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RÄITItluÄUI{UJA KUI{HtlSTETAAl{

Turun raitiovaunukorjaamossa (tosil) tapahtuu jälleen ihrheitä. Jotain sellaistå, jota toivoisi Helsingissåkin
tapahtuvaksi. Siellå ollaan kunnostamassa jo kolmatta museoraitiovaunua tällä vuosikymmenellä.

Missäån ei nåe sitä raitiovaunujen vasraista ilmapiiriä, joka vallitsi Iiikenteen lopettamisaikoina vuonna
1972. Vaikka TuKL onkin puhdas lint'a-autoyritys, siellä ymmärretään vaafa myös historias. Arvollåan tuen
laitos saa myös Turun m6akuntämuseolta, jonkå museoita ovat esimerkiksi Turun linna ja Luostarimåen kå'
sityöläismuseo.

Moottorivåunu 42 ja jälkiveunu 125 jätettiin liikenteen lo-
p€ttåmisen iiilkeen lokal.uussa 1972 vaunuhalliin seisomaan.

Syksyllä l98l lyhdyttlin kunnoståmaan vaunuå 42, joka
sååtiin ajokuntois€ksijå kaikin puolin entisijjdyksi noin vuo-
den työskentelyn j?ilk€en. Kun vaunu oli valmistunut syk-
syllä 1982, otrrtiin työn rtlc jälkivaunu 125. Tåmä vaunu

enthöitiin myös huolellis€sti. Kurnmatkin vaunut on !lko-
naisesti vilrn istclg s.Iåisiksi kuin ne rnuist.rnme 1960-ja
lg?Gluvuilts- Alkupcriiinen ulkoåsu muunui jo ar€mmi:r,

kun konnkenteisiin tehtiin joitåkir muutobiå. Vaunujen
kuvat on julkaistu RAITIOSSå 1.1984. Marraskuuss. 1984
vaunut siirrettiinkaupunginkrskusvarastoon Iso-Heikkilään.
Säilytyshali on uitii nykyå kylrnå ja kosteå, mutte sen låa-
jcnt misesta ja l:impöeristyk3esfi on päåtetty syksylä 1985 .

Työt totcutetå& wosina 1985-87.
Tunrn målkuntåmusao hsnl&i kol$e moottorivauluå

rykrylå 1983 kaupungin last€ntålojen pihoilta. Vaurut -
17, 32 ja 40 (k!. MITIOn l-19?8 artikteli DEpåmuleovau-

nut , josså myös kuvåt våunuista) - siinettiin Kalaståjsnka-
dun valr.lla olevsn måakuntarnuseon toimistonlentruks€n
esåpihalle. Museon tsrkoitukscna olisi kunnostaå näktli vau.
nuist! kekd ja yhä käytctfiisiin varaosi€n Hht€enå. Vaunu-
jen t? jr32 k'tnnostuks€cn tunnetåan suurintå kiinnostusta.
Näidcn våurujen suurin puute on kuit€nkin håvit€tty ålustå.

Alustojå saåttåå viclä ollajäljelä paikalisisså romuliikkeissä
tai sellais€n voisi ssada jostein muusta ),€pämus€ovaunustå,.

Eräs maakuntrmus€on mielenkiintoinen projekti saatta. ol.
la ,aavevaunuD cntisöinti. Tällaisen raatoja pit?iisi vielä olla
eään romultåmon varåstossa ja jos sellaisen hankinta onnis-
tuisi, voisi siih€n ajate[a vsikka HKL:n Wsvaunun tclejä.
Turkulaisia telcjå tuskin €räå löyty. Helsingistji telit såisi

hclposti, koskå VTs-vaunur ovatjuuri poilloworossaja nii-
tii m€n€c koko ajan romuksi.

Liik€nn.laitos otti kunnostuksen kohteeksi loppuwodes.
tå 1984 vanhan aarleen.li ASEAn moottorivaunu 5 . Vau.
nu on Turun €nsimmäisesti fioottorivåunusarjåsta j å va3tåa

hyvin pitkälle Helsingin )pikkuruotsålaisiå). Tämä vaunu on
vj€ttänyt aikaånså vuodesta 1967 Liedon Nauteiassa €iälsli
rnaapoh.ialsess! ladossa. Nyt tämän måakuntamuseon kirjois'
sa olevan vaunun kunnostus alkoi toden teolla. Liikenn€lai.
toksen palveluks€sså on vi€lä muutama rartiovaunuaikojelr
ammattimies,joidcn cläkeikå lähenee uhkaavasti. Niin ollen
harkkeella olijo kjire. Koska korjaus-ja kunnostustyöt teh-
dåånmujden töiden oheua. ei työtahtivoiollå kova. Toisaal.
ra hosuminen ei entisöinnin kannåha olisiknån hyväksi.

IURUSSA

Viiiost! on kunnostcttu jo rufuaån wodet! aiån ja työn
odotetåan valmistuvan wonnå 1987. Vrunun kori on purct-

tu jå huonot puuosåt on uusittu. Notkolle painunut kano
on oiottu, metalliosat on puhdistcttu paksusta ruosteeste,
gihkölaitleet ajokytkjmin6 js retsnoottorein€€n on kun-
nostcttu vanhan työpcnntecn muk&rn jå na ovstkin nyt ex-

trapriimakunnossa. Kes:lkuussa 1985 tthtiin kunnostustöi-
hin liittynyt opintomåtkå Göteborgiin, johon osallistuivat
ås€ntajat Jaakko jå Juhåni Honka, työnjohtaja Tauno IrIn.
piåin.n ja maakuntåmus.osts IIJno Kajrle. Vaaosid<in kåt-
seltiin,j! etenkin vaunuun tr. cvå llyraviEoitin on hånkalim-
pia puutteita. Cirt€botgin lyyrÄt on tchty jälk..npäin , eivät-
kå ne ole slkupcraisen ma.llsi..

Yhteervetone voi todeta, ettii jo nyt tu(hJåiscn viitoser
kunnostustyön låatu on todcllå huippuluokkaå, Kun vsunu
on myöh€nmin åjokuntois.nsl'yre kåtolls, se tulee monin-
keltais€sti ohittam;an hclslnkilåistcn m$.ovÅunujen tåson,

H€lsingin hev6vaunu oo linoaoå tåkåläis€nä sesut yhui pc-

rinpohjais€n kiisittelyn. Ruotsin batk8n jålke€n (kun oli
nähty vanhoja vaunuja MaLnköpingisså, Nocköpingisså ja
Göt€borgi$å) Turussa on lisåksi mainittu, cttå våunusta tu-
lisi Ruo$issakin nähtyjå parcmpi, Scn voi kyllå uskoå, kun
näkee, kulr*å paljon hjolcnpitoa nyt työn slla oleva vaunu

!åå osakse€n. Olisipa Tud$a vielä råitioticn påtkå, jollå näil-
lå mus€ovåunuilla voisi liikennöi&i. Kåupungile on t€hty
kork€an tason doite, jonkå mukaan selvit€ttäiliin mus€olin-
jan rakcntaminen esime*iksi Satåmån,linnan, förin ja Må.-
linsillan viilile.

Jälienrrirnrne lopulisi TuKLn h€nkilökunt.lchdcfl DKel-

tåsetD nufterossa l/1985 olc€stå artikk listå muutalnan ri-
vin,jotka kertovat vaunujen 42 jr I25 ku rostuksestå:

)Viim€inen reitiovaunu kolisteli Turun katuja lokskuussa
1972, Raitioticliikenteen main€ikas historia päettyi lähcs

Iiydeliseen tuhoon, sillä våltaosa kslustosta joutui rcmu-
tettavaksi. Kåikeksj onneksi kaupunginhsllitus påätli kuiten-
kin säilyttåä muutaman vanhempaan kalustoon kuulun€en
vaunun,joitå on viime wosinå tuotu melko huonokuotoisi-
na liikennelåitoksele kunnosleltsvaksi.

Osoituk<ena varikon työntekijöiden ammattilåidosta on
ku nnoste tu t mootlorivaunu nro 42 ja pe dvaunu I 2 5 ja täI.
lä helkellä työn alla oleva moottorivaunu nro 5.

Edellä mainittu moottorivåunu nro 42 siinettiin liiken'
nelaitoksen ns. kymppiraiteella rnelko ränsistyneessä kun-
nossa pihålle, maalaarnon ulkopuoleu€. kunnostustöiden
aloittamista vanen syksyllä 1981.
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L.iihes koko korjaus.ja kunnostustyön suoflttivat ås€ntå'

jå Jaåkko Honkajå måalan Jåfio Suominen. Jonkin vcrr'n

tartrtiin myös Pettis€Pän ja puusepån arnrdattitåitoa spuna

ja tietysti vaunun kuljetu$ ja siirtot€htiir'fuså oli mukåna

cnemmänkin laitoksen väk€å.

Korjaus- jr kunnostustyön vaiheet .tenivät s€ursrvasti:

- pihallå, måålaamon ulkoPuolella, suoritcttiin åluksi eri'

iaisia purku- ja putsaustöitii, jotkå eivåt sisåtiloi$ta olisi

onnistuncet kuten korin irrottåmine! ålustesta (= moot'
torin j. pyöråt käsitti!å enllinen kokonaisuus), koon åla'

osan putsåustyö, joka kåsrtti: ruosieen Poistoll' käsittc'

lyn fosforihapolla, måalauksln ja lakkarnais.n suojake.'

rokscr ruiskutukscn.
Usäksi vaunu pestiin .nnen sis:illc siirtämisg jå vidoitin
iroltctliil vaunun kåtolta.

- seunsvaksi siirryttiin ruiskumaalasmoon,iossa jo ulkona

irroit€ttu alusta sai saman kisittclyn kuin vaunun ålaosa'

kin eU sr putsatrii; ruoste€ste, kåsitcltiin fosforihspolla'

maalattiio je ruiskut€ttiin lopuksi suoiak€no3 påiil€. Tå'

mån jdkee'l alustå siirrcttiin ulos, kori låskcttiin scn pilil-
lc ja nitiovaunu työnncttiil maala.moon käsittElyä vår'

Jaåkto H;nka kenoi, cttii vaunun moottont ollvst såily_

ncct hyvin; ne olivat ajokufircsse ia tåmå oli kunnosteiien

kånndta crinomeinen asia, sillå kunnostustöidcn Eikana jou-

duttiin rnoncsti tuwautumaan niin lartoks€n ornaån kuin

rornukeuppojenkin v.rastoihin ja myös lastentårtoissaleik-

klpaikloina olleista tåitiovaunuid. jouduitiin ctsimåån osi3.

Kslkests huoltrnåtta iouduttiin ioltåkin osis valaosierl Puu'
tteass Ekentånraan uudelleen ofirln voimin.

'- maålsanoon siirtymiscn jälk..n irroitcttiin våunun siiå.
tiloista loput iroitcttåvissa oleva! osat kutcn ikkunat, lis-
tåt jnc. Niimä puhdistcttiin jr hksttiin €dlisinä. Tyitmåå.
r:iå kuvsa hyvln mm. erilåbten listoj€n paljous, joits oli
yhte€n!:i kymmcniå metrejå ja jolden ar€nnusvaihe.ssa
kului useita s.tqe eri kokoisis ja malisiå ruuveja. Kåton

- ja vsunun ulkopuolen medaus suoritcttiin siveltimcllii,
jollå tavoin nc on kautta aikoj€n maålåttu, Vrunuien
maalauks€sså ralvittiin myös todcllista vanhaiajan srn-

matlimi€stii, sillÄ ovip€ilit maålettiin ootraus eli puuj?U-

jennölinencteljnällä, jokaolijo kåtoavåa käsityöpedlnet
tii. Laitoklen clåkkeellä.olcve måålffi Viljo AIn tuli rcu-
vomaån Jårmo Suornista monimutkÅis.n jå useita työvai-
heita kåsittjivån maålaustyöo t ossa.

Jråkko Honkr on cnkoistunut .åhkötöihln ja niinpä kåik-
kien lamppujen ja lyhtyj€n sekå 600 vollin apu-ja päåvinå-
laitteiden korjaus. ja ssennustytit kuuluivåt hånellc. 24 vol-
tin jårjestelflå oli osaltaån rtclmiitti€D tuhoamå, joten såh-

köjårjcstclrn:in osia jouduttiin psljolti uusimaan kokonlan.
Aiven sattumåltsolilåitoks.n våråstooojåånyt Eitiovor.

nun ow'l kåyttösylint rin osa, jotks nyt olivat tarpcen.
Jåakko Honk korjåli jå kunnosti paineimsjåd€stelfiåt, joi-
den toimhtas kokeiltiin kåylannösså. Ainoastaån 600 vol-
tin järj$telmåIå toimivis osia ei voitu cnåå tårkaltåå kiy-
unnösså, vartt oli luotcttava testimitta&id€n lukerniin.

- lopuksi lukuistcn työvaiheid€njiilkcen oli jajeft e iå lat-
tian måalåusjecrillisenä kunnort.tulvinoittimen påikål-

n€ti moottorivaunun vslmistuttus tuotiin laitoks.lle pcrli-
våunu nro 125 kunnostamistå vr.rterl. Kokonsistyörnäåå oli
vähåi6cmpi ko. våunussa, kosks sc,oli kåynyt lipi tåy6ko!-
jauksan muutåfiår wottå annctl liikente€stå poiståmista,

Vanhan kunnosteminen ja vååliminen jstkuu liik€melai.
toks€lla, lillä Nautal.n kartanon rlkovatastossaD wosie
kyhjörtånyt moottorivåunu nrc 5 on dnmattimiestcnune
kiisittelys!:i. Våunu olt lsltohelle tuotåcssr e.ittäi! huonoe
sa kunnolsa, joten töitia rår tehdå ja olla våMn onneakin
metkåsse, jotta s€ joskus vi€lå on sjokunnossa. V.lcpilkku-
na on kåyttökelpois€na såilyneet pyöråt ja moottori, silä
kodåukscen tarvittavia edkoistyökon€ita ei ole enää låitok.
sela-'

Tumn nitiotcidcn mus€ovaunut

Nro

5
t1
32
40

tz5

Vslmiståjgt

ASEA/AEC
ASEA
Suomen Autot€ollituutAEG
Karia/Strömberg
Karia/Slrömberg
Kariå

1908
t933
1938
1951

r95l
1947

Omhtåja

Turun maakuntamuseo
Dx)
ox)

Turun Kaupungin Liikenn€låitos

x) Våunusta puuttuvat alusta, moonorit ia pyöräkerrat
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Toiscn maailma^$drn aikana, kun Hclsingin kuorma-iutot.
kin olivrt suorithmå6$ tårkcåå tchtä!åånså ksuknre kotl-
s.udult..n, joudutliin k!tujcn tslvlLutuossrpid$srkin tur.
våutumaån poikkeaviin järi6tclyihin.

Viidcsg vanha3ti pien€sui ASEAI p.råvsunustå målli
1908 oli rak nncttu lumenkuljetusvrunuja. T:lllaisc.n m&
talalaitålsean tavarrvsunuun måhtui luntå noin !2 m,. h-
mijunia a$tettiin €nsimrnlijscnå talv€nå l94l --42 likcnte.-
sccn viisi kåppalcttr, cli yhdcllå normaalilla moottodvaunul.
la oll yk5i lumivauft p.!åvfltnunsan. Lumijuni.n työaiks oli
yöllå kcllo l-5, korlo k!dui[. låJåtyt lulntvrult piti lapioi.
dcn siinä våunuihio, Påivållåhän tällåis.sta olisi koitunut
muulle vaunuliik.ntc.llc håidöitå.

Lumijunicn tyhjcnnFpaikoiksi v€littiin loplvis m€rcn-
8ntåseutujr, jotkå ouvat låhcllå vålndits raitioteitå. Tålwn
194142 ra'trJeil^ v.n n valmistui kolm€ purlcunidcttå:
Kåuppetod, Siltaworcnrlntr j. Htctslåhdcnrsnts 0$. krn-
k.sitykct). Talvi keud.n 1942--43 slusa kicUctt{n Siltr.
worcnr:mnso lumildt€an kå],.rt(i. Talvikåud.tr 1943--44
alulsi saatiin lun råidalupa Krtljanokatfia$ian lånsipuolcl-
lc.

Ilfieisesti lumiraitcct, vaikla nlidan kåyttö kcskittyi v.in
sydånteh€cn, olivat våiht€lnecn plivin€.npåikoilla$myös
k€gbin. Toincn olettåmukldlnmc on myö6 Dluonnouis€lta)
tu'ltuvå, .lt sodan pååtytty! ja kuorm.-auloi.n palattu! ksu-
punkiin nCmå !åiteet on purcttu mclko piatl olojcn v.llln-
nuttus. Mikiiu joku osaa k rtoå lumijudstå jå lurnirait bts
.ncrnmän, .tmanm€ sihe€U. luonnollisesti lisäå pålrtatilås.

ilsr0ntÄl{ tEililtTil
koonnut J. Rquholq

C-/ t- | L -L/qtulnlslarqlq
€ t'e./&-sofor'.q.,,.

,.a/soo
/.iflt.t L-t"f.!#".^

råått,i.
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A goods trailer for snow rcmol'ol h Koskelt depot yad,
Kuvolphoto: J. Ra ala, LI.I972
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I Atlår 4
2 Atl.s 4
31 4
4HRO3
5 Koncjå Silra 3
613
7 TånDclla 5
8)5
915
l0r'!
ll Konc je Slta 3
l2r3
l3r3
l4r3
l5D-3
1613
20 Ei.tshhti 3
2lt3
22r3
23r3
24r3
25r3
26 Hictdshti t i KorEjd Siltr 4
27 Hictrlahti 3
28r3
29r3
30 Porvooo Loncp.jr tai Hirtdrhd 3
3l Porvoon koncpåj. 132 HRO 1

Iluom: Vuonm l9tl5lumirurojcn lukutnåårå li!ååntyi viclå k!hd.ll., cll niit! oli ruolloin
3l k.ppalett!. Vuornr 1960 attoja oli kldol$e viclå 2l kspprletts, Lumierrrt
poist ttiin sitt!ftnin kåytöstå hui.vaunuien yleirtyeså.

LInflAURAT 1.1.t945

Nm V.tni!t{! Pyörl

ant.
ont. HRO 201-204

jåIhöylåpGdvntnu
hytillincn iååhöyläperåvruno
crlkolsjååhöylå

Sijoiturhsli (ajankohtr tuntcma.
ton, mutta ålkåisempl)

TööIö
VIIUa
Munkklnicmi-Stcnius
Töölö
Vellil.
Vsllih
TööIö
TööIö
TööIö

Vrlila
TööIö
TööIö
TööIö
Tddö
Tarölö
Vrltl.
Töi ö
TööIö
TööIö
valil!
V.lll1.
Munkkinicmi-Stcniur
TööI6
V.llih
vdlila
TööIö

LI'MMITNUT t.1.1945

2 kpl Kurnmcr..lurtelL
4kpl AsEA.slultå[e

- 4 lumivsrnua poirtattu vuonna 1953 ja yksi vuonna 1959.

,ÄÄgöYLÄT l.t-t945

I kpl hkono 1942
I kpl Lokomo 1943
I kpl l,okdno 1944

- poiitcttu 1953.

Raitiotiemus.ota vsrtcn råilyt tty auf;a vaunukalusto:

- kårklaun nro 2l (€nt. 34, lien.ekö wodcn 1946 hankintojå)

- lumcrottomiå viktoaurojå 2 kpl
- ASEA alustalle tchty lumivaunu

RAITIO t-1986



KERTOMUS KULOSAAREN RAITIOTIESTÅ

Akti.bolagct Bråndö Vilastad råkcnsi, saatuaan Hclsin-
gin kaupungilts luvsn, woona l9l I s:itköraitioti ltclsin-
gin kaupu[gin aluec å pitkio Pii;iskylånkatue lt:ti!.ltå Vicr-
totieltå Sömiii(en nieme.n ja siih€n liitt]trnå 13 km plt-
kän .aitioti€linjm asrntotonteiksi palstoitettuun Kulosår-
rcen, joka sijåits.e Vånharkåupungin selåIä. Linjat yhdisret.
tiitl höyrylautals, joks kuljcttl raitiovau'lun Sömåirtcn sd.
men Poikki.

Kun liikcntren hoit.mis€ssa iLn€ni vaikeukdet pcrust t .

tijn erityinen BiCndö Spårväg.akticbolåg (Kulosalrcn ntt-
rioti.osa.keyhtiö) -nimincn liikcnncyhtiö, jok. snoi vuonm,
l9l5 Våltlonauvostoltå lupåå rrkcntaa stihköEutatic Sör-
nåistcn niem€stå Sömäisten sslrncn, Kdosåeten ja Kulorår-
rcn salmen keuttå Kulo38clcn kartanoon. Våltioncuvosto
myönsi luvan 22. kc*ikuutr 1916.

Toimiluvån mukå& Biindö Spårviigslkticbolsg.yhiiijltå
oli oikeu6:

dmclå ,Bdndö Spånii8, (Kulosåren råitioti.) nkentås
rtatkustajicn je tavrnn kuljctukra€o tålkoiicttu 3lihkökåyt-
töirFn råitiotic Hclsingitl kaupu'lgissa sijsi$rvrsta Sömig..
ten radrsstå Kulos.orrn keutts Helsingin pitiijåseå sljaits..
vårn Kuloaadin kalt4roon, s.kå tsdittava silt.yhtey! Sör.
näsiitå Norsömin ksutts Kulosa.srern jr s€n vicresså sijåit.
3cv&r NaurissråFn kntlie Kulc!*åaren kertsnoon.

Rritiotien piti ollå yks&ritllnrn, laidelcveydcldiån lpo
m, ja rr&cntr.lts& ,u[.nlainc[ kuin H.lsingis kåupunSin
ålue.llå toimivrt raltioti.t.

LMft5i g11116.41iir, scudåvåt mtiäilyk!€t, jotka kotkimt
Sörnäiltcn trnnatlå Hckingin kaupungin hrtlirharse olcvicn
v€sirlu€id.n itåtrjalle, n.k. Norsötcniin, ulottuvaå 6llt{r:

l) kååntösillån kulkuauk&ojcn lcveydel orl oltrva 13,6
m wdcrpinnån yL:l- ja alapuolcllå; silkn ålareun& on oltavå
hrlkuaukon ulkopuolikkrålla vähint:iån 4,S m nodådlva-
deopinner ylåpuolclå, jr sigipuoUk*aår on oltava vaakr-
3uo.an linjan yliipuolela, jonka kork€us on käåntösillan tu-
kpiladn kohdala 3,75 rn ja aukon kes"kikohdals 4,5 mctriä
normaalivcdenpiff nstr;

2) raitiotien .jojohdint. tai muita johrimiå ci 3åa sijoit-
taa klinteåsti kulkuaukon yläpuolell€;

3) 3iltr lsitteineer'on rakcnnetlavå nlin, €t!å r€ylät 3a.
moin kuh silrre ymtdröivät v€siå]u..t voidrsn syv€ntjiä sil-
tae vaanntåmatta 7 mckiin Kåttjanokan s€län normadivc-
dcnpinnasta mitsttunq

4) kulhaukkojcn kummallekin puole[e sijoiteraan åtus-
len varppausta venen tsrvi avar rikraalit ja johtect kiynri.

;lji::l,f 
**"- 

"'*a. 
jå rakennurnlrorin ohjeiden

5) kiäntösilta avat!ån ja suljetåån mekåånisesti;
6) yhti{tn palkkåamr kii:intösillan käyrtöhenkilösrö on

purjehduskåu.cn! jatkuv.sti paikalla, jotta merenkulku Van-
hånkaupun8inlahdelle ja Jahdelra voi sujuå est€cttå ja jou-
tuisasti kåutra koko worokaud€r!
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7) siltå valaistaan pudehduskaut€nå pim€ån tulosta au-

dngon nousuun; sill.n hiku.ukkoihin on rijoitcttlva opås-

tim€t, jotkå ilrnaisevåt sclvåsti j! kaikkjna_luo.okaud€n ei-
koina, €t(i alus voi purjchtir kulkurukkoj.n låpi;5.kå

8) h€ti kun VanhånkaupunSirlahtecn iohtavs vliylå on
ruopattu 7 metrin syvyi&ksi tri ksupungin liikcnrEolot cdel-
lyträvåt tli$å mäådttyå levciknpiÄ kulkuåuklojs, yhtlön or
l€vcmcttävå sukot, kult€ntin €nlntåii[ 18 rn.t.ln vapaåsecn

levcyteen.
Kulosålren ja Nruriiså&cn poikkl ulottuv.ita .åda5ta,

jor*r kokonsispituus on 2100 m, oli niin kuin edcllå mein!
tean, jo uionnå 19ll nk.nn.ttu 1300 m pltulncn onrur,
jota myös sittemr n liikrrnöidå:in. Jäljelle jilån.llå 800 m
osuudclla rakcnncttiin kc*ilii jr syksy å 1916 Ftapohjaa,
mutta työt keskcyt€ttiin talwlk 1917 cikä ditå olc vi.lä
alolt€ttu uudcllccn,

NauriJså!&n jå Kulosasran ktdrnon viUilcn Kulosåaan
satmen viilsefl sillen työt doitlttiin syksyllä 1916 ja saatiir
valmiiksi kevåtulrcUs 1917.

Silta, jokr råk rmcltiin hainööri E, A. Lötln rin plirus-
tusten mukaån, on 72,3 m pltkå ps.rlusiltr, joare on 16 kpl
4 In rnittafuic jiint itå j! htlkusulko,Jonkr vrp,r lcvcyt on
6,8 m je vrpal ko.keu, 3,75 m nomsdlvcdangiDn6lt!" Sil.
la'l kokonåislewys on 9,0 m, jolta åjoBdrn osdu, od 6ts
n ja jalkskåytåvicfl 2r5 m. Silb on, rdln kuln.d.ll[ 53no-
taån, Ekenncttu po.luj.n vsr&n, Jotk! ulottuvst kclkimåå-
rin 9,0 m flormrslivcdcn?innrn rhpuol.lla olcvåan prrus
kållioon. Sillstr leskclrnrt pcrurtuvlt ilvallilen lilkkuvsn
kuomituk n j! rdtiovsrnun lidtksi Suomcn Valtionlsuts-
teiden tavå$veunuihin.

Sömäist.n rålmcn poikki ulottuvs dlhyhbys koGtuu
osittain puutakcnteis.sts psalu3ills.te ja osittain 3sLnes-

så oleval Norsömio matalsn kohdållå lljaits.vrstå kiintcåstji
penkerr.stå. Sillan kokongispltuus on 630 m, jortr pcnkc-
reen oslus on 125 mjå siltojen osuus 165 m sekå 34o n,

Puusiltoj.n ja kii:irtösill.n virtapilårin nk€nrFpiirustuk-
s€t ovat professod Jslmrr Cåstrenin katimåt,jå nualastå våI.
mistetun käiintösillan dkcmcpiirustuks.t on lååtinut bcrlli.
niläinen Stcffens & Nöll€ Actieng$ellschaft.

Sillåo laskelrnia lsldltta€sla orl ldyt.tty pcrusteina s.u-
laavia kuormituksie:

Jalkakåytivä: tå!åiscstl jskautunut kuormitus 5OO kg/mz
Ajo.atå: 22 tonnil painoincn kåksitelinen rsidovsunu,

jonka telien ctäisyys on 5 mctriä js telin !}!€liväli 1,5 m;8
tonnin painoinen kuorma-auto; 18 tonnin painoinen höyry-
jvd.

Sillan puurakent€isen osan vapaa levcys on 6,8 m, josta
aiorådan oslus 4,9 m ia ialkakiiycivi€n I ,9 m; toin€fl j alk!-
kåytlivå on I ,4 m leveä jå toin€n, våin häLåkäytiööl tårkoi-
tettu, 0,5 m. Råitiotien raide on sijoite ttu j slkåkäyuiv:in ete-

Kii,intösillån vapåa l€v.ys on 6,1 m,josta ajoråtåå43 m.



Norsömin ja Kutosååren välinen silt on råkennettu l0
padusta koostuvien paålupukkien vanån, jå ulottuvat paålut
kiinteåån pohjasn, joka on lO-13 m normarllvedenpinnan
alåpuolella. Påålupukkien keskinänen etåisyys on 4,8 m ja
jänteidcn kokonsismäärä on 25. Kahdesta kohdasta puu!.
tuu 0,6 m vedcnpinnan ytäpuolcle sijoitettu pitkjttätn€r
jåykistr, joten soutuv€n€ill€ jiiä vapaå kulkuaukto. Sillal
kannan korkeus vedenpinnaste on 2,5 m.

Nonörninmetalan kohdalle rak.nncttu penger on tåytet.
ty pääåsiÄsa louhccla, kui.!åmuurstut r€.hoilut ovåt pysty-
suofttja täyt€tyl murskcella ja so.dla.

Sömäisten niemen jå Norsömin viilis€sså $uudcsså on
k€skellc sålmes 3ijoitcrtu Hiänrösilra ja sen kummallåkin
puoleua påålupukkisilta, pukeissa on lG-20 paalua veden
syvl.yden mukssn.

Parlut on jatkettu Construktor-yhtiön k€ksimållå mene.
.€lmällå ja ne ulottuvat kiinteåän pohjåån, joks onjopå 22
-30 m syvyyd.srii, Pukkicn cuiisyys on 5,6 m jå riirtjidn
vakawudcn saaruttöniseksi nc on tuettu ved€o sla joka
suuntaan ulottuvillå poikittEistuiua.

Erittliin syvisså kohdissr, caime*iksi Norsömil vieresli,
on käytctty soråe lisåvåhvistukscen. Norsömin puolcisa sil-
lan påjis*i käyt€tiiän kiviåd(kuja, jotka on laskettu porrås-
maisesti louhltullc kallio.lustålle. LjinGen osån j?inteiden
må:tuå on 39 jr juiis€n osan 15, Sillan kånn€o korkeus on .

3,20 m norm.åliv.denpinnaitå ia nousu l2O käåntösiltaan
påin.

Käi.ntö6illsn krski- jå iivupilårit koostuvåt paålujen va-
raln patust.tuistr kivia*uista, joid€! veden pinnan yläpuo.
lalls olevå osa on rsutabctonil 

-

Kli?lhtösillån oo suunnitellut js rakcltanut bediiniliiirFn
St€ffc8 & Nötle Aati€ng.seUschrft, ja koonnut helsink Äi-
netl Kone- ja SilteBkcnnus Osalcyhtiö. Silta on kakdvalti-
nen lciysilta jr s€n kokonai.piruus on 34J5 m. Sillan krn.
n€n kork€us noffisalivedenpirue$a on 6,05 m, pil.rien vå-
ls€t vsp&t kulkuaukot ovs! 13,6 m lev€ätja vepaakorkeus
3illar slla nåiig åukoirsa 4330 m j! 4,85ö m nomaaliv.-
denpinnssta,

Kåiintt!6iltå voidaa[ nostra ja käånti:i sekä kåsin ettå me-
kåanis€sti såhkömoottori€n voimallå.

NoBömin ja Kulosaaren lrdliset sil!å- ja pengerrystydt
käynnistyivär huhtikuussa t9l7 ja jarkuivat h.t nikuuhun
I918, jolloin punåkapin. keskcyui o€. Työtjarkuivet kapn
nan jiilkeen js käynr sr' ivåt Norsömin ja Sörnäis.ll nih.n
viilisellä osuud€lla.

Sillan ensinnåinen oså vslmistui woden lglg aikana,
Kun sotatilm aikåna oli vrikea hånkkiå toimilupaehtojcn

edcllyttämåå kääntösilta!, yhtiö alloi Valtioneuvostoltå Iu-
paa nkentaa tilap:lis€sti pienempi nostosiltr aukkoin€en,
m ihjn Vål tioneuvorro suostu i syyskuusså I 9 I 8.

Kun tilånne muutrui nop€åsti rauhåqrcon jälkeen. yhtiö
onnistui hankkimaan Saksasra sillanja tyflämään aiemmin
ås€t€tut ehdot erit täin kohruu Uiseen hiniåan Rmk t3?.OOO:.
fob Stetlin. Tärnä rarjous oli noin 4OO.0OOr Rmk hatv.mpi
kuin halvin suomaldsen yrjryksen tårjous, joren s. h',väi.
syrtiin ja siltå, joka ritafliin 18. heknikuula lglg,toimitet-
tiin s.mån woden heinä-syyskuussa.

10

Sillan asennurtyöt, joilr Baksatåis.n yhriön €dlstrja val-
voi, sujuivat niln joutuisssti, cfl.ii koko työmaa valmistui
joulukuussa 1919.

Koko raitiotien, ja crlMsesli Sömåisten salmcn sillan
hrstannukset ovåt nou$ect huomåttaviksi, q?nå erit).is€sti
huonon såvipohjan cde ytcifiåt vaikcat perustustyöt. Sillan
riittivån lujuuden vårmistsmiseksijouduttiin nimittåln kåyt-
tiimiiån sukeltaj.å erittiiin laajålti.,Töldcn sujumists våikcut-
tivat lisilksi uscat lakot ja lopult. måan åjautumiM lotåti.
Iåån-

Toimilupåån iisiiltyvån raitiotien kustånnuks€t ovat s.u-

Vuonnå 191 I Kulosarreen nkernettu tata 107.81662
Aloitetut rsdanjåtkotyöt 69,65a,j6
Kulosaåren salmen silta 99.696n1
Sömåistcn salmcn silta 3A66.55a,49

yhtecnså Fmk 3.742.73064
Silta svattiin yleislen liik nteeseen 16, jouluLuuta l9l9

si ois€n kulkulaitosminisbdn lckå Ti€- js vcsk4k€nnust n
ylihallitukgn ja Hclsingin kaupungin eduståjien låsnåoUcse3.

Bråndö Spåwlgsåkti.bolag .yhtiön johtokurhatr.sitys yli.
nitåriiscll€ yhtiökokouk!.llc, jokå pidctg{n 22. .lokuuts
19t6.

l) Hcrtodr Jcmvlgiddicbo&g .rimilctr yhriön osakk i.
dan ma*itsarhin€tr

Hedonfu Codr Akticbokg .nirni..n yhtiön johto on vii-
me toukokuua 31. päiflnå piumås*iån kokbuksc$a pååtU.
nyt pcrustaa Hcrtonås Jåmvågsrktlcbokg (He.ttoniemcn
Rautrticoaskcyhtiö) -nlrnis.n yhttön, jonka osakcpäåome
on Fmt 500,0@:-, noimrålirritcilcn nutsticn rrkcntrnd-
seki ja ltik.nnöimi.cksi, js on tåtkoitus, .ttå tatåosåa Hc .
toniemi-Kulosååri liikcnnöi 8!åndö Spånågsktlcbolåg, jo-
ta tarkoitusta varten rs€nrctåan kolrnrs kisko, Tätå päitöe
U tehdcisåih on cd.llå mainlttu Johtokunta ed.Iytuinyt,
.ttii Bråndö Spånågsaldiebolag, jonkå raitiotien liikcnn€-
m:ärää Herttonicrncn nutatie lisiiisi, m.rkits€c Fmk 45.000
ervosta Hcrtonäs Jcd!åSsalitt€bolåg -yhtiön osal*citr.

Johtokunta esittiiä:
cttii yhtiökokous oikcuttaa johtokunnån yhtiön laskuun
merkits€mään Fmk 45.000 edcaui Hertoniis Jcmvå8såk-
tiebolag -yhtiön osakkeita. .

2) Oikcuden myöntä'tninen Akti€bot g Bråndö Vill.sråd
.yh tiöUe vcli jr muid.n johtojen v.råmi!€ksi pitkin lririoric-
linjsa

Kun Akti€bolaSet Biindö Villåslåd on korvruks€tta luo-
wttanut maata raitiotielle, on yhiiölli puoleståan oikeus
vaatiå lupåa v€si- ja muiden johtojen vetärniseksi pitkin .ai-
tioti€linj.a.

Johtokunta esitcjä:
cltä yhtiökokous antaå AkticbolaSet Brändö Vilaståd
.yhriölle tåi sen edusni€heue luvan vetäd vesi.js muita
johtoja pitkin raitiotien linjåa, joloin p€riuiän ainoastaan
suorat kustånnuk3et.
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Joulukuusså l9l9 siliiunakslt olivåt:

- kävelljåt 50 p

- aioneuvotja åutot kulicltaiin.cn I mk

- kuorma-åutot l'5omk
- Vuosilippu åutollh (kuljcttaja + 2 nstkuståjåa) 750 tnk

Tuohon åikåm rsitlovaunun kcrtalippu Helsinki - Kulo.
sååri ma*roi 1,50 mk. Hhtåan sisåltyi myfi stltåmåksn.

Ä€nnullipullå såms matka maksoi 1,25 mk i. vuosiliPPu

maksoi 70O rnk.
lxkijoille huomeutetåm tarkennuks.na, cltä alrntft$r

t.kstisdi mairdttu NoFöm -nltninen luoto on suomekd nl-
rneltiån Kuo&krd. Nimi oli vrkihtunut kiiyttötio jo vuosi'
såd.n slus!4 valkla csimcrkiksi tuolloisd kantscaityks.t
olivat voittopuolilcati nrotsinldcliliå.

Kulo3åaitn .li Helsingin 42. keupunginosan miclcn*iin-
toise3te hlstoriåsta viclä muutam. sånå: Kulosåeri kåsittåå
p:iåosan lsocluuilla muodGt tust! 86ndöfl iiklitil$tr.
Maåntieteellisclti nykyiselsä llerttoniemes*i djaitscv.sse
kåntatil8tå crotcttiin woruu 1907 saa.i ia Kivinokan duc'
huvilå-rautuklaen. Ve$inåinen kartsno'r alue on oUut dku-
jaån !ny& omålla srarcllaån, mutts maannouscman woksi
sa on nyl ,Ifu oaå manterettå.

Kulosa.!.ll€ slkoi syntyå huvilå-esutusta hcti sen jålkcctt,
kun tarkoiturts vsrtcn oli vuonna 190? perustcttu Ab Biln-
dö Villasted .yhtlö. Yhtiön perustliina oli jouklo hclsinld-
läisiä arktltehtijå, insinöörjä ja liikemiehi:i. Kulosar&n
ositteninen huvilstontciksl ålkoi woffn 1908, Päiiosr ton
teista muodostettlin vuontra 1909, joloin my& Kulo6åi$n
huviakaupunkl rrl alkunsr. Rritioti€ höyrylauttoincdsaå-
tiin kiiyttöön l9.ll.l9l0. Huvilakgupunki jårj$tnyqi tåå-
j.yiikbeki yhdFkunneksi vuo a 1917 ja irottrutui Hrl-
singin maÄlaiskunnastå itgnåis.Lri Kulosa{cn lunnekd
wod.n 1922 ,lu8tå"

Ab Bårdö Vikstrd liik.nröi aitiod.tå wodco l9l4
loppuun ja wod.n l9l5 dusta liikcnt€nhoidottå vdtasi
Brändö SpånåglrkticbolaS. Hcl3lngin Råitiotic-jsotnnibus
Oy osti liik€ntc€n kiint inc låittcineen ja vaur$h..n 1.6,

1928. Kulosårcn kultr liitattiin vuoden 1946 slucliitoki!.
ss H.lsinkiin.

JORMA RÅT,'IIALA

Kulosarr€n Eitiotico Vhy! linjshistoriil*i

1909 HeLingjn Reitioti.-ja Gnnibu, Oy .ie Ab Btår.
dö Vlllsståd lopfust rsitioti.linjåltr. KruPurki
kiclsiyhdy*rillån rakcnt6ds€ojr slctllin suun-

nilclla rrltiovauulautnn hsnkintåc.

25.9. 19 10 Liik€nne ålolt€ttiin Vilhonworesh lgis.ltä
Viettoti.l6 (Hähceotie) Päåskylånhtut Pit-
kin Sörnåistcn lauttår.ntaan.

19.ll.l9l0 )|Bärdö autalia Kulooåsrcn puol.isen rai-

tioti€n ltikcnne ålkoi. Kulossar.ssa linja Ete-
läise!å Ki€doti€Iå (nykyircn Kulosrsrcntie
koko pituudeltaån). Råitioticn rakcnsi ruols..
lainen ASEA-yhtiö.

2.1913 Kulosarren vaunut ålkolvst kulkcå SömåisisUi

Kauppåtodll€ så!kkå,

l.l.l9l5 llikennc aiirrctt n Bdddö Spån{Bsakticbo-
laSin ritniin,

5.1919 ASEAn vatftisumrt klksi teå.ktorbte (ia
mlrmme €nsimm{iltå) t livåunus toimitettiin,
Vaunut oli tllåttu jo vuotue 19 16. Numeiot
olivrr BI ja BlI, vuodcsb 1943 I 13 jå I 14, js
vuodesta 1945 68 jr 69, Vaunun )B!åndö,
-tebdt poist€ttlin vuonna 1934 siwista. Korit
ovåt.delle€n Nurmijärvcn Rijykli$så (ks. RAI-
TIO r-r978).

16.12,1919 Kulosåar€n puusilt. avsttiin ja lautbliikcnne
lopet€ttiil. Lsutt! myytiin \donnå l92l joko
valrnistajallcen Konc.ie Siltankcnnus Oylle
tåi Alvcnsirnadlc Såltvikiin. Tolvonrnc voi.
venme myöh.mmirl palrts ]Bdlndö!-lautlå&
erillbcn artikk lilr myötå.

1925 RaitiotlcnmlyuriståHRoll.kcskusteltiin.
1.6,1928 HRO osti raitioticn kdultolnccn.
1935 Unjrtunnu! KB otettiin kliyttöön. Ltnjåriidt

vihrcå/kcltei&n. Alcrnpi tunnu B ja vrlk.at
kllvet.

1935

)

2 -3.1936 Silta niin heikossa kunnossr, ettei vaunuilla
voitu liikenn öidä. Korvikcbusit Viikin ja

' Herttonicmd kautta s€ki osittain myösjåätii
pitkin suoråår Sömäisiltå. J:iån yli nyös he-
vosr€€llä KB:r korvik€liikcnnctu.

1931 Råitioveunuillå liikcnnöitllo tilap:lis.3ti noin
14O påivilå,

7,3.193a Autolinjs KB mrrut€ttiin linj.ksi 40.
I1.9.1939 Rdtiovåunulinjå KB kåynnlstcttiinuudelle€n,

åutolinja 40 lakklut€ttiin,
4 -5.1944 Kåksi kolrnestå-KB:r vaunustå llikennöi vain

Kulosåaren-Fåiilkyliintrdun viiltå, joka kol-
mås vaunu ajoi Kåuppatorille.

15.12.1950 Linjåa alettnn liikcnnöidä nyös linja-autoilla
siltrpenkerccn våjoamiscn rakiå.

I4. 2.1951 KBn raitiovåunuliikenne päättyijå s€uraåvanå
päivånä åloitti bussilinja Rautalientori - Ku-.
losaari 0injs 30).

Pååtettiin ryht:aå toirdin lilk.ntc€n hoitami.
s.ksl linjå-autoilla 3i1lån h€ikon kunnon tåkir.
Rata jåtcrtiiisiin pdkolllecn.

Uusi KulGaarensihå avaltiin liikenteesecn jå
vanha silta purettiin s€n vierestä pois.

RAtTtO l-1986
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IAMPEREElI.A

Tdupencn KåupunSin Liik€nnclaitoa isäonöi 4.-6,6. 1986
Tsmprrc€Is pidctuiviiä Pohjolsoaista Prika idiik nncko-
kousta. Kokouks€en rlkuun menn€sså on TaKLn trrkoilu3
.aads cntisöityä hicno museobussi nro 148 (Saånir-Våbis/

Ajokli vm. 1954). Bussi on pårhrillåsn pcrinpohjailcssa &-
rnontisls Nckalan korjråmoss€- M€neiltilin ovat ko.in pclli-
tystyöt Bussi on valrnistuttuåan täysin åjokuntoincn ja
tullaån ilmci!€sti pitiimåän ajon uvor€kistensså tilåusajolii-
kennettiiym..dustuskåyttö:i vsltcn.
TåKLn muut bussivånhukscr cl johdinåutot 2 jå 5 (BTH/
valmct 1948 jå 1949) ovsr brkasså tållesså. N€kin tulåan
rnrhdolis€sti kunnostårnåån trievaJsuud€sså.

IGRTAI.IPPUJÄ

turku helsinki

lGrtålippu H$0 i

Fullvuxna
\iblFd rrr'&' ll.d.L..i nM rab;
4dbrdrurrddrEh*tl^

s,-€fr-.i*€zFe*

I

00t186

028196

NOUSE V fir^EsSASrÄUTOON
€tuovEN orxEAsT^ puoLrs-

v^^orrrEss^ N^YrErrivÄ

ihdcd''lh.'tt!'erErrer

2'i/,i37

14

tampele esp00 vantaa
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Tum! K.rupurgb LiikalncLiios
Linjr-autoklbrto 1.1.1986

K.lustdta (io wonna 1984) poistctut autou vrnaa RAtTIOssa

l-1984julkabtuun kal$tolucttcloon:

Auton nro Velmistajåt
l5; i6 lrylånd Royrl Tiger Worldftåster L.C,RT./Autokori
46 Scania BRlloA/Autokori
102-106 Sisu BK-84Bo/Trefora

RAITIOVAUNUMME KAUTIA AIKOJEN, 9. osa (RAI.
TIO 4- 1985):

Ylånsintttuun kirjoitukr.cn shtlc 86 på&i livshtamrm
p&i pdnovtthcttå teknisiln ti.tolhin, jotk! tåsså korjstta-
koon:

- vålitysruhde 13:83

- sjokytkin cE B 544

Tanpcrlcn Karpungin L:ilkcrmchitos
Linia-åutokåIusto 1.1.1986

Kalustosta poistetut ja hsnkitut åutot; vcrt!å RAlTlOs.a
I - 1984 julkaistuun kalustoluettcloon,

piiÄrrpvsiirrr

KOKOUSKUTSU

Suomen Raitiotieseura ry:n $äntömååräinen kevätkokous pidetåån sunnuntainta 23'2.1986 klo 15-17
Helsingin kaupungin nuorisoasiaink$kuksen Hietaniemen kerhokeskuksessa, Hietaniemenkatu I8,2. ker'
ros, huone 209. Kokouksessa kåsitellåån såäntömääräisst ssiat Varsinaisen kokouksen jålkeen jäsenten dia
kuvaesityksiä. Voit ottaa mukaan myös omia otoksissi.

Teweuloal Johtokunta

)

Poiitctut:
Nro
248
27 | ,276, 277 ,279 ,
2a4,28't -291 , 295 ,
297-299
525
545

Hånkitut:
Nro
336-341
584

Valrntutajåt
Vsneje LT6-{8/Ajokal

Scania BRI lo/Ajokli
Scaniå BRll l/Ajokki (kolåri)
Sisu BT 69 ElryAjokki (woklattu)

Valmistajåt
Volvo BtoM/Ajokki 8000 (dv€l)
Sisu BK- l60D/Ajokki City

RAtTtO 1- t986 t5



SAVONLINJA OY
MIKKELIN PAIKALLISLIIKENTE EN REITIT \.-

2T.'/N^-4.""1,." ,;ilrt
-itt-.t;. .' .,ir *. '.3tl

I*i. I , ;-i*if;}ii{ålj.'+t

I

.t

\."*q,\Q)* Uv**"*t)q)** \<3v*u'"''*
! 2T' \ \jr"""*'' . )'li +'

t
t
Ir

il

ii
_.,v\ -.(

'a..-:.:-l :t{,EHiSä3#Wd;;
:=1- ! I I JEI i _r :-a! -Fr*&!;:,:.r/llt lzt,

ir{ut>-N.q:).'- . 
-ffir.fi8q.-ffi-W' ii'i ,__at ,:'

i;-
,
11
,

4'4

Poikk.sv!.l ,t---i'. *'ft.^ {::q\

6-t2,85
ryrtysså ollut kuormå-auron lw! r.pi rjojohdot rlsr Run.-
b.rginkadun ja tlcspcriånkadun ftt€yklc$å. Kolrnosct ajoi.
vat Msnncfteimintictii je kahdcksikko - E€lsirlginkåtu _
M&lcrh.imintic - Reubtl.ntori jå tlkaisin. Johdinåuton
linjakupådt tuliva! nyits al.s, mutta niitå ci tictenkään .nåå
ripust ttu tåkaisin.

12.12.85
Noin klo l7 åiksrn .lkoi maa iyöryå Ratsmests.inkadulls.
Kådun vs.rcsså olevan mkcntustyttrnå.n kohdaltr håvisi
ma. noin 35 metrin mrkajre nitiorickiskoi.n dtr. Linjsn
7 (B) liik.nnöinfi Pasitåirå kcsk.ytyi.

I3.12.85
_ Korvaava bussilinja 7X alkoi liikennöidä Mäkclån-jå Sturen-
kådun risteyks€sti Gysåkki Valil.n emmåttikoulun koh-
dålla) Nordcnsktöldink.dune. Raiiiolinj! 7 (B) siirtyi poik.
keusrcitille - Hakaniemi - Hämeentie i Sturenkrtu -
Linrinen Brah€nkatu - Hehinginkatu +un€berginkaru -
Ruusulankatu - Sibeliuks€nkaru - IVanlerhciminrie -.
Linjån 7X ftitti muuttli ftyöhernnin: Mäkelänkadun/Hä,
meentie[ rist€ys - Mäkelänkatu (Stur€nkadun risteyksesrä
cdell€€n råtalinjaa pitkin) - Kumpulantie - Råtåmestårin-
katu - linjan 7 (B) reitd - Nordenskiöldinkatu,josta tyhjä-
nä suoraan Mäkelänkådulle.

19.12.85
VuolooB. 129 låht.\dn veunur 92 takstcU ruirtui ldrkoilte
Tööl&3å klo 5.56. Tcli sratiir rDst ttue ktukoillc n. klo
6.17. Trpåturms vrik utti lfinnå tinjsn 2 tiikcnn tu, lillå
våunut civ:lt Fäåssect ltiht näån sjoisså Töölö!tä,

1.1.86
Linjalh 3T kulkenut vaunu 84 poi.tui kiskoitra Norden ki.
öldinkådun j. Veturiticn risteyks€ssä. Vaihte€nld.l€t olivat
vääiässå s$nnosså vaunun nop€utecn nähden, Vsunun met-
ka p&ityi vilr€isen huoltmotyömaan aitaån. Vrunun kul-
jcirajå iyyllisryt ricttiivä3ti råidcliikennejuopumuks.crl.
Joissskin lchdissä julkaistu dclo vaunun kaåtumis€stå et pi-
d:i paikkrånsa.

7.t.86
Ajolangåt putoiivlt klo 17.15 Manncrheiminticuä Ruoba-
his€n teåtterin kohdalla. Hi€talåidcsrå tullecn linjan 6 vru-
nun l2 virroirin vaurioitui. Viriåkarkos pysäyiti raitiolii.
kenteen Månn€rheiminticltä Kåivokadun €retåpuotclå jå
Aleksånterinkadulla. Kaksi nivelvaunua juu(ui Mann.;h€i-
nin ja Pohjoisespl ådtn risteyks.en, j a linjan 4 rclivåunu
Aieksanr€rinkådun ja Keskuskadun risr€yks.en, mhså nc
hailtasivat kumipyöläliikennetUi. Alueella s€isoi toiståkym-
mentä vaunua låmmittämätröminä -18 

6C 
psklasessa, våin

akkuvalot paloiv.t. Pohjoisesta rulevår linjojen 3 , 4 js I O

,L
I
I
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IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEEN LINJASIO
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vaunut kläntyivåt Krivoksdullc js lldån 6 våunut puolcs
tam pohjoh.cn Mdtncrhcimintialle. Ajolangrt $rriin kun
toon noirr,tun|drl kuluttur,

13.1.86
Linjin 8 vaunu 25 k:iåntyi vauhdilla llåiutorin rilmukkåa
kohti, Veunu nousi våihtcciss kiskoiltr jå jåi noiaama.rn lu.
mipcnklå3 vastcn. Kåksi jdånkulkijåa ja yksi matkustsje
loukkaåntui.
Onnettomuus tapshtul iltap:ilv,Jlä, Klo 15 vauru oli kskoil.
Iåja klo 17.15 !. tytj{rncttiio Vallilan halliin. Vaunun kallls-
tucaså oli takåteli irronnut jr ilm.is.sti rikkoutunut, iillå hi.
nåusåutojoutui ksnnsttel€maån vrunun takapliä i kuljctuk-
san ajån.
Vaihde johtl poikkcevalle reit€ellc llmeiscsti hsrjrvaunun
jäljiltå. Nyt on ållc kåfid€ssa viikossa tåpåitunut ksksi ss-
mankaltaistr oon€ttomuutt . Niid.n ja monien muidcn vrl.
t!åvicn hinnalls ollsi jo vå.masti kustånnettu nykyriksir.!
ja selvåndytröiler vaihdeopasrimet iokt vaihtees!€n.
Tämäkliän eiykin tiet€nkään riitä. Krtetråjan on viclä
muistettåva katsoå opåitinta ja toimiå scn mukårn. Ildci
sesd rårvittaisiin vielä jårjestelmå, jokå tarksstxisi våiht cn
as€nnon je kiåntäisi scn itsctoimivå<ti taryi aess.. Joihin-
kin vaihteisiin voitaisiin myös ålentaa låite,joka pålauuaa
vaihLen automaåttiscsti Dperusås€ntoonr! kun v6unu on
cd€nnyt tarp.eksi pitkiille.

- 

gÄlröLLrNlN LIXENNE

- 
_ HARVENNETTU TIIKE]\N€

LINJA.AUION A]OSUOIiITÄ

17.1.86
Reitioliniå 7 (B) p{åsi vlhdoin rormådill. r.idllcrn.

RsitiolinJst

10.1.86
Rritiolinjå.Us 7 havrittiin uudet pFåkkiklvcr. Icli,tsså on
sitlcn TAja 78 niin monicn toivonukscsts. Våunuissa on
kuitcnkh pclkkii 7,

20.1.86
Linjåfa 7 dettiln kåytt]iå tunnuksia Ajå B my& vaunuiss!.
7A-7(A)nyöupåil{ån
78=7(B)vrstapåivåän

(S&nalla pcriååttcc[s pitäisi vermaan kaikki ltnjat m.rkjtä
tunnuskirjaimilla Aja B. Mistä siu tictiu .sim, p.l*åstä yk.
kös€siå, mihin vaunu on menosla. Pelklä pysiil*ikilpi ei !ii-
ä. EiMn s€ riittånyt s€iskallakaan. Siis csimerkiksi I A, I B,
lAA, I AB,2Ajne.)

Autolinjat

Linjåt 96 (M)ja 96N siiriyivät kokonåan LOY:ltå HKLlte.
Unjå 965 (kaksi lähtajä päivåsså mate) riirryi Loyltä
HKLlle

lsrE$-

AIKETflTAR
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1.1.86
HKLI hrllbijoitt luj.n muutokir
Unjen I 7 ruuhkåwo.ot j. linja 59 vuotot s rr.tty pols

Ruskcasuolta.
osa llnjm 58 ruuhkaworoish jå linjån 59 vuoloilrå siirrct-
ty pois Vartiokylästå.
Em. vuorot siirrctty Kolkcl.rn.

HKL:n autoliikcntc.n vuorothdlcittain 1.1.86:
(Suluissa tilarn€ l. I 1.85)

vrkioworot nruhkaworot yh&. å

RU ?3 (73) 60 (70) 133 (r43)
KO ,{6 (46)1 7o(s3) n6( 99t
vK 54 (sl) 8r (85) 135 (136)

384 (378y
I Korjattu tieto (ks. RAITIO +1985, siw 90)
Vuorojen lkåyks.n syynå lifljafl 96 siirtyminc'l kokon.rn
EKL:lle.

Vuoronum.ror hrlleittain L1.86 :

RU 200...299, 50t. 502. 5tO...575,121-723
KO 320...392, 435, 436, 503-s08, 592...678,72s-728,

13r-73s
vK 400..,485, 679..,714,136..,797

4.1.86
Sirolån liikcnoc Oy .lkoi Uikenoöidii lirjå! 564 ltåkeskus

- Mslmi Linjsr liik.nnöidiiån lau.ntsisin n. klo 8-15. Lin-
ian rcitii ltåkcskuks.stå on tåsrnålleen lrms kuin 56n. Mel.
min päälcpFåkti on Tr.ktodtirn py!åk*i Mark*inrtie!Ä.
Linjalls on 28 ftihtö kumprånkiin suurltarn.

1.86

Linjrlla 16 reittimuut$ itiiiin rictta€asa. Uusi tittl Kuloså!.
Esss: - Kulo.rålcntc - Risto Rytin tic - Itåvåylli -.
Xrludo

2.t2-85
Våunuå 32 I åLttiin korjstå VåIilasså jonkin pikkuvian t!.
kit. Enncnkuin päiistiin rlkua pitcmmålle tuli ylcmmälti ta-
holta tyly måååys: nåitä vrunuja ci ko{aE. Nchån on kaik-
ki romutettu!

M.tron n3. turbojunrt M3 -M4 jå M5-M6 kolj atlrn jå
muutctaan moottoritiomiksi yiilivaunuiksi. Moottolittomån
ja siihköjårruttoman våunun våikutustr junan kulkuun ot
kok€iltu mslrås-joulukuuls.. Ruuhkajundsa I I on ollut
p:iivtttåin toilena parina 105-106, Vaunul 105 moottorit
on ohilettu ylintiääisclä kåapelills,jotta vaunuste voi oh.

iåta, mutta mootto.it jr råhköjarru ovat poisså kåytöstå.

Metrorså kokeillåån muutakin. V.unu{o 175 on puin€o
ajokahvå,jonka as€nloakin on hieman ;uut€rtu. Ajokahvå
on mctållia,joka on tålv€lla kylmä. Enllen puists kåfivaa on
kok€iltu myös muovista våihtoehtoa.

3.12:353/8/84 (klo I l.4l Pvk)
3.12:36216155 + 617171(klo 9.30,våunu 6 työnsi 362n
Vallilaån ja j.tkoi tåkrisin linjåll€).

3.12.85
Vaunu 364 kyljclliilin Koskclas!å palokunnm håtoittclu-
välineeoä.

Viiko[å 49 kåytcttiin retlikatioitr viimciscn k€rsn ltnjelli.
kentc.sså. viimeis€t ajot olivrt:
29.11| 3211218
4.12-323l2lr2O

Rattikrrioiden klrjanpitoswo on l0 mk. Myös mus.ovru-
nu 313 on aflostettu tsmån hintais€ksi.

Vrunu 3 13 jäå museoon, s$oin 320 såilytetitån mahdoUi'

siin lilausajotarp.blin. Tåikoitus oli såilyttå:i 323 , mutta
s! chdittiin riisua Töölöcså. Vsunut s.isovat Vsllilon ylåhål-

lhsa.

Pasilasss syksyllå kaåtunut vsunu 78 oo Piaid(oin v.lmis' si'
säs€in$toj€n korjailur jstkctrtn viclä, muttr caim. lani-
nååtti4 toinutus sujuu hitsssti, cikä sisustro kunnostus ole

pääsryt kunnolla vauhtlnkårn.

11.12.85
Vaunu 95 tuotiin Hclsintiin. Våuru 63 hinari scn Vdlilarl
klo l0 aikoihin.

ll.l2:Hl + 366 Vh-l<hi34216157 .

12.r2 t 360 l 8 l t34, 342 1 8 1

r8.12.85
Kh umpisuolcssa 308 js 309; hallistr riisultuins 321 is
324; romurdtc.lts 329, 351je 366 sckii 364 kytclåån.
Ulkons oU lbåksi 3 13 jr Jokin tsttikarir.

vTS.vsunusto 23.12.85
Th 334. 338, 342, 353, 3 58, 368,316
Y,Jr 331, 332, 335, 336, 331,339, 341, 341, 34a,352,

356, 359, 360, 361,362, 363,365,367 ,37 t,374

Rornut$luvat 27.1 1 .85 : 3 13,320,321 ,324,355,323

31.12.85
sTA 4u5ll?
STA 4l on Sisu BK 200 D/Wima, cx HKL 4

STA40 on MB O3osc/Ajokki, ex HKL2. Tätndkln våunu

on nål$.nyt linjrllå 5 t ,

DTikkunumerotD (dh NrlI) iåunuissa 39, 52, 54, 55, 57, 58
j.60. Vaåkuna cd.sg vlunuissr 54jå 55 (l/86).

19.1.86
Vaunu 20 lilausajossa. Vsunustå sai käsjtykscn, .ttli kyse€s-

sii oli hotclli Haagm tålviricha. Vaunu oli myös P.itctty I'
ralehrnreipillä.

Harjavaunuihin åsennettiin jokin aikå sitt€n truiskuttimeo,
joillå voi levittäå pakkåsn€st€tG kiskoill€ esin. måkip.ik-
koihin. Pakkasfl€slecstå on siltemmin luowtlu, sillå se on
kållista,jå on siirryity crittäin väkevän suolaliuokscn kiiyt-
töön.
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3.12..9218l tl s

10.12:5616158

30.12t7218186

Råk€rtåmiltoimintt

8.11.85

HKLn ltppujcn hinnsi l.l.E6:

Ketulippu, eikuisct

\ låps.t (?-15 v)
l0mtk lippu, åikuiset
),laps.t
Matkrilialippu (24 t)
HclsinSi$li våkituisesti s$rvllle:

Mylly puron ssemålla vietettiin harjåonostajaisia jå m€tron
Tka hinssi junån t l5- I l6 paik.lte Dtilåisuurts juhlisr&
maan}, Såmanå påivånä viatettiin myö3 Kontulan ascmsn
harjaffiostajåisis.

15.12.85

Unjan 7 (B) M.ssuk€skuks€n siwraiteen kiskotus v.lmisttr-
nut. Ajolankr puuttuu vielä.

tz.t.86
M€s$kcskuksen 3i\uraide 3:ihkdisterty.

Muut!

Kaupunginlullitus päätti osaltåån, etui johdiruuton koclii.
kennc loppuu H€ldngis3å, Linja pu!€tran, muttå iuto I säi-

lytctiån. Päåtösnuijittiil joulukuun alkupuolella.

Töölön håIin rait.iden 5,6, 8-12 jöhtavl.n ovtcn piclisså

kolrnclarFpuis€t opartimcl.

Rauted.ntorinkin metoaseman isot automsitit on vdibdct-
tu 50 mlrkan sctelcttå huoliviksi.

SaLnissercn yksi.åiteisrn rataosåo liikenncttå ohjååvien suo-
jistusoprstimie peittona olleet muovipussit on poirtettu jå
opastimet on kytk€tty vilkkumaån. Opastinluviot oval3a-
m3t kuln liikennevaloisså: S - vaakspalkki - nuoli.

'L 1.1986
TUKLI nrtkrlippujen hinnat eivåt nousseet. Näin ollen
Dkeltsisillå vaarcilla, ajaminen on muiden kunnallbten lii-
k€nnclaitosten ta{iffcihil v.rnttuna hdv€ttoman halpaa.
Aikuist€n kertålippu esimerklksi maksåa vain 3,60 mk. Hc!
nåkuun ålussa toteutuneva Ttrun yht€nähtariffi, josså ovat
mukåoa TuKLja TLO, nostaa hintoja lähemn iksi muitå,
multa kcn.lipunkin hintåjåä ilmeis€sti 4,50 mårkåksi.

TaKLn lippujcn hinnåt 1.1.86
tutnus hinta

Aikuisten kertrlippu KA ll 5,0O

Låstcn kertrlppu KL 1l 2,00
, P.th.alennuslippu (30 mtk) Pll 81,00

Aleruruslippu (10 fltk) A ll 40,00
Låsten alennuslippu (10 mtk) L11 t 5;0O
Alennuslippul (lontk) K ll 15,00
Kuukausilippu KK ll 100,00
VuosilippuOenkilökoht.) VLhc 1000,00
D (haltijakohtålnon) vlha 1500,00
Aik. matkailijalippu MA 25,00
Irsten matkJippu ML 20,00

I koululeis€t, cläk låir.t, våmmeisct

- lippuihh si.{tyy våihto-oikcus tunnin kulucssa lipun vii-
mehestä lcimsukscstr

- lalter lpulla sra metl stlr l6-vuotissja sitä nuo.cmpi

- aikuisen muksna sår kski 6{otiasta talsitä.nuor.mps!
måikuna, mlksuttå

- måtkåilij.n lippu on voirnesg24 t
- yömrks! on krlclnk€rtrin.n

HKLn uusi orFnis.atio 1.1,86:

- suunnittelu$asto

- åutoliikenn€olalto

- rsitioliikcnncosasto

- mctroliikcnnao!:Bto

- hållinto-Grsto

- tålousosesto

- rakennusosasto

6.1.86
Våntaan kåupunginhallitus pååtti yksimieliscsti esittiä Vsn-
tåan kaupunginvdtuusrolle osallisrumhta Kontulan - M€l'
lunmäen merrondån kEluihin.
Såmatlå päärettin, ctut Mcllunmäcn asema jää Hclsingh
puolelle. Hcl3inki myös myönd lykkiyrtli metrolaskujcn
mrksuun. Våntaa måksåa 17 milj. mk valta ensi vuosikym-
menellä. Rsta vålmistun€e wonna 1989, Valtio osallistuu
kuluihin kolmen wod€n åikanå yhteensä 2l milj. mkllå.
Helsinki käynää råtaan lähes 70 milj. mk.

l3.l.86
Våntaan kaupunginvaltuusto p:iåtti läh€s yksimielisesti em.
kaupunginhollituksen esitykren mukaisesli.

20.1.86
HelsinSin kaupunghhallitus hyväksyi sopimuksen'Vantaan
osållistumis€stå Kontulån - Mellunmäen rådan rdkennus'
kuluihin. Kh esitttä sitä edelleen vålrunston hyväksytläväk-
si.

21.t:3s3l6lttl

22.lt94l6llll

5,50
2,00

45,00
11,00
35,00

30 pvlippu, rikuis€t 100,00
r,Iåpset (7-16 v.) 33p0
)r, 65 v. tjiyttäocet jå sotaveteråanitr 61p0
),, alennuslippu'? 33,00
l0 rntk alennuslippu, 65 v. räyn.. soråvtr.r 30,00
l0 rntk ålennuslippu: I tt,OO
Vuosilipplr 1000,00
Vu osialennuslippu. 6 5 v. iäyrt., sotavet.r 6?0p0

I solavete raanit, j oilh rintåmasotilas.lai rinramapålvelu-

2 koululaiset, !aru$niehet, invalidit jå €låkeläiset, jotkr täyt-
iivät kåupunginhaliiruks€n päättåmät rnyöntlimispe$qteel.

RAtTtO 1-1986



TAUI.UT
J.0ksonen

TUKL:n 19 linjå-autoon on varartunå såiraspaarit,jor-
ka kiinnit.tiiin kctjuilla peikoillecn, kufl istuimct ja tuki.
langot on poistettu. Pasrit omiståa våestöosuojeluloimisto.
Suuronnettomuuksiå såttudsa bussejå muutcttaisih tillai-
siksi sairåankuljerusautoiksi. Muilakin liikennclåitoksilla
on vastaavanlaisia katastrofi käyttöön muut€ttuja autoja.

Metrolinj!

3.12.85
Klo 9 jälkeen s€isoi kuusivåunuincn mct.ojunå Hcrttode-
mcn ås€man rriteelh I muuten pim.ånå, mutta vikålarnpul

:påloivat. Liik.nn. hoidetliin yksiråiteis€na pohjoisla raidet.
ra dililå Kulolasri - siilitie.

5. t2.85
Tilånn. såmanlåinen kuin edellä kuvåttu, tillä kcdåe noin
klo 18 aik.an.

20.1.86
Metro liikcnnöi tåysin aikatåulun mukaan Eskacltå lumipy-
rystå viilittiimåtui. Linja,auto-jr raitioliikennc oli 5-25 mi-
nuuttirmyöMsså.

VI LKAISU RAITIOTIEAIKATAULUIHIN

Hcti alkuun on tod.ttava, cttä t:ilå pålsts[a diyt]y hårras,

ts.i tkstin vcnytystå, mikåli aikoo såÄdajuttuur tdas våhän
pituuttå. On nåct lcn verm v:ihjin k rottevEs sitt n RAI.
TIOn 3-1985. Jotain ovat kuffninkifl HKI:n rikatlulutoi-

. mittrjåt puuhrstcll€et menneco 3yksyn lopulkja dkutalv€s-

lrkåkuur 23. päivlisti vuorc 34 0inie 4) or mlåna åis'
t. pcrjantaihin aja.ut r€itilleen Sturcnkadun - L:int. B!a-
h€ntådun - Helsinginkadun kautta js kurvadnut Töölön ki-
sahållilta €lcläån. Aikåiscmpi halircitti johti Hiimc.ntietä -' Silt$asrcnkatua jne. Ylioppilastalo . j. riitå edcuecn Kata-

ianok.lle. Nåin joku vsrhainen matkurtåja s€i ilmcisesti
pyyntönrå läpi.

Manåskuun l. påivånå .epostehiin kynppiå, iok. linja
muutcn onkin ollut mainittujen .ikstaulutoimittajien suu-

rimman niclenliinnon kohteena viime aikoinr. Marråskuun

muutokscssa keskip:iivän kierrosaikaa lisättiin kolrn€ ni-
nuuttis,54:stå 5 7:åäo minuultiin. Tåmå muutos eiheu(i sa'

målh worovaleihin hanennuks€n, ktfl vuoroja ei lisitty.
vuorovälien harveonus rårkoirri tasal! minuudslå luoPu'
mista jå riirtymistå systeemiin 9-10-9l0jne. Våunujen aio-
jårjestyks.t rnuultuivat såmåIå, sillä loppuilta klo 2I jälkeen
jäi täysin ennall€en -.iå siis myös hålliiftjot - mutta klo 6

-21 !älinen aika rnuuttui täysin. Hållistå kyllä itse asiåsså

lähdctään samoilla minuut€ille kuin 31.10. asri. våan woro'
rumerot eivåt oll€ct såmat.

20

YTU-liikenne
alkaa
1.6.86

.toutukuun I . piiivåstå [nidle 7 (B) lisättiin sunnuntaiå!-
muun yksi lähtö M.$ukcakuksrsta (7.01). Tånti tot€utcttiin
lähcttiim:illå wolo 75 hrllilta matkrrr våhån eikaiscmnin
ja ohjlamålla sc Stulenkadulta ldi-Pasilaan ciki Töölön ki.
s{hallin suuntaån din kuin åiemmin.

Tdnmikuun l päivånå trpahtui vähän cnemmån. Joskus

åikaisemmin mainit!.msni korkeåmpi työaikrmatemallkka,
tai jokin !€n haaraticdc, toimii kai edell.enkin. Nimittåin
kolmosten muhkaworot 121 (38) ja 122 (3T) kowattiin
woroillå 107 (38)ja 108 (3T). Minuuttiåkasn muuttmat-
ta linja-åjostå siirettiin ruorot Töölöstä Koskclaan, jotcn
hallisla lähdöt ja sinrc paluut muultuivat piterunen reitin
ansiostå.

Kuutoscha saivåt srmana päivånä viimcisetkin rahastajat

lähtöpåssit, vai olisiko heille jrcttu trrlsstuspåssit ja .nnct-
tu vaståava uusi tehtiivå. Oli niin tåi nåin, joka trpaukscsså

worot I l0 ja I I I ovat nckin nyt kuljettajårahastuks€n pii-
rissii-

Jå sitten kymppiin takaisin. Vuosilurun vsihtucssa kåi-
vettiin naftaliinislr vrnha ideå, jotå kokeiltiin helmi-maalis-
kuussa 1984. Nimittäin se, että våunut kienåvät ja kuljetta'
jat våihtåvat våunusta scuraavaan Ruskeasuollå joka kietrok.
s€Ua arkisin klo 6.08-9.14ja 15.01-17.44. Kun våunu läh-
tee Ruskeasuolta hcti uud€ll€ kierroks€lle, kuljettåja 3iirtyy
pömp.liin eli tåukotupaan €lpymään kierroksen råsituksista
noin 7-8 minuutiksi kunn€s seuraava vaunu tulee. Tällåisin
järjestelyin riittää vähempi kalusto, mutta worovålit €ivär
pitene; kuljettajien måäiiänhän systeemi ei vaikutå. Ja 1o-

dellå: woro 136 on toistsiseksi poiste u. vaunujen kierto-
arkå on keskipäivållå €delleenkin 57 minuurtia, mutlå ruuh-
kå-aikoina våin 49 minuuttia!

RAtTtO 1-r986
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KOS(TLA

x.ånå.tai - rerJåntar r.r.l9a6 arben

linjå f.rttl tlo

LIfiDOT fi^tttsTA L I t{J^L Lf :

KOSKETA

3n 65?

s3v A 679
5.32 23 n 3T 66?

65 n 7A 659

r l,ll 651
33 657
3T 6s9

5.33 ::I :,t':;3
6 1, rr 65r

25 n 3T 66?
75 n 7B 6a7

5.4t ro3 l tl 65r
+a2
i, 92 n 10 6€2

26 n 3t 693
53v 6 67t

r12 v 6 673
5.45 a 679
5.46 ?l 659

?^ 653
78 65r

lo7 n 38 555
5.a1 r. tl 651
5..4 to 663

ti !a 65t
5..9 5 1, tA 6535,5r lt. v a 6?9
5.52 54v 5 671

6 6?3
5.53 15 n 33 655
5.55 105

3-17 35n i 6s9

t[-22

2

L7.22
L7.25

14.15

2t.27
2t-29

3

1.23

1.25

tlnJå ..tftt xå.nåntåt - p.r.J3nrår t.1.r966 årkäcn

! !,r^ 652
! 69e

33 660
6 6?.
5 612

65 n 7A 632
a 67.
3T 656
6 671

66n
a6v
15 n 3i 560
6.n
75 n 78 660
93 . rO 660

6 67.
61 v A 57A
92 n t0 55a
95 n l0 590
26. 3t 555
37n . 69A
tl1 n a 660
?6 n 78 660
9. n to 660
59v 6 67a
a2v a 574
17 n 38 650
25 n 31 655
35n a 654
1A n 38 660
29 n 3T 656

r 690
3E 562

30 a 3T 6rx,

a 6?9
6 6?1

3 r, ra 55t
6r v! a 6?9

6 67t
4 I, rr 65r

rl5 v A 679
93 n tO 659
57v 6 6?r
A2t A 679

r02 r, r^ 65r
3T 659
,r 6€?

5€v 6 67r

3A 655
79 65r
! 665

a5v € 679
95 n 10 6s9

! 659
16 n 3å 655
6d n 7å 659
55v 6 67r

?B 65r
19. 3A 655

tåuanhr on cd.lr..n RlrTron 3/a5 hukåin.^.

Su.no.tat r.12,19A5 rlkåen
llo rlnjå ..trtr llhJ! ..tttl

Låuånbt Jt.un.6i!l ovlt nrltlon 3/3s nur.r.or.

5Sv 6 673
6Ov 6 57t
a5v a 679
93 n lO 659

46€7
3T 659

76 n 7A 651

6.40 r0 n
6.43 l7 h 33

25n 3t
75n 7B

5.50 19.
95h

6.52 65 n

6.5{ JåLkuu ruten R^rrros.. 3/ai



rlvluUDeLLA l9a5_a6

rånå hlrJ.lr.6. nlltlon !åkr..t.åtlökrr .uodo.ruvå ru€t16lo t.fto6.attlorllk.n!c.,1vmrct kar$totn6.r tr..rotn66n, !rlor!Gn.rr.1nsc. Jå lrlk.niötnriorlvtnecn. ?dilr,k.r..rr. ru.tr6lö.. r.r,r9s6 trtåntc.n pohjrrta tasdlttu ja on voim$i toi.rä!s,.nt.tåån s.u...vaån k..ååtkåtåuluun åstt.

62r

625

629

625

9.21

!4.13

la.1A
14.19
t6.20

a

3T

2

3t
3T

612

624

6L2

612
624

-
-t
o
I

Låu.nt i J. rlnnunråt .rvåt ot. iuutru€.t nAI?IOss. 3/65 l!!o!.t!n

3 , l6lu.t. (n-nlvctvåunut vrvlh..i t!IJ...h..tu.waunu)
c. rr.la(t), Jo(t)lr. w6r .J..
0 - no.on .rl.ltulhlltl (lotkk.uks.t E-!..!kk...Bå)
I - I o.61tt!. ltlkonnbl. plrvrt

(lr . råht../p!r.å lÖ; /c - r$r.. rö/r.r.! llt)

HALLTSTA flfiJ^!tt: IöÖI.ö
r.1. r0a6 srkå.n

rit

2

DC
nå-pe lå su

AB C D e
na_p. la 3u

r I,tl xri x x
2 l.l^ "
3t,l^"IX
{ t,tl " x l(
5 l,ll " I r

III

TTTX

rtt

?1 ^' rB" .;--------'i

71 n 7A t

96n lO "

115 v A
120 2 rö

2 10

ll n 33
lzn 38 Klt x x x13. 33 tö r r tr{N 38 XH T I Irsn 38 X r16n 38
r7n 3A
ran 38
r9n 3E
23r 3T ( X I
2r! 3T tö I I
?5n 3? lfi
26n 3t " i x
??n 3t tö r t
26n 3T
29n 3T lol t X
30n 3T
3ln 3? (xxx
35n {
36n . tö r
37n a Xtt I r I

,I
.2^ . tö x
43. a
53r 6 lol I I
sav 6 I
55r 6 x
55v 6
57 I 6 i t X
rar 6 i I I
59v 6 I
601 6 I

t
61t 7^ X I

Sar.kk.ld.n..lrt'..



MUIBEII THAIIIET KUUAT DoprtllliPodrik Hl'vino Måsl! Pmhy, PI.ha

Kuvolphoto: J. R@/hala, 1.4.1985

Tatra TJ 6267 ivermåv most.tilla d. Tyypt inen pruhalan
nen mi iowunujuna on Laean esittdnö multippeliohiat.u
CKD Prah.t, Zavod TatTsmichov -tehtaan wlmiste.
Tatru T3 6267 on Sremluv nast btidge in Praque.

Ka,alphoto : J, Rathala, 1,4. I 985

RAITtO l-1986
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Ltuian 17 T6ttd T3 8034 on kuvattu ndbteii kapitina
tuoie.l@dulla
Totn T3 8034 on tuute 17.
Kwalphoto: J. R@thala

TatraT3 6018 on route 12.

Kuw/photo: J, Rauhala, 1.1.1985

::-!,

RAITlo 1-1S86

{*'*.'' l' ,P1"ltry; 
{gglgt" ä[.f _llliq$t -,:..,:r::t:r.,,,. ,"'l'%*:

Llnlan 12 Tottu TJ 6018 sand a kadula kuin?de ineni



%*:
'lji

}"i:

.Tata T3 66t 7 linidua 22 Letensk4 -tudulla,
Tatra T3 6617 on toutc 22.
Kuwfphoto: J, Rahtld, 1.4.1985

Tatra T3 6486 on nute t2 neat the Matostunski metrc

Kuva/ photo : J. Rarhota, 1.4. I 985

RAtTtO l_1986

:

tam?rct hyos taustapeitirs.i: *, *rro, !r'lr!#!lii".otKea ,aunu löyt!! hetporti. Noticethe mu!?,nuhber on the rct yiew nirrcr, \|hich makeslndng the tbht tnm eosier when sevenl tainr arc at astop simulhneousty.



TUKI. 141 itii Turun uuslmmoksi io lyhltik slnpfin tukeutu.
vaksi (palwlusaikr l0 vuotta) rsitr.k4ksi, Kwassa vdunu on
jo noi viitlc vuode ajan seistyt Mii,ttlniien lastekoiltn pt-

TUKL I l l, the sole bogie nailet, ws the newest ttun in
'litku. Ir renai@d in seryice but 10 leIft. l1)hen this view
tess taken, it \lrcady had cpent some 5 tean in the playgrounil .

ofo kideryaien in Twku.
Kut'alphoto: J. R6uhala, 1.6.1972

,:'.::,

lo
I


