2O mkr p{i!åmaksusta heillc oikcus pitåä

n€lj;lÄ 3.nomålchdcnmyyjäli kicluimåssii yhdön liik.an€viUt'

nchcä. Myyji.n työnrPcsmr oli kaksi tunth PiiivÄsså.

24.2.1903: suostutriin tuPlkkskruPPs Fnd.EdvEkbcrgin
rnonruklccn !t!na8stå hlidiill laskuuffa uudcstaro yhdtln
Nl.noulpolclil, ko6kr Ekb.rEin nåksfiryklan muk!tn niitit
kåyt tdln 50 peftin sijart h.idlm PsPcrossi&Io.nåat i5_.'".iiiån:.''-'.

30.l0,1906rpå{tctttinott.!kliyttöön 100 mt hlntåi!.t vllo
dllput rcun vtrl wodcn .lu!t . MainitEkoon, cttÅ vuodc6_

'- ' -'ä 1910 virorilipputhin llttcttiid hdtii$ vrlokuvq kuvalklct -

holti dkuvuorin! Atc[cr Nyblid.

l.l2.l9o7: p&trtttin ottu kåyttöön låitd Pol.dt. 20 ktP-
psLln p.kctti tnakoi 2 mk. LipPujr myydin cdcll..n cnln'
tåÄn t l-motirtlc.

183.1912: påiltetttin korluontoiscstidtrty{ k{ytt{miiln 20

metkrn kortti. dnrnn polctticn kltrsa, Toukolorus8l kod'
liajatus hylytltdin.

28.1 I .1912: pålitcttiin otts. kåyttöön kouhldd.n v.loku'
vsll!.t lukuk$sikodt (syy,lukuksu.i 1.9.-1512. is kc'
våtlukukruci f 5.1,-31.5.), Kortlt hrlivåt kåyttöö'n s.unå'
van woden t4nikuussa.

22.10.1914: piiåtettiin kohotueidcn kuslr ustcn (.simct'
kiksi l4ittclu ja pussitu3) l'uok! lopcttåå ,l.nnu6Polclti€n
kiyttö seuraåvrsta piiiväsu eli p.rjtntailtå 23.10.1914 lu'
kien.

4.1.1915: pääteltiin ottåå käyttöön 2 m* hjntrincn l5 mat'
kan alcnnuskortti.

1.3.1915: påätettiin lasten yhden mårkån hinsb*ta l0
matkan ålennusko(ista. Voimaanndopäivä sunnuntai 7.3.

1.8.1917: Snkuks€n ksnsså tehdyn sopimuks€n mukaan sir-
kusyleisöIå oli ilmsin.n paluurnatkå .sityksen jälkeen vslta.
merkkä vastaan. Våståm€rkit kedttiin vaunussa ja sirkus
måksoi yhtiölle riit:i vastaavat .jomåksut.

la la
aa l!

Muisto HKLi slkutaiPåLclt.: Hcd sodan Päåtynyå o1i tun'
gos HKL' kulkuocuvoissa hirmuincn. Er:iiinå påivtinl nto_

tiirl korjaamolc cx kööpcnhs nålsin.n perånunu, Joka oli

kcskcltå poikki. Nåisg vaunuk oli lyhyt akscliråli Js 3uh'

tccllbcn pitkål yttyksd. Jatl'uvr ylikuotmr oli scrnut vru-

nun tåiPum.in ia loPultå tsittun.rn. Vlin vsn€dscinåt Piti'
dt våunuå muodotsa.on. Kåtkcnn i&n runkoPrlkkicn koh'

dålle ldtsåltiit pelst ia valrnu oll jo lculaåvro. Pilivlnl t.it
linjåla. Krlurtopul! lun oli ttryöt m.lkoinen.

- Tårk ll py!åklilh olt s.rsolhtJl dkoihin k klijådcstye
micsrä (toidcn moottod'Ja tolnod P6råvrunu. vrrtcn). Nåi-

dcn mi€s&r tchtl\t olt krtloittt diilmtunkcvicn ihtnhtcn
jonot, jottt vtunut PäåtMt ylc€tr*l l[hilmäiitt Pygk ndi.

' _ Tlrtin dmsttikunnår Lmpiritni oU ry,5åkkilyrltb'

at aa
la la

Viito!.cn j6 nolaån pöttt alt vnotoflm.tot
RAITIGSå 4/1984 kÄivdr n tictojr l940ju}1rn kåytån-

n&tä, jonka muk&n 5 i!.n j. 0:!!n piiåtty!'i{ vuorcnumc&l-
tå ci liikcntc€rså cdlntynyt" Syynå oll" .ttii jokr 5. woroo
hrnkilökuntå oll €d€lli!&n wo@j.n vspelpåMn tuutarjia.

Vuonna 1945 systccmiå ja woronum.roih muuf€ttiio,
jå niinpä esimcdjksi K-llnj$ worojen numerol olivat l.l.
1945 jälk.cn 3l-42. NIn kuin worcjcn miiärsstå tåkyy,
3llhcn alkaån v.unut olivat lukcnt .sä eivätkå seiss€€t päå-

tcpysäk€illii tai veunuh.llciiti.
Ensio Vifl!
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TGknitsn l89l (knd$s)

Turun raitiotid

Tun n rsitiotie åvåltiin liikentec!€m puoltå wottå aicrn
min kuin p2låtlupun8in. Vlimc woden toukokuun 4. kulki.
vrt ensintnåisct raitlovrunut V&vintori[ ja Ylis.n silhn vä-
li:i pitkin Lifirrnkstua. Myöhcftnin syksyllä nitiotictijar-
kettiin sillan yli efldslllc akstenian tålolc, koskx n:iin lai-
k€ttiin sårwtcttai?n vilkkaampi liikc, sillii toimivathål
usaimmat virrstot tiiså talo:sa.

Raid. on k dun sivullr, jolloin *iltctiiån k€skcllc ketue
l.skctua kårsrpu*.r. Kokonåispituus on 3 km js raidclcvcys
1435 mm; picnin kasrrcsäd. on 12,5 mjr ulommån kiskon
kolotus jylki&rå kzrrtcisså 9 cm. Rside orl la.kcttu kadun
tåsoon, muttr yksiki&r nousu ei olc niiojyrkkä, eu;i tå.vit-
taisiin apuhcvodr.

Våunut on toindttanut Tukholtnsl.ln.n ,Adas) js niitå
on yht€€ruå 5, iobtå n ljä or s{rnrnaikrisdd käytössä ja yk-
d pidctiäo vrllvdlnu.l.. Kurnm.ltlkin piiätcas€m.lir, Va.-
vhtor tå ja .kdcmiår teloltr, lilhtc€ våuru joka kyrnm.n 3

minuutti .llrinun{ln n v.unu låhtea Vswhtodlrr Ho 630
..p.pjrvilrnoln nsååpuusinncklo 9,40j.p.p. Koko måtk !n
kuluu elk!.40 minuuttiå, påiitr.lcral.tr lcpotåuot nukaln
lucttuna; niin muodoln jokdnm valnu kulkcc p{ivittåitr
132 km. Hcvodr on 28 krppdcttr.

Ajuu*tonr l. toukokuutr 1890 - l. tnnmihlut! l89l
kulj.trttiin noh 200 000 henk öä; siomskat on t3nå..kä
pftkÄ!å ctu tyhyc,tå thrtkst& cll 15 pGnniå; llCiki oo,31-
t!e!n! 100 dcnnudipput hint .n 12 n* 50 p. Kåyttöht!.
tlrEnrkdkd Inoitct&r noin 100 !nl( pålvuiå.Alkupcdi!.n
p{åomt oI 120 000 mk, mutt ta otr dttdnmitr lbååotynyi
huonrtuvutl ko6k. yhtiö dn ott{rut lilnlr jåtk|.k!.c!
ddod.l! dlldtr .kltlmltn trlollc.

Llhthlcvdluud.$ jrtlctun !d&tt,llnorln.56,!oakr
klupunH on a!.thut tlmLa nitiodctr to&nlluv.n ådold.

KIyt ttlv& Idlkon profill r.kl t{t nmet ticdot lda-

kon påinortrjnc. ovet darq!å.

Mh.k.ry. 1/2 nolfllln. roo.ls

RAtTtO r-1985 tl

Turun iritioteillä käytettåvåt ki.kot
Juestehntil Hotn ann

JärjrstcLn:ilin kuuluu krlci rpkyrDmctd.tii, 125 rlrtr kor.
kcrr kisko& jotks on yhdistctty tolsilni! tictjdn rtll.ln djoi.
tctuiua vålu!4trksppalcill. niln,.ttä *iskoohunrroid.n v!-
liir j:iä 30 rnm låippara

9 m mittaba.n rait i!.!n 3isiUtyvicn ori€n psinot:
4kpl kiskoj. ..... 414,00kg

40,
48r
48t
8,

32,
4,

030 kg
l2;40kt

lit6kNpp.lcitr . . . . . . . . . . . , . . . 6,4okg
vi[tkppdcite , . . , . . . , , . . . . . . . 32,OOkg
ruuqr . . . . . . . . . . . . , . . . , . . . tr,52k8
, ....,...........,,.-..., . l0,56kr
du$erhojr , , . . , . . , . . . . , . . . . l,2o!g
joudErkdts
ddcl&kojr ..,..,....,.,.,..

4) ddcraftojs , ,i , . , . . . . . . -. . *. 22,OOkg
Kokondpdno 9 rn rddltt St238kg
Kokondlp.lno I m nldcttr j6,93 kt

Klrkoj"n prlno 46,0 kgjuoklum€rdå koh{



IAUTUI
J.0ksooen

RAITIOTIEAI KATAULUT

Viimckcrtaincn aikataulukåtsaus (RAITIO 3/84) päåuyi vin
me iuodcn lokåkuun alkuun. S€n jälke.n ci sitten viime
vuonna paljon tapahtunutkåan. Kol.nos€t muuttivår reitti'
:iän loklkuun puoliviilissii j! joitain iyövuorojå koiåttiin.
Nämä eivåt näkynect påätepysåkki.n låhtöajoissa. Ainoa
lähtö.ikårnuutos oli loppuwonna, tåikemmin sanottuna
l.l1., jolloin woron l8 (38) cnsimmåistä lähtöä Einsta åi-
kaistcttiin 4 miouuttia 5.52:ecn.

Mu$a 1.1.1985 tapahtui vähån €ncmmån. Unjån 5 Töö.
löotorh lählöajat muutettiin lähes jokais€nå viikonpåiånä.
KrtÄjanokan l.lihtöjcn jåädcssä cnnåI€.n tiimä siis merkitsi
taukoajrn siktymisdl siihen påähån. Järjcst€lyr johrivrt
myös siih€n, ctlå linjsn 5 €ti woroj€n liik€n nöintiaikoja
muutcltiin worokaudcn sisiilå lauanraisin jl sunnuntåisio.
Sånåsta ajankohdåst! linj.n 8 kuljettåjar vaihtuvåt Sömåir-
ten mctroascmdlE, eli suundlle€n sanassa paikaisa kuh yk-
k&.n hcokilökuntr l950luwn lopulla. Maiscmå on toH ai.
vån clilainco - poissr on 3c vanha, viihån vinossr seisova
puutdoje t dh b.tonilårtikoitr. Kshdeksikko 3ai myös pr-
!i lisliliihtö Pååvålin kjrkoltå arkiaåmuuE (7.38 ja 835).
TCmå of rnahdollista lisäjinlillä yhdclk ruuhkavuorolle puo.
li kicrost jå lidiksi :i.t.ttiin liikcotccsccn uusi ruuhkawo.
ro, jokå rj.a yhdcn kic.roksa,

En olc t rkrstlrrut asiå!, mutta miclccn tulcc l.l. muu.
toslcn myötå, cltä Töölöntorin kopisså olr nyt lappu luu.
kullå jå plornni ov€sra.

Hcllllikuun .lussa toteutui sittcn tcmppu,l..tua HKLj.
3ifu kå{ttlim:itöa. Milbi keik}icn .uuhkåworcjcn num.lot
muutcttiln. Joitlkin wosia sitt€n duhkworoillc tuliv.t
k ksoisumcrt, .simcrkikii l15 (ff2). Nliltä våin l15 nå.
kyi vsnrua ikkunu$ niinkuin oli näkynyt siih€nkin åsti.

Kun vielä c.åidcn vuorojen kaksoisnumero oli sama kuifl itse
luoronumcro - esimcrkiksi l0l (101) - muuros åmpui kyl-
ti ainakin meikälåisen riman yli. No ny! sitten, åivan niin -
sulut pofutettiinjå aicrnpi numero plyhittiin kokonaan poi..
Siis I 15 on nyt I 12 ja l0l €d€U€en l0l. Töölön halin wo.
ronumercista (€nnen 126-14l) tawit!.c vain !åhcntää luku
5, joloin pääsee uusiin nurn€roihin; Korkelån tilanne on s€-
kåvampi. EncrnmitG puhcitra viittaan ohcis.en ruoronumc-

H€lrnikuun ålkuun ajoitrui myös muutaldn katukuvass:
n:ik,r/åä oosko sittenkäån?). ViråIisesti kylä, si ä linjan j
worot 43, 45, 47 js 52 ovat ryr papcrctssåkin merkitry ni"
v€lv.uouiksi. Käytilnnössiifuin sannat ovat åjcll.et tillä lin.
jållr siloin tälöin jo viimc syyskuun alultr. Ja ticdetjiän, et.
di s{.na on ajelut linjoih I js 6 kuljcttajå$hastukserså tic-
tenkin. Vihr€itä kulj.ttåjsrahåltu$aunurs on nåkynt{ aina-
kin linjoilh 2 ja 6. Kulkcksa siis kamert kåuhsssja wråutu.
kaå nihin våi..

Kun viclå viimci!.nå muutoktcm k r!on, lttii llnjer I
vuoro 4 vihdoinkin 16.2.85 siirtyi aiama.n håIiln suorlnt.
tictii Hämcenticn kauttr Bnlrcntådun sijaste - siis Kalppa-
rodlta liihdettyfin - niin riiftthån ne uutisct tulivatkin.

Edcllii måinittuihin woronumcrcrnuutoksiin j. muihin
uutisiin liiittiköön vi€lå tuorc viimc hctkcn ticto: worat
105, 107, 108ja lO9 muut rtiio 25.2.1985 kuljctrljanh.5-
tusvuoroiksi-

HRo l7l-200
HKL gtl20
ilwF lg24-5
HOm 1:87

12 RAtTTO t-1985



RAITIOLIIKENTEE'I VUOROT rALVI A I KATAULUSSA I984-85

AB C

ma-pe

xxx
xxx
xxx
xxlx
xxx
xx2
xxx

E
må-pe la su

x
x
x
x

x
x

x
x
x
X
x
x
x

25.2.198s

xx
xx
xx
xx
xx
xx
x3x

E'la su

KHx6
6
6
6

ABC

8

51
58
59

Kflxx

'xx

ll
21
3l
4',|
62, x

x
x

x
x
x

7 2,2A .g 2,2A "iffi_å_r_
l2 n 38
13 n 38
14 n 38
15n 38
16 n 38
17 n 3s
l8 n 38
19 n 38

8l
82
83
84
85
86

Tö
Kfl

x2Tö
$

Tö
Kfi

.x xxx2xrlxxxxxx2xxxxl

9l n l0
92 n l0
93 n l0
94n10
95n10

.95nI0,
97n10

't0l.
't02

lls
ln

'r 03 1 ,2,2A'104 I .
105 r 2,2A
106 2,2A,4U "
107 v 2,A
108 v 2.aA
109 v 1,2,21
ll0.lll 6 .
112
I 13 2.U,6'll4 Y 8

5.r n 4,
35n 4
36n 4
37 n 4,4fl
38 n 4,4N
39n 4
40 n 4,4
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x
x
x
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x
x
x

x
x
x2
x
x
x
x

x
x
x2
x
x
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xn

n
n
n
n
n
n
n

24
25
26
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28
29
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Tö
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Tö
K{

3T
3T
3T
3T
3T
3T
3T

Tö
$t '

Tö
&t

5Tö
5XH
5Tö
5 Klt
5Tö
5KH
5Tö
5Kt

n

n

n

n

44
45
46
47
48
49
50
5l

xxx
xxx
xxx
x 'x xxxx
xx
xxx
J(Xxxx
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x
I
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
I
x
x

xxxx
xxx,(xxx
lx
txx
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
I
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x
x2
x

122 ^ 3r
123 n 4
124 n 4
125 4v126 2,2 .4U "127 4v
128 4V
129 v 5
13? v 5
t33 v I
134 v I
135 n '10

136 n l0

xl

54
556'
566.
Sarakkeid€n selitys: A = Vuoron numero

B = vaunuty{ppi (n=nlvelvaunu, v=4-aks. kulJettaJarah. vaunu)L = LrnJatri, Joi a vuoro alaa
I = ygglon siJoitushalli (poikkeukset E-kohdassa)
E = Liikennöintipäivät. t4ilto.in hall.t vaihtuu;; liikennöinti_päivää osoi.ttavan x:n perässä nunero. Nänä törkoiai;;;;:

xl.:_.ulos-Tö, sisään KH; xz: uroi in, .ii!-å"-ib;'iil-riJi .j"sl(ään T0
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Tcknilern I 890 (käännös)

H€lsingin ]aitiotiet

Helshgin ksupungin kehityks€n ka[nå]tå tiirk€å ask€l

otettiin kuluvån woden åikåna, kun rartioti€laitos åvattiin

nåinä päivioä. TÄG mcrkittä!åä kulkuvälinetti cd.lsivåt he'

vosomnibuisit, joidcn kiyttämille rcit€ille kiskot on l&skct'

tu. Kaksi cnsin rskeno€iutå linjåa ovåt Sömttiste,t taueilta

Lapi, ahdenkadun pdnhiin (pitkin Unionin', Nikolåin-, Kåta-

riinån-, Bplanådi-,Boulevardin-, Albertin' ja Låpinlahdcnk'
t\A) s.kÄ Töölött talleiha Ruusulasta karoliselle kirkole
(pitkin luislii Heikin-, Al.k!ånterin-. Unionin-, Ljinsiråntaa

.i. Såunakatua).
Kun Pltkä silt. on tarkoitus muuuaa tiimän talv.n dkå'

na, eisin mainittu linia on voitu v.tää vain Unioninkådun
päähån, jå kun Saunåkådun suunniielmå ei ole vielä valrnis'

toinm linjr on voitu råkcntåa vain kadun slkupäähän asti.

Kun L;intista Viertotietå on tarkoitus korott.r Parkasså,
jossa H.lsingin srtamårata alitlaa sen vanhan tullituvan koh'
dala, råilioticui joudutaan muuttanaån lähitulevaisuudcss!.

Linjoja srunnit€ltae$s pienimmäksi kaårrctät€.lsi mää'

riteltiin 12 mctriä. Råidc on sijoitettu k.skelle kåtuåja k&
dun kulmauksrssa Eitecn keskiinja on våhintiiiin lr5 m

etjiisyydelä iålklkiyråvän .eunasta'
si1lutus?likkoj!, jossa v nut Påäseväl toist€ns. shuit_

!€, jäljestctäin scuraavssti: Linjalh Töölö - Kaiwpuisto:
I . Töölöo tåIeilc, 2. Hesp.riån ponin tth€ll., 3. Kår&nsinin
huvilan €duslrtlc,4. ylioppilåstaloll., 5. Uniordnkådulc Yh'
dyspat*in .dustdlc, 6, Srunakådulc, sckå linidls Sdttltäi

- Lipifihhilent stu: l. Sömiiistcn lrlcilc, 2. ylciscn $un_

tolat iäh.isyy&!n, 3. Silt $tr!cn,4. vrnhrn kliniken edu!'

tallc, 5. Klupp.torill., 6. fot tctirainfea* U<upuftiin' t.
Albcrtinkrdullr 3.kå i, L.pinlahd.nkådun loPPuP:iilhiin.

Rårå on kåuttaåltaån låskcttu kadun $$on,jotcn useis-

så paikoisså on niin jyrkkiå låi pitkti nousuja, €tti larvitalfi
åpuhcvonen. Tällåisia påikkoja on Karamsinin huvilan educ-

t![a, vanhan klinikan uikopuolclla s€ki noustå€$a Kaupps-
torilta pitkin Katariinankåtua jå S€naåtintoria.

P:iälliråkennc, joka kjiy ilmi kuvistå l-3, on Pho€nixin

.jådcstelmän mukaineni siinå on l€v€äjalkåinen teräskisko,
jonkå hamaråan on valsatlu ura pyöränlaippaå vårten. Eril-
listi pölkkyii ei kåyteu, vaan kisko lask€tasn suoraån sora"
pohjal€. Kiskon korkeus on 140 mm, jslan levc$ t27 nn,
håmåran kokonaislevcis 77 mm ja paino juoksumetriä koh-
ti 33,5 kg, Kiskojonot liiteiiån toisiiosr krhdclla U:n muo
toisella 5 50 rnm pilkälä sidekiskollå. Poikittåiskiinnityls€en
käytctään 60 x l0 mm lattarautatankoj., jotkå asennetaln

2,250 m vålein. Kiskon pitu$ on 9 m.

9 metriin raidetta tarvi!åån.
2 kpl kiskojt å 9,000 m n. . . . . . . . 603,0 kg

4 kpl sidckiskoja n. .,..... .... 28,8 kg

8 kpl sidekiskon ruuvcjt . . . . . ... 3,0k8
4 kpl sidctankojc 60 x 10........ 30'0kg

' I kpl sidct$gon ruuvcja . . . . . . . . 2,5 kg
Kokonrispaino 9 m raidctls 6673 kg
KokontrsPrino I m raid€tte 74,1 kg

Kiskoj.n påino m.tiiä kohti . . . . . , 67'0kg

Matldeålikustatluklet ollv.t 14,30 Mk juoklurDctrilu

reidctt!. Liåkri id.våt kiskotuk n &cinukustånnuks.t,
' jost msks€ttiin uråkoitdial€ 5 Mk juok@ctrils.

Våunut, jotka ovåt ulkonåölulål komeltr, toimitti Ru!'
d.r.i!.a T&skresr to,niv. varNt hd.s Scåndh 2.800 kr
kåppdchint!ån.

s5t-Er0
lln0 301-320
ltKt
ilwF t924-5
HOm 1:87
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koonnut A.Hellmon

pÄiirtpvsÄrru

KslwtohrvsintoJr:

Kocjohdin.uro HKL I pdd puoLn vuodcn poillrololj{-
l(.cn rndnrlirun lo9uh lfkrntcglcn lnidlc l4A, jotr .ia-
tåln t st rdlnoöllt.*b l ldtrjrdldrt.cn muLrm. IIAI-
TIOi d.'nmuts rulr.lon ,ulkdrtu !nj& 14A alkrtDtlu
påta. €dc[."n."

8,12.84 osr.ntsi):
Vsrnu 356&uoro I, våunu 303/\doro 2, vaurlu 32E/v[oro
3, vlulru 320/woro 4, vsudu 3o2/vuoro 5.

t2.t2.u
Valnu t3 llnjln I vuorGlr 2.

24.t2,U
Våum.r 2I Unj.lr 6 (nh8t!j.)

29.t2.84
Veunu 4linjån 6 worotts 59. Våunuttr on nhltt jrnåido,
rrutt nhstrj.e dirå cl ollut.
LitliaU. 5 p!ård!$a dvolv3uflujt"

HKL 5 volvo^vfmå{dvclbusi nåtty linjdl. 42 llhtc.ltrcn
d!'nnöllhå.d-

4.1.85
Vauru 2l lir{m 6 vuorois8 57.

4.1. js 5,1.85
Riitiovaunut låhtivåt Råutaticntorin siYuråit!.ltr ltå*rsi'
lsrn klo E.oo, 8.15 ja 8.40. Kysymyksciså oli Ftnnnttkoictr
Kcaå 85 -myyntipålvät n.ssukeskukscssr.

u.1.85 l

Vrunu 84 kocåiollå"
Vutnu E0ltniålla 6.
Rettiktis Uniala 6.

14.1.85 l

V.unu 4linjan I wotosiå 2 (råhåstrja).

16.1.85
Vaunu 54 päivä ä keskustalsa lilåusajosså.
Mus€ovauou 169 tilausåjosså iltrpäirdlä.

r7.1.85
Vaunu 4 linjalå 5, tållå k€naa rah.ståja matks$åån.

22.t.83
Valnun 69 laklt.li sututui kirkoilta Vrllilån )rtakspihåler.

23.r.85
N. I linjåfla 6.

24.1.85
Vaunu 15 linj.n 6 vuororsi 108 (rrhå!tajr).
Vrunu 53 linjån I vuordså 2.

2s.1.85
V.unu 34 U.{.n I woaosse 101.
Arnupålvållå linjrk 2 sihi.n nivcb, ci rsll.lt j4.
Nivclv$nu llnirUr 6.

26.r.65
Kolrnc r.td*$iu linjdl. 6.

zl.t.8sl
Vlunll 323 llnjdls 6.

29.1.85
Vruau tl4llnjan 6 wororar 107.
Vlunu 8 linila 6 worosr 55 (rrhsrrjr).

31.1.85
Nlv.lv4rnu llnj& 6 worodå ll5.

1.2.85
Nr lI 85 kocrjoll! Måkcllnkedua ruunnsat-

Vilkolh 4 yhterd plivänö jop! krki rdvclvåunur llni.lå I .

4.2.45
Vludu 36llnj& I wor63r 2.

5.2.85
Våunu S linjan I ruorossr 2 Gåhåstejs).

7.2.85
Vsunu 6 linjsn I vuoror.r 103 (!!hdlsjs)
Vaunu I I liniån 2A vuor$la 6.
Våunu 19linjdls 10.

RAlrto t-rggs lla



8.2.85
våunu l0linjrlh 6 (nha{åit).

9.2.85
Nivelvaunu linjalt 2.

12.2.85
Nivelbussi ftrjalå 58.

våunu 2l linjå[s 2.
Våunu 3O2 s.kä kcppikariåjr Nrllinjala 6'

Vaunu 53 linjan I worossa 3.

t3.2.85
Vaunu 49 linjån 1 nrorossa 3.

14.2.85
vaunu 72 linjåo 5 vuoro39a 55.

15.2.85
våunu 85 linjrn l0 vuorossr 9l .

Vaunu 25 linj.la 2A (rahastaj.)

rc.2,as
Vaunu 13 linjar I vuorossa4? Valnulsa ci ollut wotoru'
rnerokilpiå cikä nuoliblpcä. Vaunues ci olc nh$trian.itio'
tå, mutta råhåslriå oli mukaoåjå saisoskali vrunun teklosås'

så. Myöhcmmin h.vaittiin wotos!å 4 vaunu 339.

V0rnu 4 linJalt.6, cl rshstlitr

21.2.85
Nr I linjtn I vuorcsa 104.

25.5.85
Niv.lbusi H(L 5 linislr 58. .:

Unjon" t, Z/211" e on ollut krikki. måhdollilia våunu'
tyyppciå, jotcn nlllå on oUut myöt kulj.ttåjt*rstu5te
(hiihtolomrviftolls sånmöIt!.stt linioi[s I j. 2/2A). Kuljct-
tsjuahastus johtuu rsh.stsjrpul.ttå. Pula on my& lihcuttt'
nut flro.oj€n pokjåiimistii vr6inktn linialts I , joU. olt ..i'
mcrkiki 15.2. iltspåiviillii vdn kiksi vakioworo. liitcnt!€s'
lii.

Krlutto:

L2.r2.U
Vernu 84 tuoliin Hckinkiin.

Htlivåunu H-l (€x 344) m.ålåttiitl joulukuussr kokohar-

maåksi. Våunun tulevåt kuljettåjatilrnoittivåt hlit€okin

Dåritt?lväiLsti. cttå tuosså åslsså olevaå vaunuå ei kukam

;jå muun liikent€€n seaieå- Vaunu . olili vålker havaita

;imcäirå tåi huonoisså oloiiså. Niinpå vrunun kulmiin lait€t'

tiin 70 cm korkeal keltå'mustataitais.l ta[at'

Esillä on jiilleen ollut Ws-vaunun muuttåmincn hujavau'
nuksi. Påttöksiä ei lienc t€hty, mutla ilm.tuesti asia on mel'
ko ajankohtainen, Ws-vaunut kun ovat hyvää vauhti. k!'
loamassa maisemislå-

RAlTlo l-1985

Vuodcn lopullå hryåittiin likkuvi vslomain$ v.unuissr 50,
57 ja 67. Mfioksi. on 20 rtidov$nusra (Nr I) js jobsakin
buss.isså. HcLaikuutLjårj€.t tåIn p$åkctlä k$.ly, jolsa
relvitcråån, kuin mrtkurtrjrn $htsutuBt niihin.

iikku\€rvdomainos onsijottlttuohjarmonviilisci-
nån ylåos4n.
Ennen wod€nvaihdetta laitteistå tuli låhinnå HKLi tiedo-
tuksia. Niid.n lomrsss oli vain keksi måhosta. Laite kertoo
myös päivåyks€n, päivänsånkann jå k.lonajan minuutin
tarkkuud€lla.

Vuodenvaihteen ajcttiin poistrå kiskoja Iso Roobertiokå-
dultå. Aik$åån våylåstii tul€c kiilrlykåtu, jonkr vs.€lle is-
tutetean jopa puita-

HKL:nensimmåisctbussitviitecn wot.en toimitettiin trm-
mikuu$.. Kyseessä ovat Volvo/Wiima-nivclåutot, joiden
numcrosåjr alkaå 8501 !lå.

16.1.85
Varnu 85 tuotiin Hclsinkiin.

13.2.85
Våunu 86 tuotiin Hcldnkiin. r

HUOM!
Mytdiå siltå, cttii nttikeriat romut tåån loppuu[ cnsi kcg.
rä, koskr uusir nivcliå hrLc tih.åån tåhdin. On jopr todcn-
nåköistå,cttå.Ertikedoid.n kåyttö loppuu kcaååikrtaului-
hi'l liirytt!.sså. (Sliåli, olisi cnncn .omut.ttu vaikks pikku-
valmctit - toim.huom.) Muutana'iririii öiire wlttåå ro-
muhrstuomion.

Oraln hi.jlvrunuilt on ldt ttu pekksn.ttcd rulhtd'
' rnct Narlcttå on tlrkoliu! luilhtttla kiskoll. vdhilist i.

nousuissr, Toinanpldc on kokclluluontoitFn.
L

Mctsolinj!: 
I

t2.t2.u
Mctrojunåt sjoiv{t yht cn vlrlkkoalu.cn ntapihdh, jolloitr
vaunujcn lO3 j3 145 ctukulnst v&rrloiolwt. Toln.n juni!.
tå !.l oi p&ikdleln, nuttr Uian låhclu vrlhd.ttå, Toi.rtr ju-
nis kulj.ttrvr hcnkilö cl hrvlidrut tätli, joUoin juna törm:id
vaiht€csla rcilowrn jun&n.
Hiljris.st! vruhdt!6 huolim.tla 1ruriot Ucnr*t melko !ilru-
da. On puhuttu uuli.n Dnok:kicrD tiksmi56t! k.o. vrunui
hin. Lisiittåktörl lopukri, ctui tållsin.o trp.us on tcolirisa
m.hdolon va6inrilclls linjrlla.

24.t2.-25.12.U
Joululiik€me kut.n viiftc ruonnr.

l4-1.85
H:imeenticn jå H.lsinSirkadun uud.sta kulm.talostr Sör
näisteo ås.målle johtava kåytå!å avåniin.

17.1.85
Junat kiiintyivät ltäkcskuks€sss syöttöniteiden kåutta (åse-

man länsipåtug). Käåntö.aiteiuc johtavst kulkuti€t oli sul-
jcltu åjokieltoncrkeillä.

t9



Linjoicn I ja 2 vetnut våihdetlatr nykyå.{n taflitta.ssa Par.
vålin kjrkon H-pysåkilå. Varsl.uou tulc. Koskcl.st& Litr.
jrn 6 våunut vajhdctrrn Kylåld$nk.dun pysåkillÅ. Vrrå.
våunu nrlcc såmoin Koskclåst. Vallila3s. ci olc nyMiis
.simcrkiksi hållimi.hrikän.

VuonDr 1985, koSkuun.ndrfinlir.nl 9åidn! (auurlrttcl-
nda, jotkr todcrn{kötlr$i nuuttuvat)?

Råitiolinjat: :

24.12.15.r2,84
Joululiikcnn. kut.n vilnc wonns.

L1.85
Liojan 8 hcnkilökunnan våihtopåikka huuttui: venha TT,
uusi SÖ. Linjoj.n 5 jr 8 åikrtåulur muuttuiver (Tåulut).

1.2.85
Ruuhkaworojan numaaot muunuivst; ks. Tånlut.

Vaunusto päMltjiin:
Nivclv nuja 44
)'KH
,, Tö

,taks€lisia 53
}KH
), TÖ

Rlttiolnjå!, -

Autolinjr.:

24.t2.-25.t7.
Joululiikcnnc kutcn viimc wonna.

2-1.-31.5.85
Uutt. palvclulinjsÅ 99 liikcnoöidliån koeluontoiscati reitti{
Itåk€5kB - Kontula - H€rttoni€mi - Haktnicmi - Asemå'

a'rkio- Linjallå on ma-p€ kaksi lählöå (lK 9.0O, 13.00; Ase'

ma-.ukio 12.00, 15.00).ia lå yksi lähtö (lK 9.00; Asemå'

sukto 12.00). Linjan rjo.ika on noin 55 minuuttia jå sillå

on 65 (!) pysåkkiii.

7.1.85
STA Oy ålkoi us€an vuodcn lauon jiilk€cn liikennöidå ji[-
l€.n Vsrtaale. Kun H€lsin8in kauPunki åikan8ln osti

STAin, lop.tliin kovan porun jiilkccn ksil&i kåupungin r3

jan ylittåvåt tåppioUis€t linjst iå trlusloa myytiin Vantmn
Liikenne Oyile.
Siis: Yhd.så V.ntaar Liik.nn Oyrl k n!s. rlcttiin liikcn.
nöiö nruhka-ajan linja. 516 Hsk ni.mi - Maunul. - Mår.
ti arkso. Vuoiovålit ovåt puoli tuntiå. Unjåll. sowllctlln
lliikcnncministcriön våhvbtsm.r kilometdtårif tia
S!å vatr nåhdä, tuottaåko linjajotrin. Unial. 5 l7 TikJqrril.

- Itåkcskus on håvålttu Hclsingh puolclajosk$joP! viili
metkurtajås $tnå5!8 auto35å.

STAI poikittåidlniå 512 Mrlmi - Tåpioh on t n liirrn
osoittsutunut arngpn .uo.ituki, Llnjar liik ntdiditl duksi
puolitu.i.tiruloilh, mutt! nykyfi n k$Putrkilltlntccn kå.
iustoUr. Tlinå llcn ! ritpa 5oGi!j!n poikittlidiik.dclin.
j., joU! k.lpråv.t HKLn llput (n{t[ ri to8in myydå .utoG
3å).

1.2.85
Ulcrn hcikkojäir.n trlvcr Jtlkccn .Lttiin jä[..n liil("nnöid{
linjd 19 Ohnptddturi - Suorn nlhn.- Unju liikc rtii.
dååtr rnr.sr, nruhkå-dkoin. 10 ninuurin 'dl.in, muulloin
30 mlnuudn vå1.1n. Lhjsllr oli 2.2. kåytöd dhcrtåt{ ry'W

BUS D, jok. .i rinakr.n k€sklpllvållå nouahttuui aikatau-
luå. Auto nåytd råyttyvqihyvlt!å rjoin €nn.tr llhtörik!8,
cikå attii jååty odott.m.rtr.

1.2.85
Lllnrrunn.n yöliikcnncttå on ilficbc.ti kchitctty, Vuoro-
rikltrulujcn muklin lhjoill. 94N, 95N jr 97N od ninittlin
tuplaliihtöjå pcjr l3.
Linja 94N: woro 462 mr-!u RT:lrr klo I 45 Je vuoto 466
pc, l. RTllr klo 1.45;
linjs 95N: wo.o 469 m!-st RT:ltå klo I 35 j. vuoro 4 12

pc, lå klo I .30;
linjs 97N: vuoro 446 m!'s! RTltr Uo 1.30 jr woio 407

F,la RTlta klo 1.30.
Vuorot 407, 4 12 ja ,166 ovtt ms-to jr 3u liik.nt..nohjsuk.
sen ym. kåyiö$å vastaavsnå rikån&
Onko joku liikkunul tuohon åikarn RTlla jå nähnyt, .ttå
lisiilähdöt tod.lla åj.tarn.

Uudcr niv€lbBsit tulivit hclrnikuun du$a käyttöön linjsllc
42. Esimerkiki 9.2. jokr loinen woro åjcttiin )katuhaila-
r.ill.)). Ajosss olivat mm. autot 5,8502.8503jå 8504.

3I
l3

40 (kulj.rah, l0)
13 (kulj.rah. 9)

I lk'rppatod - Xipylå
lA Eirs - Kåpy[ (turg$dkoin )
2 Lini.t - Karppåtoli (n.?c ???) *. *
38 Kdlto - Töölö - Eltr Eutlcb.rgln&ldun k utu koko

lik rnölnrhjo)
3T Ttlölö - Krllio - Elr. (Runbcrgt*rdun kuttq koko

lilk.nnöintt..i.r)
4 Kåt{lnoLh - Munkkinicmi

6 Hictrlahri - Achir i
-i7 - It!-Pr.il. - låEi.Plsils - Töölö (M.nn.tic) - Rau.

t.ti.ntod - H*rri.nri - Glilmc.ndc) - Sömliocn -
(Måkclåakltu) -8 Srlmirr'ri-Sö''Ilncn-V.[th

l0 Klturgi - RuNka.gro
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Po&k rv!.:

4.1.85
Kovat påkk.i.t såivat åikåao bwsien, låhinnä ovikoncisto-
jen, jilåtyrniltå.

r 1.1.85

Munkkiniemcn suunn.ssa oli iltapäivälH hkennehäiriö jt
linjan 4 våunut kävivät jonbn aikåå kiåntymåssä Kuusiticn
silmukåsss. Vuorova{rnujcn joukkoon oli eksynyt påri koc'
ajollå ollutta vaunu&

8.1.85
Linjan 2 Mrorosså 6 kulkcnut vaunu 323 oli tulossa Iri-På-
silasts Mäkellinkatua !äMn klo I 3 jälkccn, kun s€ Dyllätti.
enlkååotyikin Stur€nkadun risteyks€sså vasemmålle. Vau-
nu tömåsi linjrn 625 åutoon 3?4, s.n vascmpran tåkaku!
maåfl. Auto 374 oli siis tulossa kcsk$talta.
7.3.85
Linjln l4A vuoror 5?7 on jo monra päivää ajettu autolla
951.

HKL tliytti 40 lllotta l. 1.1985

323r våsen etukulha påinui licvåhkösti krscan.3Z4n va-
s€n tåkakulrna kilsi mclkoisia vaurioitå: pcltqä r€peili irti
jne. Kori pysyi kuitenkln muodossaan.3?4 paiskautui tk!k"
si vesten tienviittojr,jotka mcnivåt täysin solmuun.
Paikalle tulledeen ambulrnrriin kåvcli n. 5 vrnhahkoa nais-
henkilöå ja yksi tålutcttiin. Verta .i näkynyt mhsään. RÅi-
tiovaunu poistui myöh€mmin omin voimin (ci siis suistu-
nut). Buisinkin moottori kåvi,joren se otisi muutoin ollut
ajokunnosså, jos kohta r€psortåvåt pellit s.åttoivat osaltaan
haitåta. Linjan 2 }1roro 9 tu[ rapauks€njohdosta Bråhenka"
dun kåutta Iti-Påsilan suuntaån, vaikkå 323 ei ouut esteenä,
siilå se s€isoi Sturcnkådulla rist€yksen )itäpuolellö.

4.2.85
Itäkcskukscn metrorsemalla kerrotaan olleen pommih?ilytys
noin klo 20-21. Mcrrojunat käåntyivåt siilitieuå, jonne
myös bussit ajoiva.. Tarkkoja rietoje€i ol€ kåyt.ttäviss.it.

7.2.85
Våunu 356 ,hrjosi) Velod.ornh påikkeiua js katkaisi ajojoh-
dontin. fte linjojcn I js 2 våunuista jäi jumiin lri-pssilaan
ja Kipyftiån.

3.1.
HKljädcltil.hdistötilri.uud€n Töölön cxhcvosveunuhal'
lissa. Toimituqohtaj! Luod Puhui ja victailc oli tstjolt
pientå purtava& Tilsisrud.n jålkcen taiottiin läsnåolcil.
rnehdollillus museovrunuaicluut. Käytös!å olivat våunut

169/684 jå 165. vlunut tåhrivät Vslil6ltE Eo 13 ji kccn ja
TöölörU klo 14.

4,1,
HKLI! henkilökunt{ sai Pullakahvit.

5.1,85 -
HI(L jlrjclti 4Gvuotitjul ii$e littt aäd ohj€ldedlaisuudcn
Rrutaticntorin rnatoåsdnan kornpsdttsotlall!"

Ohjelrnasta vsstasivat HKLn micslrulajål ja puhåIinork s-
tcri. Peikalla oli myös 4Gwotisjuhla!åyr&ly: ncljä pylds-
U, joksa oli vrlokuvlå joka wosikrnm.n.lti,
Tilaisuudessr jå.ttiin 4Gwottrilnapåflojr s.kil lippukot.lon
kåntcen Kinnitcltåvil h.ii$tåvlr tå.r.ojå, joi$å orl ssrnr tun.
nus. Lapsillc oli rsitiovrunuriclu. Våunu 60 kuljctd l.psis
Kolrncn s€pån patsårlta klo I I 30- 14.00 puol.n tunnin vå.
lein.

25.12.84-13.1.85
Raitiovrunuirsq llnjq-eutoiB!å ja pysiikkjkatok$rs olt HKL-
aihcbta mainonta& Tulrnu&dllå olivst rHclporti HelsingB!å
HKb jå rviissr våInte HKb. Mrinoksis on sittcnmin jää-

tryr hcLnikuun lopullc rstl vaBin*in bu$.ltin,

RATTTO 1-',|985 21



Uudcn nivelwunun serynine\ Koskelain on ioka kuukatt-
n h/in pieni luhlahetv Tiilli a*earrullz on kuvattuno vuo-
den taktine N l-ryfpln yauru 76 taapumiien. Vatfiu
76A on jo nElkein ,koton@, kun taas 768 on yield Wetut-

me new a icutated ttants built by yalmet erc naltported

iu ,ood tmm Tanpere to Helsinki' Thete views thow lhe

ioi*t i1ro, to ot *e XosketL depot vatl' Tht ftont half

Å Ånost te"n lo*era on the '*aiting bogies wh ethe

rcat section is still on bYb.d tailer'
Kuva I pho to : J. Ra/hab,: 4, 4. I 984
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Rrk€|rarmi!toidin(a:

25.12,84
lå$i-Pasilan rålå:
Yhtcnåin.n klskojono yhÄå jo tu mipiiiUlikatflkadun dlån
Itii-Plstltn puolcls6t! PäsU Nord.nskiöldinkådun rht€yk'
,c€n. Råtå onjo aivån valmiiki vlimeis&lty luku,nottå_

mrtta c.m. siltrr. Pasilånkådulc otl jo pFtytetty ajojohto-

pylviiät. Ajojohtoa €i vi.lå ole cikä kdnatuslånkojåkaan.

Pasr:lånraitiolls on pätka cftimmiiiscnä valtniltunutiå rataa

joutunut viercilen n]<cnnustyijtnåsn remcnttiPutkiwrås'

toksi jr råudoittajicn työmå&sl$taki.
Itå.Pssllan Puolcll. on valmista uutt. latår vsrn kahden kis'

koel.mentin vc'rån j.lånkulkugillm dla.
Asan.päällikönkadun sillslla kannattas ldinnituili huomiot'

sillah liikunt saumoj.n kohdrla ölcvitn kiskonjatkoksiin (3

kpl), joisså kfiko! ikäå{lkuifl m.ncväl toistens' sisåan'

Siiliticn m€trcrs.mstl leiturikåtostyömåålla on io saatu k8t'

toskin paikålleen. Ks.llion piiiilå olcvi€n valod€ittifidcn
jååtyä ikiiiinkuin valjoon on l.ltudn v.hbtus holdcttu roik'
krlåmpuill& Myö3 versinsisc$å lipPuhalk!å ildci!.3ti työ6'

k.nn. lijin. Työ cdistyy ålcmsllå !.ogcn v.rldoissd.

26-t2-8/
Mctoråta ltåk€sku3 - Kontuls:
Råtl tåFin y.lnir vittåtdlkoi&cn dililU l€k.3ku. - Ärki'
v. t n pohjolspåä. rRrtsPihu, rnuutodyör ltiikpshrklca.3

viclå aloittirnrtt!. ViillÄ Ahldwndc- Kontuls tch(Md
cdeUc. pohJtiött{lr dtlgå. Myllym.ltrdntlcn kohddh ta-

trllnlr o; ii.ll kokonråd tckcrdtd. YlihllhdUet .ivlt ob
vur'vrlnirtuncot. Myllypurcn s.rnalh %lctlsrl !!cmabi'

I trril Konnde rtadsth ovrl ludoitustyöt ålkuvlihccal&

Joulun iålk.cn dkmut luhcl k kti kuukluttl kctdtryt P!k'
krtklud on drudn Pfr&Lr Pyt[yt&yf työt'

rrruutrr 
/

Tunln Kåupungin uik nnclsitokrcn uudct tlbat 1.1.85

(lttk.trnln nittriöa vrhvi.t&nån På!tök!.n muksån):

3,60
I,70

Lsrtcn (7-16 v) l0 rntk 3årjalippu 9"50
l0 tDrk ålcmusråd.lippu (65 v) 3O,OO
l0 mtk alcnnu6lippu rt
Älkuirt![ 30 pv lip?u
L.it n30pvlppu 0-rv)
30 pv dcnnudtppu (65 v)
30 pv abnflrdlppu tt
Vuoduppu
, l. puoltvrod
,2.puollvuod

Autonvdhtosåå'nnök!.t muuttulvrt sitcn, ettå vdhtoprik
kojs ovst ksikkl sidis.n litkcnt cn linjojcn dst yr.lu€€t,

,oi!så velhtopysäkld on läldn rnahdollitcn måtkrn mcno.
$unn$sr olcvå pysåkkt, Js U!åkd dn. Kruppltod. V.ihto-
aika on yksi tuntt lpun lcimtuks.lta. Autonvåihto!åånnök-
set koskev&kå TKLn ctå TLOi linjå-åutoj8.

' V.lhrn tlkan mukålst.n åikuisten al€nnuskortdcn, låltcn
ålennuskorttiel jr hvålldiålcrnuskorttlen voimslrolo Piuit.
tyy 31.1,1985.
Sywukukaudella I 984 myyd''t koululaisl.n ålcruruskortit

ovat voimassa €d€lleeo kevåtlukukåud€n 1985.

e
Hclsjngin yhtciståtiffi 1.r,1985:

Aikujstcn k.dslippu
Illt n kcttålippu O-råv)
Aikuistcn l0 mtk 3årjdippu

r l. vuo.in.ljåmc. 3OO,OOr 2. vuodn ljlnncr
, 3..ruodlrljånn.r 24O,OO
r 4. vuodncljÄfi., I2O,OO
(Kurl wosilippu ostrtrln u!c!..!.r{$å, cdclltrrn md(fr.
o3tn otr oltlva m.bcttu)
Mrrkrllj.lippu 24 h 26,m

VuodUppu rbuuttui alrnsnntköi!.kd hh 30 puvfn fipprr,
dl kot.lo3r! on vdokuvlllnctr kntlkortujr .rllnod rnsl.
ruole. Hlllinldlåiltcn ci cnltå twitrc låyltlå vuod.J! 30
pålvgn liputl h*cmuslontbtt!. KutN.korth ICl 6puoLl-
lc dlcldrjolt.lm dtouqur litt4 .ttct Uppu. tdy.t.rX nuu"
tclta.lsr poi! H.ld[8i!tä.
Vuodo 1984 rå{slput kclpååvrr trrnn kuun lgEj lop.
puun.
T.rkstusmel$ llousl IOO malkkårn.

Helsinki-ko.tti 1985 (hbtiik€rn.):
Ko.tti oikluttar matkustårnEan yhtcbtrdff lliikc,r!€€n lin.
joilla .nsimmåi!.n voima$åolopllivån ånnuliik.nt.catå
Päåttyftispäivlin yöl kcntecn loppuun. Kortti toimii n{yt
tölippune, Poikkcus: ci kclpår VR junhså. Kortills sas

cdest.kriscn VR mrtksllpun Måklylåän (ravit)js txo.
mrm (Hvittdisk).

RAtTtO 1-1985 :

5,00
It0

44,@

9'50
92,00
30,m
6l,00
30,m

920,00
550,q)
370.m

260,00

A.lkuilt nk rtr[ppu
L$t!n k rtdippu (?-17 v)
Alkuiltcn vaihtomlklu iiirrytt!€.sf Tk)n
aut$ta TKLI åutoon
Aikuiltcn l0 mtk ,lcnnuskorni
lrst€n (ia cuikclåtst€tl)

t0 mtk ålconurkortti
tnvalidlcn l0 mtk rlffnwkodtl
Kouluhisten 50 mtt alcnnuskortli
Kuukauskortti
Vuosikorlti (hcnkilökohtrin.n)
, (håltijåkohrainen)
M.tkåIulipptr TKLi jaTLOn linjåt
) vain Tt(L$ liniål

20 
1

160
28AO

14,20
890

24,OO

74fi
746,N

1118,00
15,00
8,00
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Vcln&l. R^IflOltr l- 1964 Jul.lbtuun lu.ttdoolt
- .- - ,:.".

woDEN 1984 AIRANA porsrETru HKLN n,lnKi
VAI,INU.'A LINJA.AUTOKÄLUSTO

Reifiovlutrut
3ot, 307, 314, 317, 3tE, eS,SZZ, ZZO,XO,SX,Std,
372-
344 rtuut ttr hdllvaunuki H-1.

Uq..drtot
lt, I'l7,2Q,24t, 253,349, t64{66, E6E, 883, tEs. :
892, 894, t96.898, 90r, 992, 9tt, 9t6,919,92t,9n,
924, E,940,9sE

Vuod.n 1984 dk&. vårh&otatut uudct HKLi nldovett.
nut:71-82 (V,lmit-Sttönbcrg Xv&nut 8:' js 84 v.htr$t
vrt myö! 1984).

Mctroju t: l7ll172-183/184 (Vrtmct-Strtimb.d)

Iyökon ct 2142 (Mdrkinen; mcUon tukciriskonc)

Unjå.sutot: 5 (Votyowiims)
18 (cr STA 332), 19 (cx HML 128),20 (.r STA 329), 2l
(.x STA 330) (Volvomima; kouturutoja)
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