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Arhstoå lock våt ticdultdutja lainsuratht hoit6r rtklton'
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Kdrslkuvalon the cotet :
EKL 221 lidaAa 9 ohtttarasn Elan on Silt(',zr.n tavqt
taba" Kdipion yuonna 1950 ealt rlstal,a mooftorlva u hta-
lut l@kdoke st.n tllmekhnpdnn la tlten lfhyttkdislmltdn

HKL natot tam 221 apqoaching the Hakanleni lmctlot .
Butlt by Katplo ln 1950, thb cdr belonged to the bst, ad
hence th. rnost shott-lieed, batch of foutwh.ekB in Hel'
sflH
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19781 1,2,4
1979: 1,2, 3,4
1980: 1. 2,3
l98l: 1, 2, 3, 4
'1982: 1,2,3,4
1983: 1, 2, 3,4
19841 1,2.3,4

Tilåuks.r SRS:n ponbllnotllln kluttr; hint. 5 mk nurm.
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Johduto. Råitlovaunua kåytcttii! lilkcnncviilinccnÅ cn-
simmäil.'l kcrr tod€nnäköisdti 1879, joloin Wern.rvon
Sicmcnl avssi ylcis6ll. ghtöist.tyr .edån,jonkr h:in oll n-
kcnNttanut B.diirin tcollisuusnåytrdyyn.

Ratå oli ainorrtårn 300 mct.iå pitkå jå juna.o, jokå koos
tui 3 hv tchoi.eitr vctu.i.stå sckå kolhcata malkustajavru-
nustr, måhtui våin 18 md&ustrju, fiutta tiisul vähåpåtöi.cs-

tii f.itoklest! on kchittnyt ltkcnncvcrkko, jokE 50 vuottr
nryöhcrnmh sivulr usrimpir iuurir k.upuntcjs ja Daitå.

Suomcasr rvåttiin .nsitlmåinan såhlökå'.ttölrcrl r.itio-
d. 4. syyskuutå 1900, joUoin otcttiin kåyttöön yksitritci"
ntn linjs Ruulds - t{ictalahti.

Kåhdeksn wotlt myöhcrEnin, 22. jorrlukuutr 1908,
qt ttiil Turuo såhtördtlotLt Iikcntccs.cn,Jasykrylå l9l2
kåyndstyi siihkörddovd$ulilkcnn. Viipurissa-

H.ldngin je Turutl såhkördtiotclå oliv.t kuitcnlda cdcl-
låncct harosrÅitloti.t jr omtdbusyritylc€t.

Turur kuanial(si mriDlttrkoon, sitii sicllå ottdjn ylei-
rccn l(3yttöön Suonrco cr8imrlåiDcr hcvo$aidoti.. Llnjå
Suuri Hiimccnkåtu - AuEo i tr-Vrrvintod-Lirns,jon.
ka piluus oli 3100 m, svåttiir 4. toukokuutr 1890. Liaiss
liik€nnöiiiln åluki klhdcla veltru&, jotsr oli tflrs 22 mat-
h[tsjdlc, mutts jo 15. toukokuuts vsonui.n ndfuå lis:tåa.
tyi viit€cn. Radrn Eldcl.reyr oli 1,435 14 V&rnut kulkivrt
l0 minuutin rtdeln, js v.tovoinrksi t.rdfdin 30 iavostr.
Aiomsk$ oli ls.prnniå mdkdt!" Rltdod.ldto! hrulul
lspårvågtrkticbol.glt i Äbo) -nlrniEllc yhtiöll!, jok rdde
ticn li!:ikri yllåpiti ko€luontoist! omr busliikcnncttå dlllu
Vdelntod - Rubsalo. Kokcil! j.tkui kuitcnkis vrin k tän
1890.

Rritiovarnulllkcfticttiikiiiin ei pystldty jstkmårn kovln
pilki*h,Se lakklutctdin kokonåån jo 3l.lokrkuuls 1892

- nlin ilrnoitettiin - vaikcidcn lumicateidcn lcurlulscns-
Tåltå pålitulå ct 

'rlPåin 
Tunrrtå puuttuivat tyystisjulkis€t

liikcnncdlln.t h$ne. !åhköraitioticliikcmc *åynrirtjd
1908.

Hctrilrgh .dtiotiet, Hckingin hcvocrdtiovåunuliik nno

kÄynnitM hicman rnyöhcmmin kuin Tunrn, eli 21. kcsåkuu'

t! 189t, jololn linjit Pttkå silts - Sömliincn sckå KdrPPr'

tod - Kålvopuisto, yht€lspituudcltåan 2.320 rnctdå' $r.t-
tiin ylcis.llc llikcntccue. Våunut kulkivat l0 mirluuth vå'

lein.
Nykyiliin on hyvin vaik.la kåsituiå, kuinka rn€rkittäd

tänå yritys oli ja mit.n påljon litkcrm€yhteydd paranivat'

On kultenkin helppo huomåta, loinkå pitkji hårppåus €tectr-

påin oli, kun sjåteUaån, ctrå yritys korvasi vanian )Omni'
busyhtiön), joka aloitti 14. måalbkuutå 1888 onudbuslii'

kcnt€en linjallå Kaivopuisto - Töölö. Omoibusvåunut lii'
kenndivät 30 minuu[n rdlcin.
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Suomon raitiotist onnon vuott! 1930

G. Idst,öm

Omnibusyhtiöq jonkå yhtiöjårjc.rtys vahvbtcttiin 25.

mårnskuuts 1887, kåynnistivåt hcnat Jull$ Tållb€rB, K
H. Rcnlund, U. Pslftu jå P. E. Fåtlårdcr, joistå viimekd

m&inittu tolfii yhtiön toimitujohtajsna kunne! 9. huhti-
kuuta 1888 pidrtty yhtiökokous nimitli A. W, Lindfotsil
roinitusjohtaFkd.

Osakcpååomr oll 10.000 mark!€8.
Osakka.t hsveitsivrt sang€n pi n, .ftå osåkaPåaomr oll

liiar picni cilii iiihålnc'r orrdbu6llikcDne pystynyt tyydyt.
tiimjiån yl€isön taecit!. Tår i kÄy cdttåjn hyvi! iltni 22.

huhtikuut! 1890 piiivåt'rtå johtokuden pöytlld4tst!, jos.

så tod€ta& ksukonåköb.sd: *un johtokuntå krt6oo' .ttå
nykyitren omnibusjätjcatclrnå cl olc yhtiön tukoitusPadå
vaslaava, pååtcttiil heti ryhtyÄ vellnistelernaltl 6ittymist!
hevowetoisiin njtiotclldn, rnutte sanaltr od kilnnit.ttåtå
liitfiirålti huomiota tiihcn, .ttå senoilla !.doillr voidaan

tulcvaisuud.ssl käytlö såhtöå voirnanlåht€.d) T44..[i.
ncn vaLdstelu oli yhtiön muutlttnin n ))Hehi!8ia Rdtiotie-
j. Onnibusosålcyhtiitkb. Tåtå tlrkoittrvs yhdöJåricstyk'

sen muutos hyvåksyttiifl 7, hcltrdtuut{ 1890, j. rrmslh o!&
kepåiiornsn suuruudcksi p{åtctdin 75.000 mr*k4 ioke
void!ån myöhduntn noits 1.500,000 mrtkkdo. Sdnrlla
miiåtåttiin, ctui råhintåA{r !.500 dåkctta, joks vutsr kol.
mcnsådåntuhrmcn ms*rn oirkapliåomss, on mrrllttåld
cnncn kuin yhtiö vol rloitt s rsitiorLllikcntc.n.

Ltikennc kiiynaitM, tdi! kuin sicmtnin fleltitdi!, won.
nå 1891 js sujul s.rnrn flrodcn kcrlomuklal mukt n ryllät-
tåvån hyvln, si ä msrkultsjållik?Dt cn tulot olivlt måtk,
202,176:80, vaikta likc slkoi v.!tr 21. kcaåkuuttr K.rto-
muks.ss. kiinnit tåån cdtyisd huomiot lotnelstr tulok
s€en vclrattutla cd.lllsan vuodcn omnibusliikentcs€an, jon-
kr kcskimåii!åjslt påieitdiisrt nrlot oltvst våln 27962 muk
kla. M€lko huomåttrvstr 24.61731 m!.kån wodvoitoct!
hupcni kuitsnl(irl 14.766:58 markksr omdbusvauflrjcn lt,
hennytstin 3.kå 3.459 mad*ra ktwttyjcn krtujcn r.trtöi-
ldn. Yhtiön oli lhliksi våh.nncttld ornaisuudco kulumi!!3-
ta 6.446:6 I rnarkksr jr v&enn.ttåvil piiöomsltr 6000 mark-
kaa, jokå vastasi rcstcttua obligaltiolalnså, jotcn wodvoil-
to muuttui 6.054:88 m..krn trppioksl.

Måtk$tåjis oli wodcn aikane 1392.339, siomaks! olt
I 5 penniä, ja vrunukslustoon kuului I 5 umpinristt vsutlus,
4 åvovåunuå sekä 14 onrnibusvrunuå.

Vaunut toinitti Scrndit, RrndeB kappslehinta.n 2.81C

kruunua c.i.f Hclsinki. Jokabcssa vaurussa oli 12 ittumr-jl
10 seisomapaikkaa-

Raid€v€rkoston pituus oli vuod€n våihte€ssa 8.486 mct'
riå jå sc rak€nnetliin nrotsslairen iffinöörin H. Halberstådt'
in johdollaj työt käynnistyivät 8. syyskuutå 1890. Unjån
Sömåind - Lapinlahdenkatu raid€pituus oli 4.782 met.iä



jÄ linjån Töölö - Kaivopuisto 3.674 mctriä yksiraiteisb ra'

taå. Kumrnållakin linjalla oli tårp€cllisct siwutusraiteet 10

minuutin liikcnncttä vancn.
Hcvosråitlotieliikenre jåtkli ruurcmmitta muutoksrtta ja

vaihtclcvasti rncncstyen wotcen 1900, jolloin voitiin toicut'
taå pitkiåikaincn suunnitelma h€v6t€n korvaanis€st så,h'

köllä. Raidcverkkoå olt såmåIa tÄyd€nretty uusilå linjoiUå
jå s.n laajuus, kun hcvosistå oli luowttu kokonaun, elt 21.
lokåkuutå 1901, oli 13.091 metriä yksinkertåistå .aid€tta,

Toim€npite.t Fnrsoivat 10, manaskuuta 1898 Ptdctyn
ylirn:iliräiscn yhtiökokouks.n dliitöksiin, joidcr mukåå!
uusia li'l.ioja rek.rnctåan, kiiyttövoimaksi otetllll slihtö jå

os.kepääornaå llgtjiån ts.joåmålh merkittÄväksi 2.500 uut'
ta osakettå å 20O mr*kaå kuFsiin 240. Kiinnostul oli kui'
tcnkin niin laåjaå, että osåkkeita mcrkrttiin 6.000.

Sakåldncn yritys Acti.n4es€llschafl Elektdciuisw.rkc
(vom. O. L Kummcr) toimirti siihkölaitteet, joihin sis:Utvi

myös Sillas.arcco sljoitcttu voitra-åsema (s.n paikålla on
nykyäån Arlnarl tålo), Voima-åsem.n toindnta siittyi Rii'
tiotieyhtiön våsturile l. loksluuta 1901.

31. joulukuuts l9@, kun Raitiotieyhtiö oli koko wo.
dcn kåyttjinyt pclkåstäin s:ihlöå ldyttövoimatu, vaunus'

toon kuului 35 mootlor- je S pc6vaunua. Raidev.*oston
pituus 13.091 metdå j.&sutt l puolcstad 3cullrvrldi
Töölö - (aivopui3to " ,....3.752In 6ä
Sömäinen - MådsrLtn . . . . .1.213 

'l:tc1'lÅLiisånkatu - Låpi. åhdcntåtu . . . . . . . , . . 2.066 mctriä
Tulot olivat 437.950:84 lllarkkae, matkustajiå kuljclct'

tiin 3.100.186 j s våunukilomct"jå k rtyi 1.491r35.
Nettovoitto oli 27.95698 ma*kaå, kun osskcPåäom.

oli 1.250.000 m0.rkkå.t. Kuståruuks.t olivat wunukilotnct.
riä kohti 28,10 pcrudåj. tulot 29,3 pe da.

Kun liikcnne oli kåsvsnut edellli mrinittrun låljuut€cn
ja johtokunnan puhcenjohtsja, kamreeri O. Th. Widcdroln,
joka oli myös va3tdunrt ioimtttrsjohtsjrn tchtävisti, et rnåI
ehtinyt hoitra tehtihä riittåvän tchokksrsti, iffinööd H.
Koktor vslirtiin 8. .lokuute 1901 yhtiöo toirnitusiohtrjaksi.

Yhtiö toivoi, dtä siirtymincn såbtökiiyttöii'n lMiri rlido-
teiden suosiotå. Piån kiivi kuitcnlin ilmi, cttii oli vicli{ .t'Is
oikcutettu vaatimus, joks olisi Uiytctuvii, cli ruotodilin ly-
hcnämhcn l0 minuutistå 5 minuuttiin.

Tånti oli kuitcnkin måhdollists vötå, km lhjlsto oli
muuteFu kåtsiraiteb.kri. lnsifl ööri Custaf Sour.ndor, joka
oli 1906 vå.littu toimitusjohtajaki Kolstcrin erothtr"jatkoi
ratav.rkoston nykFikaistÄniscn vslmistcluj.. Icskust.lun
aih€cna ci ollut yksinomao kåk6iråitei$us, vtrtl myös reit-
timuutoksct sckÄ siiltyminen I metlin råidelcvcyddtå mrn.
nrmadls kiiytcttivliån n*, rcrm$liråld.levcytcm (1,435
m) tai veltionrautat.idcn raid.lcvcytcen (1,524 m).

Kcskustclu johti siihel|, ctti våstcräsilaben Allmåinr
Svenska Eleklriska Alliebolaget .yhtiön ksnssa sovittii[ 26.
måaiiskuut! 1908 rataverkoston muuttamisest. ja kr.l(sinr-
teiitåmis€stå, mutta rrideleveys säilyi valitettavasti muuttu.
måltomana, cli I metrinä.

Osakepäåomaå oli hieman aiemmin - 22. darråskuutå
1907 pidetyn yhtiökokouksen päåtöksestå - nost.rtu
625.000 mrrkålla yhteens:i 1.875.000 må.kkaån. Raiteiston
muutostyöt 3lkoivat 6. roukokuura 1908 ja vrlmistuivåt 28.
lokakuutå 1909. Yhtiön monivuotinen johtokuffian jäseo,

kauppiss Kai Herman Renlund ei kujtenkaan saanut olla to-
dbtarnasså !:itä tiabuu(a. sillä hän kuoli 18. helrnikuuta
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1908. Johtokunnar muistosrnojen muk&n R.r und r€i
vaio tårkÅstcllut yritysä liikerniehen toituncclla silmålli"
våån .nnen kaikk€a hdusi, eatii lvöt tehdän kaupungh r!.
volle sopivålla tavalla.,

Muutokset ja uudjsralennuk!€t eivät nim€kikiän muut-
tåneel råtav€rkoston pituutla, muttr reitit muuttuivat. uu.
te.n verkostooo, jokå muodostaa nykyiscn .rngon, kuului,

l) L. Vicrtotieltä (nykyircn Tliuntie) Ruusuksts pitktn
L. H€ikin., Aleksantcrin. ja Unioninkstuja, Ksupprtorja,
Saun&, T€htaån-, låivurir!-, Frcdrikin- ja l. Robcninkstuje,
Erottajaa,L. Heikin-, Aleksanterin-, Hakasalm€rkåluja (nyk.
Kcskuskatu), Rautåtientorie, Pitk&jsihaa jå Hämeenkatue
2 e linjale.

2) I. Vi.notieltå (ryk. Håmcentic) Surutlomi.n kallion
luotå pitkin Pitkaisiltår, Unionin., Liisån-, Nikohin., Alck-
sant€rin- jå Uniooinkatuja, Kauppstoris, L:insintrtå! Sorns.
kadull€.

3) Hi€talåhd4ta 9i1kin Boulcvatdin-, L. Heikin., Ä.lcksn-
rerin-, Unionin-, P. Bpl.mdin- js K.nåvrkrtua L. Sstlrne'
kadulle.

4) Llpinlahdenkadultå pitkin Ecdkin-, Ann!n., Vladihi-
rin. (nyk. Kel.vankåtu), AlcksåIrt.rin., Hs&alrtmcolatuja
(nyk. K.skurkatu), Råutåti.ntolia, Vilhon ja Uniodnkåtu-
jå, Pitkåäsilts. (yksirait.incn) js Siltåsaalcnkåtus 2ll€ lin-
jdle.

Linjasto! kokonrirpituus oli 12.721 mctdå krkroisrai-
detta.

Kaksi.aiteiståmisclla ja sen m.hdoUbhrnålle 5 minuutin
worovålillå oli s€lvä vaikutus malkuståjåmlläliin: vuoma
1908 mrtkuståjis oli 5.094.500, vuoruts 1909 mäå oli ka5-

vånut 6.33?.700:a&, ja wonna 1910, joUoin liikenflctg oll
haioitettu koko woden tåyd.ssä laåjuude$d, 7.693900
henkilöön.

Viim€ksi mainittunå \uonne vaunusto koostui 55 moot-
torivsunut4 7 umpilais€rtå js l0 åvopcdvaunustr.

Liikent cn myöhcmmåsdi kchrtyk!$tå mEinittakoon, ct-
tii Pitkiin sille u $mincn kivirakcntcis€ksi vuosinr 1911-
l9l2 tcki msldolis.ki ottrs 5. marEskuutå 1912 käyttöön
sillan yli johtåva kltsoisraide. Kaupungin r.htoimikaned
tlrjouoi 22. clokuuta 1912 ostatnaan yhtiön koko omairuu-
den. Tåious hylåttiin l. lokalouta pidetyseii ylimiiäliiiscieii
yhliökokouksesse, mutu kåupunki hsnkki kuitelkin jo
wonnc l9l3 yhtiön dakc-€&rnmistön håltuuns. ostamalla

osakkeita ykiq,,isilci osskkåilta.
Näiden hankintojen jålkeen kåupurki p,iåsi nääriiiknään

yhtiön toimirmssta. T:imii kävi 3luk5i ilmi låhinnå siltii, €ttå
kaupun8invaltu$to hyvåksyi rajtciston muutostöitji koske-
våån sopimuksecn (päivärty 12.2.1908) liitt).vån lisåsopi
muksen, joka oli voimåssa 18. k.säkuutå 1913 åsti. Lisiiso-
pimukscsså dääräitijn csimerkiksi, ettt krikH råitioliikcn-
t€en lårvits€ma sähköen€rgia on ostettava kruPungin såhkö-
laitoks€lta. Lisäksi todcltiin, etili verkostoa on åjån mittåån
laåjennettaea uusilla linjoilla, jotka ryydyttåvåt uusi€n kau-
punginosi€n liikennetarp€el.

Tamirfl sopirnuken perusreellå yhliön oman voima'k.
mån toiminta loppui 5- kesäkuuta 1914, rnutta toisåalta
kiynnistyi vilkas rådanråkenflustoiminta, joka tosin keskey.
tyi €nsimmäisen manilmansodan aikånÄ måteriaalin Puuttee-
s€en. Niinpä råtaverkoston pituus kasvoiwoden l9l3 13,8

km;stii woden 1914 17.5 km:iin. mutta v'lod.str l914 wo.
teen 1923 vain 19,6 km:iin.
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Tänä aikana, €li l. helmikuute 1919, insinööri Sounnd.r
crcsi toimitusjohtåjån tlh&lvåstii,ja hänen scutaajald.en tull
,inå artiklelin kirjoittajr G. Idltröm.

Vuoden 1923 jiilkecn rstaverkon vuotuin€n klsvu oli 1,5

-2 km krtsoisnid€ttå, ja \uod€n 1928 lopulla wlkoston
pituus oli 30,58 km kaksoisraid.ttå. Ed€[ä mainittuuo lu.
kuun .iväi ri.iilly AB M. C. Steniuks€n wonna l9l4 rakcn.
tårnsa yksirailcis€t Munkldni€m.n jå Hrågan råiaiotiet, joiden
pituus oli 5.420 n€triå, eiki Kulosååren nitioti€yhtiön
flronnå l9l0 rskcnnuttama3.100 met.in yksiraitcin€n råt,
joka johtå! Kul$å.ren huvilalaupunkiin. Munktiniemcn j.
H!å8ån råilioti€r liitettiln Reitiorie- ja Omnibus Gal(cyh-
tiön v€rkkoon l. tånhikuutr l927,ja Kulosas€n lirja l.
ka*ikuuta 1928.

Alkupcfiiincn toimilups mäådtteli qiomakslrn €dtltiliin
15 pcnnik5i, mutta s. nousi lotavuosina ja råuhsnteoo jä1-

keen, kun rahan rrvo heikleni. Niinpä ajomaksu nousi vuon-
nå l9I7 15 pstli 25 pjin, j! al€nnettu måksu nousi 12 l/2
p:sti 20 pjin, Vuoflna l9l9 p.irsmåks! nostcttiin 30 piin
j! ål.nnu$nåk$ 25 p iir, muttå scnlruvå korotus oll ttpccn
jo 18. huhtikuuts 1920, jolloi! p.rusmallu nousi 55 p:iin
jr al.nnu$naku 50 plin. lliimä hlnnat.ouvat voltnålså 12.
joulukuutr l92l ard, joloin p.rulmaksu ko.otcttiin 75 P:
iin ja alcnnunnlk$ 66 2/3 pjir. vuoden 1922 tt 106 oU tdin
hyvt, .tu ajomåk$l al€nmrs katsottiin aihlclliackd, ja !å-
mä patrtiinlil toimccrl 15. huhtikuutå 1923, jolloin ålcnNs-
Iipun hinta laski 62 1/2 pcnniir. Tilamc så yl hydlnå kui-
renlin vsin 16:.enk$äkuutå 1926,jolloin pcnrrnåLnt nou.
si I mr*ksan jr ålcnnusrnekru pEleutui aicmrdtr p.dtyksi
66 2/3 pjksi, NyMsin votnisls olevs tekss otettiin kåyt.
töön 2?. k!5Äkuuta 1927. P€ru$nåtsu siiilyi I m.rktrm,
muttr alcanustrklr nousr 71 3n pjin sånelt, kutl KiiPylån
jr Anbiån linjoilr .ienmin petltty 62 ll2 p:r licir.*ru
poirtcttiirl.

Vlunutyypit ovrt nakil muutnrneet huomrtlavlld wo-
5ien mitteln. Vuodcn l90l såhkövlunubr! oli 16 i6turnr.
je 14 s.Lotnsprik*lA, js moottorien &ho oli 2 x 18 hv.
Vuonns 1908 pliktoja oU 20 istujdle ja lt &l$jdl.. Moot.
torit€ho oll alunp.rin 2 x 25 hv, mutts lgll-vuodcn tyy"
pissii silå oli lisiitty 2 x 30 hv;rsn, jottå pcrävlunurco sikårn.
saårna.iunåvrstuks.n 1isäy3 srstiin kumottu..

Vuo6i 1920 oU merkkivuosi, silä siloin otcttiin ldyttöön
tjt'rin uusi vaurutynpi, nk. amerikkaleincn. Ccn r.l ELc-
tric Companyn toimittamisaa vaunuisså on tåysin umpinrilet
vaunusillal, jotka muodoståvst vaunun kcskidån krnssa yh-
teniibcn suljetun tilan, kun taas vanhoissa våunuis$ on ko-
konrån tri o6ittain åvoimct wunusillat, jotka on crctcttu
kodn pilÄoslsts. Uusiss. våunuisså on sjtå påilri psin iltnz.
toimin.n ja.nrhitos js ovilaitt€isto, joks tolrnii joko kiidn
l3i princilmalh. Iltuimct ovat poikittåil, knn tåls vsJlhoksr
vaunuisså ne ovat pitkittåin. Paikkoj€l, €ritginkin s!isom..
paikkojcn, määrå otl myös huomåttavasti lisliåntynyt; nusis'
så våunuissa on 47 paikasta 26 tarkoitettu s.lsojillc. Amc-
rikkdrjst.n vaunujcn moottoriteho oli ålunperin 2 x 36 hv,

mutta sitä on sittemin lisätty, jöten sc on nykyi*i! sama

kuin wonna 1928 )ASEA, toirnittamien vaunujcn 2 x 56
hv.

Pcrävaunujen paikrkamåårå on nyits lisiiäntynyt 44rtå
(1916) 53:een (1928). Uudet vaunut ovåi tyypiltiiån.mc'
likkalaisiå. jå niisså on paineilmaiouniset ov€t sckji jarnrt.
Pedvaunuilså, samoin kuin mootlorivaunuissr, on sitå psitsl
käsijarru jå sähköjar!u.
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llcrtclcmmc jäljempiinå joitakin tictojr, joista kiy ilfti,
kuinka liikenn€ on kehittynyt wod.sta 1910, jolloin kaksi
råitcinel linjasto oli kiytöss:l koko kertomusvuoden, vuo-
t..n 1928:

19l0
Mrtkuståjia
Vaunukilometrejä
Tulot mk
Ajomaksu Penniå
Måtkustsjir/vaunukm
Rltavcrkko km
Moottori(/Pcråv.

rg28
Måtkuståjiå
Våunuklorncttcjä
Tulot nk
Ajomaksu pemiä
Måtkustajia/våunukm
Rataverkko km
Mv/pv

7.693.926
2.636.164
r.206.213
t5 at2tl?

t2,7
5slr7

62.689.020
8.880.143
49.6t9.965
L00a7t 311

6,75
30,58
r48l126

Torun ditioti.t Johdånnqsa mdnitun €$irnmåis€n rai-

tioti.n alullepanijå oli kr€ivi Aug C: son Armfclt,jollc kau-
punginvaltuusto myö i 13. kesjikuuta 1889luvan rakentsa
hcvdråitioteitå ja hlrjoittar dillä liikcnnetul Turull ka!.
puqin slu.e[å- Uikcmclupa iiirFttiin brkoitustå vanell
p€rustetu o )Spånågsalxi.bolrgpt i Åbo) -yhtiöIe, jonkå
yhtiöiåi.styks$ Keisrri[ha s€rEstti våhvkti 18. lokakuu-
ta 1889. Ntjn kuin sirmmh mai.itdin, h*osrsitioticliiken-
ne joudutdin valitcttrvrsti ls*suttsniån jo 31. lokskuuta
t492.

Turun raitiot.id.n histoliårn kirjoit ttiin uud lchti, kun
TukhoLnassa toisrivsll. yhtiöllc Elcktriska Ardlebolågct
A. E. C. myöon.rdln lups pcrurtrs !åhkölaitoa j. nitiod..
Toimilupa siircttiir &k.ttåin p.osr.tullc yhtiölc rEl.ktrt-
citctsvcrl Äbo Alticngcscllsahaft, Bldi . Yhtiö doini kii-
kotus9öt 15. toukokuutå 1908 jå nc vriJnistuivat såmån

luod€r joulukuun 22., joloin kåytös{ oli 1 rutrin lc}yi-
nen ykilaiteincn råilverkko, pituudcllasn 7,77 km.

Vauouka.lustoon kuulul alunp.dn 1l siihkömootto.ivau-
nua, mutta måårå on sitlcrnmin krsvånut 15 moottorivau-
nuun ja 6 pcråveunuun. Moottorivqunuirså on 18 istums-ja
14 seisomåpaikkra, pcåvsunuirså on tilaå 24 istujålleja 18

s€isojållc. Moottodvaunubtr on 13 IASEAID vajnistamia
ja kåksi on valrnisteflrt Norddcutschc W.ggonfabrik, Brc-
m€n. PcrävrunuiovetTirnrn RÄutåt€ollisuud€fl wlniståmia.

Lirjasto ci ole tåhän meort€sså juurikaan muuttunut. Tu.
run kaupurlgin tcknistcn laitostcn johtokunla on kuitenlon
låstinut ehdotuksenvcrkostonmuut&Jnbck3i kåksiråiEir€k.
si, jolloin såmallr on tr.koitus muutlaa Linnanksdun linjåa,
joka on kaikleln vilkkaimmin liikcnnöity. Kåupunginval-
tuusto hyvåksyi ehdotukscn 20. kesäkuuta 1929, muttå sitä

ei ole toiståiseksi totctutGttu.

Nykyis€t reittikadut: Unnentie Kånava.atmassa, Linnan'
katu, Kauppiaan-, Eerikin. ja Aninkåntenkadut, Tuomio-
kirkkotori, Suuri H:irneenkatu, Aurå., Yliopiston., Hurnalls'
ton- ja Ratapihankadut seki Puistokatu. Linjå liitryy Puisto'
k.dun jå Linnankadun rist€yksrssii edellä mainittuun råitec'
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Liikenn€tti harjoit€tå$ cdeltå mainituillå våutruilla, jot'
ka kulkcvat 7 l/2 ninuutin vålein. Konduktöörejä ci ol€,
varn kulj€ttajå perii ajomaksun h€ti, kun måtkustaja nous€e

Tåkrå on ollut muuttumaton 16sta kesåkuuta 1922; åjo-

mrklu on 50 pendiä enn€n klo 9 jå sen j:ilkeen I markkå.
Alcnnuspol€tteja m'?diiiin 6 kappaletta 5 mårkan hinta.sn,
ja lis:iksi yleisölle myyd:iän kuukausn s€kä luosikortleja,
Vuonna 1928 myytiin 5l wdikorttia,joiden ksPpalchinta
on 800 markkåa.

Vuonna 1928 matkuståjia oli 3.635.632, v.unukilomet-
rcjä kertyi 783336, matkuståjiå oli vaunukilom.tdä kohti
4,6 ia tulot våunukilom€rriå kohti mk 3:72,

Råidotic, jokr liittyy såhkölaitokeen, siirtyi Turun kåu-
pungin haltuun nronna 1919. Teknisten laitostenjohtaja orl
insinööri Hmnes Lindström, jonka apulåinen, in$nööri Al-
tån Henriksson on cnsisijaisesti våstrnnut aaitlol.btä.

Viipurin raitiotict. Viipurin r.itiotieliikennettå hårjoi4aa
Dwiipurin Såhkölaitos ja Råitiotieo .nimincn yhtiö. Yhtiö
k;iytti vielä vanhar nimeåän DOas och Bektncitcts Aktiebo-
låget f. d. Paul wahl & Co). kun s€ osti wonna l9l9 rartio-
ticlaitoksen sekå såhkölaitokaen alkuperåiselU orniståjalta,
Allg€mcine Elekuicilä13 Gesellschåfr A. E. GlUi.

Ennen tätä kauppaå A. E. C. oli io rarjonnut omaisuut-
iåan Viipurin kåupungin lunastetavaksi, mutta kaupunSin-
våltuusao ei hy!åksynyt tarjousta.
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. Ensimmäiset råitiotielinjat rak€nnutti vrimeksi mÅinittu
yhtiö, joka oU wonna l9l0 saånut k.upunginvåltuustolta
luvan pcrustaa nykyaikais€n *ihlölailoksen, kunhrn yhtiö
sitoutuu såmållå rik€ntamåån kolme såhköråitiotictä, eli

T\rrun sillåld Papulaan, rautåtie$ernalla Kolikkoirmåkcen
sekå Turun sillaltå Neitsytnicmcen.

Linjdt åvattiin cdcllä måinitusså jä4.styk!€$Ä sryr. ja lo-
kuusså 1912. N€ uråkoi Allmånnr Svenske Elektriskt Ak_

tiebolåget.ja yksiråiteis€n verkon yhtcilPituus oll 9.554 m.

Ilmajohdot aseffi A, E, C. Unjoja liikcnnöitiin 12 rnootto-
. rivaunuUa ja 4 pcdvåunula, Vaunujen moottodt€ho o[ 2
x 35 hv.

Måailmaosodån aikana laitokset tåkåvarikoitiln, s,llll nii-
d.n k.tsortiin ol€van vihollisvsllsn omaisuutta. Osittain tiis.

ti syysu ja drittai'l mat€riåålien puutte€n vuoki ve*ostoa
s!årettiin låajentar s€uruvån kcrran vasta wonna 1922, jol.
loin lrkenneuiin 3 kilometriå pilkji linja rruted.asemåltå
pitkio Repolm- jo Pictarinkatujå sekå Pictarin melntictå
Ristimäen hauteusmsålle,

Tohan huomrttÄva lååjcnnus råkcnnettiin vuonna 1926,
jolloin (olikkoinmiicn linjåå jatkcttiin 132 k omctriå Ta-

likk.lån kylään Våltakrdun js Uud€nl€dun kulrnaån.

Kun linrastor olt tiuå tavoin leaienncttu ja muutettu osit-
rain kaksnaitcfu.ksi, vcrkorton pituus oli wodcn 1929 lo-
puss. 17.672 rdctriä yksinkcrtaista raidctta.

Råideleveys on I mctri.
Vaunusto on wosicn rnittå& lisäåntynyt; siihen kuuluu

nykyiiån l8 moottodveunue, 15 p.åvåunuå, I hinausvaunu
ja 2 siihkökiiyttöistå lumisuri!"

dkup€!åin€n ajomaksu oll 15 peniiÄ, jok6 alcni 12 l/2
pcnniin ost€ttåessa 8 lippur. S€ on vuorieir k luassa kuit€n-
kin muuttunut sitä mukaa kuin nlu'l alvo oll kikerut, ja
nykyii:in nåksu on I mlrkka tai 80 p€nniå, kun ostetåan 5
lippus kcnallrrn.

Viim. vu6inå Viipurin raitioticl ovat ti€tt{våsti jouo-
n.ct kllpåilemaån voimekkerrti linja-.utoj.n kår$sa, koskr
kaupungin meirtrååtln sanotrrn myöngnean toimilupia au-
tobulsilinjoiu€, joidh r€itit ldlpaildrt suors& leitiovauru-
jcn kanssr, mutta bussicn €i trrvits€ rcudåttsa kiinteää aika-
tåulua, mirti niille on ctua,

Yhtiön toimitusjohtajs, i.Einööri Euger L3ndsdorff on
luowt$nut seu.ååvåttiedot,jotka åntewt kåsityks.n raitio-
tieliikentcen kåswste j3 muutoksfuta:

Vuosi Matkuståjat Tulot Våunukm Mv Pv

l9l3 1,931.1a2 255,183142 543.399 ll 3
L9l1 4,544,151 666.315:14 620.14l 12 4
l92O 7.67a.242 2.088.289:61 154.233 12 8
1924 t0,28r.699 5.020.42505 1.244.279 t8 12
1925 7.8t2344 4.828.31161 l.l?4.154 l8 t4
1928 1.431,916 6.250.608:40 1.438.711 l8 l5

Edele ol€vat.iå aiemmin ilmoitetut luwt osoittåvat kuiii-
ka hyödyllinen llikenneväline raitiovaunu on, €.ityisestj kun
on kuljetettava suuri määrå rnatkustsjia vähiiis€llå våunukå-
lustolla.

Suomessa kuljetettiin nimittåin vuonna 1928 raitiovau'
nullå kaiken kaikkiaån 73.762.568 matkuståjaå, joidcn kåy-
tettitvisg oli l8l moo(tori-ja l4l pedvåunua,
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piliitrpvsÄrrr
koonnr,rt A.lleIImqn

Rlitiouit nnc

1.10.85

unjr 6 siirtyi kuljettåjaråhsstukseen.

Kdulto

3.6.85
Linjåtla 2 v.unut 306, 321 , 328 jå vts.

?.6.8s
Lini.lå 2 vsunut 4, ?,8, ll ja 321.

15.6.85

riljä" t i" Z *o5"tt"i"t"t'""tus (t-30) tlnials 8 niwl'

18_6,85

V.unu 90 tuotiln Helsinkiin

Linillå I on näkynyt k€sålauåntrbin niv€lvrunujå. Linjdlå
8 on ollut Ia ja $ nivclvaunukalusto.

l-7 ,8513OB l\ 13 .

5.7.85
vaunu 109 Vallilan !åtåpihalla; tilausajokilvct.

12.7 .85:17 l7 171 .

14. tål 15.8.85
Våunu 9l tuotiin Hclsinkiin.

16.8.85: 90/6/60.

27.8.85
Nr$16q684 matkållå Vhrta Khin.

3.9.85:323161 ttz.

6.9.85130816157

7.9.85
Linjaila I oli I rattikrriaja 4 vts::ä.
Unjåle 2 oli 2 keppiksdåaj. I vts, kaikissa nhsstrjå.

t0.9.85:83/6/60.

11.9.85

Vaunu 92 tuotiin Helsinkiin.

r4.9.85
Linjslla I oli I k.ppiksria (rahsstaje), 1 ntfkårls jr 2 nrya,
joista toisessr rrhåst.jrl Ko. vamun ctuovia ei kåyt tty,
Linjals 2 oli 2 kcppikadd (toi!.ssr rshastajs)jd L nrv,
myöhfinmin r.tdkalia-

21.9,85
Llnjala I oli 2 vtsiiä, I kcppikadr (nhest4s) j. 2 flIv:a
(r.iastajå!).
Liniåla 2 oli 3 keppikadå! (kaikilsa rihaltaja).

Syyskuu[ lopussa olivat romuksi mcnossa vaunut 302 ja
373 (II) sekii yksi tunnirtamsttomaksi jäånyt'\,aunu.

SYYSKOKOUS

Suomen Raitioties€ura ry:n sääntömäåräinen syyskokous pidetään lauantaina 23'11.

1985 kto 12-14 Helsingin kaupungio nuorisoasiainkeskuksen Hietaniemen kerhokes'

kuksessa, Hietaniemenkatu I g, 2, kerros, huone 209. Kokouksessa esillä sååntömää'

räiset asiat. Varsinaisen kokouksen iälkeen jäsenten diakuvaesityksiä.

Tervetuloa!

Johtokunta

62 RATTtO 3- 1935



Linjala 6 on syksyn åikanr ollut kåikkis mahdollisiå vaunu-
j., kuitcnkin päariåcsa ltsiå. lokå*uun l..i:tlk€en kålusto-
na ovat olle.t vaunut I -30ja pari vtr:åä. Linjak 8 on olut
såtumaiscsti nivela.

Syyskuuss. on nivclvaunujå dhty atkcnå linjajla 8 uscåsti.
Rattikxrioite on cd.ll€cn linjoila I ja 2 sekå såtunnris.rti
linialls 6, s..noin kuio kouluturajocls.

14.9 .8st 329k19 ,3231r 12,3ulr13.

23.9.85
Kosk€lar umpisuolcssi vaunut 306,308ja 328.
Töölöså åjokuntobcl rattikariat 304, 309 ja 329, Kosk€ls!-
3e 3 13, 32O, 321, 323 $ 324.

3.10.85
Nivclvaunu linjdla 6.
K.ppiktrlå/6i r12 (E).

vernuilr. 334, 343, 355 je 364 puuttuvat håEinnot koko-

22.1O.85
Vaunu 92 linjallå 7 alrnuruuhtes!å.

(oenivclbusi HKL 5 (Volvo/wiima) on liitctg nolmarll-
kålustoon ja sille on amettu numcro 8500.

Autoliikcuc

21.6.85
Juhgmurååtto, liuåntailiikdrF, poikkcukr.t:

- lnjat 14, l?jå 23 lopcttivatjo n. klo t7
- nj3.24 liikcnnöifrin klo IJo .sti

- linjaa l8 liiklnröitiitr ldo 2oiålke.n poil&cuircittili:

- Påctukscnkåtu - Mcil.hdcntio - Tårnmioicrncntie -
Scurasurentie - Paciuklankåtu - TukhoLnånkatu -.
Linjå 18 tåyrlcnli littjsa 24.

22.6.85
Uikcnnc alkoi n. klo l l.l0, mct o kuitcr*in 11.20.

16.8.85
Kcskikcaån arpistctuktå rikatauluistå srirryttiil no.rnåålci-
h.in k.sååihtauluihin.

208.85
Linjalle 94N rittimuutos. Uusi rcinloluus on: - Mylb.mee
tarintic - Kontulentic - Kurkimåentic - KarpalotL - Kei-
nulåudantie - Kontulankaari -.
t.9.85
Våliaosa auiolinjoistå siinyi tslviaikåtåuiuihin.

2.9 85
STA slkoi liik€nnöidå linjrå 13 Asema.Nukio - Katajånok-
ka- Linj aå liik€onöidiän Finnjet- jå Vikinglauttojen lähtö-
ja tuloaikoina.

HKL:n linja-åutot hålleittain 1.9.85 (sulutsss kevåt 85; tic-
dot pcrustuvat aik.tauluihin):

RU (O VK
Vakiovuorot 64 (73) 56 (48) 48 (48)
ruuhkrv. s8 Q4) 72 (62) 8l (8?)

t22 (147\ t28 ( O) t29 (t3s)
Autoi{ yhtecnsii 379 (392).
Kcuiås.cn vcrrattuns linjåt 17 jå 59 on sliIr€tty Ruskca-
suolla Koskclåan.

30.9.85
Lirjsa 50V Kylåsåsri - Påi{rlåki liikcnnöitiin vlimcircn
kcrrun.

1.10.85

- Lhjan 50 uusi Dr rni! on Sömåircr (Työpsjenkltu) -
Pajdnåki. Rcitd muuttui Plräjåfinå.lltl sitcn, ctt'tr a.snu-
luuhkas$ iictåån Sömiiidstå tulta€ssa js iluntuhkåssa
Paj&nndtå tult&siå Strörnb.l8inticä. Muutoin kåyte.
tiån Pitåjåffnåcnti€tå. Linja lyhcni Sömiiid$å Työpe-
jrnkadulL.

- Uud.n ul*.linjan 50T Sornpås.ad (Työpajar*åtu) -
Sömåinen liikcnnöinti aloitcttiin. Rcitti kulkc. Somp.-
sarnrtr linjan 50 rtltirrltå päätepysiikildi Kyllssrrcnka-
tua cnt" jått..npolttolåitoklcle, josta Kjisklnkstuå ja
Våråstokåtuå Työplj&tådulle. Linjsllå on ermuruuh-
ka.sa l3l l4 jå iltrruuhksliå l2ll0liihröå.

- HKL rlkoi liikcnnöidl yhd.sså Oy Lilkcnnc Abn k.nsss
lhiojr 96 j. 96N. Viitncnslnittu on Uhtin eld liikcrnöt
ny-t liajoje ykin.

- Linjs 724 sii4,t H(LIts STA:[G.

Mcriolinja

Viikol. 32 ålkoiv.t tuuftkåjurat I I ja 12 j:Ule.n liik€nnöi-
då,

12.8.85
Itikeskukcn kilåntönitciston muuto6työ otr vslmis ja ju.
nåt kiiiintyvåt jilll.cn arernan itiipäåxå.
IK:n tulonopeus.rjoitus on kuitcnkin e&lccn 35 km/t.
Tulonop€us noslettiin myöhcnmlr 60 lanjin/t,

12.8.85
Junåt ovat ruuhka-aikoina tåas 6-vaunuiria.

16.8.85
Talviaikåtaulun nukaincn liikcnnötnti sloircttiin,

Muutå

5.6.85
Kårnpin m€troaleman edustallå paljastettiin Anu Mstilåisen
vcistos Liik€. Veisto samoin kuin aiernrnin påljast€ttu tpi
K.:irj.n måålaus liukuporråskuilussa on mctrotoimikunnån
1982 nlaama.
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1.6.a5
Kulosås.n mctroelrrn.n .ait€ella I ollut monitori on poie
t€ttu. ltikcskuksen alemdl. råitccn I itiipäsg on v.sta&
vanlaincn monitorilåituritason ålquolcllans. påkotil4sa,
Syyslolusså olt tiimäkin monito.i poilt.ttu.

19.6,85
H€lsingin kaupungjnvaltuusto hyvåksyi åånin 64-20 llKl-n
uud tariffn, joka rstuu voimaan l.l.86:
K€rtalippu, rikuir.t
,,1åpset
l0 rnt lippu, aiku'sct
\ lapset
) rlennuslippu (65 v.-)
!alcnnuslippu, muut
30 pv lippu, aikuiset
l|. hFet
) dcnnuslippu (65 v.-)
), ål€nnuslippu (muut)
Vuosilippu
,, 65 e. liy rGneet
Matkailijsllppu

&

5,50
2,00

45.00
n,00
30,00
11,00

r00,00
33,00
6?,00
33,00

l0o0,o0
670,00

35,00

HKL €i jatka valomainontåa liikcnncvålineisg. 20 .åitio-
vaunussaja l0 busissa oll€et vålomaino6låitteat olr poistct-
tu.

Monien toiveista huolimåtta HKL:I kutskunta pili päånsii
likÄ su$tunut siih€n, ettil nivclvaunuja alcttåisih marlata
pcrinretsen keltavihreiksi. Niv.lvaunujcn väritysti pidctiiin
.påonnistunccna ja kaupur*rkuvåa rumcntavanå.

Keskeuä Påsilantalua Palkkatilanportin lsteyksesså on tås.

målleen sarnånlainen pcilt kuin Kuusrtien keskustån suun-

nån pys:ikillå. Ensinmainitun peilin tålkoituks€nå on hcl-
pottåa linjån 7)'tu vaunujcn kilåntymistå Prsilånkadultå Pålk'
katilarlpontiin. Vastaåvanlaincn pcili on Parilåtkadullå
myös Kyllikinporlir rbtcyksesil.
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PaketlienkulJelus esikaupu nkilin;o i lla

llraarayKsra.

Paketteja otela;n vastaan låhetettäviksi esikaupunkilinjojen
vrunuilla vain yhtiön inrjestämissö paLettitoimistoissa: Luettelo
toimistoistr on sasluvana yhtiön pääLodttorista. jå liitedoekios-
keissa tllrknstajilta.

Pakctteja jöteltåessä toimistoou on niihiD
oltajrn l5)'dellinen osoite selvin Lirjaimin..

roerkittåvä vastaan-

Vaunujen .{h{slajat eivät ota våstaan pakef tilåhetyksiä.

P{kettia jaltcttåessd on suoritetlaya k[ljetushaksu seuraavan
hinnoiltelun mnkaan:

Pienet, n.s. käsipaketit, ei yli I kg.......... mk 2:-
Kassit, klsilauLut, torikoritja suure.nmat pakctitl

yli I kg 6utla ei yli 5 kg ................ , 3:-
. Suuremmat ja påinavamnrat kollit .......... . 5:-

Laatikoita, säkkeja tai muila tilaao[aeia (yli Doin 7m x 5m
x 3l)0 mm: 1/10 kuutiom.) tsi pitkiÄ (yli 2-m) tai painavia (yli
15 kg.) kolleja ei oteta vastaaD. EGå oteta kirljetettåvaksi råjäi-
tåviå åioeita, eikå syövyttäviä tai titaavia Besteitä, eikä tavaroit!,
iolka voivat aiheultaa vahinkoa. tåi :haittaa matkustavalle yleisölte.
Lähetyksen tulee olla triin pakattuna, eftå tavara kuu€te aessa
hyvin säilyy.

. Kirjeitä ei otetd kuUctettavaksi; eiki myöskäån arvotåhetyksiå.

Jos tavrra silri kuljetethessa lorlistcttavasti on så;kynyt tai
turmeltunut tai lähetys ei ole saapuout vasta!oofiajalle,jajos yhtiöo
pääkonttoriin oo jåt€tty valitus viimeistådD i påivån kulu$so låhe-
tyspiivistar lukien (lihetyspäivää lukuunottamatta), suo.ittaa yhtiö
vahingo[. arvoa vostaavan korvauksen, ei kuilenkaan yli 50 mark-
kaa kolli{ kohti.

Paketit, joita ei ole noudettu viikon hulu ua låhetvspäivästä
lukien, läh€tetåiin yhtiöo. löytdtavaratoihistoon,.E. Esplaoradikatu
?2, porras'C. joslå ne voidaan noutåa.

HELSINGTN RATTIOTTE. JA OMNIBUS OSAKEYHTIö

\l$m\kuu Ilrll. ;

Pakelliloimislol
P0ketl.jn vistasnol€tsstr Jn jnclinn kaikkim arki-

pnivinå klo E- l8 seo.a!vissa Dekcllitoimlsloissr:l-J. t-tl

nirul.ll.nto.l. ghliön liikcan.kiotkt.
llerltotriemi: 

^lina 
Martin. ktoski.

llrrjrniemi: lltgo cröndlhl, kropp,pfloti.
o.gcrö Uppbyr n Kdlnko (cnt. Unhotnl. siirto_

nunnttrvtrnknuppr.
Ilevoss,ln'i, lilss 

^ndcrsson, 
kanpp{puori.

Nåissi toitrristoisr! vrstnanoteltritr lrkcllaja t tj..
relhviksi esilrtrpunkilirjoilt. jrlEctn'n Lntj(tctIr t,.ke-lit vnsriono njiltc taj hei.tiin vnIutrr.l i crn. t.:-, öitr." notrdilcttav! yhtiön ml trf,yks t F.t et cn kullc_
tuksestr crtk{ ponk tnlol {.

rtel.ln*ln lrtrlrbtlc- In Omnthu! O.rkcyh|lit

ll€ltrriktru lt)-12

llnrgå: '1. O. N€våltrinen. Karjnkart!tro.tle 2.
r!hkaneulomo.

l,a ltasanri: S.T omi nen, Lru llnss.r.nti. 17. siirto-
nnanlavrmkåtrpp!,

Nl',t oD'olo.a. !th!i6a liikcnn.kiotki.
l(nlosirri: llsiliotickioski.

Elotdld. lhliön
nlirtrkkhicnri:

KnpJIi: V. S.hlslcilt, I'ohjolankatoin,
l:rvarakå(ppo.
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Pol(k€.v!a

23.9.85
Lir{sn 7 worossa 77 ollut vaunu 78 kartul Liind'Pasilsssa

Prlkkatilanporrin ja Pasilsnkådun risteyks.!.å. Yksi måt'
kustajr loukkåanlui, vaikkå vaunu oli tåynnå. Kaatumisen

osåtckijä licn€c liian suuren tilann€nopcud.n ligiksi s€, €lti
åjofld& .rfalttircuna pdätql liian dkaisin. jotcn rcun6njå
kirkojen iålisså on rnclkohcn urs. Jos ykri teli suistuu ks.
koilta, koko våunu mcncc rudn.
Vsrnu Jiilyi miltci kokonåiscnr, tclitk*ln civåt ittonn€et.
Noiturin jr rnetalik€gujcn åvlrlla vaunu np6tattiin s€llåisc'

raatl pystyyn ja kiskoilc;.no5to s.atiin velmiikli n. klo l9
Töölön hållista hacttiin vlunu 59, jolh vaurioitunut veunu

hinrttiin Töölön pihrlle. Hinauks€n aikans våunun 59 takå_

telifl janut jumiutuivåt.
vaunul ?8 paluuta linjallc såågn;.n odottar arvioialcn mu'
kåån runsaat puoli wottå, sillå sa jouduttån€co Puakrmean
rniltci alkutekijöihinså. Töölös:i s€isoo ventsm Puol6lla li_

cksi Salmisa{€sa kolhitt$ rldhian niv.b 22.
Viunu 76 siincttiil myöh€mmln VrUils$. Scn kodauskue
lltlnukriksi ort åwioitu noin 125.000 m].

30.7.-1.E.85
Linist 4, 7 ja l0 ajoivat klo 9-18 Run b.rginkrdun k3utt!
ETYK-jul icn vuoksi.

30.7.85
N.ljå STA:r bustia on muurin. ptcai&ndnlinn n €dcsså

Kotpprtorin puol€llå, kud Yhdywdtojcn ulkotnitritteti vie'
rsili linn.sNa.

1.10.85
Linjs 4 lilkcnnöit lo 20 j:ilke.n Eitriji KTN - K{ru, kun
Tukholnanksdula tchriin vcsijohtotöitii. Bustlinjs 4X åjoi

Msnn€rheindnlicltå Munkkinicmc€n.

10.10.85
Linjån 7}B) jokunm vuoo rjoi tunt.mrttomrksijåarrccstå
syystä sömåilisrii vsn kautta Måkelånkadullc.

R kcd&riltoiDinrr

.12.6.85
Hct5inginkadun ja Härnccnti.n riltlykr6s:i on doitcttu råi.
d.yhtcydcn dkent&ninrlllimcenticltålct€låsr Hehin
ginkrdullc ,ftint€crD cil )vrnhe s€irko kurvi, påhutltaln
cnnallccn.

14.6.85

Kiskoå on larkcltu mctroddalla Myllypurofl lå'$ipuolcltå
Kurkimåen kohddle noin Kootulan tulovaihtccn paikkeile.
Tåsså vaiheessa vasta iuiån men€vå råide on kiskotettu. Se-
pelöinti ym. tukeminln on toki sloitta$atta.

19.6.85
H.llin8in kåupuneinvaituusio hy!åksyi yksimielisesti Kon.
tulan-Mellunmä€n radan perustamissuunnitelmån. Tämä
päätö3ei vielä m.rkitsc, ettå mtå nkennetaan, mutta !uun-
nittelijoiUe s€ ant.a vaituudet aloittåa valmist lcv.t työt.
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1.7.85
Siilitien as€rna or vihdoinkin vdmis.

31.7.85
Helsinginkadun je Håm€elltlcn .isteyksd taiåtyöt ovs! vii-
meistelyii vai[. vrlmiit. Molcmmisss uusisså valtavaihtcissa
on {siihkökiiåntölaite.
Mctroladm kilkotustå on jalkcttu. Liintccn tul.vu rått.cn
kirkotB or! aloitcttu Myuypuro6tå itåån. Itåkcakuklln ja
MyUypuron dlillc on jo pyltytctty opaitimia.
Itilk.skuksen käintöait.istor muurostyö oo åind.in kisko-
hrksen oseltå jo vålmis.

6.8.85
VRr Tka 150 toi koitnc Mas{cpclivaunua m.trollc. Mctron
Tka 2 kävj hakcmelsr våunut Hn-rådåltå,

8.8.85
Hämccntien/Hclsinsinkdun ratltyö on v.inis, Lfudct i!_h.
kötoin$.t vsihtcct ovet 843 (Hekiqinlrtu) j! 845 Gtå-
me€ntic).

23.8,85
Scp.lijunr mct.orådålla: cnsirnmåis€nä Tka Lculs dt!ånr,
sitten 5 x M rs jå viim.iscn:i Tka keuiå dånt ctl).
Mcltorataa on scpclöity jonkin måtkaå Mylypurostå itjttr.
Oitomin.n ym. kuitcnkin viclå tckcrnåttå.

2,10.85
Hiljutorio silJnukrn lilttåmircn t klidn raitiov.rkkool
doitcttiin. Myötävaihd. j. rktikko as.nn.ttiin s.urarwn.
yönå. Vsltrvaihdcki! otr sittcrnrnin iLncstynyt pdkdLcn.
Ajojohdinkin on.d.lccn peikållå.n.

Mr rcrhciminticlll on mcncillåån kiskonvslhto )Sipoon
kirko,D jr k.nr.n.låk.ldtokrcn vålilU.

30.9.85
Scpclöinti yin. työt loppusuoralla meuoradalla- Virtekilko-
jcn a$ntimitGn alkarut. I<oidan ja llrik€skukro !åhkön- ,

syöttöås€mat alkavat oUa ulkobqti vatrdita.
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RAITIOTIEN AIKATAULUISTA

Sitä tikul. silrnä:in, joka vsnhoja muislelc., sanot..n. Sillå_

kjn uhalla aion vielä palåta viim€ kesän lkatauluihin. Juttu'
han jäi viimcksi näct keskcn ja alvailujen våraan, kun kaik-
kiå tå.p€elisia tietoi. ei ollut kåytettllvi$å. Tä3så vaihcessa

m hyvä krhåistå its.åån, sillå arvailul osuivat kohda[€€n.
RAITIOssa 2/85 kcrroin, ettå .!älE linjoius (= 38, 3T,

4, 6 ja 8) oli keskikca?iuå - tark€mmin sarlotturta 16.6-15.
8. - muustå kesåajasta poikkeåva aikataulu mas.nantaista
p€lja.rltåihin. Edell€cn arvelin tärnän s€littyl:ln silui, etti jo-
kir r1roro tai jotkut worot kultakin linjaltå )tlonaut€ta.ot
jå flridcn ctiislydct loisiinsa cli nrorovätt t$åtåan. Jåjuu-
d näin kåvikin. Ihan ta.kallecn rl€poworot,t olivai 14 (38),
t22 (37 ), 126 (a), I I I (6) ja t34 åanulla s€kä 1 16 iltåpå!
våUi (8). Kun ki€fio3ajat pysyivåt cnnallaarl hå.lenivat vuo-
rovälit em. worojcn lirk€nnöintiÄikoinå noh minuutin. Kol.
m$ille siis har1,!nnu3 koskt koko aikåa klo 6- 18. muilla lin.
joilla vain ouhkr-aikia. Kuutdcn wo.oltå 57 pätkiihtin U_

til6i viimcin€n kicno3 poi3 iltapiiivältå.
Kes:ikuul 16. tapahtui muutrkn mainit!.miscn rrvoist{.

Linian 2 woro 8 ftihtikin halliin jo Keuppåto.iltå ldo 21.35,
cikii Linjoilt. klo 21.44. gallih ajcttiin - niinkuin edelc.n-
kin - Håkrni.m.ntorin kenttå Tiiölöön. Muutokrn rsios-
ta siis vein osrus II linjalta .tccnpiiin tuli viimcis.llå kier&k-
selle $pistcttue. Ei chkå kannatt4isi uhråta mohecn nå.in

monraa riviä, €llei siihen liittyisi.iotain muuta kihtoisaa. Jt
s. pik.ntti ykiityiskohta on, enii juuri tiimän vuoro liihtö
halliin olisi vaatinut onnistuaks€€n .ik.taulun muk.fu€sti
cd€llä kulk€van vaunun ohituklen Diakonilsalaitoklclå.
Vuorol T lithtö nåct oll 21.45 ! Niin kuin us.immat tictä'lcr,
ariaa hentaloitd siwrait€cn puutc. Tåmån vifiecn koljaårni_
s€ksi tchty ratkiisu olt näin odottamrttoman omrPcdlncn.

Ensimmåm€n elbkuutå tepshtui tass. Nyt linjrla 7 (A).
Vdriujcn 4oeike! ligttiin ksikkina a*ipiiivinå 4 minuuttis
/kicFos. Vuorovitl.ihin pidcnnyr våikutti r nuutin, .li tc
lousi påilåIii I I lcn js uhka-aikoins 7-8 n nuutdin. Ky.
symykscssli licncc o[ut kå]'tiinr(m kokcmuksiin Pcnrduv3
aftrtåulun tarkistu!. Toisrrlta tuntuu, cttå korjru3 olili Pit[_
nyt tchd:i linjalc 7(B), joks .jaå pil€mpiiå ulkokehfi ja siis

pitcmpåä metkar- Ainfin s e finjalla on aikåtaulun nou.
dsttaniscksi ajettava kurvat suoriki vaikks ratikks kaatuisi.

Sarnam piiivänä (16.8.), jolloitr pålettiin tih.iimpåån kc'
giaikatauluu.\ tehtiin litljallr 6 nrkkiuksia, joidcn seftå'
mistii cd€s aio yrittjiii. Kysykåå HKL:14. ntåpiiiviiluuh'
kassa dmittiiin luoro I I I sijoitettiin toi$etl våliin, woro'
jcn 57 ja 58 järj€stysri muutettiin, luoron 53 liikennöinti'
aikrå j.tkettiin ja 56n supist€ttiifl vaståava5ti. Loppufilos
oli aikåtaulu, jossa vuorovälit olival cnti5.t, mutta lähtömi'
nuutit hiukkas.n muuttuivat. Låu antlisin ja sunnu[taisin to
ki säilyicttiin entfuet ajat.

Sttte[ talviaikatauluun, vai pitiisikö sanoa normaåliaika'

tauluun. Eihän Suomesså ole talviaikaakaån, ainoastaån ke-

säaika ja rormaåliaika. Ensinnåkin on lod€tlavå jäljemp:lnä

olevån €sityk!€n olevan jäsentelmåtöntii sillisalåsttia, koska

vcrtåilukohde vaihtclee. Eräillä linioiltå on nå€t paJ€mPi vcr'

.ata nykyisg aikateulua kesaiån, toisillå viime tålv€cn jå joil'
lakin mol€mpiin. Syynä on ti€tenkin kegl-,run alun )tråition-

järistylr, jokå sotki sclvät kuviot. Yritän nyt kuitenkin har'

siå ka$ån jotain kiinnoståvåa jå ole![ista
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TAUI.UT
J.0ksonen

Unja I ja lÄ: nåiu linjoja åjctaan viihåfl ramsln tapaån kuin
menr€€nå keiinä, må?r påivålä kuusi vuoroa (10 rnin vä-

lit) ja låuantåhin viisi (12 min vfit). Ruuhka'aikasn lA:!a
on yksi vuoro encmmån llikkeclå kui. k€sitlå jr vuoroviilit

6-7 min vcnattunå keslin 8la!J1.

Ykkören crikoislus on worc 2 må-pa: vuoro lähtcc hal-

listr n. klo 14.30 ja pslaa halliin llikcntccn loPuatur n. klo
2 L30. Tältaistå en nuislr aikåiscmmh ollecn. Toisådta wo.
ro 104 ajaa ns. kokopäi}åruul*åuroron. n. klo 6-18 yhte-

näis.n piiivän. Låusntåitt liikcmc linjrllå I alkas moncn }uo'
den taron jälkccn tåås talvc[rlil jo klo 5 aikåån.

Linjå 2: ruuhk&ajan ulkopuolcllå eikatNlut ovsl viim€kcarii-

sct låhes suhtecasa I :l . Ruuhkr-sikåns lfuåvuoroja on ksksi,

kun k6:illli oli Yksi.
T:iIå kaupunEin turhimmaki rnaininrlla liniålh on kun

tenkin ed3 herrastajaa kiitmostav! piific: Iattikalia!, joitr ei

€näi påljoa liikcntcdsii nlic.

Kakkos€lta eiytyy mair{ta myös .ils pikku crikoiruus:
1.10. jälkcen vuo.on 7 rnuuttu€sså laås Eha3tejevåunuki
tuli aikatåuluun mainintr, jonka muka4 nhastejan työ8ika
påiittyi Kauppåtolilå klo 21.55. Kuljcttåjån oli mållrå vicd:i
vaurN jå rafiåsta.ian kå$io Töölön haliirl. ItalastejePs*! oU

liihäIå j:iädii ypöyksin aution Kaupprtorin Pincyt .n har-

hailemaan. Onncksi jostain löytyi s!'t v.rl8n råhar, cttä n.
håstajan työpåit'lå voitiin jat*ra 5 rninuutiua LlsiPrlabillc
$ti. Sicltå sittcn hljcttair ja*ra Töölöön yksin - jrå, .i
scflt:ie& onhan mukåns nhrslrjan kår6io. Muutoslchd ch.
dittiin jaka enncn 1.10,, jot€rl .ehstrjs ci s!ånutkln k.tl-
kiiä Kt:llå.

Litrjr 38: ,Runcb.Einkadu[ vilistörddor åihcuttr1 viimc
wot€en nfid€n 5 minuuti[ [3än Kclrosaikåån jå - kun
vuorojs ci lisaitty - hrrveruukscn woroviilcihin. N. olivat
€nnen 66-76{-7- jnc ja n}.t tålat 7. Tämä Påtcc din a!ki-
rin päivåIä kuin lauanråishkin suudmmån o3an alkaa. Sun-

nuntair worov'dit ovrt 8-9 minuuttia åicmman 8 sijarn, jå
kie osajat ovet vastaavarti 59-{0jå 56 nil|uuttia.

Linja 3T: såmat sånat voisi kirjoittåå kuin 3Bstjikin. Mutta
oftan nyt tarkkoja. A*isin ki€nosajar pidcntl ncn 4-s
minuuttia ålh.uttåa worovälisadan muuttumisen 6.7-6-7.
jnesu tåsan 7åån. Lculntaisin kicnosaika pitcni 3 minuut-
!ia, mutta yhdesg yhdcn woron supiståmiseUå worovälit
muuttuivat tåsan 6 minuulista ta3ån 7:iån. surmuntsln ii-
lanne on sama kuin 3Bn.

Låuanlai!tå pois jiiänyt 3Tr wo.o on muuten 122,jol....:

ajoi n. klo 9 - I 5. Ssmalla rroroll ahan oli sitten lauaniai/sun-
nuntaiyönä yksi ihmeellinen kiend 3Tllå. Ihmeellinen si-

kåli, ertei sitii ollut yleisöaikåtåulu3så. Tuo ruFo-woro),on
edell€€nkin oicmassa. Sc on siinetty vuorolle 3l, jokå ajaa

kaksiosais€n päivän 6.02-21.41 jå 0.05-1.23. Tållaistakaan
crikoisuuttå en muiståai€mrnin nehn€.ni raitioaikatauluisså.
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Linjå 4: ncloscn lähtöjen våliå näytti.ii tihcnnetyn ma-pe,
Ertaapa aikatåulus sitten viimc kcgiän tai vuoder tåkaiscen

åikatauluun. vuorovälit ov.t nyt päivållå ? minuuttia, mikä
onnistuu osittdn kienosarkaa )pd$ilåmällä,r ja osittain kah-
dcn uudcn våkioworon (42 jå 43) ansiosta. Nämä uudet
womt ajåvrtvain mr.pe. Ruuhkavuorojå on kolmc niin kuin
k€lilläkin. Oik€smpåa tåi åinakin yhtii oikcå tapa v.rrla åi-
kataulua cdrllis€en on kåt$står linjaa 5 vuosi 3ltten. Ja sil-
loin kyllii ftlon€n håvi:iä, sillå viitoris vilistcli rnlt€i kculs
p€råså kiinni, v?lliä edellii.€n kun oli nincllise i 4-5 mi.
nuuttia.

Låuantåin liik.nnc nelosellaoovlimcwolistr ncloståhar-
vcmpåa, muttå k€s:lå tih€ämpåä. !åuåntåisin woroF on yh-
ti peljon kuin viime talvena jå yhtå .ncmmän kuin kcliillä.
Jå kieroshan on pid€mpi, niin kuin ticd.tiiån.

Sunnuntakin vu oroj! on liik.ntecsiri s.itlcmän, uvsn nrin
kuin viimc talvena ja myös kcsållå. Kiclroks.lla on ligtty
vauhria jr riinpå worolihcyttå .i ol. tswinout hafl.ntåa.
Larantlisin ja $nnuntaisinkin ncloncn hseriå woroliileillä
mitåtan viitosllle petl minuuttia, mutta toisåalta on mubtt-
tevq, cltå ksl8to on n€losclla kokonasn oranssia je halrrqa-
tr, vritolclla sca$a oli aika pdjon pcrintchUt kcltavihr.fi.

N€lo.cn j! 3T:rl v:ilillå ovat .dcllccn voimasiå s.mat vaih-
toyhrcyd.t l$ip.latdlåjokak rrån, kun s{n.n ajo$unnsn
vaunut siiher 3sttuvat klo 23.25-0.53 vdlllii. Hekanicrncn.
lotill. on nclos.n worostå 38 yhteys 3Bn woroon 14 klo
1.15. Tå{rlÄ jo \^rodr kcstånyt p.dnne jatkuu riis cd.llc€n.
Molsmmqt våunut ova! hålllEldlLäån.

Linjr 6: Umån Unjån aikatauluista €i pilios kiioircttåvt8
rynny. Oikcåstaan ci kannattåid målnite cdcs koko lirdaa,
jos ollrisiin sryskuussa. Scn åj.n nåct vaunuilla oli numcto
numctoltå saoat aikataulut kuin viima trlvikåudcn!.

l.lO. kuitenkin $ttui jotail mslrittrv{a: kuljctrrj&'ahås.
tus i5ii kuutosecn. Mutte s€klliln €l nyl tånå aikana olc ko-
vin edkoin.n uutin.n. Jr kun hlutos.llå on josldn syyrtii
ollut vrrsh hidr! eiksteulu llhän sti, 3iirtymincr kulj.tta-
jår"h.rauksc.n ci siniillåjin tuonut worofrlcihh tai krcno&
rikoihin td vuorojcn määdiån murtorts, Vuoro I 13 todn
tåltå linialtr dirtyi muiltojcn joukkoon, mistji syystji iltspiti-
€lli srr hitus.n pidempän odotclls vaunua. Yksi vakiowo.
rokin ajåa h.lliin jo klo l8 aikåån, rhistÄ syysti l0 minuutin
vuorov:ileihin sii!rytiiån jo pad tuntia entfutå aiemmin årkr-
iltoinr.

kuåntaisin ja slnnuotaisin ei ole ollui merkittåviå muu-
tokdL

Linjrt 7 (A js B): s.iskat ajåvrt nyt cnsimmåiså tålvcaan

uutta rcittiä, joten vertailla voi vain viimc kesä:io. Yhtciscne
plirtccnä or so, etti sisåringin 7A on.dcllftn hitaånPi kuin
ulkokielrolta 4evå 78. E o orl 4-5 minuuttia. Msa.antaie
!a perjantaihin linjalla 7A on yksi ns. kokopäivåruuhlavuo'
ro (128) tiydcntämåså neljåä vakioworoa, TBjlä on vain

ncljå woto. (cdcuä ol€va koskec keskipåivää). Tuon &lrn
tuMn 7A:llaon 9 ja 78:llå l0 minuutin worov:ilit.

Lausntlisrn, kun vuoroja on yhui påljoo kurnm.lakin,
hiviää 7A minuutillå, worovälit ovat siis l1 minuuttia.

Sunnuntåilin 7A pårjäå yhtji h''vin kuin 78, kurnmalla-
kin 40 minuutin kien$aikaja l0 minuutin vuorovälit.

Linja 8: minuutilleen samat åjål kuin viime talvenå, woro
133 on kuitenkin korvåttu l'uo.olla 138. Kysltnykcsä ori
tiet€nldn ff af e ruuhkåworo.

Linjr l0: riitå linjåa on pal$ vcrråta kes:iåikatsuluun. fuki-
sin klo l8 jålkeen ja låuåntåi sekå sunnuntåi kokon&m on
voirna3så tismallcen sama aikåtrulu kuin vlirnc kcdnl. Är-
kisin (=na?e) on lis:itty vuoro 9 I , muttr samållå kcgi3cstä
kokopåivåruuhliworosta 135 on tehty oikcåoppincn sclhi.
nen. Sc €i siis åj! keskipitvållä. Näin keskpåivdå eikalrulu
on .åmanlaincn kuin kc.iillå ja vrin nruhkr-aikoin. llikcnne
on tihcampiiå r orovälicn ollesså 7-8 minuuttir cntilcn 8!l
sijaan.

Kuljcttajårahastukscata tult jo kuutocco yhtcydcss:i måinit-
tualin ohim€nn€n, Nyt siis vaio linjoil. I, lA jå 2 on ]tup-
lami€hity$,. K:iytlinnösså tilånne on kirjåv{npi. l,istankjn
mukååIl kuutosella on kåkli nlrhkaworc4 joiisa on rahaJ-

tajr. Käytjinnönä Ehåståjh on kylä näkynyt k6kipåivälE-
kirl. Yklösellå ja kåkkosch oli osr vuorobts 3yyikutlsså
våilla råhaståjåe, mutt kun kutoo.n h.ukkasi )Nkihian ni.
velet), ci näfllc linjoi c tiitji €nåä jiiåryt. Voi ni l! siltt oå-
kyä kuljcttajarahåstuwaunuja, jos ta.! ci $tu sinå påivihå
löytymään Eha.tåjaa työ.i1rcroon.

Euirtunc siis sikoja, jolloin on syydi kulkc. silrnät auk
niihdålc€€n raitioliik€nt€cn erikoisuuksia.

Sama pät.e krlustoonkin - cikå våin sit.n, ctu vihrlii-
keltaisten tyypit vaihrcl.vat. Kuuto6clle on ucrsti nÄlynyt
såranoita, niitihän on liikrnt.csdi jo 62. Mlclcnkihtoilin on
vadnrr.ll l€kkonan mustlrgcinacn. I
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RAITIOLIIKENTEEN VUOROT TALVIKAUDELIA 1945-46

Tåinä hiljalleen RAITIon vakiosisäUöks1 rEuoäostuva Iuettelo kertoo reitioiiihenteen
vuorot kaluBtoineen, Ilnjoineen, si.joitushaLleineen ja Iiikennöintipälvineen. Tä11ä
kerråIla Luettelo on 1.1O.19a5 tilanteen pohjalta laadittu ja on voinassä tolEtalsek-.
al, kuitenkin enlntään seuraavsan kesäeikateuluun asti.

Safakkeiden selitys: A = vuoron numero
B = kalusto (n=nlveLvaunu, v=vihreä kulj ..ahastusvaunu )
c = linja(t), io(l)Lla vuo.o ajåa
D = vuoron sijottushalli (poikkeukset E-sarakkeessa)
E = X osoittaa liikennö1ntipäivät

(x1 !r.,[:ihtee/pataa Töi X2 = l:thtee Tö/palaa KH)
RArrro 3-r9gs 69

Ai c D E
na-pe la su

AB C D E

he-pe la su

11,1AKHXX
2 1,14 r X X
31,lAnXX
41,14{XX
5].,l,AftXX
6 1.1A ( X

65n ?A
66n 7A
67n 7A

xxx
XXX
xxx

KH

xxxxxxxxxxxx

74n 7B
75n 78
76.r 78
77^ 78xxxxxxa2

92

rö xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxlx

81 v A
82v A
83v I
84v a
85v 6
86v A
87v a

1ln 38
12n 3B KH x X x
13n 38 Tö x x x
14n 38 I{H X X X
15n 38
16n 38
L7n 38
18n 38
19n 38 r x x x

x
x
X
x
X
x

xxxxxxxxxx

ro
KH

91 n 10
92n 10
93n 10
94n 10
95n 10
96n 10

23n 3T
24r. 3T Tö x X
25n 31 KH X X
26n 3T
27n 3T Tö X X
28n 3T
29n 3T KH X X
3On 3T
31 'l 3T

x
x
x
x

x
x
x

i.o1 1,1A
1O2 1,14
1O3 1,1A- " X
1O4 1,1A
1O5 1,14
110
111
112v
114 v A n X
115 v

xxxxxxxxxxxxx2xxxx
xxxxxx
x
x

34n 4
35n 4
36n 4
37n 4
38n 4
39n 4
4On 4
41 n 4
42n 4
43n 4

Tö
KH

Tö

L202TOX
LzL v 38 n x
L22 v 3T
124 n
125 n
126 n
128 n 7A
129 n ?A
13o n 7A
13L n 78
132 n 78
134 v
135 v 10
136 v 10
13a v A n X
1392nX

53v 6 Ktl X X
54v
55v
56v
57v
5av
59v
60v
64n 7A



XOSX€tA LÄfiDöI ruLrtsll Lt J^L[E: KOS(EIA LifuDöt xaLLtsf^ I tnJALLt i
,..n.nt l - D.rjdbr l.lo.lgas !Uo.n! l,.uarri t.ro.1935 .irQen

tl6 llnJå ..lttl
5.30 a1 a 1 &l
5.31 4,4 v a 67S
5,33 ?5 n 3f 661

37n
6a n 7l 659

5.34 la n 3A 65?
7l 653

5.35 26 n 3t 659
5.37 3S 659

29 n 3T 567
5.40 4 1

6Ov 5 673
5.41 A5v a 6?9
5.12 lO 659

96n
5.43 e5 n 31 56r
5.{]l 33 655
5.a5 34n 4 a7
,6.45 3 I 6s3
a' 66 . 7^ 653

7' n 78 55t
5-a? lan 38 659
5.50 56Y 5 671
5.51 A6v 6 679
5.52 93 r 1O 647

slmqt l t.lo.tgas .!G.,

klo tt.l. rttrt
5.53 12 . 33 65F

lon a 65S
5av 6 61a

5.5{ 5 I 65r
5.55 35n a 64,

95 n tO 659
5.sa 2 I 65t

30 n 31 659
7a n 7A 651

6.0r atv a a?9
6.02 3l n 3t 659
6.Oa sav 6 67!
6.11 a2v A 6'ro
6.15 53 I 6 671
6.19 63v A 679
6.23 L?. 38 655
7.49 39n a 65!t
a.2a 67 n 7A 659
a.3a 92. 10 659
a.4r 7E a5t
4..2 55v 6 6,71
6.57 57v 6 671
9.20 59v 6 671
9.42 1 I 651
o.o5r

kto ltnJ. rlttl
5.26 r?n lB 65?
5.29 a'9 n 31 65r

a3v a 6?9
5.32 55 n 71 659

23 n 3T 657
5.34 I l.r^ 651

la n 3A 657
3r . 3t 659
3An I &?
59v 6 673

5.34 aav a 579
5.,1o 6 Lll 651

23 ^ 3t 55?
75n ta 87
92 n !O 663

s.al rö3 !,!a 651
5.a2 12 ^ 3g 659

9a tr lo 547
96 n lO 659

5.,l. 26 n 3t 693

!t2 v 6 673
3.a5 Asv a 679

5? n ?t 65:l
7r. 7A 651

5.17 lot rrU 6sr
5.{6 lOa trlÄ 651
5.49 5 r,lr 653
5.5! ttav a 679
5.52 5av 6 571

6Ov 5 673
95 n 10 667

s.!il r5 . 38 655
5.55 93 n 10 653

t.la 651

r - .-.r... rurJ.tt J.r.nltqr.uu

tl^Lt I sTA t I{JÄLLE I

Seunt.t 1,9.1965.It..n
klo llol. rlttt
9,5:l Un 31 607

lo.rå

ItnJ. ..!ttr
39n
35n { 6s9
a7 I a 679
56v 5 571
3 l,1r 551

6 6?9
111 5 6?l

a l,lt 651
lr5 v A 679
5?v 6 67r
a2v a 6?9

LOz 1,1A 55t
30 n 3T 659
3]ln 4 655
5Av 5 6?1
aon a 659

3a 655
74 n 78 551
37n { 655
a5v a 6?9
41 n
15 n 38 65s

?Ä 659
55v 5 571
76 ! 7a 651

3S 655

lrr 5 6?1
lo3
lo1 t,la 651
to5 ll 651

2 t,l^ 651
tlo 6 67r
lr4 I a 679
lo2 1. 65r
lrs v A 6?9

5.56
5.52

6.15

6.35

6,49
6,52
6.55

?,os

6.5?
6.54

I ?.o3
-t
6 zor

llnJ! ..!tt! ltnl. Fritt
55v 5 671
77 a ?B 65t

a 6?9
57u 5 671
12 n 30 655

a 659
9a n 1() 559
23 r 3t 659
6! n ?^ 6iO
15 n 3A 655
56v 6 671
71 a 7t 65!
lan 31 655
37 n a 65!r
92 n lO 65!t
29 n 3t 659
5.v 5 67!
39. a 55!l
3l n 3t 659
a7 u a 6?!l
a6 I 6 6'r!t

a 6.9

3T 559

iöörö
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73 660
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EKL 720 T(iötön ho tn shtumtte.lh ttuulettunatso'
HKL 720 Wked tn a tldttlg ot Ttxilö depot.

Kurdlphoto: J, Rruhalo,28 5,19n .(L'ilhde: 
Vetkehntechnlk, 20.1.1941, K, vo tuldst&tat)

llnkåtrlofnrnrl.wcrk AC, Brctl&r, toimitti kcsdlt 1940

arillr pcråvarnuj! Hcllhgin nitiotcillc. Vlunut oliv.t .rit-
in rykylil(lilh trkcnt .ttr6rjr niiö oli tutoltu! kxytt$

pltlniånrlrtr llikcdncttriontå!, !i[! Hcldnsbd o[ m&

Jårjcd{t vuoms 1940 Olynpiåki!€t,iodd odotcttiin lidlå.
vln mstku3ojrmflril huomtttalarti-

YLin n nkcnnc
Pcråvåunun umpinaiset påätydllat ja keskrosa muodosta-

vrt yhtcinälscn matkustaietilårl Siinä on 2l Pumrs€lla na-

halla v€rlrciltua istuinta, joid€n .unko on vslmistcttu kto-
maturta putkcsts. Vaunu on tårkoltcttu yht€.n suuntaån

kulkevaksr, jotcn siinå on tåitteovct j. rrtinlaudst vain yh'
dclll iivule. Ov€t ja artiolaudåt toimivat såhldPncumastti-
scsti. Kiintcissä siwil*unoissa on kaksinkertaiset tuudu t, ja

ulompi kchys voidsen irrotaå ikkunoid.n puhdlstusta var-

ten. lkkunoidm ylåpuolellå orl avattavat tuulctusluukut.
Vrunun påihin on sijoitettu suksiGlineet.

Vaunusra on paineilmajalru, ghkökäyttöincn sol€fl oidi-
jarru ja käsijarru. L:immilysui vari€n on kahdeksan 60ti "
siihkökåminaå, joideo yhteisteho on 5 kW. Ne on kytketly
kolrnc€n piiriin.

Korin runko koostuu kokonaan hitsatuisaa teråsprofii-
lebta. Kyikinlåitteistot ovat samantyyppisst, joits Hehin-

Sissä kåyt täån.
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Ah!tt
Raitioteidrn kåsrEgitec! ovrt pieniä, joloin åklcliviilit

ovat lyhiti ja ctu" sckä tåkåylitF suht€cllis€n pt{dt. Slksi
pyöråk rtojen joui.n on oltrva suhteclli$n jäykåt korin
kcinunnån .suimi!€ksi. Råitiovåunuitså kåytctiijitr siki
yle.nså .riliitii tc[å, joloil s€n ja vaununlorin vliliin sijoi-
t.ttåvilla jousillå srådåan pala nettua jousituctå, IIi3så tr-
paul6.sså iorircnlh luowttiin cdlliscn t€lm kÄytöltli, jotta
vaunun omapsino såntEbin mahdollisLnmsn picncki, jå 3cn

sijaån kiytetäin uulte alustaEkcnnetts (kr6o kuva).
Joksis.n lalkedpesän p:iålji on n ljånrcs.lliptl&n lchd.

jousi, jonka jousipåkka on yhdistetty jåykiillli palkilla tobcn

Pyöäkcran jousipåkkasn. Näin s&yutetaån sdnan Puolcfl
kummår*in laake.ipesån yli ulottuvå lehdjouijärjcatelmå,
joss! on jäykki keskiosa- Jousituks.n ominaislrudct jr niin
muodoin våunun korin keinu.ninen civåt enåä riipu vdnun
akselivrilisu, våån lehtijousten ulompi€n päiden suur.mmas-
lå etiiisyydestä. Lchtijousien ulkopåähän on lisliksi 3ijoitet-
tu kitkattomlt kierrejouset. Tiillä tavoin jousto-ominaisuu-
det voidåån vålitå paljon pehmeämmiksi, mutta silti ei ta!.
vitse peläti vaunun korin keinumista tai heilumistå.

{

EffiftS ;I

IIKL 7B bhddsii Töölöttil tka4iyiin tuagw1'uoroon lin-
ld e 4Sl5 lKataianokkd - Munkkintenl).
HKL 703 rcady to ledtc Töölö lot a soraie on the nlsh hour
teryice 4S/5 lKatajdnokkt - Munkkintentl.
Kuva/photo: J. Rouhala, 8,6,I 971
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*t ,adtbitta.t tl
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Rdtbttcn iälklva nulat eritals,en iouitutläriett.lmi.n vcF
tdha Ylhdtild ia kesklb: louslen oninalsrdburra 1000!.g
h/on ulln nola 5 cri, Alhatlla: iousien ominolttalpuns
I0q) k htonslla noh 7 crrL

Aksetv'ilu - 26N

Pe div arn u n p yö ft i kc td n tu en ta

Kuvaesitykscsui kjay ilmi, millåinen våikutus korin yk!'
drolis€lla kuomituklella, kun käytetiån trvaromaisra jou'

itu"t". scur"s"a3ss kuvasså esit€laän vaunun kåytdyrlnt'
n.n såmassa tilantcossa, kun siinli on uuden tyypPiflenjou'

sitlr3 ja jousto-ominai$ud€t ovåt samat kuin edcllissså ku'

vass€- Viimciscssil kuvåssa ofid?iän yksipuolis€n kuomn
tuksen vaikutut, kun jousitus on samånlainen kuin hclsinki-

låiiiin våunuihh valittu. Kuvaslr kåy ilmi, cttå alush kallfu'

tuu huomattava$i våhlmrnän, laikkajous.t ovrt P.hmcåm-
milt.
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I|XL 705 TNIöI halln t6t@dh4lla odott natsa huoltoq
EXL 705 at th. bdck of the TööUJ *pot waltlry fot lts
um th. emt the l/;{ttt
Kuwl photo : J, Rdthdla, 28,5, 1 972

k lcripcsicn ja .Is€tnpitirnicn vi[iin on sijoitcttu ku'
miious.l, joille cstctäån h.ilåhd$tcn ja rjornclun diirtymi'
ocn korih lfics kokonaån. Lsålcripc*ifl ja sklclh Pitimeo
välissä käytcttlvä lslcnn. ocik*lus A-B) cnstä ostt toi'
sistrån ja sitcn myö! vaunun konsta. KumijolBct ssllivat
p:iiltåisruuru.3ss suhLcllb.n suu&n joustoliikkccn, jouoin

ak.lit volvst riirtyä poikittsin joPc 5 mm. Aiosuu lsr.
kumijouscrn kohdistuu pain , jolloin jousi påinuu våln vå_

hän kokoon. Kumil&kerit vsitncnlNst trådhtclyjå ir ctti'
vät niidcn siirt'$fucn vaunun kotiin, Ssnrnaikais.sti vaunu

kulk€e tåsair.sti kåart€itsa, kosks .1(5€lit Päås€våt liikkumlin
riwsuunnåssa, js korifl siwttdlhcilåhduklct vrimcncvat tc'
hokkålsti.
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HKL 712 Koskelan ruraplhan tumptsuolessat odotaamassa
htlUys&
HK.I, 712 on the rgtuverad tidingt ft Koskela depot,
walting fot the sctuppet's totch.
Kuvo lphoto : 29. I 2.1 972 'Itu.rjot

Pefåvaurua kok€iltlin Waldenburyer Stra3s.nbah -nimi.
sen taitiotieyhtiön linjålla Wåldr urg - Dittcnhåah - Wel.
denburg - SåLbrunt! - Wrldcdburg. Radan nidev.y! oti
1000 mm ja 3uulin kdtc$rur l:14. Kislcot on upot.ttu Buu-

rl.ruaåksi osalsi kldun pintasn, dittain rlc on sijoit ttu cril.
lis.Ir råtapohjålc. Vllnun kåyttiytymincn pFry- js vrstå-
,ro.ess. oli crittåln tyydyttiviiå. Korin klinu.ltar j. hclu-
mlstr cl ollut hcv.ittlvilså. qdyruo.s jousitus oll pchmcä
js ldelyttåvå. Kåårtaisiil tultiin jr oiislit kulj.ttih trsais.s-
tt, rikä voimakldtå 3ivutt!.isia nykilyksil tuntunut.
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LHvwunuien sisutus ei ruosien vaftella ole nturcstikaan
muuttunut. Vaunfi alivat Helsingin ensimnuiiset yksbwn-
raperuvaunu. etkti vasemman puolen ovio ollut, joten paq-

tysillat ovat sttily nee t muurtunattomina. Rahastaian aitio
ei ole alkupeniinen rarkaisu, t A ,aunuissa ali alkujatn sei-

sova ruhastaia. Åition nkentaminen vdhenti istumapaikrt
2ls t lTnt L Ku'itsa ikyy pan erilaitti aitio- ja istuin-

,,?,

a#.tqnni

i.
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Built by Linke-Hofmann-We*en in Brcslau, these ||ere E

fiN senes ofsinslrended taile1 fot Helsinki Only minot
akerutions ol the inteiot anangement werc made thrcuglt
out the yea\, the maior change being the installationofa
conductot s stan.l which rc.luced the unbetofseatsln m

2I ta 17. These rie\)s show rwo dilfercnt trpes of seatt

atld co ductot's desk.

Kuva I photo : J. Ruhala, I 0. I 0. I 973
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HRO I{KI,
nro nro tllattu kåyttööhotto polstettu nuuta

19tA 1919t51
t52
,r1
t54
t55
))a
t57
t5e
t59
J60
a61
362
36'
364
,69
t66
)ot
16A
169
t70
171
172
t7t
174

701
702'701

705
706
707
7c4
?09
710
71'1

711
714
715
716
7'17

719
720
721.r22
727
724

1960
1975
1976
1974
1976
1963
1963
1965
1969
1976
1960
1971
1961
'1976
1976
1971
1976
'1960
197'
'1975
1950
I OÄi

1950

19t9 1940

JäUe11ä Toukolas6a

EKL:n museossa

ureronuutos tSl -t74 h11 -724 vuoma'1945.
Jokln vaulu kåynyt koeaJolla Waldenburger Krelsbahn -ra1tlote111äUaLdenburglssa Saksassa. Kauprmgln ninenä vuodesta i945 ( kuuluu
Puolaan) llalbrzych.
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