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Irhti
Kansikuva /On the covet :
Oy Klnt Ab:n 750 md slihkömuta e oli keydisen opinrcmatkdmtv eth kohde. Htimeenkyön Kytötkoskella siart
seta puuialostustehdts kuli e ttad massapuu ta kuohmo s ta
tehtaaseen, loiden vdlbnatkn on yaiaat kaksi kilometriajL
Raltatiellli on rcin 50 ko*ealqitaista avovaunua, pai kuntussa?idofi tanltsemaa tararuvaunua tekii kaki siihköveturiL Kuran eittiinä wo on ASEA\ vuotma l9l51ralmistama, jd toinen eli nro 2 on ASEA4 ,ahniste vuodelta 1937.
Nto l:ss'ii on nykydain nm 2:ft kod ia kakkosessa puolestaan jiildlaiteen hanHttu uusi hltti K{skotutta on uuslttlt
viime wosina hank*inalla Roslagsbanalta tuur"Tukho ltnastt köytettyå kiskoa rutaosalta RImbo - Haustavik. Pdiitien
,aihtäisssa on s,iihkökimt itts ankarien talyien yarolta.
This 750 mm gauge industial line is still in operution in
Ktöskoski, some 40 km northwest of Tmeere me ttuins
dte used exluslrel! fot aimber
loco\ built by ASEA in l9I5

ianspott. merc arc two

ad

1937.

Kuva/photo : M. Alamert, 4.5. 1985

O COPYRIGHI Suomen Raitiotieseura ry 1985
Tämän julkakun tåi sen osan jäljentiimircn, monistardnen

ja levittiminen mekådis€sti, idokopioimslh tai såhköises-

ti ilnan toimitulcen ja kirjoittajs! tai kur'ååjsn

*

Kuva/ pho to : M. Aalamen,

2e

4. 5.

I 985

lupsa kielle-

Uiiitr tekijänoikeukista ånnetun lain (404/1961) nolalta.
Otamme jatkuvasti vastaån julkaistevaksi talkoitettuja artikkel€ita ja kuvia. Awstukset plydetilin liihettåmään posti.
osoitteeseemme tai niistji voi sopia toimitussihteetin kanssa,
Uutisluontoise! åvustukse! voidaån ilmoiltåa myös suoraån

uutirtoimittrjalle.

Aikal$mmin ilm€nyneitå RAlTlOite on vielä

saåtavanå.

Tåydennä nvt koko€lmiasi.

1974:1,2,4
19791 1 , 2, 3, 4

1980:
Takakansi/On the back couer:
yR:n hI6 2301 ja joukko aktiivlsia hamstaiid Valmet
O)r:
n k it ko ka lus to t e h t aalla keviin e e lliimme.
mis yiew shows the newest VR diesel loco Dr 16 28Al with
d group of ruIlway and ttamita! enthusiasts in the Tamperc

jåetaan jäseniile mak$ttomana j:isenlehtenä.

1.2,3

11t1,2,3,4
1942t 1 , 2, 3, 4
19831 1 , 2, 3, 4
1984t 1 , 2, 3, 4
Tilaukset SRSin postkiirtotilin kautta; hinta 5 mk nurr€-

roltå.
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lilsToRtAil r.Efl0ttTIl

koonnut J. Rouholo
Kulo6aareD Raitiotieosåkeyhtiön johtokunna[ ehdotus
19. syysluutå l9l T pidettävålle ylim:iäåiseUe yhtiökokoukselc yhtiön nitiotien jatkåmisesra Kulosrårcsti Puotilaan
scki osåkepäoman koruttåmisesta.

Jo silloin, kurl raitiotie päätettih irrottåå Alktiebolaget

&iirdö Vilastadin

muusta toiminnalta jå penrstaa e.illinen
osakeyhtiö sen haltuuDottoajå liikennöintiä vårten, kiirlnos-

piirit

esittivät, että aitiorieti jatketaan Herrtonie.
meen. mahdolljsesti jopa Öste.sundomiin, jouoin raitiotie

tuocet

Toimilupasäännösten mukåån råutatieyhtiön osakepääoman on oltava puolet rakennuskustaJuluksista, Kun otetaan
huomioor hyvä kannattavuus, jonka yhtiö ka&esta päåteil€lt pyst]y saawttsmaafl, osatepåäomaa ei tawitse määråtä

kork€ammaki kuin mitä toimil pö:iånnökset edellyttävät,
l:issä tapauksessa Fmk 1,900,000:-, mistä sumnasra li.
såksi viilennetän obligaatiolaina, j onlca tårnän kalraisen yh-

jzilkimmåis€ssä tåpauksessa sivuaisi rantåå sopivassa påikassa.
ja voitaisiir saariston matkustaja- ja ta!ånliikenteen t: löin

eli

olettaa kåyttlivån Bitiotietä.
X.aitiotien jattamisel piärarkoitus o]i nykyisen Linjsn i.iikenteen lisiiiiminen ja niin muodoin yhtiön kannattåwuden
pårantaminen. Kun sömäisten salmen yli pystytettäviin sil.

tiön voi laskea saavan.
Johtokunta esittää, että päoma,joka on Fmk 900,000.
ko.oretåan Frnk:aal 2,000,000.
Johtokunta on ajåtellut emissiokurssiksi 150, koska yhtiöön tulee tiillöin enemmån pååomaa, jå erityisesd kun Sörnäisten sålmefl siltå, joka tulee olemaan puuralenteinen, åi-

lan Ekennuskustanruksel tulisivat

olemaan huomattavåt,

olisi sitå ki].t€ttävå ma}ldo[irimman tehokkaasri h].väksi,
sjlå lisåtulot, joistå ei aiheutusi lisäh. uj3, parantaisivat miltei kokonaisuudessaan lettovoittoa.
Kurr Herttoniemen ja Puotilan maa-alueet ovat sittenmin
siiiyneet Bdndö-yhtiön vaikuruspiiriin, olisi raitiotien jåtkÄmistå tissäkin mielessä pidettävå itsesti:in selvånå, mikåli
pidennyt rajoittuu kyseisten tilojen maille.
Sen sijaan yhtiön johtokudta kåtsoo, ettii Bitiorien jarkaminen Puotilaå pitenunälle ei tule riillä erlä kysymykeen.
Mikåli raitiotie jarkettaisii4 Östersuldomiin, liikenne olisi
!åäosiltaan kåusiluontoista kaikkine siihen liittyvirc haittoin€en, eikii sit?i paitsi ole lainkåan varmaa, etii kilpailu
höyrylåivojen kånsså k*intyisi rairiorien eduki, sillå ajonopeus on *4upunSissa våin 20 km/t eikä sitii voida nostaa nimeksikiiin kaupungin rajojen ulkopuolela, nikili liikennön
dji;in våunutyypeillå, joita voidarn kiiyttä nykyiser kaltaisilla raitiotie.adoilla. Merkittävin sly siihen, ertå rairiotieti
ei kånnåta jatkaå Östelsundomiio on, ett?t .ada[ pituus ka3vaisi l0 krn ja nkennuskustånnukset olisivat 1,500,000 d
2,000,000 markkåå, murta kamårtaruus olisi sangen kyseelalåinen ainåkin €rEidmäisinii mosina, jolloin radån varteen
ei oie rielä ehtinyt muodostua öurusta.
Jopa raitiotien jatkaminen Puotila& maksaa likemmä
2,000,000 markkåa ja kun yhtiön osålepääoma ilmånlcifl,
Sömäisten sillan ra.kennuskusta$rukset huomioon ottaeo.

on riittimåtön, osakep;iäomaå on nostettava iåskerdalla liikkeese€n uusiå osåkkeita.

Raitiodehen sidotun påäomln årvo. johonTsjsjlly Sömäis.

ien sillån nkentårnisen jälkeen tarpeertomaksi kliyvåä höyrylautta3, on ruoden 1916 wosikefiomuksen ar']ion mu,

k€.'rnoin..
Lisåksir

2 telimootlorivaunua

......

noir

......

Fmk

)
. r

Sömäisten salmen silta noin
Kulo$årei sålnen silta noin . . . . .
Muur rararydt
Johlokunnm ehdottarne jåtko Puotitaan,

Kulosaares

340,000:-
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ko

ataar muusta måteriåålista valmistetulla l€veäm-

dikii edell)'ttiiä merkittävää kuoletusta sekii
tarkoitusta va en perustettua ahastoå, johon tarkoituksee[
voitaisiin kiiyttåå eflissioylij:iämnä. Jotta osaH€ille kyettäi.
siin pikifihiten makamåan kohtuullinen osinko, olisi tär.
ke?iä, e .ii wosivoirtoa eijoudutå merkittävåni käyrtämään
ra&entamiskustannuster kuoletråftiseen. Kun on kysynyksessä liikenneyhtiö, joka ei ensialkuun pysty tuottamaln
voittoa, on erityisesti osakkaid€[ etujen mukaista pyrkii
miillå sillallå,

nikaisuun, joka varmistaa heti alusta (vaikls vähäisenkin)
osingon maksamisen,

Vaikkå ratatöitii pystytään tekemään vain mjoitetusti ennen lauhån solnimista. mutta toisåalta sijoitettavaå råIaa
o[ runsaasti, ksinattåå py.kiii siihen, että osakepiäoma
maksetåar jo kuiuvån vuodeo aikana, erittäinki[ kull yhtiö
pystyy maksamaal päåomalle korkoa.
Ede[å olevån perusteella johtokunta esitEä kunnioitra.

etd lhtökokous oikeuttu johtokunnan hakemarn toi"
nilupaa ia ryhtynuitin nuihin talpee hiin toimiin nitbtien
jatkamiseksi sen n! klisesut tdisesit pddtepisteestd Kulosnretta Puotilann;
ettd )thtiökokous pddttliö nostaa lhtiön osakepdionan

Fnk

900,0A0:sta Fnk 2,000,000:aan laskemalh liikkeeseen
11,000 uutta 100 ma*a4 osaketta, iok| oikeuttaltat osinkoon ,uodesta 1918, joiden osakkeiden emissioknrssi on
150, ia on yhtiön osakkaalla etuoikeus me*itti uusia osakkeita siind suhteessa, kun lninelki io on otakkeita, ia ettli

uudet osakkeet oti fiaksettdva kuluran unden loppuun

200.000:1,000,000:l0O.0O0:-

160.000:-

rakennuksineefljakålusloineen.6km 2,000,000:-

Flnk

kanåån

tlelsingissä, sryskuus$ 19 17

Joh!okunra

3,800,900:29

Suomen Teollisuuslehden S:ihkö ja Voima, 1909

Helsingin såhköraitioteistä
Osvad G.

Vuonna 1900 muutettiin hevosnitiotiet sähköraitioteiksi. Silloisissa olosuhteissa eivät liikennevaatimuket vielä ol'leet koviir suuret, minkåtiihden halpuutensa takia mitiotie
rakennettiin ykiraiteiseksl vaihl€illa mäårätyilä et?iisyyksil.
l;i, jojrsa vaunut voivat

siruttaa

toisensa.

T,ilti

seuraii

kui

tenkio s€ epämukar us, €ttä vaunut tulivat toisistaal riippuvaisiksi, niin ettii useat, ja ehki kaikki, vaunur samalla .adalla saivat odottaå vaihteissa, jos yksi våunu jostakin syysu
myöhiistyi. Sellåiset seisåhduksei aikaansaivat oikeutettua
f,yyt!.rn:ittöm)ryttä ylebössä jå suorånaistå våhinkoayhtiölle. Raitiotiet eivåt saaneet siti hnnatusta, minkä niidea oi
keisså olosuht€issa olisi tuilut sasda, €ivätkä vaunut voineet
kulkea sitä kilornetrimäärää, mikä i iden oiisi pititnyt.
S3xdaks€en raitiotiet ajanmukåiseer kuntoon jå Helsingin liikennevåatimuksia våstaaviksi,påätti raitiorieyhtiö syksyilä tehdä tarp€elliset muutokset, nim. rakentaå kaksinkertaiset raiteet, filuuttaa koko ilmajohdon ja hankkia useam.
piå vaunuja. Entinen råideleveys
påätettiin pi1 med
d:irfi?i, vaikkakin sillä on useitå epäkohtia, esim. se, etUi
vaunujå ei voida ratentaa kyllin suuriksi ja koneistoa on vaikea saåilå mahturnaan våunujen kehyksier sisä:in. Keskus-

-

-

isema on vi€lii jonkun aikaa kyllin suuri, joten sitä ei tåti
nl,kyä entisesutän muuteta eikä laajennetå.
Harkittuaån useampicr toiminimien antåmia kustanlusarvioita ja ehdotuksia, päätti johtokunta antaa koko uudestankennustyön ruotsalaiselle toimirimelle Allmånna Svens.
ka Elektriska Alriebolaget, W€st€råsissa.
Työt Edalla alkoivat toukokuun alussa ja jåtkettih niiUi
syksy ä niin kauvån kuin ilmat myönsivåt. Jonturl aikaa
keskikesäIå kävivät t_vöt hitaåsti, slystä että kiskot eivät
saapuneet määräryllä aja.lla, joten kadut useinjåivåt avonaisiksi pitenmäksi aikaa kuh tarkoitus oii. Maantaivos- j å kiskotustyö saadaån lopulis$ti valmiiksi keskikesålä tånä

Helshgin kaupunginvaltuuston hyväksymän ehdotuksen
mukaan pysyteään radåt pääasiassa entisellåän. Suurinunat
muutoks€t ovat:.aiteid€n poisottarnin€n Pursimiehen-, Peämiehen y.m. kaduilta ja P. EsplaMadinkådulta sekå uuden
.adan rakentaminen pitkin Tehlåan-, Fredrikin. -v.n. kåtuja
Erottaja$ yli Raitiotietorilie ja sielci edelleen Rautatienao.
rille. Tämäfl suunnitelman mrLkåan on saatu kaksi keskuspaikkåa, Ylioppilastalon edustr eli Raitiotietori ja Kauppa'
tori, joista piiästään raitiovaunulla kaikkiin suuntiin.
Helsingin rairioreiden yhreer askertu pituus on noin
hjojfl piruudet ovat seuraavat: SöörneäsiKauppatori 3,0 km; Tödlö-Kaivopuisto-Rautatientori 6,5
km; Hietalaiti-Kåta.jånokka 2,8 kjn; Lapinlahti-Liisankatu 2,8 km ja Kauppatori-Pikku Roopertinkaru 0,8 km.

15,i km. En

30

Bos öm

l/oit u ja

joMot

Raitioteiden keskusasema on Ilakanieften torin laidåssa.
jo sähköråitioteitå raj
kennettaessa, a varattiin viittå kone tta j a yhtiimonta höyrykaldlaa varren. vielä ei kuitenkaan ole ollur rarpeen åset!åa
useampaa kuir 3 konertå ja 3 höyrykattilaa. Höyrykoneet
ovlt kaksisylinierisiä kompurdkoneita koldensaisioodlla
ja kiyvät 10 iirhak. ylipaineella. Höyrykattilat ovat vesitor.
vikårtiloita S ie inmiille rin jä rj estelrn,id I 7 I ,25 m1 tulipifl nalSe råkenrettiir nykyiseen kokoonsa

laja36,6 m'? tdistuspinnåli& Dynamokoneet - 250 kw. jo.
kainen - on rakertanut Elektr. Acti€ng€selschaft O. L.
Kummer & Co, Dresdenisui, jolla koko alkuperiinen raken.
ne oli lehtivänä, ja ovat ne suorastaan yhdistetyt hihnakyt.
kyillä höyrykoneiden akseleihh. l2t kie oksellÄ antavai
ne 550 volttia, jotajännitystli myös ulkojohdossa käytetiiän.
Tåvallbelti or kåksi konettåj a kaksi kattilaa käynnissä, joten
kolmas koneja kattila orat varalla.
Raitioaieliikenteessä on virnnkiyttö sangen våihtelevåå,

riippuen siitä molltako våunua kulloinkir on liikkeessä. Jos
höyrykoneen täytyisi seurata kaikkia vrihteluja, rasittuisi se
kovin. Tämän v:ilttämiseksi on had<ittu åkkumulaatlodpat.
ted, joka työskentelee rinnaktair konefiton karNsa. Jos virråntärve linjalå åkkiii kåsvaå, antavat akkumulaattodt liså'
voiman; jos se äkkiä vähen€e, työntivåt koneet ltan viran
aklumulaattoreihin. Patted, jonka työkyky on 247 amp.tuntia, on kokoonpantu 260laåtikosta. Se on ostettu Accumularorengesellschaf! Tudor & C:lra. Pieraristå.
Raitioteiden ilmå.iohdot ovat jaetut neljåän osaar, joihin
kuhunkin virtå johdetåun eri kohdilta. Jako on tehtyjo korehuonees$, josså jokaiseen piiriin menevå johto on varustett! tarpeellisilla mitlareilr jå vaftiukoilå seki itsetoimi.
va.lla vimnkåtkaisijalå, jokå lutomaattis€sti kstkaisee viF
ran, jos s€ jostain slTstä kävisi liian vahvalci, siten suojelien
linjalla olevia osiaja koneistoa. Kaksi ulosmeneväå syöttö.
kaåpeliå yhtyy ihlåjohtoon hdti keskusasemån ulkopuolella. Koltnas ja neljäs syöttökaapeli seuraavat raidetta noin
80 cm. syväIlä kådunpinnalta Unioorin- ja Liisånkatujen
kulrnaan, jossa ne erkanevat. Toinen niisti latkuu seuraten
raidetta pitkin Nikolainhtua Kauppåtorile ja toinen pitkin toista linjåa Råiriotietof e, joisså paikoissa ne jakautuvat eri taloille. Yhdistysjohdot maasta ilmaiohtoon ovat vedetyl pyhäiden sisåpuolitse. Jokaiseen tiilaileen syöttöpylvääseen or kiinnitetty pieni låadkko,jonka sisä1lä virnnkat.
kaisija on. Paitsi mainittuja piirierist?ijiä ja syöttökaapeleile
as€tettuja virrankåikaisijoita, on useampiin eri kohtiin ase.
tettu eriståjiä ja virradGtkaisijoitå. Nämä vinrnkarkaisijat
ovat tavallisesti aina kiinni, ja on niiden tarkoitus voida tar'
RAtTtO 2-1985

peen vaatiess. kåtkaista virta jostain osasta ilmåjohtoå, häritsemätä liikett?i muualla. Kaapeli menee nätsä kohdi[ toiselta puolelta eristiijåä

pylviän läpi vinankatkaisijaan jå siitä

takaisin ilnajohtoon toisella puolella eristäjää- Kaupunki on
tiiten jae ttu neljåän syöttöpiirnn jå 22 piiriin, jorka voidaan
1eh&i vinattomiksi häirits€mättä liikettii muissa osisså kåu.
punkiaIlmajohto on 65 mm2 kuparitankaa, jonkå kestiivyys on
40 kg/nm'? jajohlokykl,96 7, puhtaan kuparin johtokylysU. Itpileikkaus näkyy kuraliitteen I kuvrsta 3. Johlolanls
kånnateraår siwilla olevista uurteista, jolen kosketustanto
santoineen voi esteettöm:isti [ukua pitkin alåreunaå. nma.
johto on 6 metdä kadun yläpuolella.
Dmajohtojeo kannat!åmista varten on kadun yli pingoi-

tettu 6 mm. leråslånka,joka piiisgän on kiinnitetty siti varten katuk;iyt?iville pystytettyihin pylv?nsiin tahi talojen seitliin kiinnitettyihin koukkuihin. rylväät ovat Maffesmann'
in pullcpylv:iitä. Niitä on kolm€a eri suuflutta, nim. 300,
600 ja 1000 kg. låtvakuormituksille. Heikoimpia kiytetäån
suorålla låiteella, keskimmäisiä pienenfiissä kaarteissa ja
valvimpia jyrkissri kaarteissa. Koukut ovat kiinnitetyt tdojen seiniin nelj?iUå l0-15 cm. pitl:illå pultilla, riippuen siitii,

miten suuren kuormituken ne saåvat kannatettavalseen.
Ne ovat varustetut gummilåatoilla, iiänen ehtäi5emistä jå samålla mahdollisk vinan eristystä varten. Läpileikkaus koukusla näkyy l(uv. 7. Kouktujea ja kannÄtusiangan väliin or
sitä paitsi ås€t.ttu edtyisiä ään€nehtiiisijöitä, joter johdoss3
syntyvä ååni on saatu täydelleen este!,vksi kannatuslankaa

pitkin huoneisiin j ohiumasta. Useirnmar taionomisiqtar ovat
sailineet kiinnitlää torpeelliset koukut seidl'rsä siten saadak.
seen katukåytä!ånsä vapriksi pylvåisu.

Virta johdetaan tåkailin osakri kiskoja pitkin keskusasemån edustale, jostå måånalainen kaapeti on johdettu kiskoisia konehuoneeseen, ja osalsi kaap€leilla sxorastaan Reitiotie lorilta ja Kauppatorilta, joista paikoista tåkaisin johta.
vat kaapelit menevät keskusasemalle samåa tieiä kuin edeilä
mairlitut syötlökaspelit. HWän johtokFyn saal,1lttlrniseksi
ovat kiskot jatkoskohdissaafl yhdistetyt kahde[å 50 nm?
kuparilanSalla. Ristevksissäja våih t€isssa, joBsa on useampia
pieftmpie osia, ovat kaikki osat keskenään yhdistetyt sanan
påksuisella kupårilån&Iå. Kaikki maassa ol€va kuparilankr

Varcwisuuslaittee

t

Sellaisissa kohdin, missä telefoonijohdot risteilevät raitio-

tien ilnajohtoa, on vedetty 6 mm kuparilanka yhdensuuntaisesti ilmajohdon kanssa 800 nm. sen ylå.puolefle. Tämä
ilrka on useassa kohdln yhdisletty maahan j a kiskoihin. Sen
tarkoitJs on suojella telefoonejå jå lelefoonikeskusasemaa,
jos telefoonilanke jostain s]rystii katkeaisi ja putoaisi laitiolien johdoile. Jos nim. kåtkennut lånka putoaå ylemm:in
johdon päele ja såmalla koskertaa alempaa virtaå johravaa
johtoa. kuikee virta teLefoonijohtoa pitkin ylempään johtoon
ja siiu maåhan. jolloin relefoonilanka palaa ylemnån kuparijangan Gpoolin) kohdala.
Saiamaniskujen varålta on no.n joka 500 m. pä:ihän ase'
tettu ukkosenjohtåjia. Ne ovat tavzlihta salvijarjeslelmäå.
Itsi sarvista on -vhdisae tty ioh loihin ja toinen måahan.
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Onnettomuuksi€n viiltuimiseksi suurliikkeisililkådunkul.
missa, niinkuin Vladimidn- ja L. Heiki Gtujen seki Aleksalterjn. ja Hakåselmenkåtujen kulmissa, joissa useat laiteet
yhtwät, sekä Pitk?iläsilalla, jolla €ta on yksiniteinefl, on
herkkilafippuja, jotka osoiatavatyhdeltii råholta lähestyvålle vaunulle, jos toisella taiolla våuru on läheisyydessä, niin
että kuij€ttaja noudattaisi tarpeellista varovaisuuttå. Kadurkullness3 od molerrmtlle kaduiue päin kåksi lamppua, nim.
punahen ja vihr*i. Puuinen lamppu paiaa, jos vaunu toisella kadulla on liiheliä kulmåa, ja vihreä lamppu,jos tie on vaprÅ Pitk:i[åsilala punainen larnppu sytt)ry, kun vaunu on
tullut yksinkertaiselle raiteelle, niin että vastaan tulevan vau-

nun kuljettaja tietää pys?iityä kaksinlcrtaisell€

raiteeue

odottamaan. Lamput sytytetiån ja safimutetum magneetlien awlla, jotka ovat pylväisiin kiinnit€tyissä lååtikoissa.
Magreetreihifl taffitaåvan vir.an säåtäminel on jArjesterty
seuraavasti: Joitåkin k)'lnmeniä metrejä kadunktrlnrasta ja
heti kadu*ulrnan toiseua puolelh on ilmajohdon viereen
kiinnitetty I m pitkä jalas, joista molemmista on vedetty
johdot magneetteihin ja lårnppuihin. Kun vaunu tulee edel
lisen jåla.ksen alapuolelle, koskettaa koskerustanko sirli ja
johtoå, ja johtåa virran magneetteihin siten, etå toiseua ka.
dulla oleva vihreä lajnppu sammuu ja punain€n syttyy. Kadunkulman kohdaila olevrajalastfl kosketettåessamenee virta toiseen suuntaan, niin että magneetti sammuttaa !'unaisen
ja sytyttää uudestaan vihreån lampun osoitteeksi, etä tie
taasen on vaPaa.

Mitå muuten monttee!0ukseen. eristyksiin _\r-m. tulee,
nim on aina taikkaån noudatettu viimeisiå saksalaisia mää.
räykiä säh]<öidil..
Raide

Tarkoitus on €kentaan kaikki radåt kåksiraiteisiksi, paitsi Pitkinsillån yli menevåä, joka siita on liian kapea siihen.
Nykyåän ajetaanjo kåhdeIå raiteela kaikkialla, paitsi €dalla Lapinlahti-Uisankatu ja Töölön sokedtehtaålta Töölön
päåtyasemalle. Osa nykyistä kaksoiståidetta ei kuitenkåan
ole valmis. Ensi kesäd tullaan siten rakentamaan, paihi yl-

lämainitluji ratoja. myöskin kokonåån toinen raide Rairiotietorilta Töölööseen, suudn osa toista raidetta Hakaniemen
torilta Söömåisiin ja toinen raid€ Bouievardin kadulla, l.
Eeikinkadulta Annån kadule saakka.
Rsideleveys onkuten sånotru I m. Råiteiden etatisyys toisistaan on keskeltÄ keskelle 2.5 m., påirsi kiånteissli, joissa
on3.5 m.,jotta vaunut mybskin selaisissa kohdin voisivat
sillruttaa toisensa,
se

Suurin osa uutisra&ennukessa käytettävjsti kiskoGta on
uusia, rPhoenix 25Br mailia. Ne ovat ostetut sak$Ia.is€lta
Sta:hlwerksverband'ilta, joka ne or teettänyt toiminime0ä
-{ttiengesellschaft fur Bergbau und Hlittenbetrieb phoenix.
Duisburg.Ruhrort. Kiskojen låpileikkåus j a päämiråt nähCåän
kuv. 4. Påino on 98.7 kg juoksumerriltir råidetta. Kiskojen
pituus on l5 m. L],hyeen osaan ra!åa käyteti:in jo käytännössa oleitå, mutra hwiissä kunnossa olevia khkoja. Ne ovat
Phoenix 17D mallia samastå iehtaattå. Niiden korkeus on
l5 cm. jå jalkalaatan leveys l5 cm. Påino on 100 kg.juoksu.

metriltii iaidetta
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Såk$låiselle kiskotehtlalle lähetetliin t:i:ilri h)'vissä ajoin
åsemåpiirustukset, tarkat mitat etäisyyksistä, ki:inteissä sopivat säteet y.m. Nåiden nojalla tekivät he itse loPuiliset pii'
rustuksensa. Tiiten sååtiin kaikki kiskot kiieflteisiin lalmiiksi
taiwtettuinå sopiviila säteillä, nsteyklet suuleksi osalsr ko-

koonpantuina, vaihteisiin y.m. s€llaisiin paikkofin tarvittå'
vat lyhyenmåt kiskot sopiviin pituuksiin kåtkaistuina j.n€.

Moottoreiden kiertolukuå vaihdellaån :/hdistämällå eri
suudå våstuksia sadaån moottoreiden kanssa sekå yhdistii'
miillii moottorit keskenään sarjaan t3i rinnakl<ain. Yhdistys
tehdåän käyttövolssilla. Alemmilla asennoilla ovat moottorit
sarjassa. s:stä asennosla yiöspän rinnalkåin. Kuva 6 osoit_
taa p:iäpi.irteissä eri yhdisrysmuodol Vanlohss vaunuissa
on 7 en yhdistystä. uusissa 9

Kåänteissä on raideleveys pidetty samånå kuin suoralla rå_
dsla, nim. 1 m., mutta kiskoissa oleva ura on tehty joila-

lvloottorit ovat tasavirtåsadamoottoreita Nämä moottorit tåyttävåt paraiten ne vaatimuket, jo&å raitiotiemootto'

kin trun. leveämmåksi, joter vinosti unan oleva pyörädåive
siihen hyvästi maltuu. Iskujen v:ilttämiseksi risteyksissä ovat
ldskoje! urar tehdyt paljoa matalammaksi,joten vaunut selleisissa kohdissa Iepåävät pyörien låipeila.
Kiskot ovat jatketut il.s. kakinkertåisilå jälalisilla jatko_
kiskoilia. Ne ovat 600 rnm. pitkätja yhdisteryt kolmela 1"
pultila molempiin kiskoihin. L.jipileikkaus !äkyy kuvasta 4.
Kesk€nåån ovat kr5kot yhdistetyt v:iiiraudoilla joka 1,5 m.

rcilie asetetaan. Ne mukautuvat helposti sar€en vaihtelevaan
rasitukeen ja voidaan niiden kjertolukua helPosti vaihdela.
Sitäpaitsi niillä on suuri vetokyky liikleeseen pantaessa Tå'
käläis€i moottorivaunut ovat varustetut kahdella moottoril'
la kukin, jotka moleftmat työskentelevät omalia Pyönipadl_
Iaan. Vånloisså v nuissa ne antåvat kumPikin 25 HV. 525
kielroksella; uusissa 25 tW. 475 kierrokseua. Vaihtosuhde
mootiorin ja åks€lifl våliM on edellisissä 15 ja j:ilkinmäi'

päiiss:i (kuva 8).

sissä I i4.

Kiskojen alusta tehdään erittliil huolellisesti. Kåivetaar
1.75 m. leveä ja 50 cm. syvä uoma, joka räyteuiiin 25 €m.
pal<suudelta käsinladotuilla kiilakiviilä. Aukot kivien viilisså
*i).tetiiän hiekål1a, joka veden åru114 juoksutetaan kåikkiin
loviin. Yhäaikaahiekkaajå vettä käytetåessä ajetaan 6 tonniå painavalla höyryjyriillä kivityksen yli, joten saadaan kive t
hyvin toisiinsa puristetuiksi. Krskojen slie halataån noin 8
cm. paksulta karkeaa soraa joustaYaksi aluståksi. Kiskojen
siw-uurteet tayletåäa betonilla (1.6), joila on tarkoitus tukea katukrviå, etteirät ne soluisi alas. Betoniå valmistettaes.
sa kjiyretään niin vähiin vettii kuin maldollista,joten mmn
kosteus saa lopullisen kiinnittämisen osakseen.
Veden poirjuoksuttamistå var€n kiskoista on kiskojen
uraan tehtv reikä.josta putki on johdeitu krupungin likåvie_
nådin. Tiilaisia j ohtoja or satakunta kappal€tta.
Paitsi tarp€elisia vaihteitå eri ntojen yhdyskohdissa ja
päiiteasemilla on ås€tettu useitå n.s. hätivaihleiia. Niiden
tarkoitus on tarpeen våatiessa voida viedli vaunu yhdeltä
aiteelta toiselle esim. jos vaunu särkyislja se toista raidetta

pitkin olisi vietävå koiauspajale.
Vaunut
Helsingin Raitiotieyhtiöllä on tätii rvkvä 49 vaunua Niistä on 45 moottorivaunuå ja 4 hinausvaunua Mootlorivau'
nuista on 35 n.s. vanhemPaa vaunuå, jotka ovai olleet käytl'
nisså siitä asti, kun siihtöraitiotie rakenn€ttiin. Viim€ syksy'
nä saåtiin l0 uutla moottolivåunua j å 4 hin.usYåunua- Ne
ovai toiminimi Allm:iffa svenskå Eiektriskx A-ktiebolaget,
Westeråsista. rrkent3rnat. Tarkoitus on hankkia lis:iksi myös_
kin sulietruja hinausvaunuja. jotta rnyöskin talvisaikaan voitaisiin suuriliikkeisille linjoille åsettaa k*sinketaiset vau'

nut.

johdetaan, kuten kuva 5 osoittaa. ilmajohdoista
johrosankaa pilkin vaunuun jossa se kulkee varakappaleen
ja itsetoimivan virankatkaisijan A kaut!a ohjlusl.,tteeseen
K sekä siitå moottorcihin M, joista se pyörien ia kiskojen
kautta johdetaan ta!3isin keskusasematle Ajethessa Pide_
tään virrankatkaisija kiinm ainoaståan etusiila.Lla. Jokainen
våunu on va$stettu ukkosenjohdattajalla. Toinen saflista
on yhdistetty suorastaan målhån j å toinen moottoreihin me'
nevåän johtoon. lftkosenj ohtajan ja moottoreiden 1iili[å on

virB

induktsioonikiercitå L salamån kulun ehkiisemistå varten
moottoreihin.
FATTIO 2-1S85

Moottodvaunut ovat vådstetut kahdellå jalrulla rim. me '
keanisella käsijarrulla ja såhköjarruua. S:il*öjarru on n.s.
suora$dkujårru. Moottorit suljetaan suoråstaan, jot€n vau'
nun liike saa ne käyndän generåattorcina, joUoin ankkuri
pyrkii pyölimään va5takkaiseel suunt&m, siten vastustaen
pyörien liiketä. Yhdist imålä eri suuria våstuksiå iohtoon
voi jarrutuksen saadavåihtelevaksi. lloottorit suotastaån sul'
jettaessa saadaan vaunu Pys:ihtymåiin puolellå vaunun Pituu'
della. Paitsi yllämainitui å jaflilla voi vaunuå hätätilåssr

saada Pysähtymå:in vastavirtåa käytlåmällä- Virtå
iohdersån silloln moottoreihin vasraista tielä. njin etd moot'

fiyöskin

torit olkrvat pyörir vaslåklaiseen suu:11aan.ÄkkrdJårrutet'
pyörit helposti ,lkavat liukua Estäåkseen tätä onjo'

taessa

kåisessa våunussa pyörien etupuole[a kitkoituslaitteet. joista kuljettaja voi polkenalta eristii nastaa laskeå hiekkåå kis'

koille.
Hinausvåunut ovåt myöskin varustetut sekä käsi' että
tihköjarrula. $ihköjarnrun tarvitiava virta saadaur moot_
todvaun[n moottoreista suorasulkujaff]a käytettiiessä. Vir_
ta johdetarn kaåpeti a hinausvaunussa oleviin mågneetteihin, j otkå kiintdltlivät j arruja.
Kun keskikuikunopeus pysähdysaikoineen on 9-12 kilo'
metriä ja suurin såIlittu nopeus 15 kilometriå tunnissa, vås'
taa Helsmgin raitiotie uudesså åstssaan sitä käyttåvån yleisönkin toiveita.
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NIVELLINJA.AUTO SUOMESSA
Helsingin ensimmäinen nivelauto kävi maassamme
kokeiltavana vuonna 1967. Kyseessä oli Ruotsin
våltiorautåteiden (SJ) omistarna Volvo, ioka kuului
aikansa tekniikan huippuihin.
Autoa esiteltiin 6uurcn innostuksen vallassa HKL:
n Liikennepeilissä, ioskin epäiltiin auton keliominaisuuksia ja huolto-ongelmia. Lainsäådäntö asetti
sekin tuolloin omat ongelmansa nivelautoo kåytölle.
Kunniå ensimmäisen nivelauton hankinnastå ei sitten tullut_
han tiikenn€laitoksele, vaan sen osti HelsinkiMaåseutu'

Uikeme, joka eli tuolloh voimakkaan kaswnsa aikoja. Uu'
si wiiman korittåma Volvo B 58-55/5250+6020 iiik*ui heinåkuussa 1969 )Epåtaråisitlakin teilä ja kadui[å pehmeästi
ja jousta!€stnr, niin hrin Linja-autolehdessä 4/69 todettiin.
Kysehen nivelbussi oli omalaatuinen sekoitus matkåilu_ ja
kaupunKautoa, jota kliytertiifl sekä turistiliikenteessä ettå
Pilrlajanäen ja Pukinmäen linjoillå. Ruuhkårtoroja auto liikernöi myös STA:n Kaivokselrn ja Louhelan linjoila.
Seuraavina luosina auto esiintl kesäisin puleerrttuna
Sight Seeing -kierroksilla ja talvtuin Kåivokselan linja a 44
tai Louhelan llJ..ja[L 44LZ 0otka siis ulottuivat Vantaan
puol€Ue). Paiveltuaån eri tehtivissä vuosia auto siirtyi yl(si-

toa. Tekniikån MMiln.sså34/56 maidtaan, etu )auton perävaurun pyörät kii:int'vät kääntösäteen pie r*irnis€ksi.
Bussiin sopii kaikldaan 160 h€nket). Autosta ei sittemmin
kuulunut mitään. Aikaja lainsäädäntö eivät vielä ol€er kypsiä moiselle har*keelle. Matkuståjat mahtuivat myös vielä
paljon pierempiifl autoihin.
l9T0lurulla nivelautot ilkoivat yleistyä Helsingin lånsi-

suurnan yksityisten iiikenteenha4oittajien keskuudessa.
Våikutti silri, etti Espoon liikemeyhtiöiden kunnia-asianå
oli omistaå ainåkin yksi niv€lauto, jollaiset sekaturistima.lli.
sina soveltuivatkin matk.ilukåyttöön ja Espoon pitkile
moottoritielinjoille.

tyiskiyttööfL

,o 50lunila

oI tokl

jo

näitä tåpauksia
haikaillut yholi
aiemminkin. Suomen Turistiauton omistaja
tiön ma.htawualen aikaan 19so'lul'tln lopulajo salcalaisen
nivelbussin pe;iån Espanjan keikoilaan legendaarista mainettajaråhaaniittåflyt yhtiö suunnitteli luoden 1956 lopus'
n-ivelautohanl*eita

esiintynyt

sa Po_\oivHaagan )nkenteeseen saksalaistå Bussing'nivelau'

Auto HML 100 (myöhemmin STA t ) uutena vuonna 1969.
1971-luvun alussa nivelen etuosaan lisiittiin tavaruteline ia
uudelleen maalauksen myöflt kromi udheni. Afion rckisteituknus oli BJ-100. Snnd oli 67 istuma- ja 32 seisomapaikkaa. Suunn bnrtopaino oli 20 500 kg.
The fhst Finnish articukted bus tlown o deliyery.
Kura/phato: co ection

TyIi
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HelsinkileGiä nivelaurojå hånkiuiin STAille ja HML:lle
siå onna 1975. Helsingin kaupunki oli käynänyr isännän.
valtaa yhtiösså jo lrodestå 1973, jo oin kaupunki har*ki
niiden osate€flemmisrön. RAITIOssa 1/73 aavisteltiin muu.
toin oluvasti, erri oston ei välttämätta tarvitse merkirä auto.i€n rärin muutlumista siniseksi. Näin ei varsinkåan, jos e räät
hankkeer yhtiön m]?miseksi takaisin yksityisomistukseen

!

t,tdl

Voonna 1975 useita

Vuonnå 1975 käyltöön ot€itu STA:n nivelauto sai aluksi
numerokseen 2?T,jokamuuttui myöhemmin tllvll,n (jå raas
uudelleen STAn) numeroksi 50. Rakenreeitåån se oli yhriöiden entisti nivela toa vieläkin sekavampi turisti.kaupunki
auto. Sitii ofl kä:/retty tilaus-ja sightseeing.liikenteessä seki

linjoila ungosworoissa.
Samana vuorna HMI sai käyrtöönsä neljä autoa (numerot 5l-54), joita on käyterty mm. poikittaistinjoilla 79 ja

myös yhtiöiden

79V.

Mainittåkoon, etLi Tarnp€reen kaupungin liikennelåitos
sai ensimmåisen nivelautonsa r'rlonna 1977. Nykyään åuto-

ja onjo yli 30. NiiIä hoidetaan täysin nm. ruuhkainen Her,
vånnan linja. Nivelautoja käyteråån myös keskustalinjoilla,
jorkå tosin eivät ole niin mutkåisia ja kuormitettuja kuin
HelSngin vastaavat.
Uusimmissa nivelautoissa on tåysin nykyaikainen Ajokki
8000 .kori j s Volvo B l0M .alusta.

Kokeilut jatkuivrt
19801u!un ålusså HKLin piirissä aletrnn jälleen keskusteua
nivelaurojen håntjnnasra. Merkiu,ivänä tekjjänä olivat TampereeLla s$dut myönteiset kokemukset vastaavjsra ratkai.
suista. Keväällä 1982 (20.-26.3.) kokeiltiin vihdoin kolmea
nivelautoa: Veholtå oli lainassa a.lkuperåjsvaft stettu såksålainen I ll.paikkainen MB O305C,jora kok€iltiinmyös STAjn
linjoillåja Tampereella. Auto oii hyväja kalis.
Toukokuussa kokeiltii! viikon ajan ScaniaBRt 12ÄlDelta
City -auroa,jossa oli iosin puolituristivarustusja kap€at poistumisovet- Myöhemmin såina auro oli Finnairin käytössä
Helsinki-Vånlådn lentoasemalla. {Auto on siltemmin m}f.
ty Westendin Linjaile -roim.huod.). Kesåkuun alussa Tampereen liikennelaitokselta lainatriin ruto nro 315 (Volvo
B 58-55-S2/Wiina). Kaik*i åutor ajoivai testiviikkonsa lin.
jala 58 (Munkkiwori - Herttodemen teolisuusa]ue).
Saåtujen kokemusren pohjaha päär€ttiin tarkempaflr sel'!itykseen ottaajoukl(o njvelau roja, johta ensimmäiset ilrnes.
tyivåt kåtukuvaan loppusykys.ä 1983. Kokeilu clkoi vaEi.
naisesti maanantaina 16.1.1984. Neljää nivelbussia tutkittnn kol.nen kuukuden ajan linjoilla a2,58ja 65: linjala 42
kokopäiväisesri ja muiUa ruuhkaliikenteessä.
EtuY€roa

tosin e ttti kulje muotoilLtn kiiessti. Perusta,kabu

wodekt

I974.

A Tamperc afticulated bus xns tested itl Helsinki in June
1982.

Kura/photo:R. Ty

i

Auto nro rt oli Sisun suuresti propagoima rsuomalain€n
nivelauio,, josta kuljettajat viijailev3sti kerroivat, että ,|onhan tämä nyt parempi kuin Sisun entiset $kenteetD.
Auto nro 5 oli koeautoista perinteisin, Volvo Bi0M-55,
jossa oli Wiiman kori, samoin kuin Sisussakin.
Nivelautojen 4okiiyttayrymisessä oli suurla eroa sen mukaan, oliko kyseesså peratuuppåri vai keskjnoottori. Keski

moottorisen Volvon jå Sisufl liikkeeuelährökyky oli lukkoperästä huolimatla selvästi muita heikompi- Sisussa jå Volvosså oli myös kääniwå tata-akselisto, Scaniåssa ja llerce'
deksessä taasen kiinteä. Tiillä oli merkirystå sildli, eitijåyk.

kii akseli oikais€e siekurviin ja käiintlaä ulkokaarteeseen.
Autojen sisustuksessa oli myös pieniä eroja: Sisun nive!
osa oli tilavin. Scåniån silminnähd€n tukkoisin. Kuljertajan
kannnalta epäkohta oli Scanian ilmånotto keskeltä a.ls.keulaå. Muissa eutoissa ilma otertiin lipasta.

ja råk.r.vöntöå

Kallein autoista oii nro 2, Mercedes-Benz O305c, jossa oli
Ajokin uusi kori. lo2-paikkaisessa MB:ssa o1i mm. lukkiuiumåttomet (ABS') jarrut.
Autossa nro 3, Scania Nl1?AL, oli myös Ajokin uusi kori. Se olikoeautoista ainoa.jora ei maalårlu HKL:n vår€ihin,
vaan se

Tamperce liiken ehitoksen tlivelauto oli kokeilravana Eelsingitvi kesdlaussa 1982; koettu ia larma ruketme, ioka ei

liikkui hopeadrannaana.
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Saksalainen Mercedes aioi maaliskuusts 1982 viikon pti:rdt
Unja a 58.
Tl1is Mercedes rpusheb reas tested h Helsinki in llatch
1982.

Kuvalphoto: R. T'"lli

I$(u sisulle

Kokeiluun

liittyi

monia lystikkäitäkin piirleiui. Pitkä kiiän-

tösäde sai aikaån monia tiukkoja tilanteita. Linjan 66A efl.
sirnInäisiin aamuuroroihin sijoiletlu M€rcedes vaihdeitiin
viimetingassa tois€en. kosk! kilpirullastå ei löytynyt A.kir.
ja'nta Gitåhän ei Ajokin valtakunnåsså Tamper€ellå käyle-

tä). Eräät vanhåt kulj€ttåjat påkoilivat nivelautoja. Kerrotaanpa €räästäkin. joka piilotti lidalle mennessään nivelau.
lon hallin taåkse ja otti siella ruuhkaliikenteese€n tårkoitelun l5 wotta vånhan Scaniån. Vånhasså oli hän€stä våra pa.
remPi.

Kokenun jälkeen päådyrtiin viimein perinteis€en ratkai
suun ja ko€teltuun alustaan Volvoon. Muuloinkin vaikeuksissa ol€valle Sisulle tänä oli suuri låkaisku.

Alunpcrir tarkoituks€na oli hankkia jo iuo a 1984
kymmenen nivelautoå, mutra niiden toimiluk€t jäiväl timän ruoden puolelle. Kevääslä asti nivelåutoja or kuitenkh jo käyrerty linjålla 42.
Kaikkiåån Hejuli.liikente€s€en on suunniteltu joPa 80t00 nivelautoa. Täta måäraä nähdään liikent€€ssä tuskin en'
n.n wotta 2000.
Rcima TyUi

vaunu 302 linja d 2 ltä-Pasilassa.
Tram 302
toute 2 in hti.Pasila. Thit cat is fot the time
being the oldest Helsinki tnm in rcgulu tenice.
Kuralphoto: A. He na . )9.3.1985

o

Vaunu 339|i'ia a 2 MdkeLinkadu a
Tnn 339 on toute 2 in Mtikednkqtu.
Kuva/photo: A. He nan, 19.J.1985
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RAITIOlIN'AT

2.6.85

Unjaa l0 dettiin liikennöidit reitillä Kidrgi

-

Ruskeasuo.

18.3.85

Kaupunginhalitushyvåksyi RAITIOssa 1'1985 måinitui

2.6.85

!€ittimuulokset.

Unjdla 3T otettiin kåyttöih pysäkkikuulurukset. rysiikihii

31_5.85

liihdetrlicssä kuulutetaan 3 I .8. åsti seuEava Pysiikti ma.pe
l0-15ja 18-20 s€kii la, su 9-20.

Linjåa 2A EiIa ltä-Pasila liikennöitin viimeis€n k€rran.
Viimeincn Eitasta lfiteryt 2A oli vaunu 4 wo.osse 108

-

3.6.85
Tungosajm linjån 1A EiIa

31.5.85
Linjatunnusta 4V kåytettiin viimeiserl kerran reitillä Kataja'
nokka - Munkkiniemi. Asmwuuhtassa linjalla oli!'at våu'
rt t9. 23, 321, 324, 364.
1.6-85
Liihes kåikki pys:ikkikilvet oli jo vaihdettu. AsiaÄ tuntemå'
ton saettoi olla ihmeissåån.
1.6.85

-

Linjaå 2 liikennöitiin viimeisti kertaå reitillå KauPpatori
Itii-Pasilå- Viimeinen kakkonen lti-Prsilassa oli vaunu 355
worossa 9.

-

worossa43:
viifteinen Katajanokalta matkustajia ottanut vaunu oli
5 1 worossa 52. Vaunu åjoi Run kautiå halliil. Vaunu
Töölöntodn siLnukarl pysåkkrtolppaån on ilrnestynyt
rnuistoseppele, jonlå Muhoitsa on tekstit D5 muistolle)
loorolatseD.

1.6.85

Lifljojå 3B/3T liikennöitiin viimeistä kertaa Mannerheimi!'
lietå viililui Tk-Lp.

8.5.85

Linjoila 1 ja 2 on lauantåisin kuljettåjdahastus. Myös linjala 6 voi ola mrsinkh viikonloppuisin kulj€ttajarahastusworoja.

-

Mikäli tiedefiän, Töölöntorin silmukka oli kiytösg
4.11.58 - 1.6.85 ja snnä kä.rtyi våin linja 5.
Oo huhuttu, ettli linjs 6 snrt'" syksylä kuljeoFåhastokeeo- Tiillöin ot mttikarioid€n satu vrimeistän lo-

METROLINJA
15.4.85

Itäkeskuken ifipäässå aloitettiin nk. kåiintöraiteistonmuutostyöt, jotka liitta:it IKfl - Kontulan ntaosån rak€ntamiseen. Rait€isto on suljettu metrojunilta, jotka )kä?inne.
ääIl) lånsip:i:in ns. syötiötaiteilla (eli nt. fyhyt kääntö).
Raide I pätlyy raidepuskimeen heti laiturin itäp:tissä.
joten IKn tulonop€us pudotettiitr 60 km/t sta 40 km/tiin.
Toukokuun alusa [opeutta pudotettiin edelleen 35

km/t:iin.
15.-16.4.85
Junista ei poistettu påiviil åjaki kolmatta yksikköå.

1.6.85

Linjaa 4 liikennöitiin viim€isen kertaå rcitillä

Kiorgi

Munktiniemi.

-

16.4.85

2.6.85

Pikkutunneilla liikennöitiin viimeisen kerran leiltiä Ketaja'
nokka - Munkkiniemi linjaturuukseUa 4N Laikki Pysåkkikilvet oli jo vaihdettu €li )N) aivan turha2.6.85

Linjoja3B/3T alettiin liikernöide koko liikennöintiajan
Runeberginkadun kautta. (Vaiko l 6. yöliikenteen alusla'l)
2.6.85

linjaa 4 alettiin liikennöidii reitillä Katajanokka

-

Munkki'

niemi.
2.6.85
Linjan 7 Itå-Pasila

Linjat,

Pussa!

Viimeinen vitonen Töölöntorin silrnukåssa oii våunu 64

latlooloilo,

-

Katajanokka liikennöitiin viimeisen

64 Uthti pimeänä Pelässå.

-

Kiipylä liikennöinti alkoi.

3.6.85
Linjaa 2 alettiin liikennöidii reittiä Kauppatori
Mikä mukavinta, Iinjala oli kokne rattikarisa!

1.6.85

Linja" 5 Tööldnroi
k€rån.

-

-

Itäsr.unnan S.li{ojel lakkauttamisen myötä liikerteeseer
on asetettu ruuhkajuna l2,joka kulkee åamuruuh.kassa. Junan Ehröaika IKsta on 7.47. Juna palaå KPsta ryhjänå samoifi kuin juna I I .

Aivan uutta on,

että

uhlajunat kulkevat myös iltapäivän

tungosliikenteessä. Juna l1 liihtee KPst. 16.17jåjuflå 12
16.27. Junat ajavat tyhjånä KPiin.

17.4.85
Junisia poistettiin jiilleen kolmas yksikkö ruuhlien vålhek.
si ajaksi. JunÄt lähtevåt IK:sta tiillöin worotellen raiteilta
21a,3.

Esim€rkki: Juna saåpuu KP:sta raiteelle l. Se siirretän syöttölaiteele. Kaksi itåisdi yksikköä siirreti:h edelleen taitee!

Ruskeasuo liikennöinti aloitettiin. En'
| s1lv. (A , 441!. 65 , 43l\ . 66
kalusto
sirr;iiisen aamun

le 3 junaksi l. IåIj€[e iiiänyt yksikkö siineäår rafteefle 2.
Junasta 2 inotetaa[ itibin yksik!ö, joka siinegi;in .Äiteelle

\.67,85l\.74,321,/

2

-

75,a0lv.76,69l\.77

"l8l

i_^r
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ja kytkeäiin siellä ennesfliän oueeseen

ykiktö&r.

Rai-

39

reelta 2 yksiköt Lihtevåt junana 2. Kaksi j:iljelle jäänytä
yksikköä siiretå:in raiteelle 3, josta ne lähtevät juftna 3.
Kun juna 3 on saapunut K?sta" s€ sii..et?iän tuloraiteelta
suoraan varikolle. Edellä s€lostettu aloitetaan taås alusta
junan 4 saavuttua.

.

liik€nnekatua Lapinlald€nladulle, jost.ealellced 55V
vlnft ar rcittiii Jätkesaåreen.

-

90S Kåsarmitori

metroaseman ohi ja edelleen

Sahåajånkadun kautta (ex 92S). Sömåisten rantåtieltä
edelleel PohjoisEntaå, Liisankatua, Unioninl€tua/Snell.
ma ninkatua, Kirkkokatuaja Unionkarua Kasa.mitodlle.

17.4.85

seunavaksi låhtevän junan. Kun kummenkåån laiturikilve!
eivåt vilku, seunnva juna låhtee raiteelta 3.

15 ja 90S liikennöi HXl. Linjar 15 åutot tu.levat
Koskelasta jå linj ån 90S autot Variåsta.

Linjoja

ftlot

Juniin kytkettävät kolrnanrpt yksiköt tuodåan varikolta rai.
t elle 2. joste ne liiteä:in yksite €n junii[ syöttöraiteilla.
Kytkenuityö vaikuttåa hånlalanrnalta kuin enner kiärtöraitecll4 jajunat rnyöhtutelevåt helposti. Esimerkiksi 22.4.
oltiin neljånnen kytkenn?in jiilkeen jo tihes 5 min myöhiisllassummin kivi jatkoss4 kun viidennen junan kytkentå:in osållistuneet onnistuivat jumiuttafiåan junån syöttöråit€elle ja lukilsemaan itsefiä ulkopuolell€. Tämä juna koF

16.4.85
Reitti- ja aikataulumuutoksia:

-

å

koLrn€ seuraavåa

junaa joutuivåt }ihtemä:in ilrnan koLnåtta yksikköä. Ne sai-

vat puuttuvat ykikkönsä seuraav.lla kielrokella, kun jumissa ollut juna sååtiin liikkeelle ja pilkottiin kolmeen
osaan.

Linjaå 16 åiettiin liikennöidii .eitti.ii Punaruori - Haka- Herttoniemi. Pätepygkld on Sepänkadulla
(2An vieressä), josta vaDhaå rcittiä Pohjoisrantaår. Sieltli koukataån Ha.kaniementorin itilaid.n kautta Halaniemenrantaa ja Haapaniemenlatua Söm?listen .antatiel
le. Reitti Kulosååresta itänpiiin ajettaessåi Kulosåar€ntie - Risto Rytin tie - Kyösti Kallion tie - Svinhu&u.
dhtie - Tupasaarentie - Risro Ryrin tie - It?iväyli Ilerttoniemi M. Keskustaårp:iin åjettaesså: Herttordemi
M - Itiivåylä - Kippadahd€n silmukkÄ - Kulosaarcn
puistotie - Tupasaårentie - Risto Rytin tie - Kulosåaniemi

rentie.

16.6.-15.8.85 v?ilisenä aikana liikennöidåän lauåntaisin ko.
ko p:liYån l0 minuutin vålein.

-

AUTOLINJAT

-

Kaupungidla.llitus päätti 11.3.85, etu idlilrsuunnan S-linjat
lakkauteieu yhtil lukuunottåmatta.
31.3.85

Itikeskus

gkki) Turunlinnantieä

I(un IK:ss! orl nylvå:in €ntistå useammin juflia seki raitee!
lå 2 etti leiteella 3, on raiteiden laiturikilpiin åsEn.ttu kaksi orotåhdisså vilklovaa vihreåå valoa, jotka ilneisevat

mttiin kytkent?Ii odottavilla yksiköillä jå

-

Liniaa liikennöidaän ma-pe n. klo 5.30-9 ja 15-17.
Vuorcr,:ili on l0 min. Reitti: Visbynkadulta (päätepy-

Linjale 965

ttii

aamuliltöön reittimuutos: vuorot

aja-

vat Pohjoisesplånadin j a Pohjoisrannån kautta. Linja.lle
j:ti vain kaksi liihtijA; aåmuila Vuosaarcen ja illalla takai.
sin.

Linjaa 86M liikerudid.iiän myds ruufita-aikoinå.
Linja 55/55A sai na-p€ n.40 [s:ilähtöä (kun 55V j?ii
pois).

Linjaa t9 OIFlpialaituri - Suomenlinnå liikennöitiin vii.
meisen kerran. Huoltolautta Ehrensvärd aloitti matkustajaIautan aikataulun mukaisen liikenteen Katajanokalta 1 .4.
Matkustajalautta aloitti liikenteen Kauppatorilta 15.4.

Kippadahtinimisene pFäkiltå (Itävåyftillä) oli ennen metrcliikelteen alkuå itåänpäin m€ntäessä 38 €d linjatu usta.
Nykyär (16.4. j:ilkeen) pysåkki;i käytuä n. t8 linjaa, joista 12 yöliikenteessä, 3 tungosaikana, ykli ma-pe ååmusta
iltaruuhkån loppuun ja vain yksi (16) ma-s'r.

15.4,ö5 U*ennoltln vllme$en kerran ln]ola:
16A Munkkisaari - SuvilåIti
55V Jätkiisa.ad Koskela
8OVIV{ Herttoniemi M
LänsiH€rttoniemi
81S Kasarmitori Roihuvuori Roihupellon teoll.alu€

Linjoilå 90 ja 904 on tehty rcittimuutos timiin woden
puolellå. Metro.adan rakennustöiden edetessä on entiren
reittikatu Sirrikuja pantu poikki. Uusi rsittiosuus:
- Kar.pa.
lotie - Ku.kimäentie - Kontul:urtie -.

-

82S ) -

865
86X
92S
94S
97S

D-

-

-

LånsnHelttoniemi

-

Smtahamina

- Kaså.mitori
- Såhaajarkatu - Mylypu.o
Kasårfilitori - Kontula (Keinutie)
Senaatintori - Kontula - Melunmäki
Santahamina

Senaatintori

23.5.85
Linjan 95 reitti muuttui. Uusi r€ittiosuus:

16.4.85

Kshden uud€n linjan liikennöinti alkoi:
15 Hemesaårj - Kamppi
Jätkäsaali
Linjåa liikennöidaiän ma-p€ n. klo 5.5 0- l7 3 5. Vuo.oväji or ruuhka-aikoina 10 rnhjå påiviitlä 20 rnin. Ljsäksi ajetåan yksi vuoro klo 23.10 Hemesaåresta Erottaja.l-

-

-

le. Reirti: Hemesaarcsra Elortaja e t6 vanhaa reittili.
Erottåjålta Mannerheimitieti, Salorqir&arua ja jdukko-

40

29.4.A5

LOY alkoi liikennöid:i ) uhkatinjao 70T Malrni -Tapanin.
kyiä - Puistolan ås€ma. Linjala on 16lfiröä ma-pe (7.35
-10.10 ja 14.30- l?-10). PiAtepysäkit Riihenkulmatlaja
Maatullinåukiolb.

-

Vårtiokylåntie

-

Kiviponintie

-.

-

Turunlinnantie

3r.5.85

*

Linja. l4V lira

-

Li[jaa 99 ltäkeskus

-

Itå-Pasila liikennöitiin viimeisen ker.

-

Kontula

-

Herttoniemi

åukio liikennöitiir viimeisen kerrun

-

Asema-
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Linja-åutot hall.ittåitr 2.6 85 (6,84)
Rusk€asuo

vakioworot 29

, ruuhkaworot 32
Koskelå vakioworot 60
76
D ruuhk uorot
Vaniokylä vakioworot 63
,, ruuhkawotot 66
326

(57\l
(67)l
(40)

(62)
(50)
(57)
(333)

Ruskeåmon åutomääd on Pienentynyt rajusti. SielU on
2.6.85 poistettu kokonaan liniåt 17, 18,22,50' 50V' 58'

s9,66jå 664.
Koskelastå on poisteuu linja 16, muttå uusia ovat

22, 50, 66 ja

l7'

18,

A.

66

Var;okylån uusialinjojaovåt 16' 7l jå 7lV.
Hallikohtaisista luoronumeroistå on tullut våhän sillisalaat-

Ru våkiovuorot:
Ko vakiovuorot:

200-203
2O9 . . .

,232'236,243 . .28O
226,239'241,2U. , .299'32O

. . . 330, 353 . . . 385

400 . . . d75
Ru ruuhkåvuorot:5Ol, 502, 513'521, 526'530'539. 558
Ko ruuhkåruorot: 503. .. 5I I,523,524,531. .. 537' 560

vk

vskioworot: 332-336, 386.39

\t

ruuhkawolot:639 ,. .645,677

...

638,

I,

649,.. 6t6,121 ...

729

.. .114'731 .7a8

li'r'

2.6,85

HKL siinyi kesiiliikent eseen
- linjså 5 5 A liik.nnöidään mvös ttldsin n. klo 8-19

-

lhjaå 50 .t liikennöidä lauantaisin

linjojå 42X j a 66X ei liikennöidä
linjojå 645 ja 66 ci liik€nnöidä h€inäkuussa

2.6.85

R.ittimuutok3.t:

-

Hakani€mi

-

Uinsi'Pålilå

-

-

llnjr 23: Rautåticntori

-

pååtcpys:il&i siinettijn AsemaPåiillikönkadun
Råt.pihånde - As€ma'
iuipååhlin. Uusi rcittiosuus:
påå ikönkrtu

Linjan

-

;i:,,

17

-

3.6.85
Reittimuutokset
linjån 22 päätepysäkkj

-

::"

Ruskcssuo

siiretdh viiliaikaisesti R rtati€'

låisenkådullc

-

Hakaniemi
linja 23V: Rautaticntori
(Invalidisåäiiö)
Ruskersuo

-

L:insi'Perilå

-

Klppa ahden plstikki ennenaikaan.

a

dettinations a'e
The retult could be like this, when
d a ttop and not on the vehicles. This sbp ngn

ditplayed

actusll! existed ln Helsinki.
Kw4photo: A. He man, 7.2.1982

13.6.85

Reittimuutokset:

-

linjan 22 uusi reittiosuus: - Håkamäenti€
Asemåpäällikönkatu
Pasilankatu
Rttåpihåntie
reittiosuus:
59
uusi
linjån

-

-

likönkatu - Pailånk.ru - Radiokat!
Imalankatu - Hakånaenti€ -.

-

-

Veturitie

Asemapääl'
Pasilankatu

-

MUU YHTEISTARIFFILIIKENNE
3.6.85

STAn linjalla 512 kelpåavål mvös Espoon vhteistrrifcliput.
RAtTtO 2-19a5

3.6.85
MLO ci liikcnnöi linjax 69A24.6.4.8.
STA.i liik€nnöi I'njsa 39X 3.6.- 18.8.
STA ci liik.nnöi linjaa 40V 3.6. 1.9.
STA ei liikenflöi linjaå 63V 24.6.-.1.8.
STA:n kes:iaikatåulut ovår voimassa 3.6. 18.8. Unjoilla
40,41, 63/63N kuirenkin 3.6.-1.9.

-

41
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Krrc Ab:n no 2 vetdnttssd

Loco 2 at Kyröskoski \lith a I }-cat troin.

Ku"a/photo:J, Rauhalo,

4.5. I 985
Vasenmala nrc 2 kuotimo a
Kura/photo : J. Rduhtlo, 4. 5. I 985
Sivulla 3 7 kaksi kueaa Valnp t Oy:n kitkokafustotehtaalla rukenteilla oleeista HK L
nit elvaunuista nrct 89 - 9

l

On pase 37

t\!o viewsol HKL trant

und et co ns orctia n in T dmpe rc
lanei, 4. 5- I 985
Seuraat'a a sivula tfytyvtiisd rctkelaisin
Kuva Iphoto : M. A

1.. r"-;..:-;

g!
lf
.lt

H100lDn 7II29)natka a l/atnlite e (ylld)ja tutustunassa Krraskosken ihkörutaan (a a).
On page 43 two fiews ol the excu^io
to Tanperc aN1 Kytötkoski
junassa

Kueal photo : M. Alaneri,
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-

KÄLUSTOHAVAINTOJA
Lukjjoiilemmc tiedoksi : Kalustohavaintojen esitystap!r
muutelaan tåstä RAITIOn numerosta. Uusi esitystapå:
havaituopdivr: vaunu/hia lvuoto I E = kutiet taiaraha'tus ).

Tiedosså ol€vat yleisestä liikenreestä poistetut 4_åkseliset

vå0.u129.3.1985:

30l romutettu/lylätty
305 )
307 )
310 )
312 i
314 tr
;

i; ;

333 romutettu/hyläuv
340 )
345 b
349 D
350 I
354

t5? 't

iTorrr€x r?3)

317 )
318 r
319 ,
322 r
32s n
326 t
327 D
330 D

o

372 n
315 b
344 =H'\
369 = huolto-ja työvaunu

Vaunu 313 on nlahdollinen museovaunu.
Vaunun H- I (ex 344) muutostyöt jatkuvat edelleen verk'
kahesti. Våunun parissa työskennellään våin klln muilrå

töiltä joudetaan.

-

Vaunu 369 on muutettu Koskelalsa huollo-ja työvaunuksi.

Siiti on poisteltu isluimetja sitä kåytetään

esi.

merkiksi hiekkasäklien kuljetuks€€r.
Våunut H-5, H6ja H-? ovåt edeleen taleua Vdlilaeså
(3.85). Vaunu H-18 toimii ed€leen Val]ilan pässinä. Se
on erittjiin huorokuntoinenja saa vetaä enää pelkki:i teIejä. Vaunustå puutluvat m'n. jarrut lähes kokonaan (3.
85).

Vaunu 307 on hylätty uronnå 1984, murta ei kuilenkåån

romutetlu, koska siitä on håvainroja tiilt?i vuodelra Koskelåstå-

-

HKL 887 Sisu B53/wiima vm. 1970 on siirtynyt HKLI
autokrthon omistuks€en. Auton sisustusta on muurettu.

-

Vaunu 325 olimådiskuussa purettavr.na.

Volvo/Ajokki ihtin ljilenreessä.
t6.s:6516l56;43|tIt.
14.3: HKL 8522

19 .3 | 30616l56.
20.31306l6159

20.3: Vauflut 343,360ja 361 kouluvaunuina. Tärnåkin
kuIssi åloitti rattikarioillåja oti r€dennyo) kuun lopullajo

vaunuihin 1-30.

lratnu 86linia a I Se aatinton
Trum 86 on touae

I

a.

in Senantinaoi.

Kuvalphoto: A. He man,30.3.1985
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20.3: Vaunu 87 tuoriin Helsinkiin.
22.3: Vaunut 307jå 354 romut€tta€tå Kosk€låssa.
26.31 25

l1l4 Gahsstajz,

8s22l& | -i 852316s Al -.
30.3: 86/li5 (uusin): 302/216 (\anhtn\; 2l3Rl
611l-.

29 .3 |

31.3. m€nnessä liikenteessä nåhdvt uudet

13

HKLi

; \81 tol93 i
bussit:

r-äinkin voi käydä: Vaunu 30 poisteniin 23.4. Vallilån
työnjohdon käskystä vastoin lijk.nneosaslon rahtoa linjalr.
8. Syynä oli,etti vaunulla oli ajettu edellisen låyskorjåuk,
s€njålkeen yli 250.000 krn. Täyskoiausvåli on enintäiin
200.000 km. )Pikkuniveliär olijo ennen täti erilaisissa korjauklhsa noin I 0 kpl, j a vaunuja tårvitaan päivitciin (mape) yli 20 kpl. Tässä ehkå sry liikenneosaston hrluuomur.
teen antaå vaunu Pois.

24.4: Våunu 88 tuoriin Hekinkiin. Kuljetuksen hoitt tarnperelainen Kuljelusneliö.

8501-8505,8522, 8523.

6.4:8s25rca1-i21l6l

25.4. mennessii havaitut uudet HKLn linja-auloti

12.4:7l6160
20.a, sSl6l56.

-8505 Volvo/wiim3 (niv€lbusse.iå)
8s22-8526 Volvo/Äjokki (2.aks€lhi3)

23.4: Unjåfl aV kalusto iltaruuhkassa: 321 , 328 jå 329

2s .a. a7 l 1 13

8501

Vähän enn€fl klo l6 Merisotilååfltorilla on vilsketti. Paäte'
pysäkilä on sånanaikaisesti kolme linjan 5 vaunuajå kåksi

lintan 4V vaunua.4V kiytGä siwraidetta.

(E\.

27.4t21 16l56 (E\i

161 | I

t (E); 25 tilåusajosra.

7.5: Vaunu 325 romutettåvana Kosk€låsså.
12.5: 8527 Vårhån pihala koelcnkitlä.
15.5; Vaunu

Kymme

eaunuircn metmiuna saapuu metrowrikoua

ltti'

A l\cal trdinofempry stock lrcm.he deryr it aniving
at htikeskus metra saatiott
Kuwlphoto: A. He|nun, 19.11.19U
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3ll

nähtiin Koskelan

'umpisuolessar.

Mennee

17.5: 88/10/135; 8528 Håm€efl tielä

2r.5.85
Vsunu 303 riisunav.rå Koskelåssa. Auto 8530 iiik€nr.ess.ii.

vaatimuksesta kul'
jettåjan oikearyuoleista siluslinää. Seinä on Pleksiå j a sihå
on rahastusluukku. Mainittakoon, että toimitusjohtaja
lund ei pitiinyt dkemäståän.
våunusså

5

I kokeilaån liikenneosastol

l-

ja 16-30 vaunuihin on aiennettu
kuljettajelc vas€mmanpuoleircn siwpeili. Peili toimii så'
malla periåalteella kuifl lrvssa (såhköllä). Jatkossa em. vau,ruihin asEnnetaan påineilmatoimis€t peilit.
P.iliä kiiytetäin vain poikkeustaP auksissa ja normaalisti se

Joihirtin sårjojen

15

?idetjtjin kåännettynä vasten sil$€inä. Vaunu 15 saanee
msimmäisenå tiilleis€n lis:ipeilin.

Kodaus RAITIOon 3-1984,josså kelrottih HKL 2142:stå
(metron raiteentukemiskone). Viimehen lause (Dtiimä lienee ensimmåinen kotimainen ko. laiter) jätettiiköön huo.
miotta VRlle on hankittu \ruonna 1981 Enerco-Eiteentukemilkon€ Ttk-Rb 59.

-

Metrojunista M3-M4 ja M5-M6 suunnitellå3n moottorittomia vålivau.uja 100.saian juniin. Asia ei ole aivsn yksinkcrtainen ja våatii tutkimuksia sekä kokeilua- Ongelmia olat mm. ovien ja jarrujen toiminta. Viiitettiän kui,

tenkin nedettiiviin,

etä

1oo-sarjan junien

noottorit€ho
rntri:i nillaisen Dkiviriipån) kuljettåmiseen matka-ajar
suurestika2n kasvamatta.

Nykyinen kåyttökuntoinen kålusto riitu:i vain KsmpinKontulan radan trpeisiin. Mik?ili metrontaå jatketaåt
edeueen esimerkiksi Ruoholåhte€n jå Mellunmåk€en, tar.
vitaan iisä.kålustoa.T:imä on yksi tapa hankkia sitä. Suun.
niteilla on jopa uusien tiälivaunujen har*kininen nykyisiirl iuniin, jolloin kaluston lisiiys tulisi hålvaksi.

teystii. Useiua Sömäisten ja Hskanienen välisilä pys:ikeilä
oli HKLn henkilökuntaå, jolla oli .adiopuhelin. Tilanne
palautui normaaliksi noin klo I 1. 10.

22A.ja24.4.85
F.edrikinkadun ja Iso-Robenirkadun rilteyksessä tehtyjen
kaivuutöidefl ruoksi linjat 3B j. 3T ajoivat poikkeus&ittejä
klo 18 jälkeen. Unja 3T kiiärtyi Hietalaldessaja 38 Eiråssa. Dussilinla 3X ajoi Bulevardiltå Einan såiraalaan.
1.5.85

Erilaisia poikkeusreittEä kulkueiden aikana. Etås distä ei
toistu: linja 5 ajoi Einån. Bussilinja 5X liikennöi Eiran såiraalan jå Katajånokar

vfiä.

Esinerkiksi Linjåt 65Aja 664 käntyivåt toisaålta KÄmpin
metroålemalla ja toisa4lta Hakaniemesg.
Met.ojudssa oli ahakin loppuiltapäiväln a5ti kolne yksikköå.
7.5.85
Vaunu 337 s).ttyi tuleen alkuillasta. Vauru oii linjalla I tulossa Kiipylänä pirkin Mäkel?inkåtua. Lieskat löivät katolrå
yaunun etuosasta. Palokunta sai tulen pian tåi umaan.
10.5.85
Sortuma Hämeentiellä raitiokiskojen alla. Noin 6.30-7.30
ajoi linja 2A Bfthenkådun kåutta ja 5 Helsinginl€dunManneåeiminrien kautrå kohri keskuska. Toiseen suun.
taån liikennöitiin nomåalisti.

13.5.85
Joidenkin lhjojen 6 ja 8 vaunujen havaittiin kiiäntyvån ltäPasilrssa klo 19 j:ilkeen.

22.5.85
Vaunu 89 tuotiin Helsinkiin.
Vaunuun 52

o[

maalauksen jiilkeefl laitettu nru.tyyppiset

nume.ot (5.85).
23.5.85

Aurot 8517 ja 8520 liikerteessä. Ne ovar mallia Volvo^Vii.
rnå jå kaksiakselisiå.

K)II(KEAVAA
263.a5
Vesijohro rikkoutui Nordenskiöldinkåduua j:jähalin paikkeilå noin klo 6. Linjar 3Bja 3T ajoivar poikkeusreilrä
Helsinginkadun kautta. Bussilinja3X kie6i rairiolinjoj€n
ajamåtta j?fiineen osa& Poikkeusreitit olivat kiviössä vielå

klo 9.30jälkeen.
Katkennut vesiputki oLi kuinkas muuren juuri rnitiorjekiskojen aila- Yhdek*tnji keen kjskot olivat Darin merrin maF
kalta tyhjän päiiltå.
PoikkeusrEitriä ajeniin rcin klo I 8 asti.

RAKENTAMISTOIMINTA
2.4.45

Siilitien metroaseman liukuporrås ja varsinahen kiinteå

poras otettiin kä].ttöön. Vriliaikainen lippuha in

e.lta suo-

råån laituriUe johtava porrås suljettiin. Vielä puuttuu laiturh valaistus, joka on roikkalarDppujen valassa. Samoin on

tekemåttä laitulikatoksm si\lseiniefl lalitis. Lippuhali ofl
myös viimeistelyä vaila ja rasema-aukio päällystämättä.
Aseman hissi sen sijåån on ollut toininnåssa metroliikenteen ålusta.
2'1.4.85

L:insiPasilar rÄdalla on åjojohdinta vedetty jo AsemåpäåIikönladun sillan pielesti kohti Påsilaruaitiotå. Nordenskiöldinkadula on betonipenkkaå rikottu tulevien vaihreider
kohdålta. Våihteet ja risteyskappale olivat jalkaldiyuviin
r€uralla- EIn. sillån päiillysUiminen on åloitettu. Itä-Pasil.n
puolelta puuttuvan rådarpätkän pohjatyöt ovat meneillään.

21.4.85

Viihlin ennen klo l1 havairtiin. että linjån 6 vaunur åjoi!åt
Hakaniemesu Brahenkadun suunraan. yk$ tiry;rn 8 vaunu
reisoi rnelkein keskeUä Hämeenrien jr Hehrnginkadun ns.
46

9.5.85

Iti-Pås ån sflmukån sivuråiteer purku aloirettii4. Toimi Uil-

try uuden Bitioradan

råkentamiseen.
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Itökeskuks€n ns. kääntörajteision muuroslyö alotedin l5'
4. Käänlöråil€et sulje tt'in junål iiken te€ltä Ensivaiheesa
Iaskettiin idåstii raileelle 3 johtavslle raiteelle lirtakisko Tätä raid€ita on tohtåileksi larr'itlu vain työjunien kulkuun
Konlulan radalle. Sittemrnin låilettiin raiteeseen I heti lan

rurin itiipäähän råidepuskurija
kiskotusia.

Jo

9.5. tässä

sen edesui

poistettiiD piilkli

uudesta
!aikåssa oli vaihde Tästä

våihleesta junatohjataån Kontulån suuntåån tåikäänlörai_
teelle.

Iiåkeskuksen åseman itäpääs!ä on myös raid€ 2 saamåsså
uudeo våihteen- Niitå kun ei tuoda kokooaisina, vaan koo.
tåan paikån päällä.

23.5.85
L..insi'Pasilån

€tå:

Itä-Pasilan piiässä puutruu vielä kiskotusta Asemapåållikönkadun sillanja nykyisen silmukan välilrä. Ajojohdin puri
tuu Itä.ja Unsi-Pasilan väliltä sckä osalta Pasiianraitiota.
Pasilanrajtiolla on jo pysäkkikatoskin. Nordenskiöldinka'
dulla ovat våihreerja risreyskappaleel paikoillaån våin rji
meisrelyä våille. Uuden !ähkökääfltöisen våihteen nro on
303. Muutoin radalla on jäljellä vain viimeistelytöitä.

28.5.85
Asemåpäällikö.lkadun sillan päällystetyöt ovat edenneel
niin pitkälle, eltä råiliolien ajojohtimet on saatu asenner.

Metroråta ltäkcskus Kontula 12.5.85:

Valutyöt käynnissä Myllypuron asemalla, laitunt valettu jo
Kehä l:n ylikulkusiltojen valmistutlua sep€liä levitetty rata'
linjall€ Myliypuron ja Kontulan asemien välille Kontulajr

rs€mån länsipäätsä on såhköfl syöt1Öat€må ulkonaisesti jo
vatrnis. As€mån laiturin r€unoja kootaan elernent€istii. Myös
Puotinha.jusa on såhkönsyöttöas€ma råkenieillå.

29.5.85.
Linsi.Pasilån ratå on kiskotuksen osaltå lähes valmis. Vain

lijtynlä nykyiseen raideverkkoon puutrui Itji.Pasilasra.
Ratatyö on deneilläån Msnnerheiminti€llä Ruotsalaisen
reått€rin kohdalla.
Iso-Roobeninkadullc johtaneet vaihteet on poistetlu jå uusi
kiveys on jo miltei lalmis.

Ltuian ! g pikkubussi ftyttf niistli Olvmpialaiturilld
A minibut on toute lg is loading up dt ,he South Hafiout
passe get terminal ptiot,o depotaute for Suomenlint&
Ku'alphoto: A. Hellnan, 2.2 1985

Eim€efltiellä Paåvalin kirkon pysäkiltä keskusraan päin on
uusittu ajojohdinta. Vanha oli kuulemrna monjn paikoin
katkeamispisteessä.

I
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t'

4l

MUUTA
Edellisesså numerossa oli luetlclo Suomen kymmenesti

suurirnmastå linia-åutoliikenneyhtymä5iå. Ko. luettelo on
?iiänyt påikkansa hetkenjoskus viimc wonnå, eikä sen ollu1 tarko'rur olla lehden ilmesrymi\en aikoihrn vormassa

Hårjutor'n silmukkå on edelleen sarnalsa krnnossa kuin
Lq.84. Ajojohdin on åivrn dydellinen. eli mydsjännrrei.
nen. Vain pienet päikål kiskoå on poistcftu Helsingi'ådulta
(4.8s).

olevålueltelo. Uihteenä käytettiin TALOUSELÄMÄ-lehr€ä.

Mainiltakoon kuitenkin lisåyksenä, etlii Vantaan Liikenne
Oy omistaå Va'rtåan Linja Oy:n ja yhtiö on hankkjmasså
Fnhensin Aulo Oy:tä (3.85).
Vuonna I 975 a!.nnertiin.ioihjnkin laitiovåunupysäkin
oleviin liikennevaloihin nk. ennakkovalo. S.valon yläpuolelle syttyi ,pysilaiivo l0-15 sekuntiå ennen )vihreänD
syttymisrä. Tarkoitus oli, että ovet voitaisiin pitää auki aina
€nnakkovalon syrymis€en åsn. Tamä kokeilu hnpuimosien miruan. mutlå yksitoimiva nelilaJnppuinen liikeflne_
valo on vielä jäljellä K:ienkujan keskusran suunnan pysäkinä (3.85).
edessä

18.4: BMW-merkkineo henkilöauto saåpuj Vallilå.n haLlin if.
kapihale juuri ruokatunnin alkåess.. Kåksi niestii, joiUå oli
lukenå mm. konepistooli, ålkoi kuum€isesti våihtåå vaareitå useiden silmåparien ihmetellessä. Olival nårnä mieh€1,
jotka myöhemmin paljåstuivat virolåisiksi (kumiv€ne,)pako.
iåisiksi väänissä paikåsså väärään aikaån. Heillä oli kuirenkin
onneå, si!ä Valilan vårastonhoitaj.rsoittaessa 000:åån nu.
merostå vastattiinjo l0 ninuutir ynt Gnisen jälkeen. Pojar
olivat jo kaukana.

Scania. Vabis B 7563 625O/Hel ko vuodel ta 1965.
Kuva/photo: T. Manne., 7- 10.1972
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11.3.85

Kaupunginhålitus käsitt€li mahdollisuuttå säilytutå koko
TööIön varikkoalueen rakennuskalta. Kaupunlisuuntittelulautåkunta p:fltti viime ruoden lopulla, ettå hallialuee[
pohjoisoså kaavoitetaan åsuntokäyttöön, ja jätti haliien
kohtålon avoimeksi. Tärnän päätöken kuitenkin katsottiin
merkitsevån hallien pu*amirta.

Apulaiskaupunginjohtaja Tuomioja esitti kuitenlin kåupunginhdlitukselle, ettei lautåkunnan ehdotusta hyväks,'tt?iisi,
våån s€ palåutettaisiin s le uudelleen valmisteltavåki. A5iasta ei kuitenkaan tehty påättistä.
Tuorniojan miel€stä koko .lueelle olisi laådittava uusi kaåi?muutos siten, ettå .akennusaen suojelutarve .ia kiyttö.
mahdollisuud€t tutkitaal uudeueen.
Vanhin halli våpautuu HKLn kiytöstä ltonna 1987. Krupunginhallitus on jo ruonna 1979 kehottanut HKLsta sijoittåmaa$ liikennemuseon täh?irl rakennukseen. liKL ai'
kookin Uihiaikoinå (???) ryhtyä hallin korjaustöihin. Kustamukset arvioidaan noin 2.500.000 rna*aki.
M.flerheirninden vårrella olevåt hållit tarvitaaa nitiovau'
nujen huolto- ja sliilytystiloiksi ahakin woteen 2000.
25.3.85
Edelli mainitusta asiastå påätettiin åpulaiskauPunginjohtåja
Tuomiojån esityksen mukaall.
3.85
Koskelan DtuloBtåpihallo) havaittiin viisi såhkökääntövaih'
detta,joiden numerct ovåt 905, 909,911,913 ja 915.

113.85

llilrei päätettiin jatkåa metrolinjaa Kontulssta Mellunmä_
keen (ex vesala:) Helsingjn ja Vantaan yhleisrydnä.
Måhdollis€sti ralennettavan osuuden pituus on 1,7 km ja
sen hinta-arvio on 102 miljoonaa markkaa. Va-rltaå sitoutuu
osalliltumaån kustannuksiin 30 7, osuudella. KauPungit aikovat anoa vsltiolta n. 30 miljoonaa markkå4 åwtusta.
Rakentaminen aloilettaisiin r1ronna 1986 heti. kun ltåkeskuks€n Kontular rata on vålmis, ja Mellunmäkeen liiken_

-

nöitiiisiin wodefl 1988 lopula. Vantaa järjestä
kenteen Liinsimä€stä Mellunfläen asemalle.

Mikiili lakentamispäätös tehdään,

se

liitynttlii'

merkinnee myös liså.

I vyöhyke kåsiträä Espoonja Kåuniaisten sisäiset matkat' ja
II lyöhyke matkrt Espoosta ja Kauniaisista Helsinkiin tai
Vantaålle ja påirvastoin
Yhtei5tarifiin kuuluvat linjat 10-92, 101-345, 504' 505 ,
509, 5lOja 511 sekli påäosa Espoor låPi åjavista kaukolii'
kenteen vakiovuoroista.
Lippujå.jesteltnään kuuluvat kettaliPut, 10 måtkan jå 30
måtkan sarjåliput sekå 30 päivån dyttölippu. Kertalippuja
myydii?in vain autoissa. 10 matkån sarjaliPPuja nyydä:tn au'
toissa, Espoon ja Kaunisisten R_kioskeissa, EsPoon kaupun'
ginkans Uan kåssassaja siwtoimistoissa s€kä Måtkahuolto
Oy:n lipunmyyntipisteissa TaPiolassa j a Helsingin linj å-autoåsemaila. 30 matkan sarjalipPuja myydjiän samoissa pist€is'
så, ei kuiter*aan autoissa. NäyttöliPun kanlaosia saa kåu_

punginkanslån kassaslå ja siwtoimhtoisla. Makuosiå saå
lisäksi R-kioskeista ja Matkahuollon mr$tipisteisti:. Näyt'
tölipul kantaosaa håettaessa on mukana oltava Påssikuva.
Kerta- ja sadatiput leimataan busseissa otevissa leimåuslait'
teisså. Yhteistadflissamukana olevissa kaukoliik€nteen busseisså ei ol€ leimåuslaitteitaiukuunottarnatta Nurmijäwen
Liikenne Oyn autoje. T;illöin kuljetraja leimaa liput.
Kerta. ja sarjåtippuihin sisältyy tunnin,iåihto-oikeus.
Erityisryhmile myytäviä alennusUPPuja saåvat valn ne es_
poolaiet, jotkå täyttåvåt miiäräryt ehdot Muita liPPuja
mlTdiiän asuinkunnasta riiPpumatta. LastenliPulla matkus'
tavar 7-11 wotiaat.
Espoon kaupunki myöndili alennusta liPPujen himoista
asevelvolisiu€. invslideiile, asumistukea saaville kansanelä'
keliisitle ja yli 65-vuotiailte. N?lmå ryhm;it saavat 10 mat'
kan sarjalippuja j a 30 p:iivär näyttöLiPpuja 50 % alennuk'
sellå. Alennuslippujen ostaflinen ja kiiyttåninen edellyttåå

kantakortin hantkimista.

Erilisti

yömaksua ei ole.

Liput kelpååvat kafisså buseissa, joisse on

Väntaan kaupunginiåliitus otti äänin

myönteisin kånnar Kontulan

-

8-7

periåatteessa

Mellunmåen radån raken-

nushallkrkees.en.

9-6 päåretdir

anoa våhiohå awstusla hanklceseen.

Melron ensrmmÄinen låideleos paljasrettiin. Kampin ase15 s malkän päässä ylänan liukuportaiden yläpuolella
't.
pääsu on tåitelija Ipi Käljen akrlTlimaaiaus
nimelråän Maa,
yh'
ja
pånelistå,joiden
viidestä
vesi. Teos koostuu
ilma, tuti
teiren koko on 300 x 750 cm.

HKLn matkailuneuvonra-auto aloitti toimintansa 3.5. ja
jatkåå elokuun loppuun.

joukko'

Esooon liDDuier hinnåt 1.6.85

I ryöhyke Il tYöhyke

4.60
230

650
330

42,oo
21,00
21,00

60,00

118,00
59,00

169,00
85,00

120,00
60,00
D erityisryhhät 60,00

170,00

aik.
D låpset
l0 mtk sarjalippu

28.3.85

EsPoon

liikennetunnus.

Kertalippu,

kaluston hankkrmistå.

Äånin

uudjstetttn iippujä4estelmä I .6.85 . Tilöin siir'
ryttiin kalden iyöhykke€n yhteistariffiin.
Espoossa

D aikuiser
D lapset
D erityisryhmät
30 mtk sarjalippu

) åikuiset
) lapset

30,00
30.00

30 pv näyttölippu

) aikuiset
D låpset

8500
85,00

Julkisuudesså esnntyneiden tietojen mukaan koko pääkau_
punkiseudun yhteinen seutulipPu !ååtaneen vihdoinkin

kåytröön 1.6.86.

Auto on ma-pe 13.15-14.30 Rauradentorillaja 15.3020.00 Kaupparcrila.
RATTTO
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Polarbus

Oyn kdusto

I .4. 19 85

(lilta-autot ja vaståavåt)

Nrc

I h-a Mercedes-B€.E
2 Scania BRl45/D€ltå 500
3 Fiat/Heinola Kårossi
4 Volvo BloM/Kutrer 93
5 Fixt
6 Sisu BK/I'telta 300
7 Scania BRl4s/Delta 500
89 Fiat DucatoÄ'latcå!
l0 Sc.nia BR 145/Kutte! 9SS
ll Scarie K I l2lNeoplån
12 Si5uBT/Valm€t/Airisto
13 DB 0309
141516 Sisi BT/AEC/Airisto
17 Sisu BT/DB/Kufter 9SS
18 Scåniå K 1l2,4yiirna 6
19 (T) Sisu BT/Detroit/Kuiter 9
20 Scaniå BR86/Delta 300
2l (T) siiu BT/D€troit/Ajokki l0
22 FiavAjokti
23 Fiet/Ajokki
2425 Sisu 8T/AEC/A.jokki 9
26 CD Sisu BT/Dettoit,4viirna 04
27 (T) Sisu 8T/Detrcit/Kutteri 9
28 (T) Sisu BT/D€troit/wiima 04
29 (T) Sisu BT/DAF/Ajokki 06

TaKlxl liDouier hinnat

Aikuisten k€rtålippu
Laster kertalippu (7)11 v.
1977
1983

1980
1975

Perhealennuslippu (30 mtk)
Alennuslippu (10 fttk)
Laster alennuslippu ( l0 mtk)
Koululaisten, ellkeläisten,

t978
1978
1979
191311982

l98l
1975

t982
t975

vammaisten ale8uslippu

Kuukausilippu
A.ikuisten matkailijelippu
Lasten matkailijalippu (ål1e 16 v.)

tunnus

-

Kerialippu (17- v.)

30 pv

[ppu (17- v.)
)} (7-16 v.)
10 mtk al€nnuslippu
30 pv alenruslippu
30 pv vaihtolippu (17-

1975 (ei ajossa)

),(7-16

Llt982

1980 (ex TaKL)

14,00

9290
22pO
17,00

2t0

1916

1911

14,00

4,80

l0 !nt} sadalippu (17- v.)

)(7-16 v.)

197

75,00
35,00

84, 85, 86, 514, 539, 540, 543, 545 ja546 sove[etaan
tasatadma.

1980

l91l

2p0

l0
A t0
L 10
K 10
KK l0
MA
ML
P

våntåan rasatariffiliDDuien hinnåt 1.1.1985
Linjoila 8, 13, 14, 15,19,20,24,30,31,40,60,80,

1982
1982

t979
t916

hinta
4,50

KA 10
KL r0

1983

(T) = T&nmelundin Liiketne

v.f

v.f

42,O0

21,00
90,00
45,00
21,00
45,00
260,00
130,00

xKäy näyttölippuna tasatariffilirjojen tisåksi Vantaan Liikeorc Oy:n li[joila Ma.tinlååksor - M]ryrmäen suunnålta
HelsinkiirL

Yhdysliik€nnelippujen hinnat 1.1.1985
Vantåsn tasåtåriflilinj at ja \T.

Tulo$s 1985: Sisu BT/Wiima Fidandia,
DB O303^viimå Finlandia

1.1.85

v. 12-16 t. 7-llv.
63,00 53,00 31,50
92,00 82,00 46,00

L7l0 rntk sarjålippu

l!yöh.
ryöh.
Kuukausilippu
llyöh.
2 vyöh.
Koululaislippu
I iyöh.
2 \"yöh.
2

175,00 140,00 140,00
260,00 225,00 225,oo
128,00 111,00 85,00
192,00 175,00 127,00

MuillaVantaan linjoilla sovelletaan lirkenneministeriörvåhviståmåå

50

kilometritariffil
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TAUTIIT
J.0ksonen

HKLn kesåarkataulukausi tiesi etenkin raitiolinjojen osalta aikataulutoimittajan painajeisen toteutumistå. Milrei kaikki hyväksi koettu vanh. revittiin maar tasalle, joten hommat on ikiänkuin aloitettava alustå - ja 3e.
2.6. 1985 alkanut

hän se käy voimille. Vuoronume.ot j:iivät onneksi kutakuul-

kin paikoiueefl, miki tek€e tilånteen viihån h€lpommaksi.
Poistuhan niitäkin käytöstå Linjån 5 lopettamisen myötä
joitakh, samoinkuin seiskan palauttmisestå tuli vånhoja takaisin kä)'ttöön, mutta jokseenkin samat worot ajavat samoilla iinjoilla, miisä rc sitten kulkevatkin.
Vuoroaikatauluihin on m€rkitty voimassåolopäiviksi 2.15.6. jå 16.-31.8.85. Samat p:iiväykset löytyvät virkakiyttöön taikoitetuista rcuvonta-aikåtauluista, kun t.ås pysäkeilå olevissaja yleisölle jaettavissa aikatauluissa oll yhtenäinen kesäkausi 2.6.-31.8.85. T:irnä selittynee silä, ett?j 16.
6.-15.8. on ruuhkaluoroja viihemmen fi(erteessä kuin k€s:in alussa jå lopusa, ja vastaavasti vakioworojefl aikataulut
muuttuvat tihå aikåna wo.oviilien tasaåmiseksi. Yleböailcatauluissa näet ovat ruuhkå-ajat korvattu yleensä me*inniillä
). . . minuutin väleiD, kun wo.o- ja neuvonta-aikatauluissa
åjåt ovåt tietenkin tarkat. Keskikesän aikatauluista ei t?itii
kirjoitettaessa kuitenkåån vielå ollut tietoja käytetrivissä.
Niiden tietqen vålossa, jotka oiat nyt saatåvilla. raitioliikenteen uudistus v?ihensi viime kesiiän verrattuna 3 vakiovuo.oåja 7 .uuhkaworoå. Viime vuonnahan åjettiin safioillå tauluih 1.6.-3 1.8. Vuo.ot ja linjat ovat nähävissä edlis€sså

taulukossa.

Seuraavassa rårkåstellåån tiiannetta

LINJA

I

-

,

tå :. taj oikeåmmin
kausia l960luiulla.

-

palånnur ykkös€Ue. jouå

s€

LINJAT 38 ja 3T rukåttiin reitin osalta niin, ettii yöreitistä
ruli päivåreitti jå toisaalta yöfiui såilyi yöreittinå. oliko
hankalasti sarottu? Siis: kolmoset ajavat nyt kaikkina aikoi
na Töölön kisaha0in ia Lasipalatsin eälisen osuuder Rune.
beryinkadun

-

Arkådiankådufl kautta. Reitin muutos lisäsi
3 B neljä ja 3T koln€ minuuttia, kun !€r.
tailukohtåna on keskitr äivä arkena. Kummalakin linjalla ajoi
mainittunå aikana viime wonna 8 l'aunuå, nyt vaunuja on 9
kuftnallakin linjalla. 3Bn rrorov?ilit tihenivät 7 minuutista
kierrosaikaa lirjalla

6-7 minuuttiin jå 3Tn 7-8 miruutista

7

nrinuuttiin. Låu-

antÅisin ja sunnultabin kumpikin Iinja hoidetaan 6 vaunullå jå vuorcv:ilit ovat 10 minuuttia niin kuin viirne ilontu-

kin, paitsi liqiala 3T lauåntaisin päiviillä i0-11 minuuttia.
Lirjala 38 ajavat edelleen rrorot lt-19 ja 3T:[å 23-30
sek?i

luuhl€luoro 122.

LINJA 4 ajaa nyt reittå KATAJANOKKÄ - ITUNKKIME.
ML Tahän siis petee oikeastasn sanla låusahdus kuin kolmosen yö. ja päivärcitteihin. Reittimuutos riesi samalla tappotuomiota linjoi e 4Nja 4v,joiden r€itti oli saha kuin uuden
nelos€fl. Nelosta hoidetaå! seiisem:illi vakioworolla (34-

41) ja kolnela ruul,taworolla (124-125). Jos venataan
Katajånokan piiå[ worotiheytt?i arkena keskipäivåIlä, sieltii

linjoittåin:

KÄPYLÄ siiilyi ertis€ltiiin lukuunotta$atta ruuhkå-aikoja, joloin linjåa ei liikeni!öidii.
Ruuhka.aikoha ajetaan ler sijaan lirjaa 1A (EIRA - KJIPYLÄ) miltei seliaisenå kuin se lopetettiin 15.12.1976 (Hakaniemen jå Sturenkadun våLinen osuus flyt siis Kållion kåutta). Linjan l-lA worot ovat l -6 ja 101-103 seki 110.
Valdonoroja on l.isätty yhdelä; lr'loro 6 on siinynyt linjålKAIJPPATORI

oikein äärcstämään - jolloin kolme vakiorroroa liikku%t
hieman arkea hitaammin, 12 rmnuutin \,iilein. Liikenne loppuu lauantaisin kakl@s€lle tyypiliseen aikåån n. klo 15.
Varfia kakkonen ja ruuhkalirja 2A (EIRA - ITÄ-PASILA)
lopetettiir siten floin 8,5 ajowoden j:ilkeen.

ajoi luosn

Yklös€n worov:ilejå on arkisin keskikpåiviillå tihennetty
l2:sta lo:een minuutiiin, mutta pidenl],neen kiefioksen ansiosta ne ovat ruuhka.aikanå hiehan hårvemmat kuin viime
kesånå. Låuantaisin aikståulu ja vuorovålit ovat ennallaan,
ja tutuksi lulleeseen tapåa liikenne 3lkaa kesålauantaisin jo
n. klo 6.

orl pari lähtöå v:ihemmän tundssakuin viime kes:inä. Linjan

4 lroroväLjr ol?r 9 minuutria. kun linjalå 5 p:iisi vaunuun
viim€istään 7 minuutin odottelun jnkeen. Munkkiniem€stä
katsottrnå 9 minuutin ruorcvåli hieman koh€rui palvelutasoa; viime woma vaunut liikkuivat 10 minuutin p:tiisså ton
siståan.
sijs endd ole. Jos joku sattuu näkemään vaunun
Tdölöntorin silmukåssa, voi piää its€åån odnen pekkanå, sil-

Linjaå 5

er

lä vaihdeyhteyksien talda ja linjoj€n reitir huomioon otta€n
silmukan kjiyttö on käytinnössä loppunut 25 woden 6 kuukauden ja 27 päivänjälkeen.

LINJA 6 HIETALAHII

- ARABIA on parhaiten kesuinyr
viime aikojen my e.ryket nitiotielinjåslossa. T;illäkin kertaå se såilyi koskemåttomana, niin ruorov:ileiltiiän kuin .nu.
meroiltaan.

LINJA 2 KAUPPATORI - LINJAT on uutta ja varnasti lyhin HKL:n raitiolinj.. Linjan pituus on våjaat 2,5 km/$.runta- Linjalia köröttelee kolme våkiomoroa (7-9) klrmeren
minuutin v:ilein, ruuhkå-aikana yhdel ruuhkaworon (120)
lisåyklellä påästiiän 8 mnuurin trhtiin. Lauantaisinkin lin.
jålla on liikennettä
asiasta jouduttiin pättlivissä elirdssä

-

RAtTtO 2-1985

LINJA 7 onkin sitten mi€lenkiintoisernpi. Ensinnäkin se pa.
lasi kåtukuvaan jäleen tålvilevon jlilkeen ja uudesti synryneenä. Toiseksi sillä oli alkukesän eli kymmenen ensimrnäis.
tä ajopäivää poikkeusreitti ja vielä pisir .eirri, joka tlKl: a
on koskåan ollut. Sarrlå[a vaihtui kalustokin. Linjå 7 ajoi

51

2.-12.6. nom 10,5 km/suurtå mittaista reittiä ITÄ-FASILA - RUSKEASUO. T:irnä matka on hivener pitempi kuin
wonn. 1977 låkkautettu loN Arabia - Ruskeasuo. T:L'n:in
reitin kienosåika oli kuitenkin huomattavasti pitempi, jopa
puolitoista tuntia loN:n tunria våstaan. Päiv:iliikenteessä tosin liikennevaloj€n ja pys:ihtymisten osuus lisliä tuntuvasti
enemfiä[ aikaa. Seiskan ll'lorct ovat 64-57 jå 74-77 sekå
ruuhkåvuorot 129- 13 l. N:iistä numeroista muistuu mieleen
tilanne ennen 1.10.1980, joDoin seiska oli r€ngaslinjå, jota
kjersi myötäpäiväån 7A (ruorot 64J7) ja vastapäivä:in 78
(7

r-14).

Seiska muuttui 12.6.85 j?illeen Engaslinjaksi, kur HKLn
Lånsi-Påsilå
uusin vajåar 2 km raitiotieosuus ltil-Pasila

-

-

Elåhtafta otettiin kiyttöön. Vaunuissa nåk)? €delleen varn
numero 7, vaikka Dtolppa.aikåtaulut, tuntevåt j:illeen linjat
7A (myötåpäivään) j e 78 (va!tåp:nvän).
Linjaksi on aikatauluun meftitty Rautatientori - Pålila,
jålkimmäinen vielä tismennettyna M€ssukeskus. Li[jafie.kulta ofl siMli kiinnostava, että pysåkkiluettelon puoleUa
(7A) Rautåtieltorin pysäkki on Mikonkadun varella (niinkuin piti:ikin) ja Kaivokadula oleva pys:ikki o.r dm€ltän
)RautatieasemD. Linjan 7B rcitti ei kulje Mikonkatua eikii
siuä ole valtaavaa pysäkkiå. Niinpä Kaivokaduila ol€va pysiikli onkin tiilä linjalla )Råutatientorir (ruotsiksi ))Jåmvägs-

jå 6 sama pysäkki on taas DRåuta.
tieas€mD. Olisikohan oUut liikaå laittåå linjaksi RAUTA.
TIEASEMA - PASILA. El*ä, on}lån Helsingissä myös toinert rautati€as€ma raitiolinj ar vårtella. Sattumoisiin juuri linjallå 7. Sekåannuksen vaara ei kuitenkaan olisi mieleståni
stationeD! !). Linjoila

3 B

s1luri.

Linjan 7 våuflut muuten kiertiivit jatkuvåsti ilnan va$i.
naista )piiätepysäkkib. Kuljettajat sen sijaär vaihtuvat tiuhaan, kiedoksel tai kahden viilein Hakatiernentodllå, myös
iltaruuhkåssa- (HKl:n rcittikarttoihin on tosin Messukeskuks€n pysäkkimerkitty )aikatauluntåsauspaikaks .)

paperit u]laitajaller Näiilä linjoillå ei listan mukaan ole yh.
tään kuljettaiaralastusvaunuå - täss:i suhteessa mentiin vä.
h:in takapåkkia (toisaalta t€oriå j a käytäntö eivät tuinetusrj
pidå yhtä - toim.huom.). Nivelvaunut åjavat 7n lisäksi
nyös l0!ä. Linjat 38.3T ja 4 ajetaån myos päiasiassa saranoilla, mutta ruuhkå-aikaån on joukossa 3Tllä ja 4llayksi
vihJ€åkeltahen kurnmallakin. Linia 8 on kokonåan )pikkunivelterD valtaåma. Erikoisuutena linjala 8 on vuoro 134,
josså - ellei kyseeslii ole kirjoitusvirhe - on vielä rahastajål

YöLIIKENTEEN ailona Lasipalåtsin asemalla ovat ed€I.

leen voimassa Iirjojen 3T ja 4 v:iliset raitiovaunuyhteydet
kJo 23.2s (2'7 l3s),23.4o (29138),23.ss (24139), o.to (211
34), 0.2s (29 l3s), 0.40 (24l38)ja 0.s5 (2?/39). vanhastaan
on ollut myös Hakaniementorilla klo l 15 yhteys linjan 4 jå
38 vuoroila, joista 4 on ajanut hailiin Hämeentieti ja 38
Kållion kauttå. N)'t vuorolla 38 on HTlla huomautuskiiai[
z ilrnån slaviiterä (ilmeisti pigiisi olla viittaus woroon 13),
3Bn rniit?iän vuoroltå ei löydy edes HTn aikaa halireitilti.
Jos joku on &ihän aikaån liikkeellä, kehoitan varaamaan varmuuden woksi taksirdlån yhteyden pettämisen varalta.

HARMSTAJAA kiinnostavat erikoisuudet
si vaihto linjåltå tois€lle k€sken päivän
hiin. Oikeaslåan

-

-

esimerkik-

ovat kiiyneet vä-

sen viih€rnpäen n€ eivät voivat kiiydä, koskå
vaihtoja
Ullåisia
ei ole enää ollenkaan.
HKln vuoroaikåtaulut on iillä kefiaa toimitettu osittain

jontinmoisella tietojen. tåi tekstinkäsittelylaitteen

kiioitti

mella, mikä oo muuttanut niiden ulkonåköä hiukkasel. Esimerkiksi såna )kilvetD on korvattu påljor paremmalla sanalIa injå). Varmaankinjoskus aikaisemmin oli kuljetrajan tä!keää poimia mukamsa oikeat reittikilvet hallista l?lhdetäessä. Nykyisin kilvet
lukuunottånratta sisä- ja sivukilpeä
on korvattu nauhoilla, joista toki saå tarvittavat numerot ja
ki4åimet veivattua €siin.
Uusisså åikatauluissa myös hallieitti on joka kerta erik-

-

-

seer s€lostettu kadunlinittäin, ruuhkaworojen tauluissa
samåt lintajåt vieli hyvässä lykyssä kahteen kertåan. Linjan

LINJA 8 SAIMISAARI - VALLILA muutettiir uuteen uskoon 1.9.1984. Tä11ä kelaåa se jäi muutoksitta. Linjaa ajetaan kuudella vakio- (8 I -86)ja n€lj:ilä ruuhkåruo.ola ( I 14
-116 ja 134). Verrattuna vimekes:iiseen - siis hieman eli
reittiin - liikenne on huomattåvasti tiheämpää. Viime nronna ruuhka-aikaan ajettiin 8-9 minuutin v?il€in, nyt 6-7.
P:iivåIå ja viikorloppuisin worovälit ovat l0 minuuttlå viimelrlotista 12 vastaar.

7 eråiliii woroilla on tippa inl milisyyttåkin kovan asiallisuuden vastapainoksi: halliftitillå on efiissä tauluissa sana
)MANNERHEMINIIE kowattu sånallå DMANSKUDI
Kiertolinjojen uusi åikataulu on harkalampi. DP:tätepysäkkieD ajåt ovat toki selkeät, mutta välipisrajat ovat samassa sårakkee$a, jonka yläpuoleilå on )HT/Lb (Hakaniemi/Låsipalatsi), kun aikabemmin oli kåksi eri saraketta,joi"
hin oli .josuunnan mukaån merkitty joko aika tåi viivå. Nåia

RUSKEASUOjoutui uud€le reitile

ollen seiskån kuljettajan on - luojå paratkoon - tiedetdivå,
mihin suurtaån lähtee [njaa åamulla kieneiem:iän. Tåulut

LINJA 10 KIRURGI

-

Låsipålatsiltå etelåän. Kienosaikadyheni samala noin 15 minuuitiå ja våkioworojen määrä väheni kahdellå. Kymppiä

ajavat

nyt ruorot 92-96 ja ruuhkalrorot 135 s€kä

136.

Vuorov?ilit tihenivät myös hieman viimekesäiseslä.
1UITA HAVAINTOJA AIKATAWUISTA

KALUSTO såilyi eri linjoilla lahes entisell:iän. Linja 7 siirtyi
kuitenkin täydellisesti nivelvaunukantaan. Linjoilla l, lA, 2
ja 6 joutuvat matku*ajåt ed€lleenkin esittämään tarvittavat

ovat kummalåkh linjala såmanlaiset.

Vifteistä ei uusi aikataulujen tuottamismenetelrnä ole
lratijoitåan våpauttanut. Hofimassa on oltava tarkkana kuin
porkkrna. Mainittakoon ässä lopuksi yksi esimelkki: ruo.on 95 halliki on nerkitty lauantaisin VK, joka taJkoittaa
Vaniokyläii. Kertokaa oitjs - siltä va.alta, etlå olisin vååräs.
sä - jos satutte näkemään niv€lnitiovåunun tiht€vän lauanraiaåmuna Vaniokylän hallisra tai huristelevan sinne ajon
päätteeksi såmaixena viikonpäivtu iitana.
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lueteltu kesäaikataulukaudella 2.6.-31.8,85 liikentees6ä olevat.aitiolllkenteen vuorot. AJalla 16.6.-15.8. saattaa ruuhkavuoioja olla poissa liikenteestä
vaikkå ne on luettelossa nainittukin. Tarkemmat tiedot puuttrtat laatlmishetkellä'
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Lähtee Töölöstä
'rvuoro 132:n kalustosta ei tietoa' Vuoro aloitti liikennöimisen 12'6.85.
Saråkkeiden selitys: A = vuoron n:o
B = kalusto (n=ni\.elvaunu, v=vihreä kulj.rah.vaunu)
c = lj.nia(t) ioilla vuoro aiaa
D = vlroron sijoitushalli (poikkeukset E-sarakkeessa)
E = X osoittaa ]iikennöintipäivät
Ruuhkavuoroista vuorot 122 jå 135 (sekä aialla 2.-11.6. ftvös 129 ia l3t) ovat koko
päivän liikenteessä (n.klo 6-18). Vuoro 116 åiaa vain ilta.uuhkassa. vuoro 11O aiaa
aamuruuhkassa rinjoja l-LA ja iltapäivällä liniaa 6.
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PNESS STOP

_ VIIMEHETKEN UU'TISIA
12.6.85

7.6.85
Liins'-Pasilan ensimmäiser rdtiovaunut, haiavaunu 2124 ja
hiomåvaunu : I 18, siivosivr( raileet ååmullr. harjåvaunu en.
simmäis€nä uutterairi rataa, betoniåja åsvalttia harjaten,
sirl€n hiomavaunu paikal tåsoittaen. Koska ltä-Påsilassså ei
vielä ollut yht€ytti muuhun verkostoon, sieltä Liinsi-P$ilaan tuleva raide oli ajeitavå Dvanakarvaån'. TaG vånen
vaunut olikaännelsiyä Töölön hdlilla, minkä jlilkeeo ne

.joivåt takaperin Helsinsinkådun. L. Bra}enkadunja Poivoonkadun kaun! Elåintalhaan.
t 1.6_85

Linjaa T I'ikennöitiin viimeisrään kertåa reitliä Iiii-Palila

Linjaå 7 liikennoilijn puolcerpäivä;in asti poikkeusreirliä

Käp],Iä Haka.iemi - Rautålicnlori

-

Ruskeåsuo- Raura-

Iamminiien pysäkihä ltå-Påsilaan liikennöi bussi 7X.
Yiporrn€stari Ilalkjven vihittyä Asemåpäällikönkådun sillsn
aleniin linjaa 7 liikennöidä reitillä Råutaticntori - !a,,;.
(Messukeskut. Linjan 7,'A, €nsimmäincn vaunu oli 85 mo.
rossa 67ja 7,B,vaunu 82 norossa 77.
Uudet pys:ikit ovat: Palilan asema (Ratåpihantie; 7)Å,),
Esrerinportti (Pasilånkatu), Kyllikinportti (KyUikinpodr'),
MåjslI"atinrori (Påsilånraitio), Palkkatilanporui (Pasilanrailro), Flåinrårha (Veturitie).

-

n

:i;l

l;l

#*^'

.å,å$l

4.5.85
S€urainme

jäi€sti

yhdessri Museorautårieyhdistyksen kanssa

retken Vairnetin Tampereen lehlaalleja Kyro Oy:n tehtåal.
le Kyröskoskelle.
Relkeläjsiä oli peräti 61, joista lolin laltaosa museorautåtieläisiä.
Tampereen asemalra ajoimme h€nkilojunalla 100 Valmetin
lehtaalle. Juna läht' klo 9.05 ja kalustona oli Dm 7 4129.
T€hlaalla näimm€ nrll 89:n liihes valmiina, 90:n ulkopuoli.
sesri melkein valmiini sekä 9lBfl jo muoroutun:assa. 89 ja
90 oli jo rnaalanu va!eihinsä. Muusra kiskokalustolta oli
nähtävänä VR:n uusi Dr l6 2801.

aalTto 2-1945

--

Vålmelin tehtaål ta j atkoimme A. Suojärvikyn linjå-åutolla
nro l5 Kyröskoskelle. Kuljeltajamme esitteli nähtävyyksiå
sekå meno- etti paluumstkån aikara. Monet seurueemme
jäsener ihastelival kuljeuajan låajoja tieroja elämän €r'lloil.
1å samoin kuin hänen mielipiteilään niistri.
Kyröskoskellå näimme Kyro OyJl sähköverud Ykkosen lol
minna$å. Vetu.i 2 oli korjattavana. Sade ehkä hieman hdir.
iasi, murla siila piitråmåtla seurueemme vaels' Fitkin fträ.
Unjaa. Onnekkaimmåt påäsivär radan roisena paiainir propsin laslauspajkaita rakaisin iehlaalle sähkö!elunn kyydissa
Joukkomnrc oli takaisjn Tampereen rautarieas!nrall! noitr
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