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Tuossa voltuuslo teki
cikean rolkaisun

Koupunki nne osukkoiden hyödyksi

Me tårjoa.Elre kåupu.Dl(iro€ henr öliitert€€d jå!i*t.
Ei.s€ksi tåloudelliser kokoDAisrat](ri.su4 johon ssukt!.at
ovat tyytyrå.isiE - vAlMET-johdinauton S€r edulli-
suus liikentee$ä perustuu mD. laloudellkuuten, Do-

peut€er F mukawlteeE"

JohdinautoaliaDtuntijar ne ovat rrlniit lntamåan
Teille yksityiskoh!åiset tiedot ja esitteleneån VAIJET-
johdinsutoja.

Johdleuto otr sawuton. h.JuloD ja
ÄÄEetiid. lJlkke€llelirbrö dykiiyks€t6n
la tult! t -b@

FAlTto 3-1986

regEA

TALOUDTLLINEN
Johdltr.uto or pi$ritkåjtr ! - tuk€nn
ykrl.ke libca Ja huoltokuttnnuklel

Johdlbsuton kåyttövolmstr @oti on

Johdtnåuton kilhtylJ.ys on edttiln
hlvi - aikrtqulut nop€at. Nåln tul-
l.e tolm.ed tien€lli våunumåi.iil:Ä.

v^!VE-t OY, tantoLoD.t.hds, fd!.€. P'rb. 26600

(t)m
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KOKOUSKUTSU

Suomen Bäitiotieseura ry:n gäntömäåäinen syyskokous pide€ån cJnnuntaina

23. 11. 1986 klo 15-17 Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen Hietanie-

men kerhokeskukse$a, Hietaniemenkatu I B. 2. kerros. huone 209. Kokouksessa

kåsitelläån sååntörnååråiset asiat.

Varsinaisen kokouksen jålkeen iåsenten diakuvaesityksiå. Voit.ottaa mukaan

myös omia otoksiasil Yhteenä aiheena on Puolan {Bydgogcz, Czestöchowa,

Elblag. Gdansk, Gozow, Grudziadz. Katowice, Poznan ja Torun) sekå Tsekkoslo-

vakian {Most. Praha, Olomouc ja Ostrava) raitiovsunuja.

Tetvefuloa

Johtokuntå

RAITIOTIET HEI..sINGISSÄ
ynnå.semi., pysåkkeiå ia ytimenopaikkoia

Rdt€iltl poistucssa on kuljettava suoråån niidel ylitle ja
ta*åsti ketsottava cttei mikj:?in varnu lähesty.

Ei pidÄ koskaan juosta kuiusså olevan vaunun et€fl, eikå
myöskåån mennå vaunrm ohi san ta.kaa, katlomatta nrleeko
toirilla rriteillå våunu vasta4.

Vaunut pys:lhtyvåt ålemile. Pl.Skeillå pylaihtyy vaunu
fioastaan matkustaiie[ astuessa vaunuun tai siitå pois.

Huomatkaå vauNjen linjån numerot, kyltit tåi lyhdyt ja
katsokaå, ettli velits€tte oikea[ linjm.

Altakaå tilaa vflrnuste poistuville matkustajillc, vaunuun
nousu tai siirä poisrumincn on tchtiiv, nopeasti.

Olkaa hyvå ja pitlikää maksu varaltå vatmiina, heti vau-

Måksu: Tåysikåsuiisilt. 15 penniä, ååmulå k:lo ?.15
saalka l0 penniå, lapsiltå 2-12 ikiivuosi€n välim lO pen-
niå, 2 wotta nuoremmar lapset ilmaiseksi, kun re pidetjjån
sylissä.

Alennuspolctt€ja on saåtavana korduktöörilti Srhk:asta
2:50 20 kappalela jå polertihylsyjä 50p€nnistä sekii la$en
poletteja 2-12 ruotisillc paketeissa ii 20 kpl:ettå Smk:asta

Konduktööri ci vaihda suurempaa nääää kuin 2:-.

Pakalsi; Matkuståja on oikeutettu ott&naån mukårjlla
vaunuun pienempiä esin€itji joita voi pftiin polv€lå, hiiirite-
rnåttå tobia matkustaji.. Tavallincn k&ikapsiikkt, torikod
t. m. s. on as€tettavå etusillrlle. Suurcmpia kolliå, seki scl-
laisiå, jotka påhsn hajun kautta synnyttåylt vast nmi€ltlt?t-
tii, €i saa ottaa mukaånsa-

Jiil€ ejäån€et, tåltecnkoiåtut tåvaat vojdaatr periå yh-
tiön konttoodsra,

Ylimenojårj€stclfiä on din åletetu cttå sen kauttå voi
vaunua muuttamalla päästjt miltå kohtcr hyväns:i nitiot€i-
verkkoa tois€cn kohtaån mihin haluaå.

llmoittaka. maj$aesså, jos haluarte ylimenopilctil, sa-
nalå mainiten, mihin aijotre åjaa.

Ylimenopiletti oikeut.a ainoastaan kåht€€n ylimcnoon
ja on voimålså ainoastaan siltå paikaltå misså ylimcno on il-
moitettu tapahtuvaksi mårkan jatkamistå varten seuranvasså
vaunussa missl on tilaå,

S:iilyttiikä pil€tti, voidrks€nne sitä tarkåsrertaessenäyt-
tiiä.

Konduktööri antaa kaikkia taMttåvia tietoja, muttå hän.
&i ei såa pidä1tää tårpeertomilla keskusteluilla.

Jos katsotte olevan syytii muistutuksiin, niin käånrykää
yhliön konrioorin pu oteen. I elefoonir 90?jå 57 69.
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n.1910

RAITIOTIET HEBINGISSÄ:
I Söömäsi-Kauppaiod (3 kn) vibteät kylrii ia lyhdyt

2 Tötlöö-Kaivop'risto-Rartaticnasemå (6'5 km)kcltas't

kyliitjr lyhdyt
3 liatairnoklå-Hictrlahd (2,8 km) sinjset kvlti!ja lyhdvt

a Håu;usrnrå-Liiss*atu (2.3 kjrl) punaset kvltit ja lvh'

dvt
5 ioopeninkatu-Karppatoli (0,8 kln) vålkostt ky'tit i'

lyhdyr
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TÄUtUI
J-0ksonen

AIKATAI.JLUISTA LöYTYNYTTÄ

Niin kuin viime vuonnåkin, tiytyy jäUeen kenan aloittaå

vanhoja muistellen. On nä.t niin, ettji HKLI kesåaikatau.lu'

jcn läpikiiynti MUi onnistuu kunakin wonna RAITIOn kak'
ko$ume@ssa, mutta kesåaikataulujen )sis:ilb) olevien kes-

kikesiin aikataulujen €i. Railiolinioila nämå erillis€t keski-

kesååikateulut ovat olleet kiiytösdi vasta viime wodesta ja

vain eråiui linjoilå. Keskike*t tarkoittaå ajanjaksoa kesä'

kuun puolivåtisui elokuun puoliv:iliin ja muodoståa nåin ol'
len itse .siåssa varsinais€l kcsäaikaraulun. keståäh:in se kaksr

kolrnattaosåakesåsti.VieläkinkonstikkaåmPi voisi systeemi

olla aikåtaulutoimittajån kannalla - ajatalleellånpa våikka

TaKLn åikataulustoa: tålviaikatåulut ovat voimassa l. 10.-
30. 4., kevåt/syksy l.-31. 5. je l.-30.9,, keså l-30.6.ja
1.-31. 8. s€kä keskikesä l.-31.7. Toivottavasti [lKL €i

keksi t:ilaistå jårj€stelrn:i:i - mikå.piiil€måtti: våtsin tarkoin

noud.ttaa kysyrnän våihtc tuita ja on liik€nteenharjoittajal'
l€ €dulinen - sillä siloin RAITIOn ilrnestyrniskedoja nne€

kylii lis:iui ja j:i!€nnaksuthdl siitå vain kallistuvat.
Se, että keskikes:in aikataulut ovat valtå n''t käytettiivis'

di, €i johdu suinkåm SRS sisåisesUi postinkulusta, niin
kuin viime kidoituksestani olisr €hkå voinut P?ätella. Ei to'
ki, silä onlan alekirjoittaneelle måtedaalin toimittava hen_

kilö postin aiirmattilaisia" HKL sc tietoia panttaa. Mutta nyt
niitii onja siksi kesååikatauluun:

Keskik€s:i oli €rilaincn linjoila 38, 3T, 4, 6 ja 8. Niiltå
linjoilta oli liihcnnctty woto tai kåkli ja vuobtålit ti€tysti
tåsattu j?iljel€ jäåvien k€sken, Kovin pelj@han t;iEÄ €i tun-
nu pys?ikjllå odottavan mstkultåjan miel€stji, silä jos k.h_
dekåsta worcstå noin tumin kiertoåjålla on yksi pois, mcr'
kitse€ se minuutin pidemystä woroviileihin. 3Btti puuttui
worc 14. Kr€toseika oti alku- j.loPPukedlä 63 minuufia
je vuorcia 9 - worov:ili siis 7 minuutth. Keskikesiillä oli 8
woroa .ia 6,4 minuutin kienosaika - v.unut siis 8 minuutin
piiåss:i loisista.n. Sflnoin oli asiånlaita 3TIä, jolta puuttui
vuoro 31. Kolnosilla hareennus kosld koko Påiv:iä, olivat'
han kysecssa vakioworot. Sanoin oli tilånn€ myös linjala 4,
losin luemån toisella tavalla toteut€ttuna: ruuhkaworoista
puunui kaksi (126 ja 138), mutta samalla oli woro 35 pät-

käisty kaksiosais.ksi, cli se kulki aamuruuhl€ssa jå iltaruuh'
kän elusta yöliikenteen loppuun.

Kuutosellå oli omårilsisenså ratkaisu: woron I 12 aamu'

ruuhlan osuus oli pois keskikes:illä. Kahdcksikon F]uhkå-

woro I I 5 puuttui sekä ååmusta että ilråpiiivästå.
Rijträköön s€ viime kesåsrå, lehdelkin kun ovåt jo pu'

donneet puistå (ja minnekäs muuåle kuin raitiokiskoille).
Se, ettii uhrasin kesån selvittelyyn vielä noin paljon tilåå,
johtuu siiIi, ettei talviaikatauluissa ole Paljoa kerrottavaå.

Linjåå I lukuunottåmatta ei tålklaan ottaen rnitään. Kark'

kien nuiden linjoj€n aikataulut tulivat kåyttöön dsrnälleen

såmanlåisinr kuin ne siinettiin syrjään 31. 5. 86. Jos olisi

'vallinen, 
voisi kertoa myös virheiden säilyneen ennalaar.

Mutta allekirjoittånuthan€i ol€. Ei siis ole mitiiän syJ'tii mai'

mta esirnc*iksi sitii, ctti s! siwraide råk€nnettiin linian 78

eikä 39 prätepysäkilc. Niflitåin worcn 11 låhtöaika Por'

voonkadulta halliin on 18.08, kun ed€lli ajavan vuoron t9
lähtö kierok€Ue on 18.09! Kun cn siis ole ivalinen' korjå'

sin ilrneisesti liitt€enä jaettavasn aikataulukoko€lftaan wo'
ron ll hrliinl?ihtöajåksi 18.09 (ma-Pe).

Mutta ykkös.lUi kannattea mainita tålviaikataulujen var'

sinain€n uutuus: Helsingin lyhln raitiotnje onkin ykkön€n,

tai s€n yhden tuorcn lähtö. Kyslmyks6så on luoro 103 ja

kys€ined linjaosuus on A&natålo-KaupPatori, joka on pad

pysåkinviiuä linjåa 2 lyhyemPi. bhtöåika Ar€nåtalolta on
(må-p€) 7.44; Kauppatoriltavåuru tulc. tyhjiinä ja kilvitti.
Tai sikili mikÄli tulec. On kuulemmå niihtv hulistelevan suo'

raffr Kosk€l.Il htliitkin ajanatta tätji viimeisaä srvua Seli'

tykscnä mois€m on kuulernrna s€, ettji ltjim€€ntielri Toisel'

le linjale kitintyminen on nim våikeaa' Liikennevaloissa ei

enåä ole tiiti käiintlmissuunaaa ohjarvås oPastettå. Ei kyllä
o1€ sitii kieltjir/iiäkiiån. Otell jostain lukenut, ettii ensinunai!€l

liikemcv6lot as€ffEttiin Helsinkiin wonna l95l - siis 5l
'!rot!a siihköaitioliikenteen aikamis€n jälkeen. Mitenkätuin

sitii clmen kå.iim)'ttiin? Ja mit€nkå onnistuu kii:intyä Unio'
dnkadulta Liisankadule, misrä rjsteyks€sså on yhtl paljol
liikennettä - ellei enernrniin - kuio Hiidccrticn ja Toisen

linjan kulmauks.ssa. Kyllä se on niitL €ttii tckosyy on tuo
kiijintymin€n; kun råtikan kuonoå tadoaa våståannievå[e

åutoliikent clle, IcyIå autostå se j&tuP.ddli löytyy. On

ruomalåinen altoitja ser verr$ ted<ka ktrlkuneuvostaan,
etiei chdoin taldoin iatikar kåns$ yh&€n kumåuta.

Vlihih kåy$t )piklor-Valtnetitt I I kaPPdettn riitt ediå

tanitaan. Linja l/lA on näet ainoe tillå kåIustolla listan

mukaan aj€ttava, jå si[ä on kuusi vakio'ja viisi ruuh]awo'
roa. Kaklonen siirtyi jo kevii?iuii- kuljettåjaråli.stuks€m (4-

aksclisct våunut) ja tilame on s€llainer vielikin Molemmil-
lå kolnosill.. nelosella, rnol€mmillå sciskoilå ja kynpiUå
åjetåan edell€en vain niv€lilä - €nirrunäkseen oranssihar-

maillå, Kuutoscn muut worot ovat ,laihisn nivelitu Paitsi
55 ja 58, joissa or oikeå nivelv.unu. Kahdcksiklo tåas lis'
tan mukaån koostuu pelkistå 4'aks€lisista' Kesiilftil*in kah'
deksikon vakioruorot (81-86) olivat niv€liå. T:imä siis lis'
tan mukåån. Mutta niin kuin tiedctäih, nivelä on liii*eelli
en€mmån kuin lista lupaå. Viraliscsti nivelvåunuluoroja on

57 jå våunujå on nyt 73. 15 % ko.iåu$näädn rnukafl huol-

toon ja koiaukse€n menisi siis I I vaunua, €li kaytetdvisså

olili s€n mukaan 62 yksilöä. Myös viikonloppuinÄ on niveliä

enemlnän kuin lista edeUytlåä, onhan kåyt€ttåvissä 13 arki'
sin ruuhk.woroinå ajelevaa vaunuå. ltse asialsa lauåntaina
ja sunnuitaina voitåbiin kaikli worot ajaa jo nivelvaunuil'

la, vuoOa kun on lauantaina 62 ja sunnuniainå vain 47 lji.
kenteessä. Våan hyvä kuin ei nåin yksitoikkoisesti asia ole.

s8 I
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RAITIOLIIKENTEEN V(,OROT TALVIKAUDEII,A 1946-A7

OheLnen luettelo kertoo HKL:n reitioLiikenteen vuoronumerot, kiiytettävåin kåluston
tyypin, linjan/t, joilla vuoro eiaa, vuo.on siioitushall.in Ja liikennöintipäiviin.
Luettelo on aikatauluistå' jotka astuivåt voinaan 1.9.1986 Jä on voimåssa tois_
taiseksi, enintään seuraåvaan kesäaikåtauluun astl.

ABCD E
1a su

ABC D E
na-pe

1 1,14
2 1,1A
3 l,1A
4 1,14
5 1,1A
6 l-14

KH x
x
x
x
x
x

X
x
x
x
x

65n7AKH
66n74
67n7^

X
x
X

I
x
x

x
x
x
x
X
x
x

74n78
75'r78
?6n78
77n78TO x

x
x

x
x
x

7v2
Av2
9v2

x
x
x
x
x
X
x

x
x
x
X
X
x
X1

X
x
x
x
x
x
x

81 v8
82ve
83v8
8a vA
85yB
86va
ATvA

11 n3B I X X
I2n3BKHXXX
13n3BTöxxx
I4n3BKHXXX
15n38
16n38
17n38
!.8 n 38
l9n3BXX

x
x
x
x
x

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

KH
TO 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

23n37
24n3aTö
25n3T(H
26n37

x
x
X
x

x
x
x

27n37
28n37
29rI37
30n3T
31 n3T

Tö

KH

Lo1 1,1.4 KH X
102 1,14 ( X

103 l,1A tr X
104 1,14 r X
1O5 1,14 tr X
1O?n3BrX
10an3Tnx
L1lv6
112v6 ( X
114vaxX
115v4

34n4 I X XX
35n4(XXX
36n4Töxx
37n4KHXXX
3an4
39n4
40.r4
47n4 X X X

42n4TöX
43n4

L2Ov2 1ö X
123n4,6tX
124n4rX
L25n4tX
726n4tX
l2A \ 7A
129 

^ 
7A

130 n 7A
131 n. 18
\32n?B(X
134v8
135 n lO
136 n 10
13ava
139v2

x
x
X
x

x
x
x
x
x
X
X
x

53v6
5avo
55n6
56v6
57v6
58n6
59v6
60v 6

x
x
x
X

KH
X
x

x
X
x
X

64n7AnXXX

Särakkeiden selitys: A = vuoron numero
B = kalusto (n = nivelvaunu, v = 4-aks. kuljettaja.ah.vaunu)
c = Iinja(t), io(i)Ila vuoro aiaa

. D = vuoron sijoitushalli (poikkeukset E-sårakkeessa)
E = liikennöintipäi.vät (X) ; Xl laihtee+palaa Tö,

x2.:.laihtee lö-palaa I(H !J't
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KOSKILA TULOI LIIIJAITA HALI I Ift

a xMnånror - ncrJånLsl t.9.r9a6 årkå.n
HÄLIISTA LINJAILC TööTö
x.ån.ntar - D€.jer.r t.9.r9a6 årkå€.
klo vuo.o IlnJå ..rtrt kl6 vuoro llnJ! ..tt

a.m l3a v a
4.37 606

132 n ?3 62A
a-57 l24n a 5r2
s.o4 !29 n 7A 624
9.O5 t31 . ?B 62tr
9.r5 l3a v €

632
120 v 2 526
125 n I 6oE

9.2r t36 n 10 606
9.23 130 . 7A 624
9.32 !26n 4 6t2

L7.27 9v 2 626
17.35 9l n l0 532
r'1.42 r38v A 61a

.3n 1 6t2
17.5a l2a n 7A 624
17.55 136 n ro 632
la.00 r31 n ?E 62a
13.o? r34v A 6la
ra.o! 612
lA.oa 120 v
la.ro l26n 4 606
ra.!3 r29 n ?l 624

r35 . 10 532
la.ra l1 n 38 60a
la.r9 t2a h 4 612
la.20 r32 n 78 62A
14.22 3T 60.

?^ 624
14.30 r23n 6 61A

r39 v 2
14,37 612
2l)-3t 13 n 38
20.55 3T 60.
21. t6

42n 4 612
?1.53 6tO
22,10 7! 2 5O2

15.07 ?v 2 62615.20 2 62615.23 2A n 3? 50a
15.29 11 n 38 60a15.33 9 v 2
15.55 16n 33 6oa16.06 2? n 3T 604

36n 4 612
630

20.32
zr.os 3T 604

vuo.o llnla
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HKL;N LINJA-AUTOTIETOA 1986

- kaluston kcski-ikä 9 wottå
- åutoja yht€€nsii noin 440, joista nivelautojr 25 (30. 4)
- vanhimmat vn. 1969-?0

- uusimmat vn. 1985-86

- srrurimmat h.nkinnat vuosilta 1972, l975ja 1976

- ruositu 1980-84 ei hånkittu lainkaan uusiå autoja

- yleilin aluslamaui Sisu BT{9 CR (noin 160 = 35 7,)

- toiseksi yleisin Stuu BT49 BVf (119 = 24 %)

- kaikissc artoissa kodmainen ko.i (Wiirna, Dclta-Plan,
Ajokri)

- kaikissa autoissa ulkomainen moo(ori (AEC, kyland,
Scania, Volvo)

- kåiki$a autoi$aulkornainen åutomaåttivaihteisto
(Voiih, Scania, ZF)

- 8600-sårjm arto havaittiin l. kenan liikenteess:i 16.4.
- sådan 892-921 autoja 21.4. yhä hkenteessii, vaikka au-

toilla ikiå yli 16 iuotta!
- seda 954-957 kjilrtö rajattu koulutukseen; auto 955 oli

vieli helmikuussa kåupalisessaliikenteessä (2U219
- 8601-8610 muistuttavst 8501-8515 (valokennot eri

paikassa)

- Scania BRll0, Sisu BT 53 ja edid€n rnuiden sarjojen
heikoirnmet yksilöt poistunevat liikentegti liihikuukau-
sina, kun liikenteeseen tul€e paljon uusiå nivelbuseja

- Sarja 326-374 tulee todennåköis€sti olemaan jor*in ai-
kåa liik€ntee$ä, våikkå esim. STA' yhtii va.lnt Volvo
858:t ovat oleel jo kausn pois p€lisrii

- sarjar 504-533 cralät yksilöt hafunais€n kehnosa kur-
nosså (osa hyliitty)

- sådojen a2l -430, 5aO-559, 560-s 79, 580-s90 s€ld
600-såIjan artoja €hostettu viime aikoina huomåttevassa
nilirin, e[ sadoihin kuoluvila autoillå oo ftneiscsti pit-
kii tulevakuus edesg

- .m. sarjojen istuimiå uudistettu (€sirn. niskatuet) ja korc-
jr maålattu ulkopuolelb. Lattiaretnontteja myös tehty.
Autossa 645 kokonaao uudet Paråbus-istuimet

- sadale 4l l--419 ei ole toistaiseksi rehty suuriakaat
(odottaako sarna kohtalo kuin autoja 95a-958?)

- sådasta 257-31I kåFittu tålven 85-86 aikåna heikoirh-
pia ykilöitii

- HKL on hiljåI€€n siiltymäs6:i takatuuppareista mahur€i-
hin. Måhuricn tårkcin ctu takatuuppareihin r€rrattuna
on,.ttii kåupunkiautoa voi pid€nuä åinoastaån Dta.ls-
osåarjåahmalla. Takåtuuppareitå voisi pidentiä vain ak-
s.liväliä li!äirn:iUå, mltta silloin ahtåissa paikoksa pujot-
lclemin€n olisi hankålaa. Tåkaovi on helpompi ålentaa
åutoihin,joisså ei ole takamoottoria. Mahurir h€ikkouk-
rii ovat taåscn koakea lattia runsaine askelmineen s€kii
v€tiivån alselin pienehkö åksclipaino j a vastaavasti yli-
kuormittunut etuakeli. Mahuria on yleensä vaikelrnpi
huoltea kuin tslåtuuppada, kud moottorin luoksepäs-
.lävyys on huono, Keskimoottori on lisiiksi altis pölylle ja
fiålle. Usein rånolaen. etr:i keskimoottoriautojen maåva-
n| on huono, muttå silll ei ole merkitysui kauFunkiolob-

- viikolla 22 olivat autot 956 ja 957 liik€nt€essii linjala 18
vuoroisså 224 ja 22 I . vaikka ne olivat koko kevään pois-

3å rormaai.ista liik€It€estå.

- arto 903 on ollut urorcsså 220 touko-kesåkuun, sekä

905 mrn.linj.Ua 2l
- åuto 861I €siintyi Tsmpeleen pohjojnaisila paikalislii-

kennepiiivillä. Auto on Volvo BloM 60/Wiinå K2O2-
221 jå muistuttaa autoja 8516-8520

- autot 401, 416, 522 ja 525 on n ihtivåsd hylåtty
- såjå 23 8-256 lience kokonårn hylätty
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Vailrf o
linjalta toiselle (myöskin raitiotielinjalle) on sallittu kaksi kentaa ehdolla:

l) ettå matka jatkuu ilman viivytystå ensimmåisellä yhtyvållå vaunulla, joka kulkee
suoraan matkan päämäärään;

2) että siirtomerkintä on tehty lippuun, jossa ensimmäistä vaihtoa varten fulee olla
kolme (3) ja toista vaihtoa varten neljä (4) merkintää, sekå

3) ettå vaihto ei tapahdu paluumatkaa varten pitkin ennen kåytettyä lai muuta
låhtöpaikan suuntaan johtavaa linjaa-

tluom.! LIPPUA, johon siirtomerkintåä ei ole tehty, ei hyväksytå maksuna vaihdon
tapahduttua. ,

Maikustajia, jotka aikovat vaihtaa, pyydetään vakuuttautu.' maan siitå, ettå siirtomerkiotä on lippuun tehty.
Matkustaja, joka oIl siirtynyt raitiotievaunusta linja-autoon, maksakoon

25 pennin lisämaksun linja-auton rahastajalle erityistä kuittia vastaan.

Ya.ihto
sallittu' vain seuraavilla

Keskusk. kohdalla
Eerikink. ,,
Nervanderink. ,n

Fredrikink.
Annank. ,

Pursimiehenk. "

Pääskylänk. 
"Intiank.

Kaisaniemenkadulla Liisank.
Kauppatorilla

Helsingissi, maaliskuuo I päivänä 1937.

asemilla ja pysäkeillä:

Koulutorilla
liisankadulla Snellmanink. kohdalla
.lllåkelänkadulla Sturenk.
Päävartion torilla
Rautatientorilla
RuneberginkadullaSandelsink.,,

on

Äleksanterinkadulla
Ännankadulla
Ärkadiankadulla

Bulevardilla
Erottajatla
Fredrikinkadulla
llakaniemen torilla
llämeentiellä

Yrjönkadulla

rlluseok. ,

Äleksanterink. o

l. Roobertink. 
"

Tehtaankadulla Kapteenink. n
Töölön tullin kohdalla
Unioninkadulla .Kaisaniemenk."

Raitiotie- ja Omnibus Osakeyhtiö
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koonnut A.Hellmon
PÄATEPYSAKKI Huhti-toukokuussa ryhjnä SRSIäisiä kävi MinkiöIä kunnos'

tam!!s!mus€oråutatien kokoeltniin kuuluvaå entisr:i Hel-

singin hevosiaitiovaunua, jota K$salan'binins€liin nutatie

käv1ti sitemmin matkustajavaununa (Scandia, l89O) Vau'

nun ulkos€inät maalattiin Kausålar våreihin ja pätysihoja

oiottiin ia vahvistettih. Uikennekaud€n avajaisisså l keså'

tcuuta viunu oli edukseen. sillä siu jopa aj€ttiiin hevosen

veumänä kutsuviefås.ioukon edeslii. Kunnostustöfin osal-

lisruivår SRSIjäsenistä: K EngbetE' K Junrunen'J Kåta'

iisro, l. l-eppänen, M. Nummelin' J Oksan€n. J Rauhalåja
'e. 

Vina. Vaunun kattoja sisdosåt on iarkoitus kunnosraa

s€uraåvaksi. Våunuun voi tutustua kesäisin Minkiön kalus'

tohallisså.

Raitioli4at

Kesjin aikåna oli linioila 6 ja 8 låhes Pelkiisfiiiir nivelvaunu'
ja.

1.9.
Talviåikataulut otettiin käyttööo.

3.9.
/1/103 Satssii klo 7.54 l|atkelå Koskelasn.

Råhsståjiå on tinjala I todetlåköbesti vielll toukokuun

l98T loppuu!.

Autolinjat

1.8.
Linjoja 53 ja 645 liikennöidjlh taås.

14. 8.
Linjoja 58T ja 66 aiettiin liik€nnöidit kes:itauon j:itkeen.

29.8.
Linioja 50V (Kyläsaari - Pajåmäki) sekä 7m (Mslmi - Ta-
paninkylä - Puistolan aiema) liik€nnöitiin viimeisen kenan.

1.9.
Poistumispysäkkikilpiå ei enåä pirjisi käyr!iä yhreiståriffi .
linjoilla.

I.9.
Linjaa 50 liikernöidåån reittiä Sompasaåri - Pajarnåki.
Reitti muultui Sörnäisissii. Uusi reittiosuus: - Työpajanka-
tu - Vånhå talviti€ - Verkkosaarenkatu , Varastokatu/
Ki'skinkatu - Kyläsaarenkåru - Sompasåari.

Linjan 59 reitti muuttui Uinsi-Pasilassa. Uusi reittiosuus:

- Pasilankatu - Radiokatu - Irnålantori - Irnalar*au -
Hakdnäentie -.

LOY ja H(L ålkoivat tiiketuröidii li4åa 77V Jakomåki -
Målmi - Puistolan asema. Liniaa liik€nnöid:i:in ma?e noin

klo ?-t?. Reitti on Puistolssta Mdmille sama kuin 70Tn,
ja sielui €d€leen: - Klkontrylädti€ - Latokådaloltie -
Vilppulatrtie - Hietakummurtie - Pikkalankåtu - Malmin'
kåari - Soidintie - Vilppulantie - Tulliworenti€ -Tåttåd'
harjuntie -jaedelcen 77S rcilliä Jåkomäkeen.

Linjån ?4 r€itti muuttui Malmilla. Uusi rcittiosuus: - ["rto'
kartanontie -vilppulantie - Hietakummuntie - Pik'l<alatl.

katu - Malrninkaåri - Soidintie - VilpPulantie -.
Linjan 78 reitti ja päätcpysåkli mlruttui Vuosaårcssa. Uusi
reitti: - Kallvikintie - Vuosaårentie - Uutelantie - Iriko-
såarentie - Kalvikhtie. Silfiukkå ajetåån aåmuruuhkalsa

nyötiipåirilin ja iltaruubtassa vdtapiiivän, Flälepygkki
on $massa paikassa kuin ?8An, Linjojen 78 ja 78T reitti
muuttui Alppiiassa suunnasa Alppila - Vuosåari. Uusi reit-
ti: Porvoonkatu - viipurinkatu - Aleksis Kivenkatu - Stu-

reDl€tu,

31.10.
Viimein€n liikennöintipäivä linjoila:

- 9oS K.!åmitori - ltäkeskus

- 9l ltåk€skus (M) - Puotila (ruuhka-rjån apulinja)

- 928 Puotila - Itäkeskus(M) - Myilypuro

- 96T Kootulå (Keinutie) - Itåkeskus (M) -Vuosåari
(telakka)

- 97 ltiikeskus (M) - Mellunmåki
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l. ll.
Ensimm:iincn liikcnnöintiPiiivä :

- 9l triikcskus (M) - Puotila - Vanioharju R€itti: lK -
ex 928 - Puotilq - Kårhulantie - Loosarintie - Vii_

kinginti€, pååtepysåkli Uiskotien rbtcyksessä.

- 974 Itiikeskus (M) - Kontula - Meluntnäki - IK (M) ja

978 IK (M) - Mcllunmäki - Kontula - I( (M)

Rengaslinja, jota A ajaå myötåpäivåån: lK - Turunlin'
nanti€ - Myllym€starintic - Karjaaanhuanpolku - Klå'
mhti€ - Humikkalantie - Porttitie - Kontulanti€ -
Aårtccncbijiiotic - l,:in5imå€ntie - Kontulåntie - Mel_

lunmäcntie - Idlvåylä - Kuusistot{innantie - Vanhån_

linnånde - Turunlinnåntic - IK.
B sena kuin A vastaPiiivän, Poikkeus: - Kortulantie -
Aåne€n.tsijåntie - Pmclisntie -Tuukkalanlic - Aar_

t€€netlijäntie - Kontulafltie -.
l. ll.
Reiltimuutoks€t itii-Helsin8rsii :

- 78A pät€pys?ikki siirrettiin Kontulassa metoås€man
terminaåliin. uusi reitti: Kontula (M) - Konhtankaari

- Kontulantie -. Linjan rlimi on vuosaa.i - Kontula
(M)

- 90IK - Vuosaåri (Kalvikinti€)

- 90A IK - Vuosååri (tl.l*r)
- 94 uusi rcittiosuus: - Konn sntie - Kurkimåentie -

Karpalotie - Keinulaudanne - Konnrlankaåri

- 948 Kotikomutrtie - Kontula (M) - Keinutie. Reitti:
Kodkonnuntie - Kontulantie - Kontulå (M) - Kontu-
lankaari - K€i[utie - Kootulankååli - Kontule(M) -
Keinulaudarri€ - K&palorie - Kurkidientie - Ku*i-
sronti€ - Karpalotie - Keinulaudåntie - Konnrla
(M)-Kontulankåari-Kont antie - Koliko untie

- 95 IK - Vartiohadu - Kontula (M); uusi rcittiosuus -
Humikkålartie - Kontulartie - Kontulankåari - Korl.

' tula (M)

- 96 IK - Vuoså.fi (Porslahdentie)

- 90, 90Aja 96: linjat lyhemetty,päåttymä:in ltiilaskuk-
seen, rcitti muuten ennallåån

3. .

Ruuhkslinjaa 90T lK - Vuossari (telakka) alettiin liiken-
nöidii.

3. lt.
Ruut*alinjaå 97Tg(ontulå (M) - Meuunmåki ålertiin Lii-
kennöid:i rcitti:i: Kontula (M) - Kontutåntaari - Konrulan-
tie - (97AlB) - M€llunmäentie. Piiätepys:ikki Naulakalion-
ti€n risteyksessä. Liikennöid:i:tn tarpeen mukaån?

3. Il
Linjoj€n 54 ja 56 p,iåtepysäkki siir€ttiin ltikeskuksesra tii-
tyntiiliikennetcrminaåliin. Uusi reitti: IK - Turunlinnantie
-. Linjå 54 on nimeltään Itiikeskus (M) - pitäjännäki j.
56It:ikeskus (M) - Mairni - Patola - Pitäjänmåki.

3. I l.
Linjan 965 r€itti muuttui ajosuunna$å keskusraan: Turun.
linnånrie - IK - Marjaniementi€ - Raaeporinrie -.
Kontulan metroliikenteen åtetruå jiii!år Itåkeskuksen liiryn-
tälinjoistå ennall€en vain 92,93 ja 98.

FAlTlo 3-1986

Itik€skuk$nlinjr-autolaiturit l. 11.:

2. 54,56 2Oi 92
4:83N,93,93N,95 22:58,58A
8:94 26i 9l

l0: 97A,978 28: 90,90A
12: tulolåituri 30: 96
14: , 32t 98
19: 965 0änteen)
Kåikki päätepfekkejä, paitsi lsituti 19

Tu.ur innantie pysåkkiparia kåyttii!åt linjat: 56A, 94B (N),

94N, 95N, 96N, 963 (itiän) ja 97N,

MyUypulon a$Emaua €i ole päåt pysiikke.iÄ. Linjala 92 on
py*ikkipari as€mårl kohdafla"

Kontulan åseman piiätePyiikit:
78A Keinulaudantiellå teninaalin kohdsla;
95 terminaalisså;

97T såma kuin 78A.
Linjoi[a oo li3:ikli py*ik*ipad Kontulåntieuii asernan koh-
dall.-

Kon$. an )tipiajavat linjat:
78 pla*il*ipari Kontrlantiellä åseman kohdalla;
94 D Keinulaudånti€llä t€rminaålin kohdalE
94B Keinutie e: pysiikki Kontulåntiellä asemån kohdallajr
Kontulånkaårella termhadin kohd![a;
94B Kotikormuntielle: pysäkki t€rminaålissaja Kontulån-
ticlli aseman kohdalla;
948 Ku*imåkeen : pys:ikki Keinulaudantiellå teminsalin
kohdalå;
97Ä,/B pysiik*ipari Kontulanh€llä asernan kohdalla.

Kortulån teminaålissa on siis kåksi pys:il*iii, ioita ki)'ttii'
vat linjat 948 ja 95.

MGtrolinjå

23.6.
Tungosajån juniin ei kesäåikana lisiitii kolrnrttå våunupariå-

4_ 8.
Junissa trås kuusi vaunui tungosaikoinå-

.8.
Tålviaikåtåulut otettiin kåyttöön.

Metrofl koeliikenne Kontulåån ålkoi 21. 10. Matkustajåt
voivåt kåyttiii junia, mutta liityntiliikenne ei vieli toimi.
Nonna.li liikenne alkaa l. I1., joloin nyös liityntiilinjat

16.-20. 10. (håvainto)
Metrojunai ajoivat uusi€n åikataulujen nukåån Kontulåån
asti. Markustajia ei kuljetettu lUik€skustå pidsmmiille. Uu-
d€t siwreiuikilvet olivar myös käytössä.



21. 10.

Rålao6! Iuik€skus-Kontuta sekå Myllypurolja Konn lan
a!.mål avattiin målkustajsiiik€ntees.oInsirunåinen mtt
kustajia kulj€ttevajuna lähti Kontulån a!€malta 5.26.
Upuisss kåytettivä Kootulån lyhenne on KL j. Myllypulon
MP.

Kalusto

lO. 6. Hl ji 353 riisuttuna måtkalla Koskclaån.

lO. 6. Vaunu 28 t ausajossa iltaruuhlan j:llkecn.

I l. 6. Vauflu 23 tilausåjossa iltaluuhkån jiilkeen.

12. 6. KGkelan umpisuolessa unu 338, romuraiteellå

våunut353,359.

13. 6. Koskelan unpisuol€ssa vaunut 336 ja 374.

Våunu lO? on ensinmäinen, joka tul€€ tchtaalta keltrvih'
I.ilnä. Varnu lO5 se.ttåa malldollircsti tulla uualenvårisenä

16. 6. EnsuEniiinen keltåvihteä nivelvatnu 59 siin€ttiin
vållil.n mååleårnosta vadsteluhålliin. Vaunuue t€htiitl
myös lenkki Vållilåssa.

16. 6. Koskclatr umpisuol€ssa 353.

17.6. vomu 59 kåvi Käpytisså.

18. 6. Verlru 341 siirettiio Vanilaar maålaanoon. Siitli tu'
iec Koskel.n hinausvåunu (nalia H-1), V nua ci kuit€n'
kr.tr maalattu.

18.6. Kåkdåksdiner Volvo^l,iina 86ll lit{a[s 71.

Harjavåunun 2126 muutostyöt meneillålln Vdiilarsc. Uuttå
on hrliavrutruicn etupäihän as€nncttåva Äbelt'kytkin. Se

oa tangotr pässä, joka lå:htcc! puskurista harjsn ytiPuolcl'
ta. Tatrko tekc€ ksksi mutkaå,joloin kytkimcn kotkeus or
oikca.

t9.6. r00l4l3s

23. 6. Vaunu 59 esiteltiin lchdistöUc RT'l siwnit€ellå.

23. 6. Vamu 59 ajoi lirj.Ia 3 (B/T?) kolådn t.åktorin
kan$a. Kolrne pitirdå myöhemmin våunu oli nostettufla

Våltilslsa. Våunun vädtyks.så jå numcroid€n sijoituksestå
vastååvå arkkit€hti teki myös muutoksia ulkonåköön; etu'
pään vaakunaå siirretiiiin 5 rnm oikeale.

25.6. Vaunu l0l tuotiin Helsinkiin.

Vaunuå H'l käytettiin henkrlökuon.n mokåilukuljetukiin
heinåkuusså välilli VH-KH, kun VHn ruokala oli kiinni.

t7.1.86201641

29 ,1 . 91581 ,9451581 , 97 0/58/ jonossa lttkeskuklcsså,

31. 7. H-l ia 358 riisrrttuna, nokka rutussa matkalla Vålli-
l4sta Koskelern

s.8.5916ls9

12.8. l0l/8/86

27. 8. Varnu 102 tuotiin punahåmaåna Helsinkiin; vaunu
336 t€ki viimcisen matksnsa kiskoilla VH-KH.

Vaunut 368 ja 374 oli tarkoitus toimi(aa lairentefioihin
Helsingin ulkopuolele. tlånte jäi tsrkoitukseksi, sill;i kulje-
tusta ei jädestynyt jå vaunut romutetårn.

28. 8. 336 jå358 Koskelsn rcmuniteella.

Vaunu 2120 valmistui iso6tå t€montista elokuulsa. Sen ky!
kinumcrot ovat tod€lla kookkååt.

3, 9. Vaunu 6 I tuli maålasnosta keltåvihreånä ja sisustus-
työt aloitettiin.

Vaunu 62 vietii[ maalaånroon.

1r.9.6tl6l

Vaunu 6 I oli muutåman påivån kuutosellq koske sen €ruie-
lin py6råkeroilsa kok iltiln uudenlabia laåkceita- Ajåruk-
seaa oll, ettii jos jotain såttuu, on vflrnu hclppo kiskaistr
V.Iile'rl,

Mctlon rntröojud€D (M3-M6) rcrnuttåmisesta otr på:itet-
ty. HI(L Cilyttiince yhda nokån ja t€lin. Tekniikån musro
on iltnlirsrt kiinnoctulc.nsa rrctovaunun puolikkåsJ€€n.

17. 9. Varru lO2 liikke.[ä.

20. 9. VarN lO3 tuoiiin pumhårmaåna H.lsinidin.

Koskelu hi{auwåunu (H-2, ex 34l) måålåtå3r H-I mal-
lh mukåäL Vaunu aiotdin iått:iii keltavihreåksi, mutta hui-
puha tu[ miiädys. Varnu måålataan Koskelass&

Silloin tällöin on kefiottu HKLI buiseista 504. . .533, jot-
kå ilrneisesti kåikki ovat Vaftåsså- Uusil iltoileva osa on tå-
kåikkunå,joita on slkånut ftibk?ihdclE kådu €. Lokakuusra
tulee Varhaan 30 uuttå bu$ia, jonka jälk€en näiui vaunuja
ei ilm€isesti €rä niihd:i liik€nt€ci*i. Tä!:i nykyii uusimmar
Vaöasra låhteliit autot ovat vastå kahdeksanwotiaila.

2. 10. Kouluvaunuina 38,338,360jr 361.

3. 10.2911N

5. 10. Koskelån romuniteUa 368jå 374.

6. 10.337/70vl435 STA (ns. h€inåtuikki)

9. t0.74121
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10. 10338 ko'rluvsununå

sy),skuun loppu:
363 odottaå rornuttarnista Koskclåssa. Toilaalta vaunu on
varattu Arctica{avintoloill€, joka kuvittel€e kiytiåvånrä si-

tii johonkin M€srrkeskuksen tienoila.

Osa våunustå 358 on edelecn Koskelassa ja ravinlola Kreki
havittele€ lisustavansåsii*i loosin johonkin.

Vaunuistå l-30 on poistettu loputkin lahastajånaltiot.

viim.irct ahast.jånaitiolliset nlvelvaunut olivat 62, 64 jå
67. Tätii luki€ssa €hkä viimernåinitussa vielä on se ainen.

Rrkentamistoirnintå

Kes:ikuussa oli jo meneilläiin metgnkaato Kontulan-M€l-
lunmäen radalla Kontulån puol€is€ssa pässä.

29.1.
Kontulan asemalla nimikilvet ym. paikalla& Iåituritasolla.
Itjikeskukscn ja Konttrlm viilifti alkavat op.stimet jo ola
paikoillaan.

3t.7.
Opastimet toiminnösa Iuik€skuksesta itåån.

1.9.
Itåkeskuksen-Kontulan rada[e kytkettiin jåndite.

11. 9,
Metrojunila ålettiin ajåa Kontulaån, tilkoitukscna tuoste€o'
poistaminen virtaldskoista. Ensi.lkuun liikennöitiin klo 9

-14.

M€trovarikollc rakennetaan uusi ohitusraide s?iilytydrålien
ja Vartan våliin.

30.9.
M€tro.ataå alettiin virallisesti råkentaa Kontulasta Melluo.
mäk€€n, kuo Kotikonnuntien ylikulkusillan peruskrvi muu-
råttiin. Noin 1,7 km pitkii rata pååttla 300 m Pitki?ifl tun-
n€liin,jostå l00m on Vantaån puolellå. Mellunmåen åsemå

on tunnelin suullå Helsingissä. Rahosuudelle tulee neljä sil'
taå,joista pisin (270 m) on lånsmäentien m€trosilta.
Rat. maksåa Helsingille 63,7 miljoonaå mk, Vantaale 17,7

miljoonaå mk ja vatliole 2l miljoonåa mk. Jumliikenne al-

kåa viimeist iån lammikuussa l990ja Mellunhäen ,semåa

årvioidaan käyttävän noin l2 000 matkuståjaa luorokarr-
desså. Näisti noin neljåsosa on vantaalaisia.

'13. 
10.

Kaupunginhallitus myönsi nkentåmilluvan metrcradall.
Ksrnppi-Ruoholahti.
Rataosuud€n pituus on noin I ,5 l7n ja er kulke! tunnelissa
noin 30 m sylyydessä.
Ruoholahden metroålema sd aitsee l!:irhcrcnk?dun srrunrai-
senå Llnsivåylån liittlmien v:iliss:i noin 26 m syvyydessii.
Täsä voidaan jatkaa edell€en Låuttasaårcn suunraixr.
Työiunn€lin suu tulee Lihsivåylän ja Porkkaldrkådun liir-
tymän länsipuolelle. Kampin-RuoholsJd€n ratå maksåa
noin 203 rniljoonaa mk, josta Ruoholahden aieman osdus
on noin 100 miljoonaå mk. Rata on kiiytös*i wod€nv{ih-
t€€ira l99l-92.

20. 10.
Kiskonvåihto atkoi M€chelininkadun.isteyksessä. Kiskot
poistettiin kokonaan Caloniuksenkadun rist€ykestji edel-.
leen Hietani€menkadun risteyksen sr.untåan. Råitioliik€nne
oU keskeytyksissä 24. 10 asti. Työn pitiiisi vålmistur 19. 11.

Irkakuun lopulå våihdettiin kiskoja mvös Hi€talahden'js

K.levankaduiUa.

l-okåkuulså vaitrd€ttiin H:imeenti€Iä Peåvålin kj.ko. Pys:i-

kin kohdgla oleva vaihde 809 uut€efl. Poist€tuste vaihteestå

olivat kielielr katnat jo wosia sitt€n multureet Poikld.

Poikkcåiåå

24.6.
Linian 6 vaunu 60 hinåsi linjan 3 (B' T"?) våunuå 52. Puke'

varcdustan vaihd. )käånt)'i, varnun 60 ala Vaunujcn vifi_

ncn kytkin Påmåhti poikki ja 52 svöl(syi kadun Poikld sisus'

tusliik*c€s€cn. Pad jalatlulkiiaa j. hinattawssa vaunwsa ol'
lut sjomcståd loukkaaltui. Raitioliikcnteen liriiksi myös

muu liiketne oli tuntqa s€kåisin.

24.6.
Noin 1?. 20 aikårn ainåkin yksi metroium ajoi va$nta !åi-

detta Sömäidsti itjiiin (Hf-Kalalatama). Trim:in jiilkeen tu'
li länn€st:i oik€aa nidetta juna, jonka yhdessä vaunussa pa-

loi vikalamppu. Huoltomies oli mukån4. Junå kuljctti mat'

kustajia ja tdi poikkeavaån åikaan IIun. H€rttoniemecn ja

ttik€skukseen. Bussit eivåt ti€tenkåän odottaneet, vaån tih'
tivät tyhjinä måtkustajien ncnän edcsu. Tämä on tåvån_

omaistå asrakaspalv€lua idänsuunnålla.

Huom! On toki bussinkutjcttajia, jotka oma'aloitteis€sti

huomaavat tilanteen jå odottåiat matkuståjia,

26.6.
Vaunu 43 valmistui rEmontista iltapiiiviilä. Se låhti Va[i'
lan alapihalta tårkoituksenåån h€tikohta siirtyå IinjaUc 8

V.unun virroitin kuilenkrn sotkeutui helteer ldysumiin
ajojohtimiin jå putosi Hiimeenti€lle. Vain viid€n n€trin
päsrä oli belgialåisturistien henkilöauto. Tämån tåPauksen

Dinnoittamana, työntekijäpuoli huomautti vakavasti työn-
johdolle nivelvaunuj€n virroitrim€n k€vyesni kiinoirykesdi.
Tästii on aiemminkin mainittu. Ihmisten päälle Pudotesråan
(esim. pysäkillä) saåttåa virroitin åiheuttaa vaikka kuole'

man. Virroitin läPäisee k€lyesli myös aulon katon.
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29. t.
Linjan 3T vaunu 57 (woro 29) suistui Postitalon vaihteessa
puolen yön åikaan. Påikalc tu[ myfi HKLI DEivaus.ulo,)
3051 Lllljåå 4 Munlkiniemesri ajetl,jr RunebelBinkadun
kåutta jå linjåa 3 T buis€illa.
Kyseinen vaihde on aiheuttanur hamiå keli mittian såtun-
neisella toiminnallaån. Useasti on vrunuja jouduttu pc.uut-
taan, kun on lähdetty vä*iän suuntad.

1.9.
Usritå poikkcusreitt€jå j. liik€nn€ketkokia valsintin raiiio-
linjoina Urfio Kekkosen hautajaister wokri klo 12-16 rä-
nH.

8. 9.
HKL perusti tilapäser lir{an 55X Marian sailrala - Hieta-
niemi helpottaaksen kiyntejä Urho Kekkoscn haudalla. Lin-
jaå liikennöitiin ilmrn aikåtaulua. Liikennettä oli myös 9. 9.

17. 10.

AKT!:iis€t Helsidgin, EQoon ia Vantå5l b$sikuskit meni-
våt låkkoon, Lakon piidin kuuluivat €m: kaupunkien d!ån
nen liikerure ja s€utuliikennc.
Saarcn Auto, Mets:iliin linjaja Tamfielundin llikennr ajoi.
vål kuitankin Helsingin linjansa. Myits Es?ooo sr'Iurulalla

+ttih esimiesten ym. voimin.

20.-24.1O.
(iskotuksen uusimiren vuokli 4oi linja 8 poikteusreittiii

- Run€berginkatu - FT - RT jr tåksi'h, Bu.silinja qX fii-
kennö viili:i Runebe4inkato (Aponod(adlm pys:ild<i) -
sI5.

KESTAIKATAUTU ,

Voimå6. l. C lr5? ålk..n
'llcdu.t.lut Duh. 0alt

on L!tf,tN!lE Ab
Puh. 6gl l{il - o.lar.

8.fi lnll-A.Urll-Nra.Ja
Alklpåivlnt Pyhöl}|lvlna

H€lsi!- NoRI- Hcl.in- !o.d-
sistir sjöltl 8j.tt 5jit6tå
6.t5 6.00 A.t5 t.a5
6a5 ?.Od a.m 0.00
1. 1.8 . t.4' 0.t5
6.20 8,00 Io.io 10.30
Ll5 9.05 ll.l5 ll.l5

10.30 ro.(xr r2.(x, 12.00
L u30 rr.t5 12"15 12.1t5

r2.(x) L r2.r5 la.3lt 13.30
L 1130 r2.a5 lt-15 l{.16

t3.30 L 13.15 15-00 15.00
rr.l5 la.t5 15.45 15..15
t5.r5 t5,00 16.30 1630
r6.tt l6.m l?.15 r?.t5
t6.a5 tt.00 t6.00 18.00
t7.t0 t?.30 18.a5 lt-t5
ra 15 ta.20 r0.$ 19.30
19.a5 t9.00 m.25 20.30
2r.30 20.30 21.30 zl.lo
830 2't5 23.30 22.1t

L t.o{r L 0.r5

' 
Kesäo aikanå on Måkelånkrdullc Viiiiksyntien risteyks€€n

a!€nncttu nritiotien tasoristay$rcrl*i, jossa on vdoitusvil'
kut. Merkin ylåpuolella on keki villdoå, joist. toirFn on

suunnattu ViäksYntiele PåirL

Tänå kesånä ei rn€trovaunujen våloåutomatiikkåa ole enää

kåytetty. SiElivalol ovat palån€et jatkuvrsti sän ki*kau'
d€sta riippumatta.

Raitioråtojen tukemiskone on saanut ornån kuljetus.lustilt.
S€ on tavallinen kuorma-auton vrihtolavr,,, johon on sopi-
våstå profrilistavalmistcttu )kiskotDtyökonettavarten.

23. A.

M€hon lippuautomaåt?istii EMELÄKÄÄN såå s€utulip.
pujå.

1.9_

Malmin uusi rautatieasema otettiin kiiyttöön.

Kyljkinportissa on 7An taide siirretty kesiin rdittaåtr por
tin cteliilåidastr 78! kiskojen vierccn, syynä vieEined tr-
kennustyömsa.

Ratapihandellä ennen RautåtieEiscnkadun rin.ysrå on 7A:
lla [opcusrajoitus l0 km/t. Rait €n vieresså on syvå nlen-
nusmonttu.
Vaståånvar åisessa påikassa Ratarnestårinkadulle sattui
viime joulukrussa maansortumr, jokå keskeytti råitioliikeF
t€€n viikkok usiksi.

tukadian&adula Elåinlnus€or! pysåkin kohalållå on nitio-
vaunujcn kohtauskieltome*&i ajetta!$a kcskusta$ päitr.

Kes:i*i alettiin mctrovaununtin asenraa uusia linjakilpiå. l.le
tulevat takimmaisen ikkunu yliilaitan vauNn oik€elt
puolele. Kivissii on neljå eri piiåteasceavåihtoehtoa, jotk
ovrt tåi.:i nykyå: Kanppi, Iijlk€skus, Kontulajs Metlun nä.
ki T&itteva teksti saadåån nÄkyvih taki.späin vilaiseEa[a.
Vaunujctr ehdinj.kilpiå on tlyös alettu vaitt Å Kilvi$rä on
yhuaikaa kaksi cd päåt€asemavaihto€htoå, joista tarvittev!
saadad nåkyviitr tskaåpiiin vslåis€malla. Ruoholahtikin on
jo nåis*i havailtu. Uudessajåiesrelfiä$ii vafur ctumainen
linjakilpi on vålåiltu jå nuut ovat pimeinå.

17. 9. (havåintopvrn)
Itilk€skuhEn metroå!.man itåis.n lippuhauin fu o lippuauto-
maatt on muutettu. Tästli koneesta voi ostaa 12 erilaina
lippua: Helsin8in sisiiisiä seld seuttrliikent€€n aikuisten jå
lålten ke(alippujå, l0 mathin lippujå seki 30 piiivah lipun
makslosia (30 päiiån lippuje våin h€lsinkiliiisille). Myöhem-
nin todettiin, €ttä 30 piiivän lippuja kosk€var tekstit oti &i.
pattu umpecn.

Liikemeministcriö päåtti, etui tarkasrusmak$ilåkiå voi so-
veltaa Espoon, Kåuniaisten ja Vanraer sisåiisesii liikent€€$
sai, seutuliik€nte€s*i jå VRn pääkaupunkiseudul lähjliiken-
te€ssä. Tarkastusmak$ on I l0 mk. YTV ottaa tarkastus-
makrun käyttöön heti I . manåskuuta.

Metron junånvalvojien uusi titteli on lokåkuun I . päivåstji
metrojunan kuljenaja.
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A've"-icte shou)

Kutia Tatnpercelta pohioismaisen psikq istiikenneFokouk-
sen kolltstottiiyttevstli. Kuvissa naikyvöt mm TsKL:n hie-
not museobussit 148 (ScanidVabis/Ajokkt 1954) ja s
lBitish Thomson Houstonlyatmet, I 949).
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HKL. uutinta kaksiaksetisk bujsikalustoa 4ayue tn Tcm-
IreFa.$.4*":1.:.
Modem HKL buses ondispla|' in Tanpere)
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