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Turun kaupunginvaltuusto myönsi 13. kcs:ikuutå 1889 k.€i-
vi Aug. C:sson Armf€llil€ luvan nkcntaå ja liikennöidå he-
v$vetoisia nitiotciti Turun kaupungin slu€€lle. Lupa oi-
kcutti rakcntahaan linian yliselfli sillaltå Turun linnaårl tai
lyhyemmåksi, nuttå yhtiölk oli oikeus tarvittålirå rietyl
ajan kuluc$ra jstkår linjåa H:im€cntullin lltheuc ja kanåva-
runan laiturill. å!ti, ssmoin kuin linjrta raidotie niin,.ttå
s€ siwaa Alek!åntcrintori& Toimilupa siilrcttiitr sittemmin
tarkoitustå vårten p€nrstetullc yhtiöUc rspårvågsåktiebolaget
i Å boD, jonke yhtiöjärjestyksen Kcisarillinen &naatti vahvis-
ti 18. lokåkuutå 1889. Yhriön piiäomå oli 18O,OOO markkåa
jaleutun.ena l,8m osåkkeeksi, mutts yhnöjårjcstyk$n
muk.$ sit:i voitiin nostaa 400,000 mårkl(aan. Vain linja yli-
nen siltå - Linna rsl€nnettiin. Aluksi raide vcdettiin kuiten-
kin vain V&vintorille asti. Liikenne alkoi 4. toukokuutå
1890. Välile Vawintori - Ruirsålon siltajårjcstettiin keslilä
1890 koeluontoista liikennetg kåfid€n hevos€n vctämållä
omnibusvåunulla. Kun yhtiö oli omslla kustannuksellaan r
{kaupungin mydndmdn vähäisen tuen turvin) madsltanur
Varvintorin lånsipuolella olevaa jylkkää måkeä - r.k. Lin-
nanmåkeä - raide jatkettiin tihele Turun linn.a. Linjån ko-
kon.ispituus oli noin 3,lOO metriä. Raidelei,eys oli 1,436
metriå. Kiikotukseen käytettiin n.k. H.armanin kaksoiskis,
:koja;jotka F.inoivat 82 kgjuoksunetrilrii. Vaunujå oli käy-
tössii kaikkiåan 5 ja n. kllkivat kumpaankin suuntaan lO
minuutin \dlein. LiikcnnöintE varten ta.rvittiin 30 hevosts.
Yhtiön tawitsemat toimistorilat, tallit j[e. t*ennettiin 9.
kaupunginos& 9. kontclin tontille nro 2, jonka yhtiö osti
kaupurgilta. Aluksi rakcnnetriin dlapäin€n talli Varvintoril-
le. Pliivitdiisten liikennöintituloj€n lrvioitiin olevaån 2Ol
matktaa 60 p€rniå, eli vLodessa 73 ,584 marklaa, jå wotuis.
t€n käyttökustånnusLn 60,000 målklaa, cli netrotuloiksi
Iaskettiin 13,584 msrklaå, mikå vsstaa 7 t/2 % I8O,O0O
m.rkal(si lasketusta päåomåstå. Tulot oiivat \ronnå 1890
74,581 markkår, l89l 67,953 markkasja l892rnånaskuun
slkuun mranesså 47,786 mankkaa- Ensimmåis€n vuod€n tu-
lor ovat huomattavan suuret, si ä linjåa liik€nnöitiin vein
kahdeksen kuuksudcn ajan, mutta tulos oo ilrnei!€sti psljo!
ti uteliåisuuden st?ti, silä vuoden kolJnen viim€is€n kuu-
kåuden åikana myytiir epåtåvsliis€n paljon ålennuslippujå.
Esimerkiksi marlaskuu3så I 890 olivat ålenn$lipuista saådut
tulot kokonabtå 15,769 markle!. On livan s€lvåä, etrii Ui- .

må vaikutti reurååvån vuoden liik€nn€tuloihin. Jos lasketåan
edelå mainitun 30 kuukaudcn tuloks€n keskiawo, kuuk.u-
situloksi saadaån noin 6,000 markl(aa, joka vasrså 72,000
markan wosituloja.

Tulot oli siis låskcttu muuramån ruhsnnen markan tårk.
kuudella oikein, multa menojen laskemisessa ei valitettavas.
ti saawtettu yhtii hyvää tårkl<uutta. Sitii ei kuitenkaan taF
vitse ihmeteuå, sillä olihan kysymykr$så vielä tunrematon
alå. Yk3rnomån pä?ilysreen kunnolpito aiheuti suuria
kusrannuksia. iinä kaupungjn ajurir:ia vrokrå-ajurit kdytli
vät råtaå mielelläån hyvåkseen,ja talvela oli pohtel.åva raj-
leelle kasatut tavdlistå suuremrnat lumimassat liikent€€n ol-
lesså kåyMissä. Yhliö olisi ehkå selvinnyr vaikeuksista, mut-
t. kun s€ talven tulicn velvoir€ftiin pirämäån åjoratå koko
lcvcydelttän liikennöiaavåssii kufl nossa, titsnn€ muultui epå-
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varmåksi. Vaikls siiasta kiifiio3tun.ct, jokta mainitiakoon,
kauppån€uvoksct E. Dshlsrröm ja F!. von R.trig, sntoivat
aineelllsta tukea, yhtiön oli keskeytetuvå liikcnnöinti 31.
lokakuuta 1892, minkå jälk€en yhriö tek våråIikon. Muu-
tåma flrosi myöhemmin kiskot r€vittiin pois jå Turun .[sim-
måisestli aitiotiestä jäi pelkkä mujsto. yhtiön toimitusjoh-
tajå oli krcivi Aug. C alon Armfelt.

Vu(dcn 1905 ålulsa h.ätettiin åjatus .aitiotcistji uudcl-
leen h€nkiin. Allcki4oittsnut piti Äbo T.knici .yhdistykren
sruncn woden cfiimmäbca3å kokouks€ssa esirclmän mah.
dollisuuksista srada njriotieliikennct$i Turkuun, ja yhdis-
tys pätti asettrå kysymyks€n %jrnistelua våncn viisijäs.ni.
len toimikunnån, johon kuuluivåt tehteilija M, Dal strdm,
kauppiås Edv. Äsrröm, insinöörjt R, Sundbergjå E. Hinde6-
son s€ki ållekirjoitrsnut. Toimikunnån ensirunäis€s3å - js
såmallå eiimeis€$Ei - kokouksessa kBkusrcltiin 3uunnitel-
lun railioti.n iinjauks.sta, ja toimjkunts piiåryi yksimiclis€s-
ti s€uråaviin linjoihin: Linnånladultå Kaiåvaflrannrstå yli-
selc si ale, Nikolaintorille, Tuomiokitklokådule,Suurcle
Hiimcenksdullc, Kåivokadul€, Kaarinarlådulle, Kertunkå-
dllle, Itäisele Pitkiikadulle, Kåskenkadule, Auraksdule,
Venejän kirkkokadulle, Humstisronisdul€, Raulatientoril-
le, Liinaisclle Linjakadule, Jarrumjehen-kadulle, Rauhanka-
dulle sekå Pui5tokadult€ Linnu*adun hrlmaån. Kun toimi-
kunnålta kuitenkjn puuttui tarvitava ajiantuntemus, jotta
s9 o[si voinut yksityiskohrais€sti klisit€llå asiå., se piiiitti
hsleutua yhtcistyöhön qåkcyhtiö Elcct.odl ka$s.. yh.
tiö suostuikin tähår jå kÄjlki tarvittavat s.lvitykset laadit-
tiin, ftutts silti oli epävrmaa. pystltiijsiinkö suurnjrelhat
tolcuttemåsn l:ifutuIevaisuud6sa. Turun kaupunSin e iln_
mäisesti raitiotiestå saådut kåtkerat kokcrhuks€t olivat vie.
lä muistissa, joten yritys €i varmaar*aån pystyisi houkuic-
lemaan paikkåkunnån sdoittåjia, je kaupunCa its€Iåän oli
tåås€n muila tärk*impiävclvotteitå. suunnitelmån toteutts-
misrnäldollisuudet vaikuttivat siki sangen viihjiisiltä. Harl-
kcen valnisteluihin o! kuirmkin kiinnitetty huomiota muu-
alrlin. Elektriskå A.kriebotaget A. E. c. Stockhot nin joh-
taje, konsuli C. Bolinder, oli nimituin yllättjicn saapunut
kaupunkijn. H:in rarttui rotlune€sx ohjaksiin jå jo 6. kcsä.
kuura 1905 jåtrj osskcyhtiö Elcctron konsuli Bolinderin
kehotukse$a kåupunginvsltuultoUe kirjelnjifl , jo3så yhtiö
pyysi såådå aloittåa neuvottelut k&upungin vircnomaistcn
kånssa. Kirielmiis*i pdnorettiin, eträ yhtiö kykcnisi tolni-
rnaån vain, jos sille ånnctåan 40-50 vuod€bi toirnilupa r.-
kcntåa ja liikennöidä raitiotciä, 3&noin kuin yksinoikeus
toimittåa vslo. jå voimavirtsa. Kaupunginvsltuusto ssetli-
kin esityksen perusteela 8. kcsåkuutå komitear,johon kuu.
lui virsi val:inaisrå ja kaksi varajäseryh. Vårsinaisiksi jasen &-
si valirrjin siiloinen hovioikeudcn as€ssori, nykinen Vijpu_
rin hovioikeuden pr€sidentti, s€nsaftori A. Kur in, pankin.
johtåja A. Wasastjemå, lehrailijs M. Dal srrijm, kåuppiå5
Edv. Äström sekä ållckirjoirtanut. VåEjäseniki vatirtiin ho.
vioikeuden alessori, nykyincn hovioikeudcnn€uvos A. Åte-
flius ja varakonsuli O. Wikeström, joistå viimeksimainilu
osållistui keskeytyksetrii komjrcan työskent€lyyn. Kun her-
lat Wasasljema ja Dah_lsirörn pyysivät jääviyden ruoksi va-

Paulustå komitean jäsenyydesrä, vahsi kaupungnvåtruusto
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2q kesåkuuta h.idän tilalecn pånkinjohtåjå J. Lönnblådin '

ie isiinndnsiiä E. lrlinuthin. Komitea sai teh!i\'äks€cn selvit'

äa ;a esiuaå kaupun6nuatuustolle vleis€tehdor' joiden pe'

rusteclla Electrcn-yhtiön hakemusiå voitaisiin Puolter, jos

kohta piti myös s€lvittliå, såattaisiko kauPunki its. ottaa hal_

tuu a koko Yrityksen.
Veikkå hakemus jär€ttiia Eleclron-yhtidn nimissir, suun-

niteltiin aiun alkåen yht€istyötä berliinilåisen yhtiön Allge-
meine Elektricitåts G€sellschaft kanssa, joten yhtiön edust&
je, berliiniläis€n Elektricitäts Lieferungs Ges€llschaft -nimi-
sen yhtiön johtajå A. Heftpel saapui tånne neuvotteluja var-
tcn. Kornite.n cnsimmäisessa kokouksessa 3. heiråkuuta
1905 Electron-yhti6l.:i edustivat ko uli Bolinder jajohiaja
Hemp€I, jotka jättivåtyhtiön nimissii ehdotuks€n toimilupa-
sopimukseksi. Se si*ihi yleis€t pe steet,joidcn mukaån yh-
tiöll€ myöflnc*iin oikeus råtentaan js pilii:i toiminmsså s?ih-

kölaitos ja s:hköraitioleit i. Nyt alkoi komitean nskås uråk-
ka. Kun asian katsoltiin olevån erittäin laejakantoinen, ko-
mit€a päätti ensimmäis€ksi selvittä kuinka edtyisesti sakså.
laisissa kaupungeisså oli menet€lty, kun Electro[h kaltåinen
yhtiö oli tadoutunut rakentarnaar våstaåvia låitoksi.. Kon-
suli Wikcström le ja allckiioirtan€ell€ ånnettiin tehUiväksi
paikån p:i.:ilå Ruotsfusa perehtyä valtaaviin s€ikkoihin. Kun
nåin oli rn€n€telty j. komiaea oli ehtin'.t perehtyä aines-
toon, asiaå kåsiteldin us€iss. kokouksisså. Komitea kåtsoi
yksimiclis€sti, etui Turkuun on sååtava nykyaikåin€n siiftIö-
laitos ja iihköEitioti€t, jolloin raitiotiev€rkosron tulisi v.s-
tåta Åbo Tcknici -yhdistyks€n toimikunnan ehdotust., kui-
tcnkin niin, että tuomiokirkolta lciiseue Pitkiksdulle ja Kas.
kenkadul€ johtava linja korvalaan luomiokirkon ja alisen
s0lån väliseuä linjatla, jokå kulkee pitkin Posrikatua ja Suur-
ta Håmeenkatua. Kun El€ctron'yhtiön ehdotuk!€n kåt3ot-
tiin olevan epäedullircn kåupunEi e, kornitea ehdotti yksi-
mielilesti, cttli s€ hyläUi:in. Komiteassa oli eri mielipiteiUi
siitå, kuinka suunnitelrna pitiiisi toteuttaå. Enemmiitö kat-
soi, ettå yhtiön tåi yksityis€n piriisi rakentsa laitoks€t kåu-
pungin laskuun ja kaupungin varoin, kuitenkin niin, ettå
kyscinen yhtiö tai yksityishenkilö sitoutuu hoitamåan lai-
tost.n toiminran tietyn aikåa. Koflitea luowlti miethtön-
sä kaupunginvaltuultole, ja kun sc katsoi tehtlivånsä pååtty-
neen, ehdotti että valtuusto asettia uuden toimikunnan,jo-
ka huolehtii kaikista käyrånnön toimistå ja taatir kaupun-
gjnvåltuustolle lopullisen ehdotuksen. Mi€tintöön sisältyi
kaksi €riävää lausuntoq: jäs€n Äström katsoi, ettl kaupun-
gin on itse rakennertava laitoket ja vastattåva niiden toimin-
nastå; vanjåsen wikeström ja alleki4oittanut ehdottivar, €r-
ti sithkölaitoksen jå raitiotien rakentaminen ja fliiden toi-
mintaa vanen tårvittavat toimiluvåt annetlåisiin yhtiöle tai
yksityishenkilölle. Kaupunginvaltuusto hyväksyi rnietinnöl
12. lokåk$ta 1905 muuten !€llaisenaan, mutta päätti sa-

malla ottaa huomioon Wikeströrnin ia allekirjoitraneen poik-
keåvån ehdoluks€n. Valluusto asetti toimikunnan, jonla oli
mdär! neuvorella loimiluv&slå krinqlsluneiden kanssa. Jdse.
n'lsi va.littiin hovioikeuden rsessoa, nykyrnen hovioikeu-
denneulos A. Juselius, s€kl' edellä rnainitun komitean jä!€-
nel Minuth, Wikeström'ja all€kirjoitlånut, sekä varajäs€nik-
si insinööri C. Holrnström ja kånsakoulun opettaja, sitlem-
min senaatrori J. Kari. Herråt Jus€liusja Kari plasivät pian
vapautusta loimikunnan jäsenyydestä. ja heidån tilalleen
valiitiin kåupunginva.huuslon puhcenjohråja, lääkeriereer
tohto.i Carl von H€idekn ja {ilosofiafl maisterj U. Collan.
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Toi$ikrnnan puh.cnjohtåjåki valittiin jäs.n Juselius jå

timän erottua herra von Hcidekcn. Toimikunta Piiåtti 30.
lokakuuia l9O5 pilärnäi*iån kokouksessa kirjallisesti käån-
tyä ncljän yhtiön puol€€n, jotkå olivåt.At(ticbolåget Elec-
trofl, Elekrriska Akdebolaget A. E. C. Stockholm, Svenska

Aktiebolåget Siem€ns & Halske ja Allmännå Svenrks El€k-
triska Akiebolåg€t. Mikiili yhtiöt olivat kiinnostuneitå roi-
miluvasta, nijlä plydettiin ennen wodefl 1905 loppua jäl.
Uimiiån toimikunnsllc sinetöity tarjous, johoo sisältyvän so-
pimusluouoks€n tuli påäGiltaan valtata toimikunnån lårti-
mia yleisperust€ita.

Määräåikana saåpui vain yksi tårjous, jonkå låhetlrijåksi
kuorcn merkintöj€n p.ruste.flå påäteltiin Aktiebolaget A.
E. C. Stockholm. Toimikunralle lähettämissään kitjeicså
anoivat sitii vastoin Sicm€ns & Halske jå Allmånna Svenska

Elektriskå Äldiebolaget lupaå siinäå larjoukscn jätt?iftislå.
Penrsteiksi ilmoitettiin Suom€sss vållits€vat poliittisc! jå yh-
teiskunnållis€t olot. Tounikunta siirsi 3. tammikuuta 1906

anomukset kaupunginvaltuuston ratkaistavaksi. Valtuusro
sntoi 11. tammikuuta roimikunnalc rchtiiväksi pyytää låu.

sunto A. E. C. .yhtiöltli,jonks ta4ousra ci vielä oltu åvartu.

Yhtiö vsståsi 12. huhtikuuta p:iivåtyssä kirjeessii, etui s€ jou-
tuu p.ruuttåflasn ta4ouks.n, mikåli julkistå kilpailua ci
piakkoin saåda aikååi, ja $nallå yhtiö ehdotti, ettå muilta
ehdoLkeilta on viipymäatli sååtsvr tarjou!.set. Toimikunta
påätti 18. huhtikuuta 1906, että raioukset onjäteträ!ä vii-
meiståän 14. roukokuuta. Tållä kcrta. saapui kaki ladous-
ta, joiden ant.jat olivat A. E. G. Stockiotn ja Almånn.
S-rcnska Elektriska Altiebolaget. Tutkittuaan tarjoukset toi-
mikunta totesi yksimielisesti, ctti viimeksima.initun yhtiön
tarjous oli niin huono, ettei hupungin pidä sitå hyv'lksyä,
sillii yhtiö asetti yhd.ksi .hdo(omabi ehdoksi vartimuk-
sefl, jonka mukaan kalpungin on sitouduttåva merkit3emåän
våhintiiin 300,000 markalla osakkeiia yhtiöstii, jolle loimi-
lupa tultaisiin luowttåmaan. Kun yhtiö lisåksi €delytti, et-
tä kåupunki tåkm yhtiöllc 6 % nettotuoton rataan sijoite.
tulc påiiornåIe, jokå ls*lttÅisiin cnintiiån 5000 mslkåki
raid€kilometriltii, toimiku[t. kalsoi, ettei tarjousta voi hy-
räksyä. A. E. Or larjousta toinukunla piti piiåasiaise h)'väk-
sytrivänå, mutta kun sitä oI joiltakin osin muulettava tåi
uydennettiivä lisåmäärÄyksi ä, toimikunla esitti A. E. G:[e
tihcmpiä neuvotteluja. YhtiöU edustj korsuli Eolinder, jon-
ka kånssa toimikunta neuvott€li crikseen, ja ncuvotteluj€n
tulokr€na piiåsliin uiyteen yksimielisyyteen sntå, etgi toimi-
lup. voidåan luomttaå yhtiölle. Toifiikunta €sitti 26. tou-
kokuut. 1906 kåupunginvsltuustollc, ctti Elektdskå Altie.
bolaget A. E. G. -yhtiöIe myönnettåisiin toimilupa,jokå oi.
keuuåa rak€ntamaån ja pitämäån roiminnåssa lihkölaitok-
scn ja s?ihlöråitiotiet s€n mukåan, mitä toimikuntaja yhtiö
ovat yhteisesti hyvåksyneet chdotuks€ssaån loimiluparopi-
muks€ksi. Valtuusto hyväksyi esiryks€n sefiais.nsan 31. tou-
kokuuta jå anroi to'rnikunnalle rehtrivaksi klupungn puo-
lesta allekjrjoittåa toimilupasopiriuksen. Sopimuksen alle.
kirjoittivat 26. syyskuura 1906 yhtiön puolesta johtsj a, kon'
suli Bolinderjå insinööri C. Reutel3värd,jota Bolinder edus-

ri valtakirjana, ja Turufl kaupunSin puolesra toimikunoan
vårsinaiser jäsen€t von Heidekcn, Wikeström ja Schule sekä

varajåsen€! Collan ja Holnström.

Toimilupasopimuks€n sigllön toistarninen tÄssli veisi !i-
kaa tilaå, multa m&nttraloon, er(a toimilupå on vounassa
40 luotta, ja sen låsketåln ålkavarl låitosren käylröönotroa
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s€uaavan woden ålusts. Karpunki on v&tannut itselleen oi-
keud€n lunaståå låitok!€t l0 tåyden kalent€riwodcn kulut-
tuå käyttöönotosta.ia sittenjokå 5. wosi. Laitost€n alkupe.
liiis.stä årvostå on wosittain våhenncttåvå 2 \ 12 Eo, joldoin
ne siirtyaät 40 woden kulultua korvauksetta ksupungi e.
Kåupungin virånomaisilå on joilsåkin sopimuks€ssa mainn
tuissa tapauksissa oikeus vaatia nitiot€iden laåjenl.mktÄ
cnintäån 1,5 kilonetrjä kenalaan,jo oin samalla sallitaan
lavaroiden kuljenarninen. Siihkövhan enimmäbhinnaksi
kilowattitunnilta on mäElty 60 pcnniä (valovirta) tai 25
penniä (voimavirta), jonka fireksi on myönnett:ivä enintään
50 % alennuksia. Kaupunki maj(saå ilse kuluttamåstårryiF
.åslå l0 % edeuä mainittua viihemmän. Kåupungin ja yhti-
ön välisei epäselvlydet on ra&a.istavå vätimieslåutalunnas-
så. johon kumpikin osapuoli valjtsec yhdenjäsenenja nänå
yhd€ssä kolmånnen. Sopidukeen sisliltyvät myös t.rpeelli-
rct miiäräyks€t niislä tap.uksistå, joissa toifiiluvan haltija
voidaan juliståa rnenettäneeksi toimilupånså, j a kuinka kau-
pungin on tällöin men€teltävä.

Kaupunginvåltuusto päåtti kokouks€ssåån 3 l. toukokuu-
ta ls.ttae toimilupasopimuks€n såånnöst€n mukåisesti ko-
miteån, joka koostuu kolm€sta varsinais€sta ja kahdesta vå-

.ajäsEnesti. Toimikunnån tehäviin kuuluu esimerkiksr val-
roå, etUi toimiluvan mukafuer ehdot tåytetåån. Komitean
nimeksi määåttiin )Tu n kaupungin s?ihtökomjteaja sen
va$inaisiksi jäs€niksi valittih tohtori von Heideken, isän-
nöitsijä Minuth ja allekirjoittanut, sckå varajåseniksi konsuli
wikeström.ja pånkinjohtaja bnnblad.

Sopimuksen mukaån yhtiön oli viid€n kuukåuder kulues'
sa allekirjoitukreste luowtettNa tåydellin€n roimiluvan mu-
kaisiå jaltoksiå koskeva suunnilelrns tarvittavine piirustuksi.
neen ja s€lostuksineen. Komitea vastaanotti asiakirjrt 24.
helmikuuta 1907 ja aloitli niidcn lr*astuksen viilittömästi.
Komiteaå avusu tjisså työssä valtionrautåteidcn siUoin siih-

köt€kriklo, nykyinen Helsingin kåupungin Shkölaitoks€n
johtaja, insinööri B. Wuo[€, sekå Hehingboryin kåupungin
siihkölaitoksen ja €itiot€iden toimitusjohtaja C. W6tberg,
jotka komitea oti kutsunut åsiantuntijoiksi. Jo 5. tnaåliskuu-
ta asiå'ltunlijat antolvat lausuntonsa suunnirtelmists. Heillä
oli huomautettavaå edtyis€sti voimrlaiioksen koneistopuo-
l€sta samoin kuin koneiden sijoittelusta, vaikle suururite!
man mukaisten låitteiden katsottiinkin t€knisiltä ominai'
suukliltaan tliytUivån sopimuksen mä6ykset. Tämän perus-

teelå kjiytiifl jouk]o n€uvolteluj å, joiss. yhtiöti edustijoh-
tåja Hempel,ja niis*i saavutettiin lopuhå yksimielislys. Ko-
mitea päåtti 6. lokakuut8 osaltåan hyvriksyä suunnitelnrst
ja niihin sisältyvåt vaEukset, muutokset ja li!:iyks€ t, .ioista
oli sovittu neuvotteluisså. Rajtiotietä päåtettiin muuttaa
niin, että aiemmin ehdotettu linjå Rauhankådun jå Puisto-
kadun kulmåsta pilkin Rauhankatuå ja Jårrumiehenkatuå
Uintis€n Linjakldun kulmåan ftuut€ttiin, koska radan lii.
kennöinti aiisi tuotlanut vaikeuksiå, kulkemaan pitkjn Puis-
lokatuajå Låfltistä Linjakatua. Konlitea larkilti 3. joulukuu.
ta mie iintönså, j oka luovutettiin valluustolle he!i, kun se oli
$snr painaterrua sek ruorsin- eträriuomenkieljsenä. Val-
tuusto hyvåksyi konurean esirykr€ntrnuuroksi a 1 2. joulu-
kuuta 1907, mutta esitti kuirenkin toiveenaan. eriä muun-
tåmot suunnil€kåisiin koristeelis€mmjsiksi jå sellaisiksi, ei.
tä ninä voisi käytäå måiflospylvåjnä,

Osakeyhtiö A. E. C. oli kåyrränyr hyväkseen toimilupa-
sopimukseen sisällyvää oikeutiaan ja siinänyt toimiluvao
Berliinilså tarkoittrsta vanen perusterulle osakeyhtiöle, ni.
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meldiån,Elektricitäts,erk Abo AktienS€scuschsfb, josta I

komitealle ilmoitetliin kirjalis€sti 27. slyskuutå 1907. Kun
tarvittavat selviryksel oli hånkifiu, kornitca ehdotli 3. jou-
lui.uuta, etui siino hyväksy{äisiin,ja vaituusto vahvisti siir. l

ron l2.jouirkuutå.
Kaupunki oli toinilupasopimuks€ssa pi&Ltrånyt oikeu-

d€n merkjtå 20-30 7d osakepäåomåsia, mikäli roirnilupa
nirrctäisiin eriliselle yhtjölle- Silloisisså oloissa komitea
katsoi, cttei kaupungin tule kåyttää tätii oik.utia, jå kau.
pungilvaltuusto hyviiksyi €hdotuken 23. tåmmikuutå
1908.

Aktiebolaget Elektricitätswerk Åbo p€rusrcttiin Bcrliinisrli
ruoden 1907 alu$a. Yhtiöjårjestys vahvistettiin 4. huhti-
kuuta 1907. Osalepååomå on 1200,000 Sakan marklaa,
ja se jatåutru 1,200 hsltijsle a$rcttuun osakkees€en. Yh-
tiön asioita hoitåv.t h€Iitus ja halintoneuvosto. Ha[tnto-
neuvoston puh€enjohtåjå on tohrori Walther Rathensu ja va-
rapuh€enjohrajå kauppåneuvos Paui Marnrorh. Toirnitusjoh-
raja on johtaja A. H.mpel, Turkulaisellå paroni Cadus Wre.
delä on Iäsnäolo- ja puheolkeus hållinroneuvostosse, jå paro.
fli Wrede cduståå yhtiöti tä:illä jr vaståå kålpungille sen hon
dosta. Sopirnuki€n mukaan yhtiön vasraavan edustajan on
oltevå Suomen tai Ruorsin alamaincn. Yhtiöfl toimintåa joh-
teå Turusa insinööri J. Roth€!.

Tal6oista, aikårauluistå, ohjcs:iännöisui jne. kliydy'ssä
neuvorteluisss yhtiöt1i edustivå! kåuppancuvos Mamroth ja
johl.ja Hempcl, jotka sdnoin kuin konsuli Bolinder - hal-
lintoneuvosron jäs€n - olivat tlti vatren viim€ syksynä Tu-

VOIMA.ASEMA

Voima"alema ja vaunulåIi oll rakennetlu 9. kaupunSinosån
5. kontelin tontille nro 1l (Lirnar*etu 67),jonka ksupun.
ginvaltuusto on maksurtå luowttånur kåytröön toimiiuvån
roima3ssolon åjåki. Tontille, jota €nn€n kutsuttiin Linnan-
tai Mylyrnåeksi, on korkca kållio ja scn vascmmalla puolel-
la on pieni tåsainen ala. Kun ma.sped oli Iisåksi löys:Ui sav€a,
joka ulottui 10-12 metrin syvyyt€en, olisi voimå.asemaå
van€n tarvittu laajat perustustyöt. Kustånnussyirtå ja lisåti-
lan saamiseksi påätettijnosa kalliota louhia pois. Työt aikoi.
våt 29. elokuuta 1907 ja vålmisruiyat maåliskuussa 1908.
Kslliota louhittiin kaikidaan 7,000 kuu riomelriä. Rakennuk-
sen muui?us .lkoi maali5kuun lopussa 1908. Tarkoitus oli
saada ral€nrustyöt piiätök$cn vcrråttrifl nopeasti ja tämå
olisi vsrmisti olut måhdoUista, €llei kesåIå l9O8 täiiläjår-
kurut kiivesmiesten lakko aiheutri keskeytyks.iå jo itse nuu.
rausvaiheessa. si cn-seurasivatmall&ien iatio, metallimies.
ren tösulku jamuiii h"iriöid, mutrå rydr edisrylväikuiten-
kin niin, että rakennusta voitiin kcs:ikuun puolivåLisui våhi-
tellen alkaa sovitta. käyttötrrkoitukseensa. Rakennuks€n
pohjakerroks€ssa on ruuri ka tlilahuare, j osså on kaksi suur'
la Sleinmilller.höyrykaltilaa, syöt1öv€den esiiämmitin, ve-

denpuhdistuslaineisto jne, hiilivaråsro påjvän rarpeisiin s€k,j

henkilökunnan tilat, esimelkiksi r okasåli, käymälåljne. s€.

kä erilliset varastotilat. Kattilahlon€en vieressii on korkea,
suuri-ikkllnaineo konesali. Sen on niin avara, enii siinå on
tilaa kolnelle koneikolle. Kon€sålhsa on l5 lonrun siltånos.
turi, jonka on toimirtanut LudviS Stuckenholz A. C. Wetter
a. d. Ruhr. Konesålin Unnårkadun puoleisellå siwlla on ma-
tala sjwrakennus, jo a alakenassa on ak-kuparisto ja ylij-
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k€rråssåmittåristo. Rakennuksen luoteissnv.n tois€en ja kol-
nsnte€fl kerrokeen on sijoitettu toimlltotilåt jå vinttik.r-
roks€an konemestarin asunto.

Tontin luoleisosaan on rakenn€nu vaunuh.li. Hallissa

ofl tilr. 12 vaunuue jå työ ja varastovåunule. Siiilytysiai-
t€ita on neljä, j a jokai!€cn liittyy työsyvcnnys. Hdlin sivuil-
la oval a$nnus-, måålårin- ja puus€pän verstaat, paja, ank-
kurien käämintiitila seki henkilöstön tilåt, kiymälät, varas-

tot jne. Korjaanotiloihin on suora ajomahdollisuus. Seinåt
on muuratlu tiilistli ja kattotuolit ov.t puis.t: siils€iniin jå
kattoon oll sijoit€ttu iklonoitå. Rak€nnus on på3tujen va-

ralså, jotka ulottovat perusksllioon. Alue€ltå on vårattu tilå
hiilivaraltoå ja sinne johtavåa raidetta vårten. Viefilidvesien
puhdjstukse€n käytellävä sadtuskajvo on sijoit€ttu pihrn
alle.

Kåikki työt on t€hty arkkilehti C. Reiminjohdolå osit-
tåin v€loituks€n mukaan, ositlain urakkanå. Työmaata on
valvonut rakennusmestsri J. Malin, joka on sarnalla urakon
nut suurcn osån rakennustöistä. l.ouhintälyöl on uBkoinut
Rakcnnus ja kiviteollisuus osuuskuntå Alku r. I, jonkå joh-
taja on F. I. Tuomola- Tiilet on pääasiassa toimittanua tur
kulainen K. E. Blomberg. Huoltokanaalien rautankenteet
on toimiltånut Tunrn Rautal€ollisuus Osak€yhtiö. Savupii-
pun - 57 m, Turun kork€ir - on toimittanut ja pystyttä-
nyt Louis Fråås & C:o Gerllta.

SÄHKöLAITOS

' Johtov.rkko on niin laaja, ertä pätettiin kåyttåä kolmevai-
h€is!å slurjännitejärjestelrnaä. Voima-rseman ja $urjånnite.
verkod jännite on 3 X 3,000 volttiå. låmppuja ja mootlo-
reitå valtcn muunnetaån virta sopivissa psikoisså 120 tåi
208 voldn picnjäftrilte€ksi. kitoksen vålo- ja voimavirran
tuotanlokapasiteelti on pyöreästi 400 kW, mihin lisäU:in
125 kW raitioticn tarpeisiin. T::män huipputarpeen tyydyt.
låmis€ksi on asennettu kåtsi kolm.vaih.dynsmoa å 400 kW
v0lo- ja voimåvinra vart€rr s€ka Eitiotiet:i vancn kaksi tasa-

vinedyrEmoå å 125 kwjå 185 amp€eritunnin puskuriparis-
to. Höyrykon€itå on krlci - niistä toinen varslla. Kumpaan-
kin kon€escen on suoraan kytketty vdovirtå-ja nitiotiedy-
nåmo. Måkååvåt kaksoiskompoundikone.t on toimittanut
Äncicns At€liers de Coflstruction vån dcn Kerchove C€ntis.
tii, Belgiåsta. Lujat€kois€t koneet ovåt eritiäin nykyåjkaisia
ja täytliivåt kaikki vaatimuks€t-

I Höyrynkehitystä våIten on kaksi SteinmUllerin vesiput-
ktattilaå. jotka on toimjrra.nur L. & C. Sreumi.iller cum-
mersbacldstå. Toinen kattiloisra ofl varallå. Kattiloiden tu-
ljpinta on 207,9 m'? ja niid€n iyöpain€ on 13 ilnakehää.
Kurnpikin kattila kehitlää 5,000 kiloå höyryä tunnissa, Kat-
tiloissa on göteborgilaisen Calverr & On toimitramå auto-
naåninen hiileflsyöttölaitteisto ja 103,9 m, rulistin, jokå
no.slaa höyryn lårnpötilan 350 "Cseen. Syöttöved€fl esi-
lammirysui van€n on kummallakin kallilala yhreinen Creen
& Sonh (wakeiield) roimirtamå esrltrmmrrin ('ekonomise.
rir), jonka koko - 192 m2 - riittää lämmittämåän enintään
tarvittÅvan måärän syöttövertä - noin 5,000 kiloa tunnjssa

- l20'Cseen. Vedensyöttöå vaden on asennetru kaks! ma-
kaåvaa, nelin!edaistå Oddesse.höyrypumppuå,jorkåor ton
mitlanut Maschinenfabrik Oddesrc c.m.b.H. Kuffnankin
PumPun teho riittiä molempin kåtdloiden syoltöön. Kat'
tilåvesi otetåån Aurajoesaa. Se virtåa betoniputk.a,suoraån
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eöimä-.s€man kåivoon. Kun v€si ei kuirenkåan olc riittävån
puhdasta, se on käsitcltävä €nnen kåyttöä. Tåtå tårkoitusra
vart€n on St€inmiill€rin toimittåma v.dcnpuhdls:tuslaitt€k-
to, jonka kapasit€€tti on noin lO m: tunnissa. Ennen kuin
vesi menee puhdistuslaitte€s€en, sc kulkce suihkulålhdutti-
men läpi ja keääntly kaivoon, jostr pieni purnppu siinää
sen pubdistuslaitteeseen.

Kolrn€vaihekoneet on, niin kuin aicmmin mainittiin, kyt-
k€tty suoraån höyrykofl€isiin jajokaiscn dynrmon indukto-
ri on kiilåttu kinni åkseliin. Dynamokonciden tyyppi on
A. E. Cn N. E. D. 125/470. Talavi(akon€.t - A. E. CJl
L H. G l90O - on lekin kytketty suoråån höyrykonei-
siin. Vaihtovitukoneiden magnetoinlivirta såådaån kolne-
vaihe-tasavirtamuuttajasta. Varalla on tåsavirtamoottori,
jonka syöttöjännite otetaån raitioti€n kokoojakiskoista, s€-

kii tåsavirtadynamo. fu skudparistoon kuuluu 280låsiastiåån
sijoitettuå k€nnoa. Muiden laitt€iden s€lostamincn veisi lii-
kaa tilåå.

Låitteet on arern€ttu insinööri C. Stcinhauerin vslvon-

JOHTOVERKKO

Johaoverkon siihen kuuluvine hitt€ineen on urakoinut ber-
liiniläisyrirys Th. Schinldi jå töitä on valvonut inshööri J.
Rothe6. Esikaupuflkien lyhyiu osurikia lukuunottarnåtta
on kåapelit ved€tly 80-100 cm maan allc. Kååpelit on v€-

detty piiäasiå$ia jåICtsiivien, muttå osittain myös ajorato-
jErialli. Suurjännitekaåpelit on suojattu poikiltain ladotuil:
la tiililä. Suu4iinnitcve*ko, joka syöttiä ener8iså muunto-
alemill€, koostuu kahdests silrnuk!.rå, jotkr pääty'viit kåu.
pungir kåuppalalink€Uariin sijoit.ttuun muuntlmoofl . Mil-
tei jokain€n muuntamo sar siis cncrgias kahdesta suunnasta,

.ioten virrånsyötrö ei k€skeydy, vaikks toir!€fl johtim€cn tlr.
lisi vika. Kåuppåhsllin muuntsmoon on vld.tty surrj;innite-
syöttöjohto voimå-as€lbaltr. Toincfl ryöttöjohto on titctty
rcngasjohtoon Linnankrdun jaSairaalartsdun kulrnåssa ol€-
llrssa muunlåmossa. Syöttöjohtq.n poiklipiflta on 3 x 50
rnm'?. Suurjännitekaapeleid€n poiktipinta on 3 X 25 mrn':.
Syöttö- ja suudännitelinjoissa kåytetå:in rautå-ameeraltua,
piettyä kolmejohtirrlist lytykaåp€liå, jokå on erist€tty kyl-
lästetylä paperilla. Syöttökeåpclien pituus on noin 3,200
m€tr;ä jå suurjånnitekaapclicn noin 10,500 metriä. Muunto-
as€mia on 18. Niihin kuuluvåt laitteet on asern€ttu rautaie
vystii valmist€ttuihin kioskeihin, jotkr on sijoitettu kaduile.

Muuntoa!€milla virtå ja.taan 3 X 120 tåi 3 X 208 volniin
ja nollajohtirneen, jokå ofl on lcytketty muunrå.iår roisiokiiii.
min nollapistees€en. Jakeluverkostossa on siis ncljä johdin-
ta, .joiden poikkipiflta on 4 X 25 - 4 X 70 rnmz. Jakeluver-
koston pituus on noin 23,000 mctriä. Måanaiais€l kaåpelit
on vedetty 200 taloon. Kaap€lointityöt ålkoivst ll. kesii-
kuutå 1908jå vålmistuivat manaskuun puolesså välhsii.

Ensimmäis€t asennukset liitettiiS uuteen lailoks€cn 16.
lokåkuurå 1908 ja 16. marrökuura oli Electionin tilaåjar
szåtu siirrellyä. Vuoden lopussa laitos toimitti virtaa noin
I 5 ,000 hehkulamppuun ja noin 130 moo(orjin.
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RAITIOTIET

Raitioti€t käsiatiivåt rengåslinjan rekii Puirlokådun j. Kåna-
vanrånran välisen njin kut$tun pendelilinjån. R€rgaslinjan
pituus on noin 5,2 kft jå pend.lilinjån 2,5 km. Jyrkin flou.
su - miltci 6 % - on Aurakadullå alisen si ånja Suureo Hä-
meenkadun !älillä. Pienin kaaresiide on 20 m. Siwutusru.
teiden pituusonylcens:i 125 n. Raiteiden keskilinjojen etjii-
syy! on 2,7 m. R?idelev€ys on 1,0 m. Kiskot ovat Pho€nix-
urakisko.ia - profiili 25 B -ja niider normaali pituus on 15

m. Ktuko painaå juokumetriltä noin 42 k8ja råide l0O kg.
Kskonjalan ympåri e ulottuvat sidekiskot ovrt 760 mm pit-
kit.

Råit€iden perustana käyteuiån 1,8 m lev€åå ki akivisui
l€htyä åhstaå, joka on tasoirettu sepelilä jå jyråtty raskaål-
la kivijyräliä. Kiskojen ulkosiwt on lalkettu ensiluokkaisillå
nupukivillä 25 cm leveydcltii. Ajojohdin on 55 mrn'? pro8-
loitua kuparilankaå, joka on åsennettu 5,5 m korkeudel€
kirkojen hadasla. Johtimet on kiinniterty kannatinorsiin ja
ne puoleståan ristikkopylvåisiin, jotka on toimiltanut Turun
Rautateollbuus Osaleyhtiö. Paikoitel€n on pylvååt kowal-
tu silmukoillå, jotka on kiinnitetty tålojen seiniin, Silrnu-
koisså on äänenvaimentirnet. 500 rn vålein on lukittava viF
runkåtkaisin, joUa ajojohtimen voi tarvittåesså erotlåa v€r-

kost.. Jok. syöttöj.lcosså on ukkosenjohdåtin. K.iskot joh-
bvatpaluuvirrån takaisin voims-öchale, joten kiskonjat-
koksi$ra kåytetirn 53 mm? kupårilankaliitosta. Kskot on
100 m vålein yhdistetty poikittaisjohtinilla toisirisa. Vina
syötetii.iin åjojohtoon kahdela nåanalaisela syötrökaapelil-
la - poikkipinnaltaan 2 1 0 mm'1 - joistå toi en on yhdistet-
ty ajojohtoor voimå-aleman lähellii ja roinen Puisto-.ia Lin-
nankadun kulmassa,

Moottorivaunirissa on 20 istunapåiktaå sis?illä jå l8 sei-

somap.ikkåa silloilla. Istuirnet on sioitettu poikittain niin,
eiti käytivän toisella puolella on kåkli paikkåå js tois€Ia
yksi. Vaununsillst on $rojratu lasis€inillå. Våunuisså on *irn-
milvslaitt€€t istuinten allå. Veununkorit ovat t'lrildän k€l-
tais€t ja niisså on punaisia raitoja. Vinansyötti):i vanetl on
virroitin, jossa on slumiinilaahah. Aluksi hånkittiin 11 våu-
nua, joistå 10 on kiytö&sii. Vaurut on toimittanut wester-
åsilainen Allftänns Svenska Elektriskå Aktiebolåg€t. Moot-
torit ovat kuitenkin berliinilåisen A. E. C:n valrniståmat.

Raitioti€t on urakoinut berliiniläisyhtiö Butt & C:o,jå
tditli on valvonut insinööri Sleinhauer. Työt alkor!.1 15.

rolkokuuta 1908 ja vabnistuivår kokonaisuudes$an marras'
kuun lopussa. Rriliotiet avattiin liik€nl€eUe 22. joulukuuiå
1908. Sopimuksen mukaan vaunujen on kuljettava klo l/2
7 åp:sti klo lojeen ip. Rengåslinjaa on liikenflöitåvå 7 l/2
minuutin välein ja pendelilinjaasilen.€ttä joka roin€n våunu

menee Varvintorille ja joka toin€n Kånavanrartaan. Målkrn
hinta on 15 penniä aikuis€lta ja l0 penniä låpsellå. Maksu

oikeutråa yhteen vaihtoon. Alennuspolerteja myydaån: ar.

kuiset 12 kåppåleua Sn* l:50 jå lapser 20 kappal€na Smk
l:80. Vrunuissa ei rahatåiiå.')

OSKAR SCHI'LTZ
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1. TARIFFIN RMENNE

1.I. TARIFFIA NOUDATTAVA LIIKENNE

Pääkaupunks€uclun (H€l$nki, Espoo, Kåunl6inon jå Vån'
raa) s€uiutanlliidoestelmaan kuulwat
. k;rkkr pliäkåJpL;nk6€udun lrn al (ftunti€n sis{iisal linjat

'a 
s8ululiniao

. i6udun si!åis€t mattåt lhrålunnuksrlr. varusl6tun:å
läh rksntoen iunissa

. hitta€csii A ludl6llul s€udun ulkopuolsll€ poikk€åvat lln'
iat

.iEudun ulkoolo!€lts tulevå seututunnuks€tla varus-
lettu lirkenne n 16seudunslsållå30päivån36kiilO.nai-
kan liDuilla tehtdyi€n målkojen osålta.

Ed€[a ;åinitussa l(ente€ss:r lohlävlstå m6lkoisiå ksn'
n€tåan maksut s€urååvlen måääysten mukais€sil:

].2. MAKSUALUEET

Påålaupunkis.ulu on iaettu kuntarajojen mulåan kol'
meen maklualu€eso€n: Hslsingin måks'ralu€€s€€n.
Espoon ja Kaunlaisl€n yhtelseen maksu6lle€s€€n s€kä
Vant66n maksuålu6€se€n.
Yhden vyölrylka€n matkoia ova t mabualuoid€n sbäisel
matkal s€kii målkåt liilte€sse I luel€lluilla linioill€, jotka
poikkoavåt ti€- lsi kåluolosuht6isla johlu€n våhäB.&*i
maiänn maksuel@€n ulkopuolello.
Yhden vyöhykks€n matkoillå sovelletaan kunkin kunnån
sisäistå lariftiå.
Kåhden vyöhyxke6n matkoJa oval maKualu€€n .åjan
ylillävdt maikåt edelld marniitura porll6uksia lukuunotla-
matia Nå lå matkorlra noudareraan lEututarilli& Kahdsn
vyöhykkeen lipulla voi lehdä ryös yhden vyöhykk6€n
matkoi6.
Kahden vyöhykl€€n matkalle ei kelpaa yhd€n Yyöhyk-
keen lrppu mstkan osåhinnaksl Kahden vyöhykkoen
mar*ss vårten on årna osreilava kahd€n vyöhykte€n
lippu. Lisälippuja ei myydä osatnalkaa varl6n.
Seudun ulkopuol6ll€ (ulkopuolella) malkuetstlåos3å
seululariitin liput tåivR:n liput eiväl kelpaa matt€n os€-
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2. LlPPUJARJESTELI'IA
2.I. YLEISTÄ

Kuntlrn sidlb€t llpul (yMon vyöhyld€€n llpul) k€lpaavat
kunkjn tunnan sbäslllä linjolllå !6kå !€ululinjoillå, vR:n
llnhlunnutsillå våruslelurss6 låhiliik6nte€n lunissåia s€u'
dun ulkoouolslta tul€vlsså sodutunnuks€lla varust€'
ruis.s lini;iutois3å sil6n, 6nå H6Bingh yhlersta.ffin
liout k6l0aavsl Holshqin slu€€llå, Erpoon s'sa's€l lipui
kelDaåvat Espoon ls Kåunlalat€n ålu..lh s€kå Våntaan
tåsstsnlfn llput k lgsåvål \r'sntaån eluo€lb seuraavin
poikk€uksln:

. piiäkåupunkisoudun ulkopuol6ltå tul€villa seutulun-
nuksollå yårusl€tuilh linjoilb sivät k€lpåa kerialiprJt

. Suomenllnnan liik€nl€esså 6käl kolp€å kertalipul

. H€lslngin skäisistii lipuista k€lpååvat s€uiulinjoilta aino-
åstaån korteliput ia 10 m6t!ån liput. Llnlrlla 5'12 kelpaa-
vat t€ikkl H6lshgin yhl€lstafffn lipr,t Hålslngan alu€ella.

. Helsingin sisi dstä lipubta k6lpaåvat piiåkaupunkiseu-
dun ulkopuol€lta lulevilla linjoilla ainoastaan 10 matkan
liput.

S€uiulipul kelpaavst runktn kunnån 8Båb lä I'nio'lla, seq_
lulinjo la, VR:n hnjålunnuksilla våru3t€lu6sa lähihlen_
t63n junbaå ja s6udun ulkopuol€lta tul€vilså seutulun_
nuks€llå varust€tui33å llnJåiulobss aauraavin po.kk€uk_

. påiikaupunkis€udun ulkoplolelta tul€vlllå linioilla ekät

. Suom€nlionån liikont€osså eivåt k€lpå6 kenariput.

Kuntl€n sbliisiin lippulhin Jå s€ututippuihin ei ole me*ilty
hinlåå, S€n slFån nftaa on lunnusnumoro, jonkå vuosF
luku vaihllu t6kojen muultue$å- Kul,ottajien on lulus-
tuttava kulloinkn voima3så ot€viin lippumalleihin
30 pä,vän lippuj6n, slrnnu3lippqen js €ntyisryhmren iip-
puFn kåyltö €d€llytl&i kunkjn kunnån omdl€ asutkårl-
le€n myöntimdn kantakortin (kåntåo!ån), jokå on sijoi-
l€ttuna oman kunnån muovikot€loon.
VR:n lildt eivåttli mltlSån huut llpur k€lpåa kunlren srsai-
sillå llnjoilla eikii soutullniolllå.
Malkustsjån on såiM€ttåvä lippu målkån 6F6.
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2.2. KUNTIEN SISÄIsET LIPUT, NII-
DEN TUNI.IIJKSET JA HIIWAT 1986

HeEh yrtf€&n,r fl Va,rtaan a$bå|f,

Uppuh} Upun Lippulåji Lipun Lipun
hlnt8 mk

Upsn
hlntå mk

Yfddgqr
lcd.llpp'r. ålhrl3€l
Ennakloon myytåvå

kortalippu, eikub€l
K.rtålippu. l3p36l 7-16v
Edmkkoon myytåvä

k€rtålipFu hp3€l 7-16v
10 målkan lippu, elkukot
10 malkån llppu, lap3ot 7-16v
'10 mstl€n rlennurlippu.

€Ekelåb€t irwålldil
koulubis€t vårBmi€h€t

10 malkan alonnusllppu,65 v
liytlånoot 6liik€låI3ot

30 påivån llppu. dkul36t
30 påilj.ån lippu, lap!€t 7-18v
$ påi!.ån al€nnusllppu,

clåkolålsot lnvdldil,
koululabet. varusmbhct

S påivån alennu3lppu,
e5Y $yttån€st €Iik6låbet

K€rtalippu. alkuis6!
Ennåkkoon myytåvä k€rlalippu,

aikuis€l
K€.tslippu, låpset 7-16v
Ennakkoon myytävä k6rlålipp0,

låps6t 7-l6v

l0 matkån lippu. eikuisel 311/86
10 matkån llppu. l8pssl T-16v 312/46
l0 malkan lippu. €rityisryhhåt 31386

30 päivän llppu. aikuiset 361/46
30 päivän lippu.lapset 7 -16v 36246
30 päivån lippu, €rityisryhmål 363/86

Xoululaislippu, lapset 7 - 16v

2.3. SEUTULIPUT,
JA Hlr.f{AT 1986

o1/8A

c21t86

011/8€gza6

041te6

o4,2/e6
051,/86
o50/aa

01&€6

o{7/aa

t50
550
z@

301/86

3@/86
3/}2t86

304/86

5.50

5,50
ZQ

z&
45.m
21,@
2-

1O,00
50,00
50,m

26
45,m
1t.m

r1.@

30.m
lm,@
33,@

33,m

67,m
N]IDEN 'IUi.11.{JK5ET

Vrallpps -' Koko vuosil
1. puoliwosi
Z puoliwosl
1. neljainnGvrroli
2 neljännesuro3l
3. neljänn€svuosi
4. n€ljånnrn uod

Vuosir onnu3lippu, 65v
låylänesl oläkellijs€t

(}52,/86 l.G).m
053/84 600.00
056/86 4@,@054/66 32qm05e86 2€qm05t/88 2@.m0598€ r40.m

7t8€ 670.@
l<årtas€lrldippu, aikub€t 5(är€6
Enmkkoon myylåYå

kotuloutulippu.åikuisst 52O86
lGrtaroutulipprj. laps€t 7-t6v 51Cu86

52986

560/86

g5/84

540a6
H
E
K

5/(y8A
H
E
K

575/86
H
E

sao/8€
H
E
K

596/86

Uppuleji Llpun Upun
hlnt mk

Edroubst
MårkailiFllppu
H.i!inkilGrtti

9,00

I,m
.r.50

*t ltp,rr
Virkårnloslippu, honkjlökohtrln6n
Vlriornl€dlppq herujåkohtålncn
lnvelldlon våpeållppu
HXL:n YaFdllppu

61/86 35,m Ennålloo. ftyytiivä
korlås€utullppu,
hF!€t 7-16v

lO matkln loulullppu. .lkub.t
10 matkan s€utullppu.

hps€t 7-'l8v
'10 mattan !€slulippu,

€rityisryhmät
- h€binkläbille
- espoolaisill€
- låunieishisille
- \råntåålaisllls

O påivån 3€utullppu. aikuB€t
(måkuoså)
- h€bintilålsllle
- ospoohisill€
- kauniålslålsill€
- Yantåalalslllo

30 påivlin s€ululippu,
bps6t 7-1Av (maksuo3å)
- h€islnkläisill€

- kåuniaislaisill€

S påivän seutulippu,
edtyisryhmät (måbuoss)
- h6binkilåisille
- 6spoolabills
- låuniaislabillo
- våntaalaiaills

H€nkilökuntaseululippu

1.80,@
3300,00

4.50

8a,m

34,@

34.m
Espoon slrå1l.r"n,rrttt

Lippuhji Upun Llpun
lunnui hinta mk

K€rlalippu. atkul!€t
Ennåkloon myvlåvå t6nå DDU.

åiluisålD
K6iål{ppu,låpsot 7-rev
Ennåtkoon myytåvå k.rtsltp!'u.

10 måtkån llppu, slkllllet
10 måtkån llppu, lsD3€t 7-16v
10 måtkån llppu. enlyBryhmåi

30 måtk6n lippu. aiklis€l
30 maikan lippu.laps€t 7-16v
30 ptiivän lippu, alkuis€l
30 päivån lippu, lapsat 7-16v
30 påivän lippu. €.ityisryhmåt

Kooluläislippu, åikuis€t
Koululaislippu. lsp36t 7-16v

201/8€

203/86

213t86
215/86

231tA6
23386
26rl46
2ö,i 8€
2åstP6

12A.00
ar,m

13200
66.m
66,m

2@.m
215,n
215,@
240,00

r00.@
107.50
107.50
120.m

100,@
107,50
107.50
120.m

5.@

å@
250

z
45,m
23,@
23.m

rr Tul€6 käyllöön syksyllä 1966.
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2.4. OIKEUS MATKUSTM ILHAN LIPPUA

. sll€ htiotiairlå låpsrlla. Po'kk€uksina ovai VFI:n junat lå
s€udun ulkopuol€lts lul€vat lin|al,jo6sa vksln måtkus'
låvelta il-Sr;uotlaålts D€rititän VF:n lånftn laikm-t3rif'
ftn-m-u_kainon låslen rriaksu. lnulia seulutantnisriosiel'
män kuuluvells lipull€ malkustavan mulåns malkris'
lava all€ huotlgs l6psi pääsee ilmåiseksi

. vi*åoukuisilla ooliiseilla

. virkåiehtävää siljonttavrlla kalsåstusmiehillä, iolloin kat
såstusmi€hillä on oltåva kåtsastusloimintsa symboli
soivållå m€rkillå varust€ttu vnkåblki lai vålokwalls
varusi€ttu virkakortti (ei vB:n junissa).

Hetsnoin vht€rstårit|itiik€nte€ssä lisäksi
. vi a-puku6ills pysdkdinnrnvålvonta?pura'srlla (€i VFI:n

.'virkaDJkuisillå liikenn€la'loksen henkilökunlaan kuulu'
villå h€nkilöillå (ei VR:n iunissa).

2.5. TAVAROIDEN JA ELÄINTEN KUL-
JETTA}4INEN

Malkuslai€ sås kulFttaå måksulta muksnåån lavsnomai-
si; måidlavaroit;. Näihin luelaan kuuluvik$ mvös la._
t€nvaunul ia -rsltsal, suket sekå mslkalåukut
i"iEtteiå ioi kEltåitvä ottamasta liikennevälin€es€€n
;ii;;öda laikooidstå tavårakolllå.ios siila on hartteå
iruiiräåat<usiaritte..tos mukanå kuli€iexåvå lavaråkolli
vie mittustaran iltan. oeritään srilä åikuisten kerlåmal$u
/o'.ia kirssoiå lå muita lemmikk'elarmiävoi kulienaa mak-
sunå;ukdaÅn. mrkålin'islå €iole håinaå muille måtkus'
iaiirr" tftesins,.i vhletslanlf liikenteessa kuitenkin v6in
oi;nta l€mmtkl6låinla svl6sä). Näkövammaisen opas-
ior6. invaliclien åpuloira ia vassldnsuotelukoirå otelaen

liirånne"åtineis*ieisaa ruljellsapalavianesteilä,riijäh-
;v;rn€itå €'hd muilakaan thmlsrll3 jå kalustolle vaardllisiå
ååäiilai i""",o'rt. u"truslalien iGs'matkalåvaroitå 6i
ku,renkåån vodå !s*aslåå.
lrriiså nouc"tei..n vn,n omia måärävksiä tåvaroiden i6
ålåinten kulj€liamisest6.

3. LIPPUJEN KELPOISUUDET
3.1. KERTÄI-IPUT

f\untl6n !&åbd kortellpgt k€lpålvat nlld€n volmassaolo-
sil(åm (kohdalcå 2l olovin polk*€ubln) va3taavan mak-
3uålue€n si!*iisillå matkolllå. Korla3€ulullput kolpeävet
nlid€n voima6saoloålkanå (kohcl33la 2l ol€vin poikk€uk-
sln) makualuoid€n yällsillli ja lisiiislllli mllkoillå.
K€nalippulhin sisåltyy vaihto-olk€us yhd6n tsi us6am-
man k€rran 69minuutlnaikånallppuun l6imaluståk6llon-
48ta luklen. Poikk6uks€t pirkjlå tlnjorlla mauritellään
€dkr€€n (lllt€ C). Valhtonalkan vol t6hdå myös påluu-

l(årtållput ovåt kulkuvälln€is!å myytävlå ksrteilppuia,
ennåkloon myyläviå kertalippuja sslä lippuautom6a-
l€i6tå osisttuja llppu,å.

3.2. IO MATKAN LIPUT

32' Ybltgiä t
Kulrll€n slsi s€t 10 matksn liput oil€utlavål 10 maltåån
nild€n vom€ssåoloå,kånå vsst6rvån maksuolu6€n si3öi'
sillti melkoillå- 10 natk6n s€utuliput oik€utlavat 10 met
kaån niid€n voima3såoloaikam msksualu€idon vålisillå ja
slsålsillä matkoill&
10 mattån llppulhin 5isåltyy ihlonlk€us yhdon låi
usgåmman kerån 69 minuutln sllånå llppuun leimåtusta
kellona,asta lukien. Poikkouks€t pitkillä linjoilla määrilsl'
liiiin 6rikso6n (liite C). Våihlohalksn voi t€hdii myös

Måtkwtajan on llmolt€ttavå lllollbosli vaihdosts nåyt
U€sgi.iin kulj€ttajall€ (dha3tushonkilökunnalle) vaihto-
malkaan oik€uttar€n 10 mdtkan lipun.
Useao h€nElön kåyttå6$ii 8åmåa to måikån lippua vii-
m€iseksi lilk€nn€vålin€€se€n Jååvån on sållyt6ltävå lippu
mstkån loppuun asti.
10 mallån llput ovåt volmåsså nlihln p6ln€ttuun ftihrä-
miilidiån aEti.

322 Kuntlen slrii,set 10 natkan upd
alloi!i.n,. L.t6.llO ln d(.n llprrl
Aikubten ja la€ten 10 matkan liput ovåt llpunmyyntipis-
t€is.€ myytäviä llppujå €€kå lippuaulomåat€bta ostot
tuja lippuja. Upr/lla voi maks6a u36ån hsntjön matkan

H.ldngln yfiCd!ffnnlOm.ttln.l.nrxrdlPPu,.lät..
löl!.t lnvdldlt, kooluLL.t j. v.ru.ml.h.t
Lpul ovål lipunmyynllplsi€|s3å myylävE lippui4
lO målkån ål€nnuslippu kolpå6 vsin ål€nnuslippui€n kan'
takorlin l(ansss. 1O mettån lipusta voi mal(såa os€amman
henkilön matkån vain. jo3 jokais6lla meksettåvsll! m€t
tusiajalla on nåytiåå oma kys€is€n lipun kiiyttödn olk€ut-

X.l.lngln y .l.t rltlln 10 ltl.ttrn .Lnfli.llp9|r, 65 v
Upui oval llpunmyyntpisl€issa myylåvö lippuia.
Alennuslippu k€lpae vain 6läk61åislen l€ntakortln, 85v,
tansså. Lipulla voi maksaå useamman h€nkilön måtkån
vain, ios jokåbolta måks€itåwlld halkuslåjalla on näyttåö
oma €lökelåisl€n kånlåkorlli, 65v

Esgoon .l.iil..n lldmn t0 filtk n llpp{r, .dttdt ylhåi
Vånlr.n trt.lldtlln't0 tnrtktn llpp!,.riv!.ytInöt
Lrpul oval lipunmyynllpisleisså myylsv4i lippul6.
E.iiyisryhmi€n tO malkån lippu k€lpaa våin 6tifyisryhml€n
kanlakortin (kantaosån) kånsså. Erityisryhmisn lipu3ta
voi måksåa useamman h€nkilön malkan våin. jos jokål_
sella maks€ttavalla matkuslaFllå on n:iytlåå omå kys6i-
sen lipun kåyltöön oikolttåva kantåkortti (kantsoså).

3.23 10 nEtk n seutulpud

Alkulalcn L lltaa 10 malbn ll9ut
Aikuiston ja lasten 10 malkan liput ovat lipunmyyntipis-
toissii fiyylåviä lippuia s6l,ä lippuaulomaatsistå oslet-
tuja lippujå. Lipulla voi måk36a us€an h€nkilön matkån

Erlv..yitnl.o 1O m.tbn..'rtu[pst
10 matkan 36utullput ovat llplnmyyntipistsissli myylåvlä
lippujå-
Erityisryhmien lO lhålk n s€utulipullå voivst matkullåd
n€, joillå on klnll€n myönlämå ål€nnuslippuihin lel €d"
tyisryhmi€n lippuihan oikeuttava ksntakortti (kantaoss)-
Eri9isryhmi€n !O målkån lipustå voi maksaa usoarnmån
henkilön målkån vain, jos jol€isells maksnavallå mat'
kustajallå on nåyttåå orna enrybryhmäån oiksuttava
kys6is6n klnnan kåntakortti (låntaosa).

3.3. ESPOON SISÄIsEN TARIFFIN 30
MTXAN LIPUT

Espoon 30m6lkan lippu muodostuu koim€sla 1O matkån
lipustå, joisså on sama llnnus j. juokseva num€ro.
30 malkån lippujå on aikuisill€ ja lapsilt€_
Lippu oikoutlåa 30 matkåan niidsn voimassaotoaikanå
Espoon lå Kåunlslst€n yht.Eon måksuåluc€n 3tsålsilåmltkoilh. Llppu'rn shåhryy våsrÄåve vlrhto-otk€us j€
us€€rnman m8t|€n yhtilaikdn.n tnrtruoik€u! tuin io
30 matlan llput ovåt volrhuas ndhtn p€incfluun pålvå-
ruådän aeri.
Malkust4an on itmott6ttåvr ruu ts€lit vllhdostå nåyt,
Uiassåån kuUotlåjallo vålhtomltkårn dk6uttavan 30 hår-
tån llpun.
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3.4. 30 PÄIVÄN LIPUT .

3.41 YIeHä
S påhån llput muodostwat kolm€sta os$ta: kantakor-
lbit (kåntaolastå) j6 maksuosåsla sakå fiuovikot€loslr.
Fhon liput sljoh€tåan- 30 pälvån llpul k€lpå6våt y6in
oma$a kot6lossaan.

3.42 30 perydn tlpt4 inaletoa
YLLta
30 påhiln llppu on h.ntllökohlaln€n l€ olkåuttåå t€k6-
måån lälånoman mååtån matkoia ollopåivänå sskå
30 påivän alån ostopåivåå s€uEavasta lai odsllis€n ripun
viim€iltå voh8saolopåMiå sauraåvasta påivtulå
It/kl6n. Uud€n malGuodan voiostaa €nnen lipussa ol€våa
vilmel3tävoimåsåolopåiväi- S€ k€lpåemakswållnoenä
liik€nn€vållnoi6så kutbnkln ålkEisintåån 3 pålvåå 6nn€n
.iih6n lsirnåtlus vllmoiltåyolma$lolopäivåil Mikiill €5i-
l6täin Utå myöhåls€mpi lippu, kulj€ttqlm on vsådittåvg
edellin€n, slllå h€tkgllä voimassa oleva lippu r*lhtåvåk-
s€€n. Uppu kelp€a viimois€n voimåssaolopliivån yölii-

Msksuosåan llsåtåån sltå ksntaosan haltljdl€ myyui$sö

. måksuosån yrimmåll€ rivill€ kirjoitstaan kantåosån hål-
lilrn tunnusnum€ro, lokå on U4oitottuns lanteGsssa
vaslaåvållå kohdalle

. alimmallerivill€l€imatåanviim€in€nvoimåssaolopäivå,
iokå on oslopiiivå tåied€llis€n lipun viimeln€n voimas-
laobpåivå + 30 päivåä: viim€in€n voimåss€olopiiivä
saadsan vålmliksl låadituistå voimasssolotsulukoisls.

3.4:t Xunt ea srsåIoet 30 FitMin ptl4
mtks|,osa

Kuntl€n silråhot 30 påivån lipul olksuttavat mslkustd-
måan niHån volmåssaoloaikana yastaåvån maksuålu6€n
sisåisilli måtkoilla koMassa 21 olcvln poikkeuksin
. H€lsingln 3) påhån liput H€kr'ngin yhlabta.iffsså on

kiytös3å g) påivåh liput åikuisifle F hpsill6, 30 pä]vån

alannusllppu .låk€låi8ille, lnvalid6ill€, koululaidlto la
varusmiehlllo 3.1å g) päivån alenn$lippu G${uotlåill€
6låk6låisill€ satå dntamesolila3lunnukren tal rlntåmå-
pålv€lulunnuks€n omasvill6 solav€l€raan€ill€.. Espoonia Kåunhist€n 30 påivän liputi Espoon m€lcua.
luo€lla on tåytöaeli 30 päivån liput åituisill€, Lpsll€
s€kå orilybryhmillo, joltq ovat v6rus- ja siviilipaholus-
mieh€|, irrålldll. lrn€ån€låkks€n åsumistukea saavåt
€läkslåb€( yll E&yuothår släk€läisot s6ui rintåmåv€-
t6råanil

. Vantåan 30 påiyän liput: Vanlaan malsualu€€llä on kåy-
tössä 30 päivån lipul aikuisill€, lapsills sekii €dtylsryh-
mill€, jolls ovat koululsis€i. opisksl,jat. hvalidit. varu8-Ir
sivijlipatu€lusmi€h€t s3kå 6|lik6låis€t.

3.44 30 f,;iMtt 8.tullp(,4 npks.roså
30 päiven 3€ulullput oikeutlaval mstkustamaan nlld€n
voimassaoloail€n€ rajolluks€tta maksoålu€id6n 3isållö
såä niiden vållllå. 30 påivån ssululippuj6 on 6itubill€, låp-
sille såkii €rityisryhmill€. 30 päivån €rilyisryhmien 6eutuli-
pull6 voivst måikusteå n€, ioilla on kunli€n myöntåmdl
äl6nnuslippuihin (6rityisryhml€n lippuihi^) olk€ultavål
kanlåkorlit (kånlsG€0. Vanlaålla €i kuilenk8€n lålrJlla
erilyisryhmi€n l€nt6osills voi ostaa €nlyisryhmion s€ult!

3.45 Heaklli5kunäseutullppu, rtalr(uslusosa
KunnillaJa YTV:llå on olk€us mvdnr$ h6nrildkuntå3€ulu-
hppuF, jolks oikeunaval måtkusltmaan nrid€n voimaa'
saolosil€nå låjoltuk€tta maksualu€id6n välisllläia sisali-
sillä matkoilla. Kuntien mybnlåmål h6nklökuntas€utll.
liput sijoil€tåsn kunti€o muoyikot€loihin ja Y'fV:n myöntå-
nal violott n muovikol€loon. Helsrngillå on oiksus myön-
tåä invålidi€n vuosivapaalippuja myös s€ululilkont€€'
s6€n.Tåysin sokealla h€nkilölläon oik€us l: yitåå såatta-
jaa.
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3.5. ESPOON JA VANTAÄN I(OULULAIS-
LIPUT

Koulularslipul oval touluj6n våp€as€en koulumåiksån
oikeulelltill€ oppilaill6 latamla tukuk€uden voimasså ols-
viå näyllolppujå. Kourulaislipur muodosruvat kolm6stå
osåslat tanl€lortistå (arkuisten låi testsn kqnts*ortt),
maksuosasta iokå ann6laan enkleen syys- ja kevåttuku-
kaud€ksi s€kå muovikot€losta. Kourutåistiput ksrpaåvåt
v6in omasså kotolossåån. Lipull€ såå kulks€ vap3åsti s€fl
osoiltåmallå måkluålue€lls voimassåoloäil€nåån

3. 6. KANTAKORTII (KANTAO5AT)

Kåntakodn (kåntåosao myöntårå kukin tunlå omi116 å3uk-
klills€n-
Hddrlgln rryödtl*t Lldrl(o.tt
. aikubt€n kåntakottl
. hsten kåntåkorttl 7-16 vuolbllla
. 6låk€llilst6n, invålldlon Je vårusmi$t€n kantåkortti
. koulubl3t6n kantakorttl.
. €låkelåialon kantakorttl, 65 v: 65 wottå låyttlin€ill€ slii-

keliiisill€ s€kii dntama3otilastunnuk!€n tål dntahåpsl-
y€lutunnuks€n omravlll€ lobvcloraan€llle,

. vapaalipun kantekornl

. vi*amiesllpun kanlåkortll

E ooon lnyärtirllit bnbkorttl:
. aikuistsn kåntakortti
. bstsn kånlakortti 7-16 vuoliåille
. erityisryhmion kåntåkortti

- vårus- jå siviillpalvolusml€h€t
- hvalldit
- kansan€läkke€n asumistuk6å saavat eläkelöb€t
- yll 6&vuoti6el
- dntamav€l€aaanil

. vapaalipun k ntakortti

Vah{ nocn4obd6n målllsn mlksls.t Elpoon kåntåkoF
tll kelpasv.l Enn6n 16.1986 myönn.tylstli Espoon kån-
takorrsbr& lola!å 6l olctnarrln rnukalat46lmaa. k6rpaåvsl
vain oritybryhmlsfl klnhkorrtt

K.(rti.|.ä.l my& årnl k nt to.dt:. aikui96n kåntåkorttl. bst€n kåntakortli 7-16 vuotiåill€
. 6rityisryhmien kantåkortti

- vå.!s- ja siiilipalvolGmi€het
- invålldit
- kånsan€låkk€6n asumiliukoa sagval €läkeläls€t
- yli e5-vuoti66t
- dntamav€t€€anit

V!nr!.n myölrtårllå klnuto.öl:. ksnta@å åikuisrtlo Ja tapsitt.
. Vantåsn sbdhl€n ål€nnuslippujon kåntåoså

- 6läk låis€l
- inwlldli
- varus- Ja lMiiipålY€lusmi€h€t
- koululsb€t
- opbk€liJat

. \6ntaån sisåist6n ja soutuål€nnBlippuj€n kantaos€
- invalldll
- varus- is siviilipslv€lusmi€h€l
- kouluhis€t
- opisk€lijat

Vain(liilt€€n4olåvi€n målli€n mul€isetVånlaan kantao6åt
telpaavar. Vanhan mållis6t Vantaan lantaosat 6ivål k€l-

Pääklupsnkl.qrdunyål.lrtyörrlltrurkunn n myöat!
mät h.nklliituntr..stullwn t6ntåo!åt:
. henkilökuniåseutulipun lantaos€
Fain€ttuun kantatorlliin {kåntåosaan) lisålään silä mat
kustaiållo luovut€lla€sså s€uraavaå:



. Vi;måll€ rlville kirjoitetaen kanlakortin haltiir synlf
mååika. joka on hån€n tunnu3numeronsa. Syntymå-
ajka on *uuslnum6rolo€n luku. jonkå kaksi €nsimmäl6tå
nurnoroe ilmolltaval pälvän. kål.si seuraavaa kuul€u-
den iå kakslviimolstä vuoden. €simerkiksi 0g 05 52

. seulaåwllå rivills kirjoit€taan kantakortin hanlj{rn niml.

. alimmall€ rivills kirjoit€tåankantakortin haltijånh€nkllö-
lunnuls€n loppuGa €li n€ljä viimeisiå merkkiåi lähän
kohtåån vodetåän viiva, joll€i henkilöllä ol€ suomalaists
h€nkilötunnusta. Vsnlaalta henkilölunnuksen n€liä vii-
meistå morkkiä tirioil€låan ylimmällo riville tunnGnu-

. kånlåko.iin vas€mpasn alakulmaan kiinnitetiiån kånl6_
koriin håltiian valokuvg. joka laimataan asianomaisen

. l€nlåkortin oik€aan ålåkulm€qn kirjoit€iaån kåntakor
lin viim€insn voimassaoloaika

3.7. LIPPUJEN MJOVIKOTELOT

Muovikot€loits kiiylåtåän 30 påivän lippujen s6ui ål€n-
nlslippujen (odlyisryhmi6n lippuj€n) kantakorttion kol6-

Lippujon lrluovltoteloiden vä. ovat seurååvåt:. Holsinki sininon. Espoo vihr6ä
. Kauniainen keltainon
. Vanraå punäinen
. VR ruskea. YTV viol€ttl

3.8. HELSII'IGIN YHTEISTARIFFIN
I'f,JUT LIPUT
3-8t Ybrsrii
Ybinomåsn Hebhgin yhteistarilfisså on edellå ol€yien
lisåki kåytö$3å åihislen vuosilippu. vuosial€nnuslippu
65v. vep.ellpu( virk ml6ClpuL mltkell[ållpp! l. H€Liin-
ld*orttl. Jotka olksuttrvst m.tkullånåån kålldlb H€lsin-
gln yht€lie'r'tfiilnjollb, \/Rrn junlsså Heblnoln alucelh Jå
ntsib 512 Hoblngln sluo€lb. f\ut.nklrn mlttrllli. lppu

d k€lpåt Suom€nlinnrn hvtlllå clld Hebhld{orttl VR:n
lufll:}IA

3.e AIkItAi'en l^ro6ltlpFu
\fuoslllpbu on henkllökohtslnr[ Worllippu on volmsså
koko vuoden.1/2 vuotta tai 1,/,lvuod€n. V m6ln€n volmas_
saolopålvå on p€in€ttu llppuun.
Wosillppu k€lpaå vllm€ls€n volm€rsaolopåhrån yöliiken_

Wo3llippu koonuu kånlåkonbts. msksuosg3ta lr muovr'
kolslost& Kåntakorttl on sama kuln alkulst.n 30 påivån
kåntakortll.
Wosilipun måksuosåsta llm€n€vål 66ulååvat ll€dot:
. tunnusnum€ro (= syntymäåik6), lokå on klrjoilottu

mekuosaan myynlihetk€llii kånts6asta
. viim6in€n voimassåolopåivå.

3-83 Vttgslalennuslwu, 65 y, rrdg8{rosa
65 vuotta tåyttän€itt€n h€nkllöitlsn ja sotav€l€raan'€n
vuosisl€nnuslippu on henkilökohtalnon- Wosiålennus-
llpps on voihassa kål6nl€dvuod€n.t
Uppu k6lpaa vim6rsen voimåasåoldbdivån yöliik€nl6€n

Wosislånnuslippu koosluu kånlakorlisla. maksl.Dsåstå
F muo$kot€losta Kånrakorti on sldkolåist€n kånla-
korttl. 65 v.
65 wotta tåyttånsitt€n h€nkllöltton vuoshl€nnuslipusså

. tlnn$num6ro. lokå on klrloit€tttu lippuun myyntih€t_
kållä tånbkortlsta

. viim€in€n volmassåolopåivå

3.4 Vapad pd
Våpaåliput ovåt h€nkdökohiai6iajå ovat voimåsså kåt€n-
t6rivuod6n. Tihpålson vapsålipun viim6in€n vomsssa-
olopåivå on lelmåtlu lippuun.
Vap€ålipul k€lpaå$l vlirn€E€n voimasssotopåivän yötii-

Våpealiput koostuvat kantao!åst6, k€lpoisuu!åJån osoit-
lavaste osasta ja muoviko!€loata

Vapåalipun kantåkornl on yhloln€n HKL:n vapååtipusså,
lllåpåis€sså våpaalipu3sa ls invålldlon v6påålipu$a lå
6iitå alm€n€vät souåavai ll6dol:
. llpun hEltijån n'milå osoit€.
.lipun halttan valoku\/å kåupungin vaakunåi€imstta,

Sotenvalidi€n lblosr tto ry:n teimsrh lål Hotstngtn
nåkovammåE6i ry:n loimålla l€imåttunå.. läysrn sokcillå honhlötle on vapsatipun kanlåoså3ra
SBI€ima. Tålllb.n h€nkilön såånåts å o. vap6ålippu,
,osså on velokwån paitållå SaåtlsF-t6dsåqtir€-t6irit&
Så€ttåia-tidsagsro{€lmettå yarustoluttå v€paltipu 6
voi malkuslsa vsln S8{€imsrutts v6pååttp!, ä måikus-
lavån sok€an s€!.irass€-

Våpåålipun kglpolsuutrå osoittåwsla osasta itm€novåt

. elukå16€n p€ln€tlu vuoalluku tai vum€inen voirhås6å-
olopäivä l€imåliuna

. lipun k€lpolsuuttå jå kåytöå koskevia määrtiykiä.. liikonnolåilorlon påk€lukses,ss olev€n tippuun onp€t.
n.rnr "H.nlilökuntr"

. Suomen Turistiauto Oyin påtv€luksesa ol6vien lipu3.Bå
on yhtiönsä leima.

. invalidion vsp€alippuun on påin€ttu "tnvalidit-tnva -

.lipun håititsn tunnusnum€rona loimiva ksntakoriln
juoksova num€ro.

3-aS Wraamlaalpd

H.nHlökohdnJt vlrkrml-ll9ps
Henkilökohtain€n virkahi€stippu oik€uttae mstkusta-
maån lipun volmssE6oloåitåm, jokå on kåtont€flvuosr.
yöliik€nl6€n lopDUun.
H€nkrlökohråln6n vrltsmlo3ttppu koosruu rsnråkorflstå,
telpoisuuså,an oBottåvasta os53tå lå muovikot€to3tå-

Henkilökohiaisen vlrkami€stjpun ksntåko.tistå ihsn€våt

. lipun hålttån nimi Ja virsston nimi

.lipun hålt'jan vålokwa ksuOunOin veakunål€imåI€ t€t-

. juok€va sadanum€ro, jol€ toimiitipun hsltiian tunnus-

HenlilökohteiEen virkåmi€stlpiin k€tpoisuutta osoltlå-
vaslå os€sla ilmen€väl s€uraavat iiådoti. €tukäto€n pEin€tlu vuosiluku. l|pun kiiyllöåF telpoisuuna kost€vs mååråyksiå.lipun hållljan tunnusnuh€rona totmitrs k€ntåtorttn

Hrllråkohtrlr.o vlrt,.ml-llpp!
Hållilakohtarn€n v'lkålniesrippu oik€uttåå lipun hatt{an
malkuslamaån vnka-aikanaBF tipun voimåss€otoa jksnå.

Uppu on voimqcså k6l6nl6rkuodln yöliik€nt€en lop-

Haltajakohtalnsn vld(åmicsllppu kooatuu kåntåkortistå,
kelpoisuusåjan osoitlavåltu o3a6t! J! muovlkotoloslå.

Hållfirkohtsis.n vlrkåml€llipun kåntåkorllstå ihen€våt

. viraston nimija osoll€

. vlråsloo lema vElokuvån palkålb (h€llljåkohisisen viF
kåmi€slipun kantakorlbså ol olo valokwls)

. jlok.sova sårjanumo.o.
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Håltijakohtal!6n virl(åmloslif'un kolpobuultå osoitta\d3la
osasle ilm€n€våt samat ti€dot kuin h€nkilökohtais€n vir
kåmi€slipun k€lt'oisuuttå osolttavastå o8åsiå.

Haltiskohlaisen llpun kåytlåjån on å3il6ttåvå våaditta-
€sså vicrston entåma henkilökortll. siilå tul€€ uiydä llmi,
€ttå h€nkilö on s6n vlråston tai lallol€€n palveluks€ss€.
jonlå nlmi on merkitty viftami€slippuun. Mikälivlrånhalti-
jan työsik poikkeaå nonnaallsta virkå-€jåsla eli työsikå
on klo 1&m-7.m vällsenå åikanå. on myds låsG oltåvå
måininla h€nkilökorlisså. Henkilökortli on pyyd€ttdvå
nähtivåt5i åina kun €påilläån, €ttå haltijåkohlåista vi*r-
ma€slippua kliyt€tåän väärjn. H6nkjlökonln esatlåmistä
voidåån vaalia myös rnqulloin pbtoko€luontohosli. Polil-
silaitob€n virksmi€slipulld matkustsvan on ositetiåvä
våaclitla€sså joko pollisin vlrkamerkLl t8i Poliisalailoks€n
valmistams henkrlökorttl. Polll6in virkam€rkin haltija on
oik€utott! kåyttämään hsliijakohlablå virkåmi€slippua
mihln vlorolåuden ail€ån låhans€-
Poikksus: Henkilökorlin €6ltlämistä €i kuit€ntaån vaadila
honkjlötlå, jollå on postikontlodn (6slm. Postikonttori,
0Ol0O H€lslno virkamieslippu Ja jollå on postilaukku

3.86 Matlqlwlppu
Måtkailialippu on h6nkilökohtainen Ja oik€uttaa mstkus-
tamaan 24lunnin aikånå €.simmåissn matkan alks€ssa
l€htlivån l€imsn aikåmäiirästä lukj6n.
Kulj€ttajaråhaslajar/€hastajan on l€imattava måtkusla-
Fn €sitt:lmå matkailiialippu. jos malkustajå €l leimaasiiå
ils€palvelulaitteesså,
Kuljetlajåråhåstajan ja rahsstajån on aina matkailijalipun
k€lpoisuutta tarkaslsessåsn vamistuttåvå myös siitå,
€ttå lipusså on haliijån nimikjrjoilus. Makiilisilå €iol€, on

' matkuslaiaa k€hotstlåva kirjoitta.nåan s6 sille varatulls

3.87 Hddnkl+otl
Helsinki-ko.ttl oikeutt6a kortin haltrjan målkustamaan
korlin voimasssoloaikånå. Korttiin leihataån mlyntihet-
kellä s€n voimaasåoloaika. Xahd€n jå kolrnen vuoroksu-
den korlisså on voimassåoloajan alkamis-jä päåttymb-

Esimerkkejå:
Hki*ortin.voimassaoloåll€ Leimåssaesim.

l vrk 01-06.
2 v* 01 .05.{2.06.

Koulol.l.t.n kentlko.ttl
Koululaisten tå.lakonti annetaan lukuvuodelsi k6r€l-
laån niille koululdisille. jolka iåyriävät laupunginhallituk-
sen vahvisiåmal myöolämisperusteet.
Kantatorleisså on lukuvuosi, hallijan synlymäaikå, jokå
toimii samalla lipun helttan lonnusnumerona, lipun halli-
jån niml, honkilölunnuken (sor*€lltudatunnukson) Iop-
puosa ja koulun nami 5€kå valoku\6 koulun loimalls tal
kåupungin vaakunal€imalla lsimatluna Xantakortlså vol
olta myös oppilsan puh€linnufi€ro. Mlkåli opplla3 kåy
koulu€,lonka lukwuolii polklgåå muld€n kouluj€n loku-
vuod€n pituud€sta, on kånlåkortuin lolmåttu PL16ima.
Kåntåkortti oik€uttå6 oBtamaån la kåyttårnåån 10 m6tkån
alsnnuslippujaF 30påivån al€nnusllppujli (-måkuosia).
Kåntakorni on voimås€å lukutaudon ldkUm å*lpåivinä
kb 22m sååkk4 silloin kun koululåin€n måtkuslåa
30 päavän ål€nnusllpulla. Kun kouluhhcn kåyttäå 10ln6t
kån al6nn6lippuq, on kåntakodli voimas3a klo 23m
saskka. Tällöin koululaln€n vol ålotttaå porusmrlkaftå
viim6iståån klo 22@ (iod€llln6n t6dG3lr./salkå) ja våihlo-
nalkån yiimeistään klo 23-00 (todellin€n tsrkåslusaika).
Kåntakont ei ole voimassa sunnuntai F pyhäpåivinä eikii
joulu- jå k€s:ilomella,
Lukukalsi€n ålkamis' F päättymisajoisiå liedol€laan

H.nkil6hrrlry.drul.t. l.lp..vrt llpd:
. .nnakkoon myytåvå åikuisten kårtallppu
. aikublen 10 mdlkån lippu
. qikuislen 30 påivån lippu

. €nnakkoon mylåvä åikuisren k6rlas6utulippu

. aikulsten 10 matkan 3€utulippu

. aikuisten 30 påivån s€utulippo

. henkrlökuntas€utul'PPU

4. KANTAKORTTIEN (KANTAOSIEN)

I'4YiJVB.$'IIS PAI KAT

r€nrakorlrojå {l€ntåosia) myonnetåän kunninarn s€u-

.h€lsinkiläisor såavst kåntåkorrin tiik€nnotaitoks€n
myyntr. jå n€wontaloimrstolstå Lssip€tsrslslå s€kå
Håkåni6m6n j€ Rautått€ntorin hetroåssminå s6tå
Oy Liik€nn€ Abin lipunmyyntjpiste€stä, Mikonkatu 15
(ei 6.jtyisryhmirl6). espoolalsel s€€vat kåntakortin kåupunginkanstian sivu-
toimislobta ja råh€toimiston tassåsta. kaunraislais6t såavst ksntatonin tåuoungintalols lå
KAUnrArSlen k,qaslosla

. vanlaalaiset saåvat kantaosåd liikenneasiainloimiston
palv€lup€le|srä Hai<un'låsta, Myymäesrä iå T'kkuri-
lasle

5. RAHA5'I].]5JÄR JESTE LI1Ä
5.1. KUMIEN SISÄIsTEN LIPPUJEN
JA SEUTULIPPUJEN },TfiNTI

ljqa1utgrs+. ji låt$ovaunubså myyvd kutjsnaj6t
(dhåstushenkilökuntå) lrkuEi6n la tssr6n k.rtajrppu:iå.
Kartallout myydådn nipubra num.'rojårJostyks€lliå Vi:n
jun'sså myydäiin wir tunl!'ss k.tpaqvlå VF:n k€rrstippuja
Pääl€upunkssudun irlropuotolå iJt6vi(å I'njoila ;iy-
däo kmranffn muråisie kerråriöbu!^
Ennåkkoon n\yy1åviä 6,ku,sts^ ja tås(:€n ke.isiippujs myy-
dåan n,ouittåin H€tsingisså trpöurasscrsa. eidoön rai-
punginlålon kåssåss€ jå Vantåån tiik6nn66siat;toimiston
palve,upEt€€ssii T:tkudtessa. Kaunis8rsss 6i myydå
kysoisiä lippujå.
aiku,st€^ ja 

'ast6n 
10 maikån r'ppura myyddån tunii€n

kåntåkortli6n lai kåntaosr€n myöntärnispå,kotssa (€i
Kåuniaisissa) s€kil xuntien 3ooimisss miyntlplstelsså
(6srm. H-r(osk't), jo(6 on noin 4m psåt€uOunkrs€udun
alue€llå

3 vrk 01 .06.-03.06.
Vuosiluku 6l 016 l€imsssa. v€an se on t€hly kohokidaimln
kortin oiteall€ puol6ll6.

Helsinki+ortil iyväl6yräsn hikenn€väl'n6isså voimåssa.
oloalan arkåmlspäivän aamuliikenteeslä voimassåoro-
ajan pååttymispäivän yöliik6nt€en loppuun-
Vuosiluvun odessii on kohokidaimilla kortin voimsssåolo-
päivien lukulrläärå ja ålapuolella ko.tin hinta.
Kortin vsssmmasså laidasså on kohokirjåimalla kortin
luols€va sårjanumoro. jonka €d6esä voiolla A.I l6iVIP
-kid6imol. Sarjanumeron alåpuolglla on kohokirjåhlllå
AIK./WXEN/AOULT tsi LAPSI/BARN/CHILO -m6,ntå-
Kortin k$k€ltå ol€v6 num€roruudukko on kauppsliik-
keitti, mus6oila jn€. varl€n. Nåmai låstiltåvåt ruudrJkkoon
kortilla köyl€lyn €luuden.
Konisså on lisåksi iiikenneläitoks6n nuolikuvio F konin
k€lpoisuurtå yht6iståni5liik6nt6€$d kosk€vå iekstl-

3.88 Mud rråå.åykset

Hckkonåkail!i.n .4n l.
Herkkonä*oisrlla h6nlllorilå rorllå olår€nnusl,Dun l€nla-

'ortll. on ork€us såatråiåå;. ros låntakorl'ssE on s8-
leima. Såatlåjalla oö tällöin alannuslipun kantåkortti.
josså on vålokuvan paikaila Sa6ttå16-l3dsagare-{sima.
M ol€mmill8 kaniakorteilla voi käyttåå 10 malkån ål€nnus-
lippujå ja 30 påivån al€nnuslippujå.
Så.tt6ja-Ledsagår€l6irnalla vårust6tlu alennuslipun
kå^lakortli on voihdsså vain S8-l€imatun alennuslipun
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Kunli€n slslibiä 30 päivån lippujs jå alennwllppula (€n'
tyisrykni€n llgpriia) ls kunti€n multå omls lippuia myy-
d'åån kunkn kunnan ålu€€lla oreYl!€! lipunmyyntipis-
l6is3ä.
S€utullppuja myyvåt llpunmyynlipeikåt ovat tunnisl€lta_
vlsss seututeriffi tunnuks€sta.

H€tsinoin vuosilippujen måksuosia myyYåt:
.Tavaå!åloSlockmann v€ikiGus|€as€
.Elanto{-€ntrum.Ale*si !åiistökässå
. Elanto{€ntrum. Hål€niefni såiislökåssa
. Råhaloimislo. Pohiois€splanådl 15-17
. Rahåtoimisto, Kållion viraslotalo

30 päivän s€ululippuja ja €dtylsryhml€n seululippujs
mwdåån kunkln kunnan ålu6sllå or€visså lipunmyyntt'
piaigrssai omån kunnan ssukksillo. Holsingin rautalre'
ås€mallå la linja4uloassmålla myydiiän seutulipPula
pååkaupunkb€udun karkki6n kunlien asukksill€
Kuntien sisåieå arkulsi6n Ja lasl€n 30 paivan lrppujå jå
Holsinsn åikuistsn vuosillppulå myydåän muiden påå-
k!ununkis6udun kuntl€n åsukkarlls. Kånlåkoril6ina ovat
åsuinkunnan myönlåmät kåntsko.ld (kånlåoså0 js rot€-
lona eo. kunnan koi€lot. Lippui6 myydå:in H€lsrngicsä jå
Vantsålla lanlakorllren (kanbosi6n) myonlåmispåi_
koisså. Espoosså lippuja myydäån helsinkiläisille F van-

laålaisille Tapiolan F Loppåvaåran sivuloimistossa 3€lä
rahatoimiston kå$asss. Kåuniaislaisille myydäån
Espoon sisåislå tlppulå Kåuniaisten ålueen lipunmyynti'
pisteissä
Metrcasemllle ol€vista lippu€utomaaleistå voivat mat-
kustaiat ostas Holsingin yhleislariffi n jå seudullisis aikub_
t€n ja hst€n kertål'ppuja såkii åikuistenja lasten 10.nåt-
Iån lippujå- K€rlåliput lulgvat sulomaat€ista v6lniikrl
aikalsimattuinå. 10 matkån liput målkuslåian on l€imat_
tava leimauslåitt€ossa
vR:n junis* ia s€ututantfiädestelmäån kuuluvBsa s€u-
dun ulkopuol€lta tulåvissa linjs€uloisså ja Suom€nlinn€n
laulslla €i myydå kunti€n sisilisiä lippujå eikii s€rltulip'
PUF.

5.2. MKSWÄLINEET

Maksukli k€lD66våt ksitti voimasss olevai suomal€is€l
ser€lit ia kollkot. Kuliettelslla (Ehaslushenkilökunnålla)
tulee dinå cll6 mukinåsn normåalia rahastusta vårt€n
Gssåsså rllttåvåsti velhto6håa iå kåikkia siih6n kuuluvis

Kulj€ttijå (iah6stush€nkilökunts) åi kuilsnkåan ol€ v€l'
vollinsn otlåma8n maksuå Smmk:n set€lBla.

.los t<uljettajaita (€hastush€nkilökunnalla) €i ole 6nt6s
metkusråiålle vålhioråhaå- on 6sim.
. kvsvnåiä vovalko muul mstkllsiåiål vaihtås Ehan
. p;yieitdva m6lkuståjaa po€lumaan ja selit6ttdvä. €tiå';;rkå. måkem'ne;n'in isollå rahålla e, ol€ mahdol'

lista. kosks vaihtorahåa 6i ol€.

Liikenn€välin€issli måksuksi €i hyväksvtä shekkeiä kåvt-
tösh€kkejä €ikå pånkki_ tai luoltokorttoja

5.3, LIPPUJEN MITÄTöINII

Kun mstkuslaia ost6å k€rtalipun liiksnneväli.€€slä tåi
kåyllåå €lukål€€n myylåvää kerlalippuå. matkoslaja 16l-
maa s6n itse kulkuvälin€€ssä o{€yassa leimauslailtoessa.
LrDouaulomåalistaoslsttul€rlålipl|uonleimatluJasul,e-
tu*å råhssrusjda€sl€hass3 kuljofrJa tlaFastushsnlild'
kunla) larkastsa lipun leimasta onko lippu voimssså. €li
€ltä lejmauks6n kollonaikå on t€hly korkeintaan 69 mi-
nuuttia aikais€.n.nin.
10 målkän lip!n malkustajå l€imaa ilse lsimauslaitt6€ssa.
N iissä liik€nn€vålin€issä ioissa ei ol€ leimaoslaitteila. kul'
t€naia (råhastushenk ökunla) le,maa 10 måtk€n rpul l€l'
hauaprhd€illä. l.'6rmaus lehdäan å,na ylimpaan vap8snå

3A

6. TARKASTUSJÄRJESTELMÄ
6. I. LIPUMYYJIEN TARKA5TUSTEH-

TÄVÄT

6.11 Kuntten 8lsäln€n {tlkenae
lO matlan sl€nnu3'j€ entvisryhmien lippujs 30påivånllp-
oujå ja vuosilippujit mMä€ssii on lårkast€llåva. 6tlå
ä6ia6,b on ao. llpiuun oik€ultåvå omån kunnan lanta'
korrii (kånlaos€) F muovikotsroF että kantako.tli(kan'
tåoss) on voimassa.

6.12 Se,nu lkenne
10 malkån odtyisryhmt€n seutulPpujå s€kii 3) påivän
seululipDujs mladå6sså on tarl€steltava, eUä osla,alla
o^ ao. lippuun olkauttava kånlåko.llr (kantaos€) ja 3ttå
kantåkortri (kenlaoså) on voimåsså.

6.2. KULJETTAJAN (RAMsTUsHEMI.
LöKUNMN) TARKASTUSTEHIÄVÄT

Päälaupunkb€udullå on ositlain siirrylly avoim.cn
Ehastusjärj€st€lmään (.3itiovaunul. metro). Syksyllå
19ao siinyrään avoime€n rahastusiärj€stelmåån VR:n
lähiliit€nt€€sliii i€ oså$å H6lsingin yhteistådffi liikonlo€n
liniaäutoliik€nn6ttå.
Avoim€ssa rahåstusjäjestelmiissii ta.råstust€htåvåt
kuuluvat markalippuj€n tarl3staiille. Liikent€åsiii josså
ei ol€ siirrytly avoim€€n läh3stuks€€n, ovsl k'rlj€tlajan
(råhastushsnkilökunnan) tart6stustehlävät seuråavåtl
Kuljettajan (råhaslushonkilökunmn) tehtåvänä on val-
voq, etlä mstkuslajst matsavat metkansa sutoon now-
lessaan. Tåft eimpiå tartåstustoim€npiteilå oval:
. valvoa, stlå kGrtsliput ja 10 malkån liput leimsteån
. larkaslaa. €tlå m€tkustaiån riiytl6lippu on voimåsså åll

€ttä nåyttölipun haksuoss€n l€imatiu viimeinon voF
m€ssaolopäkå €i 016 ylittynyt ja €ttå lippu on oik€€n
h6nkilön käylösså

. tarkåståå, €ttå liik€nnevälin€ttä vaihtavan måtkwtaFn
lipusså on valhlo-oikous voimassa €li elta uusimmån
leimåuks€n k€llo.låika on lehty korksinteån 69 minuut

. ts*åstas, €ttå €ritybryhmån lipulh malkuslåvallå on
voimassåoleva edtyisryhmän tantåkortti (kåntaoså)

. huolehliq €ttii våådllä llpuilla ei mstlustsiå

. huolehtia, 6ttä laritfialue€n lajån yliltävillå måtkoillå
kåytetään aslanmutablå kåhd€n vyöhykks€n lippua

Kullettåian (Bhaslush€nkllökunnan) tu|.€ €watlå mat
kustalåa lippui€n l€imåam663€, los sllnä llm6noe vai-
k€ukslå.

L6imssså on s€uraaval tl€ddl. jotkå od milätöimlsvålF
n€issii voivat oib €n jäio3tykr6å:
. kellonaika
. påivå

. linjånumoro

. laine€n numsro
Esim. 14 9 os >rsz fr E
Kulj€ttalån (dhaslushentlökunnån) lchtåvånå on huo'
l6hthsiitå. että lålttå€n l€imå on alån tasållsja valvoa l6it
tsen kiiytöå (katso liile C). .
Josl6imåuslait6 rikloutuu k6sk€najon, on 30 6nsililass€
vaihd€ttsva ehliiän llik€ntoenhårlolthjsn åntsmi€n ohjei'
d€n mukåis€sti- Siihon astl kunnd 6hlå lait€ 3aådåan
kåyttödn, mrlåtdidåån kertå. F 10 m.lkån llpul l6imåu3_
oihdgilrä lar morkrB€mållå lioeuun kuulårårtlkyr'ållå ksl-
lonålka, påivåm:iårå iå kullotiaian numoro lai nimlkidai_
rnot. Me.kjnnål t€hdåiin ylimpåån våp6åna olovaan ruu-
tuun. vaiaåvåt liedol on klrjoltetbva llpun kååntöpuo-

'€ll€ 
kodaukseksl. lo8 l€lmåuslaitlo€n lisdol oval €reh_

dylssssaläåne€l muuttåmst13 ja maUuslåia huomaul'
tsa esim. vååråslå kollonåjastå.
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Mikiili 10 matkån lippu on s nå måånn huonokuntoin€n
åttå leimauslaite 6i sitii leimaa. lormllaån kut€n koneen
dkkoutuesså. Mikäli rnstkuslajan esittåmä malkallppu on
niin tuhriinlunut tåi rop€ytynyt, ettå siinå ol€vat m6rlin-
nåt ovat låysln €psselv€, €i lippua hyvåksytå 6r*iä msk'

. vavoa, 6ttä hrten lipulla hatkuatavr cl oL tåytllinyi
17 vuott& Mikåli laalon lipslla målkutlamaan pyrkivån
honldlön lkåä on våik6a aftlolclå yll tal all6 17 wodeksi,
tul€€ Mn€n todlståå lkånsli hdnlllöllbyystodEtuk3ellå
tsl vdsfaåvalls" Muutoin hån6lU p€rliåån åjk/iston
hint "

Mlldli kuljottaja (råhåst$h€nkllökunta) huömqå, €ttä
matklstajalla €i ol€ kys€€sså ol€vaån måtkåån oikeutta-
vaa voimassa ol€vaå malkalippu4 on rn6tl.ustaiaå ksho-
tctlåva makgamaån målkån$ aslånmukåb€sti tai pyy-
deruivä Ninlä poktumaan liik€nn€villln€ostä. Kahd€n
vyöhykle€n matkatt€ €l k€lpaa yhd€n vyöhykkå€n llppu
matkan o8ahlnr}åLsi.

6.3. LIPPUTARKASTAJIEN TEHTÄVÄT

Matkuslåjien maksånolsuutla s6ur3åvat llpunlå*åstajat.
Tårkeimpie tårkåstust€htävili ovat:
. lerkastaa, otlå k€ns-ja 10 matkåi llpulså on volmassa

. hrksnsa efti nåyttöllppu on voima3sa ia oikesn hsn_
Klön kiiytösdi

. tarkaslaa. että erityFryhmån llpullå målkllstavalla on
voima3sa ol6va al6nnuslippuihin orkeuttava t€ntåkoriti

. larkasta€. että terifialu€€n raisn ylituvillii matkoillå
kiiyr€t€iån vain kåhden vyöhyklg€n llppuja

. la.kasta4 €ttå lasten lipulla måtkuståva€ior€ tåyllänyl
17 vuotta Miklili hsr€n lipllla matkustamåan pyrkivån
h€nhlön ikåä on vaikoa arvioida ytl tai all€ 17 vuodeksl
tul€e hän€n todistaå ikiins:i henkilöllisyystodistuks€lla
tal vastsavalla. Muuloin hån€ltä p€ritåän aikuist€n
hinta.

. !äärinLiiytöken huomat8såån ryityä €dllist€n nlåå-
niysten mulå|3iin toimonpit6lsiin.

7. SIIRTN VAIHE I

uusi s6utulådnFd6tolmå ot€tåan käytlöön 1.41946
åålnulilk€nto€n ålki€sss. Kiytöslå polslwat lipul jotkå
ovat viefti kBåkuun puol€lls voimåsss, k€lpååvai €nln-
taan 30.6.1988 yöllik€nl6€n loppuun åsll lippujen k6lpoi'
suus€htocn mul€isosti.
1 7 1946 ålkq6n seululadtfiåd€stålmässii €iväl k€lpå6
muut kuin iiisså ohj€€sså m6ihilul lipul. Vanhoi€n lippr.,-

. jen mahdollis€sta låkaisinllnastamisesta tiedototaan

LIITE C. LEIMUSLAITTEEN KELLON-
AJAN ASETTÄ}4INEN

Nlihin l6hau3laltt€lsiin,lols3a on k6llolall6, a!€t€taan kel'
lonaikaF päkämålirå hallista låhd6ttiiossii osoiltamåan
todetlisla alka& Laiito€n k6llo sirtilå s6n lälkå€n ajån,
jol8n slitå €i iaMts€ huolohtia linjalla.
Niihin lsimauslsitt€isiin, joEså oi ol€ kellolaliette,s€kå l€i-
mduspiht€ihin ksllonåika asstetaån ålns aikålsulun
mukaan tai jos vaunu lähteo aikatsuluslaan myöhåsså
lanhetkis€n låhlba,ån mukåan. Mrlåll l€imåuElait€ voi'
ctåån ås6naa vain kymm6n6n mlnuulin tarkkuudsll6, lät6-
lillin viimsinen minuutliluku ottamattå huomioon.
Köllonaikå muut€taan ybsnsii påålåpFlikillå. Hållista
6hd€tra€ss.?i k€llonajaksi m6rknåän'åhtitåika €nsimqäF
s€lla päälopysaktrlå {si kosk6 loimauslåitstlq joss€ on
k6llolåite). Sllmukoisså,loissa mattan såa slolttaå €nn€n
piiäråpyaäkkiå. lippu Glmaraan päät6py!åkiltå låhdöL_l
mukaån. -t -)

.LIITE A. SEUTUTARIFFIIN KUULWAT,
SEUDUN ULKOPUOLELLE POIKKEAVAT
LINJAT
Vgnban sltu,rb
13 Ljj

631 r33
731 863
742

Espoor s{runta
87

285
2A7
28
LIITE B. VYöIM(ERAJAN YLITTÄVÄT
LINJAT, JOILLA MUDATETAAN KOKO

LINJALLA YIDEN VYIiHYKKEEN TARIFFIA
Helslngln yhlelda,llfl
47
7Ov

Ventaan 
'åsetå,dtll

19

54:]
545
546

Espoon slsälnen tadfil
a7

I

Pork (eukset
Met16n llltvntiilinio lå ko3kusleats lclån suuntaån malkus-
tavill€ ll3ä[åån €å. nomaållh valhto.l*åan m mlnuutlh
la jos IilVnlälinjsn worovällon pld€mplkuin m mlnuulli&
iisCiäån norm6åliin vaihtoålkå6n ko. linl6n Brllollån vuoro'
välin oituinen alkå.
rGfl onålkå muutetaån lelmallslåltt€lslln benolnlålla 38fT
Poryoonkådun oaat€ås€rftllla l(6lloml!å åsåtolaån
m mlnuuttis lähiöalkaå mvöhöb€mmåkd (6doll6)
Lrnioilla 7A ia 7A muutåtaa; nlihin lolmeu3lalttelsih, loita
ei db varusi6tlu kållolaitle€lls, lå l6lmsusplhl€ihin ksllon'
aiks M€ssux6skuks€n pysåkillå K€llonålkå ss€telaån
1O mlnuutllå låhiösikaa iiyöhäi!åmmdksi (€d€ll€)
SIA:n linlallå 512 kollonalliå a3.l6tae Tapionto.ln påät€_
pysiikiltd Hhd6nå4sd 10 minuunla låhlöaikas mvöhäi-
semmdksi (6del16).
EsDoon suunnsilåå€st6t66n k€llol€llo 5€urå6v lå pltklllå
rinioillå 30 minuunia 6dsll6 Iodolllns slkåa: 67, 166, 16a.

1&K 217H. 2i'9. 2f,,5, 2a7, 288, 32l, 323. 32., 33r. 337.
345ia Nurhliarven Ljnla Oy:n ulroi€6n lllk6nt€€n hnlolllå-
Esrm, io3 lahtöarka on i(lo 1210. å3€t€laan tollolait€
alkå€n 12.rlo-
(åuloliik€nloollä H€lsinhxn år€llq€sss asolstasn pih'
oeissd olsva kellolarls srkå6n,ioks'on 3C ft inuultra arkar
s6mpi kurn så6prmiså'r€ Hdlsinklin. Esrm los såapumis_

aikå Helsinkiln on klo 14.m, as€t€taa. leimauspihtolhh
aika 13.30. Låhd€rtå$så H€bingistä Länsivåylåå kåukolii-
k€nt€€o pihl.ihin asoloiaan oikeå lähtöåika Hel6inglstå.
Muidon suunli€n pihl6lhln asetetaån kellomit€, jokå on
30 minuullis myöhäb€mp! kuan lodellinon låhlöajkå.
Esim. jos åulo åjåa Lånsiviiylåä Ki.kkonumm€lle jå låhtö-
aika Holsingislå on klo 15.m, as€tet8ah pihlsihin kollon-
aika 15.00. Jo6 auto ajåa Turuolietå ja lähtöail€ H€lsin-
gislå on 15.0O, asst€tan kellonajaksi pihteihin 15.3O.
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Seuturirlkenteen tunnus
WnEan
suunnan ,iikenteessä

Nyt se on vihdoin saatu - s€utulippu nimjrtäin,jora tämän-
kifl lehden palstoilla €sitellääfl jå käsitelåän. Såmåan hen-

Senvetoon voi vain todeta, kuinka hyvin eläs suomdainen
sånonb pitåä paikkånsa; sanotaanh.n nimittliin, etrå rjou-
kosså tyhmyys riivistlAt

Miksikö viit.aus tiillais€er sanontasn, kun on kysymys
joukkoiiikcnte€n k,Julalta niinkin oleellisesta uudistukesta
kuin !€utulipustå? Kahdestakin syysrii: ersinn:ikin joutuu
ihmettelcmään, kuinka laåja onka.n se kunnållispoliiikko-
jen joukko, joka soutsmis€llå ja huopaamisellaan on saanut
aikaan sen, että seutulippu saaliin käyttöön va5ra nyt eikå
esimerkiksi l0 tai 15 notra ritrer,joloin si1å olisi kslliin
öljyfl aikoina tarvitlu.

Tois€kseen on ihtneteltävä, miksi käsistii pää$€rdin €lin.
ornainefl keino pårafl raå joukloliikenteen suosiota ja h€lpot.
ta. sen mårkkinointia. ,os ns. ,iiljykriisin) aikoihin olisi såå-
tu kiiyttöön eduUinen seutulippu, kuinka suun jouklolijken-
teen suosio olisikaan. Jå luskinpa taryirshi kinastella siitä,
kuinka Länsivåylän ruuhkåt saataisiin selyitettyä.

Ofl moniå tekijöitii, jotk. vaikunavar siihen, va.lirs€eko
joukkoliikenreväljneen vai oman ajoneuvoo. Eräs merkittä"
vä tekijå on lipufl hinta. Hana joukkoliikenteen käyträjä
vannaaikaan mietrii, mitkä måtkan todellilet kustannukset
(verovaro'sra m.ksettavine alijäämän kooauksineen) ovåt.
En€nrmiinkin kiinnostaa, niu lipuslå iouruu maksamåaq,

lå,ntaan
tasata flitunnus
(keltainen pohja)

Juun tåssä suhteessa pååkåupunlds€udun kunnalispoli'
tikot ovat jo vuosikåusia heikefltåneet joukkoliikcnteen kil-
pailumahdouisuuksja noståmdla lippujen hhtoja yl€isU hin-
ta- jå palkkåkehitystä nop€anmin. Kåikkein huiminta lippu-
jen hintojen nou$ on ollut Espoossa - pa.rhairrunillaan yli
t00 % vuodessal

Onkin kyqyttävä, miksi lippujen hifltoja Uytyy aina nos.
taa? Mullalla Euroopalsa on Helsingin kokoisissa kaupun.

Seissä päädytty päinvastaiseen ratkaisrun. Kehitys alkoi
Sveitsisrä, jossa joukloliikenteen suosiola päätettiin lisätä
alentamalla nåytrölippuj.n hintoja. Kokeilun ehdoksi ase-

tettiin se, että mahdollisia rulonmenetyksiä ei konata julki-

Kokeilu osoitrautuj todellis€ksi menestykseksi. Våikka
lippujen hinna( halpenivåt, ei paartäjren tarvinnur murchtia
mshdollisista tulonmenetyksistå, sillå lippuja on mryty mo-
nin verroin arvoitua enemmäl.

Mikli estäisi tekemästä så.n3.nlajstå ratkaisua päåkaupun-
kiseudullå - ainakin koke€ks'? L.iinsiväylän ja erliden mun
den tiehaflkk€iden rahoitukseen tarkoitelut våråt roisi suun-
råta suoraån joukkoliikerleen ljpunhjnlojen tukemiseen
Ja rarvrnneeko niinkåån menetellä. kun markurlaiår huo.
nraavar. erd joukkoliikennematkå'on edullis€mpi ja nope.
ampi kuin oma åulo.

Seuturiikenteen tunnus
Espoon
sopimusriikenteessä

Seuturiikenaeen tunnus
kaukoliikenteen
öusserbsa

Helsingln
yhtetsta llitunnus

(keltainen pohja)c
t,a
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PAÄIEPYSÄKI(I
koonnut A. Hellmqn

Råken Iåmisroimintå

Metrorådan Kontulå-Mellunmäki råkeflråminen alkaå Unä
kesånå. Valmistå pitiiisi olawonnå 1989. Vantaålåjsten
vitkutt€lcva pååtöken teko sai aikaan scn, että ratåja ssema
eivät ol€ vahnt syksyle 1988.

Poliitt!€Ua påät6k5€llä tulee Mellunrnäen asemalle kalsi I

Iiukuporråsta hintaån 1,6 miljooraa matkkaa.

Myllypuron ja Koltulån asemille ei rnuuten liukuportaitå
tule, koskå hsluttiin ka$id kustaruruksiå.
VanDaan mctkustajå ajattclce, etui kustannuksiå olbi voitu
kårsia joståin muusltå.

3.3.86 Oavaintopäivä)
Rautati€låisenkadun siwmide (78) valmis.ia tulo!"ihde
kiänrly iiJ*öisesri. Vaihteen numero on 307.

'7.4.86
Metron rataosållc ltiikeskus - Myllypuro kyrkeniin j:irnite.
Virian kytkemisen jälkeen haistettiin palaneen käryä. Kåik-
ki kiskojen liitoskohdissa ole€t kunieristeetjå kiskojen vå-

Uset kaapelir joudu x iin vaihramaan.

Toukokuun lopulla oli meneiilään radån siirtoja kjskon-
-v.ihto Etelärånnassa ja Laivalillankaduu! viilillå Eteläinen
Ma}åsiinikåtu - Olympialairurin pysäkli.

30.5.86
Etelään menevä raide olijo siirrelty Laivasillankadun oi.
keaan reunau ja kiyrössä. Etelärånnan eteläpää oti osin
kolmerrileinen. Keskimmäiseltä rajreelta ei roki ollut yh-
teyttå muuhun råtaverkostoon,vajkka sillä raiteentukemis.

Korjaus Råitioon l-1986:
Töölön hallin raieiden 5, 6,8-12 ovi€n pielessä on kaksi.
cikä kolmelarn ppu iser opånimet.

Metrolinja

Itäkeskukien - Kontulan rår! piti ottsa käy1töön t. 9.
1986. Pitkäänjatkunut !ähköa!.ntäjien lakko on saanur ai-
kaån 3en, ettei råtåa saada tiillöin kiiyttöön, sillä mm. turva.
laitetyöt ovåt kesk€ytyksisså (25. 5.). Ksmpin - Kontulån
matka-aika on l8 minuuttiå.

Metron rnatkuståjajunien numerot ovat I -8 ja I 1 Junalle
12 on aikatållu, muttåjunåa ei aj€tå. Helmi-toukokuussa
nähtiin us€åsti hyösjunat 15 jå 16. Ne losin ajoiva! pimeä-
nä jå joka ovesse oli kilpi 

'epetu3ejo) 
tai rci käytössäD.

HKLJI lautakunta esitti;i, lru rn€trolinjåa liikernöid:i:in
1. 9. 86 jälke.n seuraavasti

Kårnppi-ltåkeskus: niln kuin nyr
Itäkeskus-Kontula: måfe 6.3G830 jå 15.00-18.00 ajctaln
5 minuutin viil€ir, muulloin !0 minultin välein.
Tämä tårkoiltance, etu muine kuin edcuå måinittuins Äi-
koinajoka toinenjuna ajs! Kontulåh ja joka toinen kitiin-
tyy lutkeskuks€ssa.

M€trojunier (åinakin yhd€n) Ieittikilvcsui töytry myös
teksti r8i malkustsjile, Ej ör pass.,

31. 5. -2. 6. 86
Kirkoja vaihdettijn Sömaistcn asemanja runnelin suun vä.
Iillä noin 350 metrin markstrs eretäis€ltä la eelr. Tyo at.
koi 31. 5. klo 2l ja aikaa oli varättu 2. 6. åamuliike;teen
alkuun.
Syynä khkonvaihtoon oli jyrkän kaarrcen aikaesaMa no-
pea kuluminen. Sisåkåarteen kisko siirrettiin ulkokaånee.
renja painvastoin. Junat ajoivst pohjoisrå rajdet!a vätiltä
DKålåiatanä, - Hataniemi. I rä kcskukscat a ju n at ldhrivär I
nin aikatåuluajkaa rayöhenmin. .
16.6.86
Merron å.ikåtaulu ( muurruvar ke&iajaksi:

- lsuanlaisin koko päivän IO rnin liikenne
- ma-p€ alkaa 10 min liikennejo kto t9.20

käkeskuks€n - Kontuls.n netrorsdan liikenne atkåa vuod€n
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Autolinjår

l.2.85
Unjaå 47 liikennöitiin viimeisri kerta. reiltiä Töölöntori -
Haj(uninmaa.

4.2.85
Linjaå 47 ålettiin liik€flnöidä r€it1iä Simonkentti - Haku-

ninmrå.

Yht€istariffn linj a.au toliikeni€er ajokilon€tdt 1985:

HKL
STA
LOY
MLO
sAo
slL
TLL

Yhteensä 38.510.000 km

3-2.86
Linjån 34 reitti muuttui: uusi reitti - H.kniemenråntå -
Halaniemen tori - Toin€n linja - Walinink.tu - Sturen-

katu -.
2a.2.86
Linjaa 58A liikennöitiin viimehen kenan reittiä luikeskus

(M) - Sdmäinen

1.3.86
Linjan 23 liikennöintiaikaa pidennetliin. Viirhciset lähdöt:
1.3Od23.30)jr 1.00 (23.20) (iuluissa riedot ennen l. 3.).

3.3. 86
Linjåa 58A alettiin liikermöid:i reiltiå Itäkeskus (M) - Mei-
låhden klinikåt. Linjan rcitti Tukholrnånkaddle oll såma

kuin 58n, mhki j:itkeen 58A kiiåntyy klinikoid€n pihale.
Osa linjån 58 woroista kåyttiiä r uhl€-aikoha tunnusta
584. Italiikeate$€€n tuli tusinan v€lran iisä lähtiijä. ta-
liikcnne alkåå noin tuntia aikaislmrnin ja morcväli lyheni
30 mintrutis.a 20:een. Linjaå liikennöidäfl ma?e illåbin ja
nruhka.aikoinå.

16.3. 86
Vuoro 690 ajaå linjtu1 965 iltanrll*alähdön Vuosaåren tel.-
kålta Kåuppatorill€. Vuorossa on poistudspylaiklikilpi: l.
pohtumispysäkki Kulosaaresså.

18.3.86
Oy Liikenfle Ab alkoi liik€nnöidä ruuhka-ajan pikalinjaa
?5X Rautati€ntori - Puistola. Vuoroväli on 25 minuutiia.
Reirtion srma kuin linjan 75 Råularientoriltå Kuståa Vaa-
lan tielle, josla edelleen Lahdentie.ä ja Porvoonväyläå Jako-
mäen liittymiiän. Reitti jatkuu Jakomåentietä ja Huokotie-
tii Vanhille PoFoor tielle, jostå linjan 75 reiltiä Puistolan

2.5.86
Linjåa 965 liikennöitiin viirn€iser k€rrar reittiä Kauppåron

- Vuosåari (lelåkka)

J-J

42

5.5.86
HKL åikoi liikennöide ruuhkalinjaa 865 Ka$rmitori - Sån-

tahamina. Linjån re ti on vii-lillii Kasårmitori - Unnånra-
kentljafltie såmå kuin linjan 90S. Linnån.åk€ntåjantien ja

Santåhåmlnån välillä rEitti on sarnå kuin iinjan 86. Ruuhka.
sruntåa vaståån ajettaesså ei kuitenkåån kiefttä Rciherin-
lien kautta. Vuo.ovåli on l5 minrutti..

HKL alkoi liikennöidä ruuhkaliojåå 965 rcittiä Kasarmitori

- Vuosåari (telakka). Linjan reitti on sama kuin 90Sn Kå-
såmitorilta Meripeuontielle, jo3t3 eteenpåin reitli on sana
kuin 90An. Vuoroväli on 15 rninulttia.

HKL alkoi liikennöidä n$l*a-ajån pikaiinjåå 96X Kauppa-
tori - (Vuosåari) Telak.n sosiaditakennus. Unjalla on yksi
lähtö åamulla Kaupparorilbja iltapiiiviiUä yksi Ehtö Vuo-
såaren telalakalta.

1.6.86
Kesäaikataulut oteniin kåyttöön

HKL:

- linjaa 42X ci liikcnnöidä

- linjaå 53 ei liik€nnöidå heinäkuusa

- linjåa S5Aliikcnnöidän myös årkisin n. klo 8-t9
- linjåå 58T ei liikennöidä 1.6.-13.8.
- linjaå 645 ei liikenflöidä heinåkuus!å

- linjaa 66 ei liik€nnöidä .uuhka-aikoina 20.6.-13. 8.

- lhjåå 66X €i liikennöidå

Itiik€skuks€n-Kontulan rad.n avååmin€n tuo muutoksir
liitynUilinjoihin. Suunnit.lmia:

90 ja 904 ejåvat viiliä ltiiketkus-Vuo$åri
9l uusi linja luikeskus-Puotilå-Vårtiohåiu (uitä nykyä

ajaa kalsi ruuhkalroroa lunflukselå 9l v:iliä ltäkes-

21.640.000 kn
6.650.000 km
7.510.000 km

?50.000 km
480.000 kn

1.070.000 km
410.000 ktn

92
928
93
94

kus-Puotilå)
cnnallaan
Iåkl€utelaan
ennallaån
qiåa Kontulasrs Porttitien kauttr ltik.skuklrcn (kor-
våa 96n)

94B muuttuu Kontulån ja Ksrkimäen liitynrjlinja.kti
95 jatketaan Vesalastå Kointulafl .scmall€
96 ajåa viiliä ltäkeskus-Vuosaåri
97 muuttuu molempijn suuntiin ajavåksi rengaslinjski

Itikeskus M.llunmäki-Kontulå-ltäkeskus
9?T nahdoIinen uusi linja Konlule-MeIunrräki
98 ennallåån
784 Kontulan päälePysiikki siirtyy rnetroaseman linja åu-

iolermirååliin
54, 56 ja 90S piiätepyeäkit sijrtyvät Visbynkåduita ltäkes-

kuksen liitynläliikenneterminaalijn
564 cnnalj33fl

Yöliikenne ei nuutu.
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Kålusto

22.l.:27l7Bl'15

22. 1 : Vdrnu 26 hinåsi koerjollc olleen vaunur l0 Käpy!äs-
tii n. klo 14.15.

23. l.: K€ppikåriå + 323 p€rå edelä måtkåI! Koskelaan n.
klo 15.

25,l,t32lll5

28. l.: Koskelan umpisuoli: 308,309, 32; raide l5: 321,
32a,355 (riisuttujr).

29.1.86
HKL:n lautrkurta pätti tilata 54 uuttabussia. Ne måksa-
vat yhteenså 49,2 rdlioonåa rnarkkaa. Tämän woden måä-
råråloilla hankitåån 30 autoa ja woden l9€7 rahoilla lo-
pui.
Tåmån wod€n åutot ovat Volvo/Wiirnoja ja \aroden I 987
Volvon niv€lautoja, joiden korrista I 0 Wiiman ja 14 Ajokin
vaimistamia.

HKL linja-autohånkinnat vuosinå 1986-87

Viime woden han*.innoista on vielå toimittamattå:

- lO nivelbussia, jotka toimitetåln ms.Iis-huhtikuusså. j a

- l0 kaksaks€lis1a åutoa, jotka tuleva&esäkuusss

Uuden tilauklcn perusteellå toimitettåvat åutot:

- 30 krksirlselistå bussia syklyllä

- 14 niv€lbussia alkuwodesta 1987

- l0 niv.lbusiia kcsäkuun 198? loppuun mcnn$så, tåi

- 15 kåksiaks€lista bussiå samenå alkana

Tänä ruom. tchd?En tltkimus nivclbuss.istå. Tulos vaikut-
taa vuoden.87 kalusrohdkintoihin-

Uusien autojen rakenneyksityiskohdista päåtettåesg lutki-
taan esimcrkiksi automaattilinjåkilpien dlcnnusrnahdolli-

29. 1.86
Våunu 96 ttrotiin Helsinkiin.

31. 1.86
371l1A/2 ssmtnui vauhdisså ennen Måkeläflrintcen pysäk.
kiä matksla Kiipytään. Matkustajat jäte itiin etn. pys:ikille,
josta våunu rullasi Pyödilystadionin pysåkillc. 336/lA/104
työnsi 371:n Käpylåän, jossa våunur vajhtoivat paikkaa ja
JJÖ nlna$ J/lr Koskelaå.

31. l.:8/2/120 ,å\!'eF

31. l.: Koskelan romur:308. 309, 321, 323, 324 ja 3$ kyt-
je ään.

1.2.:37tlll

4.2.:44121139 E
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Hclmikuusså valmistui vålnu 63 suu.csta remontislå. Siinä-
kin oo nyt )rtillunumerotr. Vsunulsa oli myös ns. pun4in€n
virroirin. iuairittakoon nyt pårin woden tskaincn tieto. €t-
tå vi[oittimen vålrijst..ja on Ei!.nbåhntechnische Komtruk.
tionen G€s. m.b.H, Sålzbug, Itjivslta. (Toisa.sltå vinoittim€n
merkintöjen p€ruste€lla voisi myös olcttaa, ettii valmisraja
on cnglåntilainen Willis.B..ckn.U, jonks tuotteib kåytetäån
myös €sim. Blåckpoolisså - toirn, huom.)

8. 2.: 3341 | | 1 Ho 13.28 KTn 0-rålte€lla.

9.2.: sml97, st0l9t ,'t tBl91 ,822197.

10. 2.:33/3T/? ryihsi 334/1A/102 Postiralon editse Töö.
löön päin n. klo 16.10.

10.2.: Vaunu 360 korluvahunå ltä-Pöflasså n. klo 16.45.

I2. 2.:6/l/2 Gah$tåjåj iltuuuhka)

14- 2.:6/1i 103 Gahåstaja; iltåruuhka)

l5- 2.:335/l/4 Ht - Sö - Kh tyhjånä n. klo 15.10.

t1.2.:33llAll03 E

19.2.: Våunu 97 tuotiin Helsinkiin.

20.2.:96l3Bl

2l . 2.t 9616159 , vsvnt' 5 kov'htiaM\'tu, 6317 All28,9411 A.l
t2a

22. 2.: 3ol2l8 E, 6318184

23.2.t961A184

V nut 32 I jr 324 vjetiin .omuliik*ees.€n I I . 2., vaunut
323 j.355 osi[r26.2.-6.3. Kyljelään ollut vaunu 364 hä-
visi maaliskuun lopuUa.

8.3.86
Koskelan raite€lla l5 vaunut 348ja 3sg,joista ainakin toi'
nen kevfidlä romuki-

17 . 3 ,:9't 11 N

19. 3.i vaunu 98 tuotiin H€biniiin.

3.4.:338 ja 361 kouluvaunuina.

'1.4.:7Al7Bl16

t5.4.:9811ltt4

23.4.: vaunu 99 tuotiin Helsinkiin.

2a.4.:8b0!.l6o{l

25 . 4 .: 8601 l42l

43



2. 5.: Vaunut 308ja 309 krdonneet Koskelastå. Vain telit
jäljeUä.

2.s..8608166N

5.5.86
Helsingin kaupunginhallitus päåtti viim€inkin raitiovaunu-
j€n väristä. Pilkä ja monivaiheinen pros€ssi sååtiin päätök-
s€en, ja kelta.vihreä våriyhdistclmä voitti. Viim€iset niv€l'
Eunut naslataafl siis jo tehlaallå Dtråditionaalirill$ våreil-

lä. Muiden vårit vaihtuvat Uysrnaalauksesså.

Mainittu päätös åih€urti Vallilassa heti sen, €ttii iåysmåa-
lausta odottavaå nivelvåunuå cl dettu madata, koskå ei de.
detry, ettäjoko s€ pitiisi maålata kclta.vihreäksi. Kys€inen
vaunu 59 päätettiin lopulta us€iden vaih.ideo jålk€cn måa-

lata kehå-vihreåksi. Sr€uraavuå or worosså vaunu 6 I .

8. 5.:8609/20/

13. 5.: Yloppilåiden )Flooran-påiviinD åjelu Kåuppatorilta
Toukoniityle järjestettiin ennakkomainonnån mukåisesti
)vanhoiliå, vaunuilla l3 jå 27. (Museovaunut lienevät kiven
ala.)

23.5.:8610120l

23. 5.: vaunu l0O tuotiin Helsinkiin.

26. 5. : Vaunun 63 ko€virroitin ,suistu r langaltå Hlime€n.
tien kurvireå, syynli ajojohtim€n vika. Vaunu oli linjalla 7A
jå tapahtumå-aike n. klo 13.

Väitetiiin, ctdi koko Euroopasså oo kaupan 17 hådavåunu-
j.n ajomoottoreihin sopivaå 3Gluvun lrakenå. HKL €i kui
t.nkeån ostå niiiii, vå3n hånkkii yhden kappaleen keEållaån'
ja Eåiistjiår. Kalliitå n€ kuulemmå ovat, mutrå vielå kaliim-
måksi tulce, jos niitji tiiytyy ruvcta tcettärneän.
Voftån ola, ettii HKl,:ää wedetään höplåstl' ja cm. lååke-

ritå on måailrna pullouaån. Muistuu mieleen tanna muovi-
osasta, iollsfuia tåwitaan nivclvåunuissa. HKL osti niitil län-
si.saksalåiselu firmålt . Aikan.ao kuitenkin selvisi, että em.

lirma osti ne suomalais€lta valmistajalta.

Ilm€iscsti valtå yhteen haiavaunuun on tehty muutos,jol-
loin harj.å on siinetty pidemmäIe våunu aIe, noklaa on
hiernan jatkettu ja siihen on ås.nn€ttu kumipuskuri. Tarkoi.
tuk3€na on mshdollhraå nivelvaunujen tydntäminefl .

Aikå on kuit€flkin åjsrnassa ha4åvaunujen ohi. EdeIä mai-
nittu v&aosien saanti on yksi esime*l(i. On maidolista, et'
rä aletåan suunnitella plkku-Valmelien rnuuttåmista hårja-
våunuiksi.

Puolis€n tusinaå Dpikkuniveltö seisoo Vållilan ko4åamossa

odottamåssa kompressorien ym. paineil'nalaitteiden korjå-
usta. Vållilåsss våin yksi mies tekee näitä töitå. Toinen on
pitkällä sairaslomallsja kolmas on määrärry lekemrän ns.

,hånttihornmiår. nmeisesti asian korjaamjseksi palkåttiin
laitoksslle uusi'kellokalle', joka sijoilettijn Vall0aan.

Veunuste 341 tullee Kosk€lån hinausvaunu, jonka jätkeen
369 romutetaan.

Vaunu 3 13 on (3/86) Töölösså kunnostettavåna. Pyöråt on
uusito, ajok,.lkjn kunnostenu jå ruost€vaurioita korjattu.
Takapään letkut jå vålik.ap€lit otertiin våunusta H-6.

Vaunua 320 pidelään ttausajoliikent€en tarpeisiin niin ksu-
an kuin tilaa riittåå??

Ravintolå Kreisi Bulevardiltå fisluaa ostaa H.6n ravintol0k-
si. Krebi juttu !

H-5 s:iilyy rnåhdolisesti, sillä se on h'.väkuntoinen ja 
'päs-

s€istä) viim.iseksi linjrläyttöön kåtsastettu. Vaunu 3aa tå-
kaisin num€rcnsa I35,

Huhtikuun puolenvälin paikkeilla oli HKL saarut Volvo-
lviirna -nivelbusrit 8601ja 8602.

Vaunusså 2120 on kookl(ååmmat numcrot kuin mutsa vas.

tåavissa vaunuisså. Våunussa 2121 on kapcå keltsmustaråi.
tåinen nauhs kyljisså.

HKLn kåp€aråid€raden tukemiskonees€en 1766 on Ia-ken-
nettu umpihytti.

Vain vaunuhsa 331 (mu!€o) ja 353 on takapåän kytkifl€n
sähkörssia.

12. 5.86: romutusluvat vsunuile 334,348,353ja 359.

Råhastajanaitlot jiiljeUå pikku-Velmctiefl lisiksi vaunu jssa

6, 8, I I , 62, 64 j a 67. Tåkapään kytkir aitteet riisumaita
vaunuista 5, 14,24ja 331; osittain riisuttu vaunuisra 19,
20, 23 jå 352.

27. 5. 86: romutusta odotlåvat vaunut:331,336,363,368
ja374,

3.6. 86: KH:n romuraiteilla vaunut 334,348,353 ja 359.

29. l.86
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Våntaan kanssa teh-
dyn sopimuksen Kontulan-MEllunmäen metroradån ralen,

Työt alkavat tänä vuonnaja rata on vslmis !,!orna 1989.
Rataoså rnaksaa 102,5 miljoonaå markka4 Hel3jngin osuus
on 63,8 miijoonaå mårkkaa, Vsntåan I 7,7 miljoonaa nk ja
valtion 2l miljoonåå må*kaa. Vandiå tosin maksaa osuu.
lerså vaslå wosina 1990-92. Itä-Vanlaån suoral bussilin-
jat Helsingin keskustaån taåtaan lisäksiainakin woreen
1993.

l8 3. 86
Metrovarikolh vR:n Tkh 894 Plairer SBM'20o kiskonhöy-
läyskone.
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1.5.86
HKL puhelinneuvontå ålkoi vaståta myös seutuliikenneträ
koskeviin tiedusteluihin, Vanhsn 472 2252n lisliksi voi
soittåa numeroon 765 966.

l. 5.86
VRn kiskonhöyläyskone Tkh 894 oljjälleen mctrovårikoua.

Unnanmäen pohjohen ponin luona on Helsingn yhteistå-
riffin kertalippuautomåatti.

Poikkcåvaå

5.3. 86
Unjat 4, 7 ja 1 0 ajoivat ilala Runebcrginkadun kauttå.
Månn€rh€imintieuå tehtilfl vesijohtotöirå.

7.-11.4., 14.-18,4, 86
Raitjolinj. 6 liikennöi reittiä Hietalahti - Paåvalin kirklo
k1o 8-15. Tänå aikan! vaihdetriin ktukojå Kumputar silal-
la (tåvallisel kiskot korvårriin uråscllaisill.).
Tå&i k€naa vaihdettiin kiskotus keskuståltå poispäin johta-
vall a laiteella. Toinen puoli5ko vaihdettiin jo irr osi sitten.
Koskelan ruuhkavuorot )vietriväb påivåsajan Vå ilasså.

2. 4,-21. 4. 86
VRr HelsinSin lähiljikerne (jå rnuukin liikenne) oli koko-
nåln poikki Virkamiesliiton lakon moksi.

22.4, a6
VR slkoi liikcnnöidä viidelä lä]iliikent€en junalla vi[ejä
HKI-HKH, HK-KX, HKI-RI, HKI-KKN ja HKI-MRL.

30.4.86
Kauppatorin kauttå kulkevilå Linjoi[å poikkeusreittejä n.
klo l8 Mantan laldtuki€n vuoksi.

1.5.86
poikkeusEittejä låh€s kaikila linjoilå vappukulkueiden ai-
kana,
Metrcjunat kulkivåt klo 9-16 viiden minuutin väleinja
kuusivsunuisina.

19.5. 86

Aamupäivällå havaitiin, errä linjojen I ja 2 vaunut eivär
kåynee! Kåuppatorilla. Jokå loinen våunu kj€rsi reittiä

- Ht - Yt - Yop - Ht - jåjoka toinen kiersi lenkin piiin.

Vaunu l7ja kuorma-auto tönnäsivåt toisiinså Snellmanjn-
kådlnja Krkkokadun rjsieyks€sså. Vaunun eluosa vääntyj
noin 30 cmnkäänkuin korkkiruuvimaisesti. Vålltan )oikai-
$pilttuuseeD vaunu joudultiin työntämään väkisin- Ovi-
.ukon leveys ei riiltänyt. Våunun våftingot årvioitiin noin
300.000 markaksi.

10.6. 86
Vsunu 28 tilausajossa hlukan enn€n klo 19 Aleksiltå Mar-
nerh€imintiell€ etelään-

11. 6. 86
Vaunu 23 tilausajossa l/2 19 Månnerheimintie ä.

\1.1.52
Suoritettiin ko€ajo uudenttyppiselä Liinsi-Srklarta tuodul-
la laitiovaunulla, jok? kokeilutarkoituksesså tulee 20 iuoro
kalden aikåns ajamaån Munl*iriem€n-Erottajaa linjatlå.
Vaunuun mahtuu 96 matkusta.iaå ja !€n tuntinopeus ol| 65
km, rhinkä lis:iksi sijnälncrkilepantavan äånerön käynri.
Vaunun ofl vrlmistånut Ditseldorfer WaAgonfab rik ja måa-
hanm€ kokeiltavåksi toimirtanut Theodor Kiepe.

H€lsindn Uikenn€tåjtoks€n 30 wod€n ikäisiä raitiovaunu-
vanhuksie on ollur nuorennuskuu;sså Tåmpereella Kaipio
Oyn Pirkkalan r€htaila. Ensimmäinen nykyåikaistettu vau-
nu (NDWF 90 ??) lähetettiin H€lsinKin 2. l0.52,jossa se
åsetetean uudelle€n liikente€seen.
Uudistettua vaunua ei åIvrisi yli 30 wotta vånhakji. Suoran
etula3in tilalle on aserertu kupcra ja ylälyhry sijoirertu ruu.
Ukaappiinr. Takåsiha on åvåm ja ovet teveår. t:illä herkeltä
on kalci våunua uudistcttavana, muttå todennäkökesti fliitä
uudistetaan kaikkiaan kynmcflkuntå.

20.3. s7
8.linjan iaitiovåunu tuhoutut jäte.n palosså. Kolrne h€n-
genvåaraiså. Raitiovamu paloi 20 minuutils3 råuntoksi js
kolrne h€nkilitii joutui hengenvaalaan klo 10.10 aikaan So-
mcrontiellå Puåvrlin kirkon IähcUå olevalå S.linjan raitio-
våunun pätep$äkillä, såmala paikala, missä valia 17.3 il-
lålla såttui vasraavs.nlahen tapaus.
Kahdeksikon, jossa oli vain yksi vaunu, piti juuri lähteä py.
säkiltii ruoroleen, kun se aivsn odottamatta l€imahtl liek-
keihin. Vaunun kulje$åja Boris Sjöblom, Ehasraja-Kann
Malmström ja rnatkusrajana ollut koululainen paåvo pura-

nen piiäsivåt hädintuskin pelEståutumaår, muua saivår viil-
tohaåvoja särkyneisu lasinsirpaleista ja joutuivat kåymään
Punais€n Ristin såiraålassa sidotutramassa itrerg. Våunu
tuhoutui tiiysin.
Tulip.lon syyn selvittärniseksi suoritetaan paAaillaan lurk.
rnuksia, kerroi dipl.ins. Teu!o Riirthen Ljikenn€taitoks4tta.
Todennäköisu on, että timäkin palo on såsnut atkunsa oi
kosulusla. Sekä 17. 3. etli 20. 3. luhoutunut vaunu oliva't
molemmat ns. Munkkjnienen vanhoja telivaunuja,joita ko-
ko HelsinSissii on vain kullsi kappaletta. Dipl.ins. Riittinen
ei voinut sånoa, mit€n on mahdottisra, eträjuun saman-
lyyppiser vaunut ndin lyhyin vähåjoinja juurisarnasså påj.
kåssa ruhouruivåt aivan mjiihdyks€nomåisella tavåIa. Vikaä
etsitään pårhaillaan.
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Porin LinJat oJr linJa-autokåLuBto 2.6.19A6

(ex ilSA = EBpoon Äuto cy)

ex

1969
19?O
Lq?o

15
?
a

VolYo 3
VolYo B
Volro !

584i1na 4
58Ä1ina !
97 /r!i.na +

TEV-415

xltT-88
BF'11OlAutokorl E?u

1gi2 ai volro B 5?^iima , {AB-29o
1sö2 i8 Volro B 5?,/llJilda 5 TAH-29O

+w- # -++:r"!+34+1:lE- ---H#å----r":--Es4i--'t6öi 4ä volYo B 984iina , r9t;-t?6
t6zi 61 volyo B 5?/wii8a 4 - AR I-2?1 (ex Esa)
.t6ö-+ 16 Scånia BF 1lolAutokori IcK-455
1öia ia volvo B 58/'/iine , I9J'2r9WwåJg#å#
$i4 'ti volYo B 58,/r,shti 20 rHo-118
46öA I vot'o B s8,/Kutter I TJT-9O1
i6iä r'i iåi"i"-gi iirzuli". 6 rn-6r1 (ex PaitauislinJat ot).totA iz -i'- Tlcl-5r2aörz iz Ex:<-6iiaöiE i:4 rs-6r4
l#rt-ffi ra-ffi r'tr"'E-zr##Z-$ii 1s axL419
't6'?i z2 7Kt!-+22
$it 48 TKll-448,t6öö 54 volYo B s8lDelta 2o0 TX::-454.t6ii 4s - -'r- Er.r-4r,
i6ii 1A volyo a j8lKutter I lKi:-556
1i?? 5? Scania ;! 1i1,/xutter I 'I\:':-r2?

14?1 29 volyo B 5?^ii6a t 4SS-91- (ex EsA

t6tt iö volyo e 
'8llabti 

10 .-]!.lJ=12)-16;i-ä --n-tr o-Tqfr"6i {- rit E-r2.
tcÄ 52 Scania 9T 111/Delta citv Ttw-552
1e?e ia !ll!.-229rn i9 rllv-559

i48ö al scäata sF 116,/AJok:ii sooo r0i:-611;öåä ;) iläil il'!i 'i'ii16åiiå-ciiJ- 'iöii-åzi ((orr. tehtv lisalner'r'e)
röeo 24 scsdia B! 1'1llliutt€! 9 !gE-8?4
'roen 2. TPE-825;å;4 a|' lFx-61+

nei 6j rsx-865.t6Äi ee 1:r:_866
ÄÄ5 A., TsK-867
1e8a 6ö ry5-99^8;å;a ;Ä TSK-869
Tsä-r ä6-----sEn-ER-T9dr/iFEr,r6Äi ,, , _n__ rvJ_r2?
168i ?ä scanla x "|12lTalYaL GL lgJ-t?z.,6Äi öz rur-t?,t6ä1 i-4 a,-u-r--2?!

lXA-9??
EAE-5O2
E E-501
nar-4ot
EÄE-806

'1984 7?
198'
198,
1945

2 Volvo B l0 M,/Kuttår 9
t
,

1si-B Ö vot'o B 5?n1ljp. tl loo EtF-90919A5 6

HKL:n uusi hinauswunu H'l (et J14) va ilatt ratapiha a.

HKL new workt cdr H'l lex -144)ot volila depat lotd
KuvalphotD:7. HenP, 10, 1985

RAtTto 2-1986

(ex ESA)

47



sxnxirns BERGBANA - TUKnoLr,lA MUIIIEI{ MAIllEil KUVÄT

ii !'

.t!

Ii
48

q'

RAtTTO 2-r986



l.l(Lrn LINJÄ-A,IToT I.t.1986

nro vuosi

I L979 Si su,/S trönbe rs^i imo iohdinouto9 t972 Volvo B 59_59^iim
L1 1968 Volvo I 58^Jiimo koulutulouto18-21 L972 Volvo B 58-6O( 60007!iimo ko,t,tu";;t;;
257_278,1
tarLrer I

,h-iä;',1
2874t1 j Ig72 sis,r 8T-69 CRAiino
3r2-318,'l
3io421 ,Ig73 Sisu 8T-69 CR,^{ii,no
323-325 - t972 Si.su BT-53 CR/.liilno
326-342,1
34+348, I

3fi474 J Lg73 Sisu 8T-69 CRAiimo4@, 1
1f/2-1{}f jX971 Sisu 8T-69 CR/Autokori4U-,tf9 J971 Sconio 8R lll1fi,J1ep61i
12L-1& 1974 volvo B 59-59Äi!;;----
6@-503 _ 1975 Sisu 8T-69 CRlAutokori
504-5I0, 

-l

5L2-533 J 1975 Sisu 8T-69 CR,/Autokori StUlb' 510-559 L975 Volvo B 59-59y'Jiirn . ' .5&-579 1975 Sconio BR lllH^/iimo
680-590 1975 Sconio BR LllM/Autokoriffi-ffi 1976 Votvo B 59-59/!iimo K_l@
610-629 1976 Sconi.o BR Ulti,^{iiho K_IOO6n-68 1976 Sisu 8T-69 CR^{iino k_tOO
650-659 f976 Sisu 8T-69 Bw^iilno K_jOO
7co-709 1977 Sisu 8T-69 BVTAJiimo K_IOO
7IO-7L9 1977 Sisu 8T-69 CR71{iimo K-l@
720'751 f977 Sisu 8T_69 Bw^tiimo K_IOO
8m-844 _ 1978 sisu 8T-69 BWAiino K_IOO
895,903, I
9O5,9I7 Jt969-70 Sconio BR rro^{iimo
925-932,1
931, 

I

936-937, I

939,941 h97I Sconio BR ll0,4ij.inro912, I
911-945, 

I917, I

919-95L j1972 Sconio BR ll0zliimo
952-953 7973 Sconio BR Llo^iimo
951-957 1973 Sconio BR lt.lt\t^iiifto
9@-965 1979 Sconio BR lt2lbelto lm Ciry
970-988 1979-80 SisLr BI 69 BVI/59@ /belto tOO citv989 t98O Sisu BT 7J. BVT,/59@ De.tto LOO CityI5O2 L971 Sisu BK B4^Jiino titouiouro8500 1983 Volvo 8 I0 t4-55^iimo nivel6u15 -.85Ol-85I5 1985 Volvo B I0 tl55,rlJi.imo nive.Louto'
8516-8520 1985 Volvo I l0 H-6OAii,no
8321-853r 1985 Volvo B lo H-60,/Ajokki
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nro

l-15
t6-30
3t-37

56-70

HKL:n RAITIOVAUMJT f .I.1986

vuosi tyyppi

L959 l-tl V Korio/Strömberg
1959 RM3 Volmet,/Tornpello,/5trömberg
L973 Nr I Volhet/sisu/strömberg
1974 Nr I Volmet/sisu/Strömbers
L975 Nr I Volmet/Sisu/Strömbelg

7I-73 1983 Nr II Volme t/si st,,/s trömbelg
7+82 1984 N! II Volmet/Sisu/Strömberg
83-95 1985 Nr II Vo].me t/5 i su/S trödberg
33r, 332, 334-339, 347 t 342, 346-348, 352, 353 t 355, 359,360

1955 RM I Volmet/Tompello,/Strömberg
356, 358, 361-363, 365, 367, 368, 37 L, 37 4

L956 RM 1 Volmet,/Tompello,/5 trömberg

Verrottoesso Roitiossq I-1985 julkoistuun Luetteloon, voimme todeto
ettö seuroovot vounrrt ovot poistuneet viime vuoden oikono:

302, 303, 304, 306, 308, 3O9, 3rr, 313, 32O,32r,323,324,325,328,329 ,343,
35r,364,366,373(ir).

Vounu 344 on muutettu Vollilon
vorotttr Koskelon työvounr.rksi.

Vounu 313 on vorottu museovounuksi jo vounu 320 vorolle.

Tänö vuonno romutukseen menneistö vounuisto J.öydät tietojo "pööte-
pysäkiItö ".

IÄUI.UT
J.0ksonen

RAITIOLINJOJEN KESÄ. JA VÄHÄN TALVI-
AIKATAULUTKIN

Kesä on jo pitkjillä ja lämän RAITIOn saåpuc$å luettavaksi
on kesäaikatauluillakin ajettu jo lfies kuukauden päivät.
Helte€n (toivotravasti) keskellä kujtenkin tekee hyvää lajt-
tåa jäitii - jos ei nyt ihån håuuun - niin ainakiti lastin juo'
man s€kaan jå kåtsahlaå vielä hiukan tatviaikåtauluihin sit.
ten RAITIOn l/86 päivien.

Kys€isessä lehdesii ol€vnssa taulukosså kerottiin, että

vuoro 29 (3T) lähti Koskelasra ulos ma-pe .åsmuina klo
5.29. Jå se oli puppua s€. Onnisluvat HKL:n ajkataulutoi-
millajat, lai ajkaiaulunlatkjjoitako he ovat, retkuttamåan
RAIT|On aikataulutoimitusta. rnitä €i ky!ä kovin usrin ole
sattunut. Mutlå nykybin on ruoroåikåraulujcn tietoja kar
sittu sen verran kovalla kådellä, että päätlely oikeafl tai vää-

ån tiedon olemassaolosts on vaikeaa. Ennen oli mm. halli

hinousvounuksi H-l jo vounu 369 on

.eitti€n varella useita !älipisteaikojå, joloin tissäkin taPå'

uksessa olisi voinul pääteuä, että oikea aika ofin 5 39. Ai-
nåkin RAITIOn toimitus olisi hoksannut virheen, HKL:n
ukoistå en menisi bkuuseån.

Tuli RAITlOssa3/85 oltuahiukan liian optimistinen, kun

totesin, että linjalå 6 oli niin löysä åikåtaulu, etteikuljetlå'
jårahastukseen siirtymincfl våikultanut kierrosaikoihin päl-

kääkään. Viiäjäiirnätön ja ennenkin rnujlla linjoilla koettLr

loruus on, etlä kyllå se vaikutA!. Huolimåtta itsePålvelun

lisää ntymisestä, näytlölipuistå - joitå ei ladlse näyttä.ä kri in

rårkasråjille - ja peråovien avaamjsesta. Oliko sekin yllätys

HKLlle våi pidenn€xiinkö ki€rrosaikaa tahalaan vähär

myöhemmin, mene tiedä, mutta l. ?. 1986linjån 6 iltapäi'

vän ruuhkan aikåna ja lauantaisin keskipäiviilä ki€nosaikaå

lisrittiin 4-8 minuuniå ja tämä lisäys siirtyi woroväleihin
niinikäån pidcnnyksinå.
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NAIIIOLII(ENTEEN V(JOROT KESÄAIKÄTAULUSSA 1986

Seuråavaase luetteloaaa ovet H(L:n raitiolllkenteen kesän 1986 vuorot. Xes-
kikesäIlä (16,6.-f5.8.) vuoroja on l.likenteessä luettalcasa nalnlttua våhem-
män; vähennykset ovat linJoilla 38, 3T, 4, 6 Ja 8.

AB C D

na-pe
ABCE

la au

xxxxxx

E
ma-pe la su

1
2
3
4
5
6

X
x
x
x
x

KHXXnxx,,xx

x
x

7v 2
Av 2

xxxxxxxxxxxxxxxx

l,1a
1,1A
1,1Ä
1,1A
1,14

KHXnx

nx

64rr 7A
55n 7A
66n 7A
67n 7A
74'r 7B
75n 79
76rr 78
'17 h 7B

x
x
x

1.14

(H

Tö
KH

KH

Tö
I(H

x
x
x
X
X

x
x
x
x
x
x
x

x
X
x
x
x
x

X
x
x

x
.X

x
x
x
x

11 n 38
12n 38
13n 38
14n 38
15 n 38
16n 38
17n 38
18n 38
19n 38
23n 3T
24n 3T
25n 3T
26n 3T
27n. 3l
2an 31
29n 3T
30n 3T
31 n 3T

s3v 6
54v 6
55Y 6
56v 6
5av 6
59v 6
60v 6

91 n10
92n10
93n10
94n10
95n10
96n10

KH

Tö
KH

Tö
KH

81 n a
82n I
83n a
84n 8
85n 8
a6n a

x
x
X
x
x
x

XX
XX

x
x
x
x
x
x
x
x
X

xxx*xxxxxxx

34n 4
35n 4
36n a
37n 4
3an 4
39n 4
40rr 4
41 n A

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
X
x
x
X
x
x
x

101 1,

Tö
KH

Tö

1O2 1,1A
1O3 1,1A
to4 1,1A
111 v 6
112 v 6
114 v 8
115 v a
72O v 2
124 n 4
125 n 4
126 n 4
!28 n 7A
L29 n 7A
131 n 7B
132 n 7B
134 v a
135 n 10
134 n 4

x
x
x
x
x
x

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

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
X

X
X
X

x
X
x

* Lähtee Töölöstä

Sarakkeiden selitys: A = vuorol n:o
B = kalusto (n=nivelvaunu, V=neIiaks. ku] j ettajarah. vaunu )
c = linja(t), jo(i)I]a vuoro ajaa
D = vuoron sijoitushalli (poikkeukset E-kohdassa)
I = liikennöintipäivät nerkitty X:IIä



(OSKELA LÄHDöi HALL lsTA L tiJALL€
LÄHDöT HALLISTA L IiJALLEI(OSKELA

Lludtal 1.6.-3r.4.1946

3B 657
aoo 4 87

a 679
37^ 4 659
64 n ?A 659
30 n 3f 667

27 n 3T 659
26 n 3T 66r
17 n 33 65?
6Ov 6 673

a 5'r9
10 659

96 n rO 6a7
38 655

ra n 38 669
31 657
r 6€7

66 n 7Ä 653
75 n 7B 6a7

553
51651

1@7
38 659

?5 n 79 651
33 555

10 647
65n 7 653

?t 559
3t 693

3an 4 659
59v 6 671
6Ov 6 673
A4n a 679

r0 659
3!n

31 6s9

a6n a 679
96n
66 n 7A 653

tlo es unJå Flrtr
6.50 $v 6 671
5.52 12 n

93 b tO 6a7
5.53 39r a 659

5lv 6 673g5n a 679
5.55 35 n

10 559
5.54 74 n 7B 65r
6.0! sav 5 671

2a n 31 659
a 673

6.07 2 r 65r
6-16 5gv 6 67L
6.17 69n 0 G79
7.* 23 n 31 55o
7.5€ 3A 556
4.22 34n a 659

4.30 92 n 10 659
4,41 76 n 7E 651
a.AÄ 651

A6n a 679
9.07
9,43 6 67r

rlnJ! rrtd
?.LO 35n a 67

54v 6 671
77 n 7A 651

a 6?9
7.25 5Av 6 671

29 n tr 659
9.13 3E 655
9.1e a 659

94 n rO 659
9.23 6an ? 559
9.3r 38 65s
9.35 25n 3! 659

tB 65r
9,.4 a 659
9.53 92 n 10 659
9.511 30 n 3T 659

rO.O2 12 n 38 655
rO.Oa 39 n

55w 6 67r
10.44 A5r A 679
11.05 ar n

r..luhl - p..ldt!r r.-15.6. J! 16,-31.a.1985

4.26 17 n 33
3.3O 29 n 3a

3An

5.31 26 n
34n

5.33 23. 3l
5.35 l3 n 38
6-36 la n 36

3on 3r

96n 10
loa 1,1t

53?
Ulv 6

5..O 5 1,1t

1.. oa "
5.a2 2t n 3r

93n 10gsn lO
5.2r. 53 v

U2v 6
5..5 103
5..6

92n ro
5-a7 a6 . A
5.a9 a 1,1A
5.50

67^ 7A
1,1t

5.52 15 n 3B

13.53 10r

3E 655

smut.l r.6.-3r.&19a6

659

w r n.rrdc.lln n kurj.tr.Jå..h6tu.våuu (n:or t-3o)
n r nlv.Ivåsu (n:ot 3r-10o... )
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SamaiseDa päivårå - 1.2. 1986 - linjan l0 aikatåulu pa-
lasi eooalleen, såmanlåiseksi kuin se oli ennen l. l. 1986.
Tåten RAIT IOn I /86 liedot vanhenivat nopeasri. Kuukau den
åjan siis våunut kienivät tehokkaastijå kuljettajat våihtuivat
Ruskeasuolla. Vaunupulan lievilläess:i pal$i kuukauden tal-
vilom.ila ollut qoro 135 tåkaisin kaiukuvaan. Edelleen så-

mana päivänä paisitelliin lrioro 130 markaan Toölöstii lin-
ja[e ?A aamullå 2 minuuttiå ja itapäi./äUä 3 minuutria ai-
kaisemmir kuin ennen. 16.2. 1986 ånnetiin lrorolle 129
iitåpäiväilä 3 minuultia lis?iåikåa selviyryä linjaUe 7A TöölöD
sokkeloista. Helmikuun 16. päivänä såuui muutakin kjinnos.
tavaa: woro I l0 (6) poislui ja tilalle tuli luoro 123 (4, 6).
Vuoro 123 ajettiin nivelvauruua ja oli niin muodoin ensim-
mäinen $unnitelmar mukåin€n sarana kutos€Ua ja ljsäksi
aifls}in kymmeneen woteen €nsimmäinen Töölöön lijoiret-
tu kuutos€n vroro. Aamullå 123 ajoi yhden siwn 4: lläja sai
aikaan 1-3 minuulin rukkauksia muihin n€losen woroihin
klo 7.00 8.30 väliLlä.

16. 2. 1986 pudotettiin myös linjån 2 woroll! S lauan-
taisin råhaslajaa koskevat työaikanerkinnät pois. Puoli kuu-
ta myöh€mmin woro 7 menatti råhastajapalv€lun kaikkinå
liikennöintjpäivinä. Näifl lämän woron kuljettajan työ hel-
pottui tavattomasti, kun ei enää tarvitse kulje[aa sitä ra}lö-
tajan kans'ota Töölön halih (RAIflO 3/85). Edelleen iå-
håstajista puhuttaesså linja 2 muuttui ålkeleen kuljeuajara-
h?stuk$n suuntaan 16. 4., joloin myös na-pe \1lorosta 8
jåi rålastaja elåkke€lle. Täs-d vaiheessa ulsitriin myös lista,
johon yuorol 7 ja 8 olj merkitty kuljettajårålasrusvaunuik,
si. Lopulta 16. 5. 1986 myös worosla 9 jäi ra.hastaja mer-
kintöjen mukam pois. : -

Koskapa RAlTIOssa kenolaan tarkemmifl kuin missåän
muussa ala.n lehdessä raitiotieaikatauluistakin, mainittakoon
linjaltå 4 vielä pieni, 16.4. 1986 tehty muutos nloron 39 ai.
kåtauluun: viim€inen lähtö Kåtajanokatta (0.45) rnuuretriin
kaikkina päjvinä pari minuuttia hyöhemmäksi 0.47åån.

Nivelvaunuj€n määrä ofl tietysti tasais€ssa kasvusså, Lii-
kenteeseeo sitoutui 1. l. 1986 52 såranaå, l. 2. määå nousi
yhd€Iä (woro 136), 16. 2. j:ileen (iuoro 123)ja 16.4.lii-
kentees€en tarvittiin 55 nivelvaunua woron 135 muuttues-
sa vihr€ästii (toistaiseksi) oranssiharmaaksi vaunuksi. Voi ol-
Iå, ettå s€ on tåås pian vihrcåkeltainen, kuitenkin kolnireli-
nen sellainen. Lislån mukasn muuten )lalhialåiseb) ovat lin-
joilå 2, 6 ja 8. Ykköselä måtkustaå råhastaja mukånå, sa-

moin kakkos€n ruuhkarrorcjssa. Muilla linjoiua on vain ni
veiiä. Ja kuulosellahån on se yksi ruuhka\ooronivelvauru.

Näin listån nukaan jå etukäteefl kenol.una. Mitä käy-
tännössä todella tåpåtuu, siitä kerloo j:ilkikäteen filnåfl
lehden )Päåtepys:ikl<llosålto.

Siirryriänpä sitten kåsiitelem;än kesäaikåtaulujs. Heti
alkuun on todetlava, etlä aikåtaulutoimjttajatta on pimirer-
ty tietoja. Jos siis esitys on torso, sirä ovar ålkutiedotkjn. Ja
!€litys on tämä: yiime vuoden ravoin myös tämä kesåkåusi
on kakstakoineni ma-pe aikåtaului ovar voimassa l.-l5.6.
ja 16.-31. 8. Tois€t ma-pe aikaraulut kattåvat siilen kalrden
kuukauden jakson I6 o. I5. 8. Juuri nämd riimcmåinirur
alkatåulur eivät ole saåpuneer ajoissa RAITIOn aikaraululoj-
rnirukseen. Lauanrain ja sunnuniain åikataulut ovat koko
kesån sanrat, ne laås lulivat toisten ma-p€ -taulujen kanssa

Llih€s vårmålri voi sanoa. ertä vakiouroroills eiihrneem-
pli muutoksia ole 16.6.-15 8. verratuna muuhun kesåai-
kaan, ehkäjoilakinminuuttitasauksia. Murta ruuhkalriorois,

ti oså or hallissa kåksi sydänl€sän kuukaulra. TaJkimmrr
'lukijar varrrlåånkin woronumeroita tarkkailemalla hoksaå-
vat puulluval worot verrat€ssaån havainrojaan tähän esiryk-

S€n remonlin jälkeen, minkä raitiollikenne Helsingissä
viime kesiin aiussa kiivi läpj, on taas worossa hiljaisempi
wosi. Aikåtaulut ovat lähes tasmälleen samat kuin kesällä
I985 (ks. RAITIO 2/85); poikkeuksena linja 6. Kuutosellå,
han siirryttiin talvela kulje[ajarahastukseen, siten rilånne
viime k€liiän veraltuna on toinen. Niin kuin edeilä on ker-
roltu, myös linjalla 2 siirryttiin våhin ääninjä hissulleen ra,
haståjattomaan ljikenleeseen. Tämä olotila jatkuu, muuå
kakkosella se ei åinalåar vielå nåy aikataulumuutoksina.
Linjån 2 kåikkj våunut ruuhkaworojå myöten (ja tässä siis
muutos 16. 5. tilantees€en) ovåt ,laihialaisia). L'nja I on
edeleen täysin rahötajillå mi€hjt€tty, kaikki vlrorot. Mui]la
linjoill a ei ole enää lainkaån råiaståjja. Kaklosen lisäksi kuu-
tonen on puhlaasli n€liåkselisten vaunujen linja, kahdeksik-
ko åinoå )sekålinjar - vakjoworot ovat njveliä (muuros ral-
eiåikaanl) jå ruuhka!,uorot niveleuömiä. Kaikki muur linjal
- 38,3'1, 4, 7 A,'78 ja l0 - ovat yksinomaan nivelvaunu.

Vuoronumeroitå on taasen hiukkåsen muutellu:
Ykkösen ruuhkåworo I l0 (viirne kesänä åarnula linjåIa

I, iltåpäivällä linjala 6) on vaihtunut 104åän ja åjaa vain
aamulla

LinjaIå 3T on yksiosainen pilkä ruuhkarroro 122 (klo 6

-18) vaihdellu woroksj 3l, jonka ajat ovai sanr!.
. N€losele oo. tullul uusi ruuhlaworo 138 sekå aamuksi
ettr rllåpjrvdksi, inikä tietää cåirä tarkistukiia naåpuriqro-
roihin.

Unjalta 6 on niin ikään woro I l0 pois ja tilala on 112,
joka aj.. ååmulla ja iltåpåivälä. Ma?c on vaunuj€n kienos'
aikaa Usätty jopa 6 ninuuttia ja lauåntåisifl 3. Kun woro
57 ei aja lahkåån kes:iUä, niin kuin sc icki vield viime vuon-
na (naf€) ja kun woroltå 56 on pätkåisty sunnuntai poh,
on tuloksenr jälieen !1roroviUien pidcntyrninen k!utrå liiken.
nöintiajan. Aamuruuhksssa on vaikutus viihäisin, mutla ar-

kenå k€skipåivällä on muutos 8sla 10:ccn, iltåpäiväruuh,
kassa 6-7:stä 7-8:åan, Iåusntaisin l0-llsrä ll"enjasun-
nuntaisin l05tä l2:een minuutriin. Nämä kaikki vertaukse!
siis viime kes:iän,joloin vielå oli rahåstajat.

Linjala 7A on !1loro 130 .ntanut paikkånsa \.rorolle
128.

Linjåltå 8 on pois lroro I I 6, j oka aj oi vain iltaruuhtassa.
mikä ti€låli eräitä minuuttitasåuksia muill€ v,uoroille.

Linjala l0 on lllorc 136 våihdettu !.roroksi 91. Se ajaa

ma?e klo 6-l8.joten itse asiassa kympillä on käynyt nåin:
9l on korvarnur troron 135, joka oli pitkä ruuhkaworo
(6- I8.) ja 135 or muuttunut )nonnaalik$) ruuhkaworoksi
kaksiosaisine päivineen ja tehnyt vaståavasli woron 136 tar,

Enemmislo ruuhkavuoroisra onkrn niild laksiosariia, aa.

mu- jå iltaruuhkasså a.javid tsvanoofaisja. Vain worot 10.{ ja
128 ovat erilaisia; 10.1 ajaa vain aåm0ua (l-lA) ja l?8 on
iaas pitkå ruuhkaMroro (klo 5.52-18.23). Vuoron 128 an.

siosta on tapahlunul pienj ihme: morovalit ovål lyhenty-

'reetl 
Linjalå 7A oli vnme kesånä ma-!e keskipåivällä l0

mjnuutjn välit (4 woroa,40 mir kjerrosaika), nyr vaunu tu-
lee minuu('a åiemnin (5 woroa,45 min kierrosaika).

5l
FATTTO 2-1986



!

g*


