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Hyvät RAlTlOn lukijar!

Niin kuin kannessakin mainitaan, lehtemme RAlTlOn historiassa on ålkanut uusi aikakausi. Lehti on tähån
asti tuotettu tåysin talkootyönä ja valmistettu rnenetelmällä, joka on ollut meille edullisin. Tästå syystä va-
lokuvien laatu on ajoittain ollut sangen puufteellinen.

tlAlTlOn nurErosta 41986 painatamme kannen (ja mahdollisestimuitakin kuvasivuja) kiriapainossa, iol
loin kuvituksen laatu paränee huomattavasti, ios kohta kuvien laatu riippuu paljolti alkupeåis€stå. Tåmån
uudistuksen myötä valokuvat l'ulkaistaan pååasiassa lehden kansisivuilla. Sisåsivuilla kåytetään enimmäkseen
piirroksia, jotka käyttåmåmme painatusrnenetelmå toistaa paremmin.

Joudumme jälleen kenaalleen toistamaan vanhan vetoomuks€mme RAlTlOn lukijoille. Toimittakaa meille
avustuksia - sekä tekstiä että kuvia - l'otta me pystymme toimittamaan teille lehden luettavaksi. Avustuk-
sia voi toimittaå rrusanallisesti (uutisl'utit) tai kirjallisesti joko postiosoitteeseemme tåi toimituksen jäsenil-
le. Valokuvat pyydäftme vastaisuudessa toimittamaan valmiina mustavatkovedoksina (vårivedoklia emme
valitettavasti pysty käyftåmäån), l'otka palautetåan låheftåjälle, mufta voidaan låhettäjån suostumuksella
liittåå rnyös yhdistyksen kokoelmiin.

RAlTlOn toimitus toivoftaa kaikille lukiioillgen menetyksekåstä vuotta 1987!

KOKOUSKUTSU

Suomen Raitiotieseura ryn sääntömåäråinen kevåtkokous pidetåän sunnuntair.a 22. 2- 1987 klo 15-17
Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen Hietaniemen kerhokeskuksessa, Hietaniemeokåtu I B, 2. ker-
ros, huone 209. Kokouksessa kåsitelläån säåntömääråiset asiåt.

Varsinaisen kokouks€n jälkeen jåsenten diakuvaesityksiä. Tuokaa omia otoksianne!

Tervetuloa!
Johtokunta

Kanti Kulosoten Raitiotie Oln höytylautta S/S Bniindö
natla a Kulosaarcsra &imnisiin - joshts stihköki
on joutunut olstunaan höyryn vietotttksi.
Ku,a: l/iktot Hågglund, I gl9-luvun dkuryoli

I Turun nitiolinian 2 pAö,epysnkki Stdlarminkatu ia
mootto vaunu 21. Sivuniteello petuwuruia odotta'
nassa rufika-djan alh.n-
Kutd: N. N. Forbes. elokuu l9S2

2 Turun satamassa ykköslinian pdaitepysnkilh vounu

42. Lairunn bise a puolella Helsingin pikaiuna, iot
sa >Porkkalan tunneliD eli vuokruatueen I'iipiajoa

vaften ikkunaluuku t. Ltthitufi Kontttuvilite Makuu'
vaunu- ja Em)opan Pikojunalh riön rur intolaeaunu
R 20t4.
Kuva: N. N. Forbes. elokuu 1952

3 KakkoslinianNunmennie pdtitepfsikilLirauu
23. Kauempana häanötlirör pentvat ut odoftavat
ruuh ka-aj an li ik e n ett,t.
Kura: N. N. Forbes. elakuu 1952

4 V@han Hämeentien nwnerctsa 52 siiaitsi muinoin
rutapuolen vaikko, ionkt edusta a t!övanuki
muutettuna tdenniköisesti tamu 5.

Kuva: N. N. Fofies, elokru 1952
5 yiiputildinen nitior&nu 5 Suomen tuuiruhtinds

kunnan aioilta. Viipurista eieraili palion vendbisd
aatelistod, ioten liniakilvissiikin oli renniti kolnante
na kielerui omen ia ruotsin ittlkeen. Tal$talla vii'
purin uusi 

^emdtalo. 
ioka valmistui vuoteen 1916

Kuva: w,fta postikonti
6 Tun/n si a e natkaaw raitioiuna 7 + 53 (?)Suo'

nen Pankin bihetty\,i d.

Kuva: tuntematott
7 Viiputiloisvaunu 7 tekii numetuhaan epdselva peni'

Kuva: tuntema,on
Taka. H RO a 3 I ( nyohennin H K L I 8 I, ykydlin nuseo'
kansi vau u) 17. 9. l94l klo I0.4 5 ,astawlnistunee a.

Huomio.a ka nattaa kiinnittad a!kupektisih aiolait'
tai\ti \ekn matkusumon kelloa
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PAÄTEPYSAKKI
koonnut A.HeIImon

I('hsto

29. 10.
Valnu 104 tuotiin k€ltavihreiinä H.lsin]iin. Senånväfnen
våunu 62 hinasi sen aåmupiiiviilE Koskcl$ra VåIilaån.

4. ll_
8635/58

IrlGkuussa alkoi Varhårn ilm€styä uutts k lustoa ja mat-
raskuun ålussa olivat kliytdiså 2-akselirct Volvo/Wtimat
8621--8635. Nårnii autot osååvat 

"diatår, 
€li pys:iklilfti voi-

dåår etuåkelio iLnajousipalk€ct tyhjc!€li, jotloin &lroon
nou$minen ja siitii poGtumincn hclpottuu. Kuljcttaja kiiyt-
tiiji iaitt€istoå t rpcen mukaån.

i1. I l.
8UOl97B

13- 1l
104 liikkc.llä omin voimin VH-KI'-VH.

Varhaån sijoitettuihin 600-, ?00- ja 8004.rjan åutoftin on
loppusyksystii alettu åscntaa ovenrvauspåinikkeita etuovien
vasemmalle puolelle ia rkuliettaj.n osåltoD takas€inån si-
lrrlln. Marraskuln lopulla nåkyi jo 300-såian .utojakin, jon
hin olijo åsennettu ttillai!€t påinikkeet.

H-2 (cx 341) on nyt harmaa ja ympäröity keltamuståIå vi"

noviivatamlla (vrt. H-t).

Tä$n€nnys RAITIOon 3-1986, siru 66 (kalusto):
r0.6.
Riisuttu vaunu 353 oli kyrketry ehjään våun unH-l,jokå
hinasi sen Koskelån hallialueele.

ialvituristissa (Suonen t ikuneuvot 4/ 1986) on Heikki
Inmelin lyhyt, mutta mielenkiintoinen kirjoitus Fridolf lta-
fael von Haartmånista (1839-1902). Kys€ilen h€rran ai-
kååisårrnoksiin nimittäin kuuluu Suomenmakuuvaunulii-
kete€n p€rustaminen, höyryleneliikent..n hadoittamincn
Pietårirsa, S€vastopolissa ja Niz ni-Novgorodilså (nyk. cor-
ki),seki s:ihköraitiotj€yhtiö viimeksimainitunå kaupungis-

17. ll.
Kalustoa IKsså annulla vånhinmåstt p:änji yhde[ii silrnå-
yk*llä, 261 191 8, 262 ILOK, 27 6 197 A, 3oI l 5a, 3 l4l9o.
Sö viihån myöhenrnin: S'IA 143112,934150.

2t.lt.
tu11A165
KH romuraide: 368, 374
KH umpiiuoli: 363

tI- IZ-
KII romunide: 368, 374
KE umpisuoli: 363 (hyUitty, mutta chjä)
KH vanhojå Valrnclt€ja inuil^ raitei z. 339, 356, 367, 31 l.
Onin voimin liikkcelii niihtyjä mårrsejouluhrlsa: 332,
335, 337, 33a, 342, 346, 352, 360, 36r, 365,

Vaunu 66 oli joulukuun ålussa keltavihElina liikent4csg.

Icltåvihrrät nivelvaunut joulukuun puoliviilisii: 59, 6 1, 62,
66, 104 (åinskin).

Raitiolitr&t

Måinittakoon, etUi kiäntymine! H,imeerticlti Toiselc lia-
jalle on liikenncmerkillä ki€Uetty. Merkin yhteydess:i ei ole
lievenliviä li*ikilpiä.

Autolinjåt

3. ll.
Edellisessli numerossa måinittuå Iinjaa 97T ei näy yhde3sä-

ki?in woroaikåtaulusse. Linja. siis liikeflnöid:än LOK1r
kaytösgi olevillå woroilh, jos liikennöidåiin olenkaån.

&n sijaan vuoroaikåtauluista liityi kåksi lifljaa, joits ei

mainit! missään:
3. I l. alettiin liikennöidå linjoja;

- gMuikeskus-Puotila. Linjåa liikennöidåän ruuhkå-ai-

koina ruuhkäsuuntåan. Linja on samå kuin €ntinen apu'
linjå 91 jå worotkin owt samåt-

- 92T DArhotien pys:ikki-NeulaPådonti€n pysrikktu. Vuo-

ro 681 åjåå Neulapadontien pysäkiltii klo 8JO reittiä
Myllypurontie-Myllymesrarintie Arhotien Pvsäkille, ior
så se on klo 8.36. Vuoro 769 åjaa rcitin påinvastoin Uo
14.15-14.21.
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Korjrus RAITIOon 3-1986, sim 65:
97 A/8, kohu B sama kuin A vsstapåiv:fiin, poil*als pitiä
oI.: - Kontulantie - IäNSIMÄ ENTIE - Aaneenetsijän-
tic -.

Autoliikcnteen worot halleittain I . I I . 86 (-3 l 5. 86)

V.kiov. Ruuhkav. Yhteensä

e0 7sl2 Q3) s9l0 (s9) 134 (132)
KO 4slt Q6' 7214 ('tO\ rt7 (tt6\
vKA 4713 (s4\ 84/lr (87) 131 041)

167 (173) 2ls (216) 382 (389) 
I

1512 = '{l.totul^1s,jolst 2 p.lkistiiån LOKi kjiytötså. Jot-
I t vuorot ovat lisäki osån aikaa LOKtr kiiytöslii

')vK 31. lO. 86 ,sti: vakioworot 54, ruuhlåworor 87.

11. 1986
Lhjan 94S Keinulaudåntien Dpååt€pysåkki, on siirGtty t r-
minaålista Kontulantåaren vaneen (noin 5 m). Kshden py-
gkkikatokscn suutuilta terminaalia kiiyttjti cnåå linja 95.

5.12.
Linjaa 40V Linia-autoascma-Pohjois-Hrågi liikennöitiin
viimeilcn karrån.

8. t2.
Linjm 4l r€itti iuuttui. Uusr reittiduu!: - Marmerhcimin-
ric - Nudnijän.nti€ - Met*iliinri€ - 0kantie -.

STA slkot liikennöidå linjaa 43 Linja-auto4semå - Kaltrcl-
miiki - Hakuninmaå. lnketuöintiåika on ma.pc n. 6-2 1

j.lz7-17.
Itcitti on safiiåi<uin 4l tr Pelimåinhtiellc,jostå cd.llccn: -
Kåneettitie - Sbittaiåntie - Ksrneltic - Vtnhålstentie -
Kanaeltic - Palokunn.ntic. Ftitcpysåkld on t rnmituuhm
asti Juoksu.haudatrtim rilreyksqs:i, josta se siEr€tliiitr Kuo-
pukscntien ristcylcsecd.
l. 1r. f986 piiiv'åty$å li4ålådase linian tunnus on 4lA,

Poikk€svåt

13. 10. (noin)
Liriån 6 Dpikl(univelen), kuljett4a hsv.ibi 4a6s.ån Hictå-

lrhdenkadul ja Kdevånkadun risteyks.srii olcvaal krårtee-

seen, ettå kisko oli kåtkennut. Vaunun j:ilkeen tuli rielit ni_

v€lvamu, joka ohitti vauriopaikan Ptrtioauton vrlvonnassa

edt lio varovasti.

Katkcåm& syynä oli kuluflinen jå on kuulunut huluj.,
ettii tåmå tapaus olisi ensimmäinen HK'l-r historiasså.

Kjskon vaihto doitetliin hetimmilen jå työdi tehtiin yö-
lii myöten. Tämä aiheuati 14 soittoa poliisille, joka kavi to-
teama$å tapahtuneen eiki puuttunut tilant€cseen. Kiskot
vaihdetnin koko kaaneen matkaltaja lini.6 hkenröi jon-
kin å'kaa Kirurgille.

24.10.
låhilinjr Oyn Keråvan suuntaån ajavåt kuljettåjåt liiityi-
våt AKTn busrilakkoon. Tämä låkko loppui 28. 10.

lrkakuun loppu: lisärunkojen kytkeninen ja inotus Kon-
tulassa aih€utti muutåmåfl metrojunån myöhäst}lnir€n. pa-
himmår myöh*tymislt olivåt yli viidcn minuutin luokkaå,

28. 10.
UnjåUa 71 us€ita nivclbuss€jå, syynå tierertin AI(TI lak-
ko. Linjan autot oyåt olleet tupaten t?i,rä åsnusta iltaån,
koska s€ on åino3 yhteys koillistcn csikaupunkien suuntåån.

17. ll.
åJ(Tn bussinkuljettaji€n lakko päåttyi klo 5. Liik€nteen
kiynnisuimincn vei pari pitiiåä.

6- 12.
nlrla linja 4 ja myöhcmmin 4N kåtintlvåt perintaisesti
K.uppatorile. Bussilinia4X ajoi vtilg Kauppatod-Karåja-
nokka.

Muuta

Kåupunginhalitus on p:iåttiily! vuokata Roihup€llosta
7OO0 mz tontin Pånekille bctoniåsemu paikåksi lO wo.
den ajaftsi. Tontti on metrorådrn ja Vad*totien vålii*i,
Asemakeåvcån s€ olr mcrkitty .autati€alueeksi ja sille on ol-
lut tarkoiUrs rakrntåå Roihupellon mctroasellla. Metroale-
man rakcnt miren on kuitcrki[ din epåvumaa, cflå psi-
kalle voidaan sijoilta{ bctoniås.m&

29. 10. (hevehtopiiivä)
Itiiteskuken läntis€n lippuh.llin pienisi:i automaåteistr laa
kertas€un ippujå-

15. 11.

Us€immat metron lippuartomaatit oa nruutettu slutunppu-
ja nyyviki.

30. tt.
Metron laiturikilvel on vsihdettu: l)Kflnppi, on nyt DKrmp-
piiDja Dlgkesku$ on rltåk skuksccn ja Konnrlarrl} tai
DKontulaanr.

1. lt.
Metron liityntiili[joila alkoi Davorihcst8D. Lippu näyt€ui:in
kuljettåjale vain plydettii.ssä.

J. rr. ([avarntopsrva,
Inikeskuksen metro.!.man tintis€n lippuhallin kåtonrajåsså
on kaksi aikåtaulumonitoria. Niisti näkyy posiriivis€rE teke
1inå kulussa olevet bussilinjat, määr?irpät, låhtölaiturit ja
-åjaa. L:ihtörrorosså ol€vi.n linjojcn kohdållå vilkkuu mus-
ta Piste.

Kåhte€n kotitieturiin penrstuva järjesl€lmå on n€ljän
kuukauden ko€käyiöi*i.

5. lt.
Nuon Voimr -lehd€n nrnoråtikka kie6i kolm$€n rE tiä
päiväsaikaån. Oh.jelmassa oli rnyö proosaa. Vaunu oli 28.
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t1. t2.
Hclsingin kåuPunknuunniltelulåutakunta hyväksyi Ruoho'

Iåhdenmetroas.man liPpuhallin asemåkaav'n luonnospcn'

Lippuhalista tul€€ kalsikcrroksinen Siihcn voidaån si
ioittåå myymälä' ja pslveludloja Linjå-tutotcrminaålia ja

ovsitkointialuetta ei rs€mal€ tule As€mån låh€Ue sijoite'

i; kuitenhn py5?ikkejä ja invaldi€n åutoPaikkoja'

Kåupunkisuunnitielulåutakuntå käsrtt€li myö Vuosaårel

metroradsn måhdollista rak€ntamistå'

Rata iaikuisi ttdkeskuks€n me tlos.semalta ltiväyliin srun'

teis€nå i; oainuu Kehii I n kohdilla maån allc Varhd inn'n'

lien/Keitåtnontien Paik-kedlå ratå alittaa ltiiväylän ja ottåå

slurursn Puotilaån, Puotilan ås€må on noitr Puotilan leikki'

nl.ien paikkeila, jonkå jiilkecn rarr nousec måån pinnallc jå

vlitlåå Vadiokylänlalden Vuosaaten sillån viercssä'

Råtajatkuu Vuotien viereUä s€n pohjoisPuole['' Rasti'

lån asema on låheUä leidntialu€tta. Ala'Vuosaårcn ålemå

on uudesså paikaliskeskukslssa' jokå rakeno€tsn Vuoti'n
ja Kalvikinti€ rirteyk€n koilispuoleUe. T&niin jiflkeer råta

oainuu sraan uurncniin Ylå'Vuosåd€n asema ofl bonvilla'

;rcntien paikkci!å. Rata hrlkee tunnelissa katk€aiti ot'

taen VuosaaFn PuistoPolun ålla.

Ede[å scldt€1tu vaihto€hlo - joka liene' todentåköi'

sir - iättiiä oois Keski'Vuosååren å'sqnan Asema sååtåisiin

aikaan. io! rata råketrn€ttarsiin bctonikuiluun Sdnalla kui-

ienjdn nthouluisi Vuo6aat€n kcsk.llä oleva puistoalue'

Jos rådån lakentårnisesta piätettiisiin wot€€n 190

rnenn.sså, olbi ratr valmis viimeisu:in 1995' Liik€ e kui'

tedsn käynnistyisi rakentådisd tåhdissa'

Ede[åiawssti kuvailtu !'atåosuus måksaisi noin 680 mil_

ioonåå nk. Pelkåstiitn Ala'Vuosaåreen rakennettavå rata

;aksåa noin 430 miljooflåå mk. Keski_Vuc'&€n åleman

ottqnin€n muksn nostaisi hinnan noin 760 miljooflaån

må*kaån.
Markustajiå aflioidåan vuonna 2000 kulkcwtr noin

40 OOO worokåud€sså.
Vielå on våta.rduttu jatkdnaån Iataa Ylä_Vuosad*tr

måhdolus€llc Vuosåaren satårnå_ålueeUe tei Melufinäkccn'

Tarnmikuun 1987 ålustå VR siirtry piiåkåupunkilrud€n Iå-
hiliikente.ssii avo.åhastuks€en. Uput tå.ksst.taan.junjsså
vain pistokokcinå ja lipunomillc rd kclpaåmaltomrllå lipul-
la mårkust.ville märkåistitån tärkastu$nakslr (1986 : I 10
mk) sekä ma*ån hinta.

Avorahastuksen piiliin kuulu€r kaikki paikalisjunåt vä-
lillä Hki-Ri/Md/Kln. Vaunuj€n €teisisså on kerta- ja sådå-

lippuj€n l€imaudåite. Jokais€r siihkörnoottonjunaykikön
yksi osasto on me*itty lipunmyyntipistecksi, jostå matLr$
taja voi ostaa normaalihintais€n kerlålipun rahaståjalta. Ve.
turijunissa on våstååvanlainen råhastho kahdesså vflnussa
juna! kohti.

kimauslaite leimaa tietokonepäåttecn kirjoittim€n laati-
mia lippuja, pahvilippuja sckå sårjdippuja. Lippuun leima-
tåan oikes aika viiden minuutir tårkkuudclla.

VRfl vyöhyketariffin rnukåiset kerta- ja sarjaliput ovat
voimasså leifiauksen kellonajåsta: 1-2 lyöhykertå I tunti,
3--4 vyöhykertå I 1/2 tuntiaja 5--6 lyöhykettå 2 tunna.

VRn H€lsingin as€m.lla olevåt lyöhykekenalippuj€n ntyn-
tiautomåatit kannåttaajältåå .åuhå!n ainakin, jos håluaå r.-
hansa vastineekli matkÄlipur. Kok€muksesta voi kerto., et-
ti vempcle kylå otta! råhas vaståån, muttå iskee sittetr la-
pun luukule ja palåuttåe Ehobtå vain 50 %.

!ITTTIUIU
l- 6. 57 ålkåår

rlcl.l.Il-lrtur.-ilos
rlltyll - VLtrllnaL -A.a..lraic - lrlntd.itraai.
J. n..&tr6.tl.tL - ToG

Ar*lt,ötvl Pyhåpåivirå
U:tl Trom- H:*i Tuom!-

drtylå rtnkylå
ato 5.nt t00 7.6
e55 ..0t 9_00 a.a
1 .tt 425 lo.0(l s.:.6
a.rn a.55 !1.00 10.15
4.2, 7.8 12.00 11.259-oo 4.00 13.00 r2.2t
lo,m t,t6 la.oo 1t.25
tzo L r.@ t5,o 1,t.26
r3.tb!- e,äL t!.(n 15.25
ld60l- tr.26l- l? r)0 ta.

. rr.35 L 1t.25 L la.oo lt.rt
l5.mL la.zt L rrm ta.^
lt,3r, L t5.mL ,0.oo lt.2lt
16.00 r5.2! L tr.o(t ,o.2!
16.35 !6,OOL XL0/J 2t.2a
t?-00 ta?s 2a,o0 tz.u
17.3t l?,m 2a,00 23.25
lt.oo 17_25
tt.35 lam
r0.@ le,2t
ao6 t9.25
2l.@ N2t
22.N 2l.E
23.N 22.25
21.$L 2:t.251,

ariotrit t.tlf,ENNE oY
Le9olånrie a, poh. ?27 307.

UUSI ATKAIAUIU
Srt Lulll I tla t6? stuq vom. uui .rltr'ulu K'llioF

PÖHJOIS.HÄAGA_AORICOLAN PUI5TO
Busdt kul!.v.t Jot !t El[ 4uuv.tt:

^'Hn!: 
l..btö P.lrob-Arrqs ldo 5'(F! {5 il l'oo-2rJo

;;i;:;i .iii;. E lil6t^ c.io-lo I0 l. 1.5-21'(l

ffTi,!hi'$."*i1*:, å:Jgfi i.1:tf :ä:f,E "*
SusdLltt : Foht ti-drtli. 12.0o-!g 3t'. ('tll'd' 12 2s-
r955.

&'dfr,r;,å8,
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Torbjörn HolIllqvi:ti Konålar s€udun historiikki
muisriinpanoii Konalana ja scn ynpåristös.ii menn.inä åi-

koha

'.KULKUY'}]TEYDET JA LNKENNE

Rantaråra Helsinki-Karjåå vdmistui l. syyskuuta 1903. Si-
tä enn€n oli rakenn€ttu osuus Turku-Kadaa, jokå oli val-

misnrnutjo wonna 1899. Ensimmåinel aikatåulu,jossa on
mainittu Pitiijånmäkj, on p:iivätty 16. ll. 1903. Vuosina
l92l-1925 aieniin linja-autoillå Pitiij:inmäelui llelsinkiin
ja Uik€nnöitsijöiden jouk$ta voidaan mainita Fredrik Ny.
qrist, HolSer Winqvist jå Emst Gärk]nan.

Eussilinjat kulkivat Pitijänmäen Epi cntisti Nurmijår-
ventieti (nyky:iän Kona.lantie) pitkin V.nhrnkartaron, Ve-
påalan, Viherlaakson ja Jupperin kyliio. Nårnii myöhcn'fiät
bussilinjat olivat alkuna H:imeenlq'lån liikenteele, jonka
nykyinen omiståja on iiik€nnöitsijänå wo.llra 1940 åloitta-
nut Joel Cårkman. Viosina 1945-1951 Ciirkman liikeflnöi
ainoaste Jupp€dn linjaa, kun muut linjåt siirtyivät Helsingin
Ma3!€utuliikenteelle. Vuonna 1952 osdvat liikennöitsi.iät
Laurila & Kivikoski osan Helsingin Maas€utuliikenteen lin-
joist." Liikennöitsijä Laudla myi linjdlsa wonna 1955 lii-
k€nnöitsijä Johan Nyströmill€. joka wo.oståån myi sen

Henry Ncrnldrderile lr'loma 1958. Uik€nnöitsijå Kvikoski
myi linjansa Nils Fallströmile. Nemlander myi linjenss lo-
kåhrussa 1977 ja Få[ström omansa maåliskuussa 1978 uu-
sile omiståjilc.

Nämä kaksi yksityistå bussiliniåå liikennöi!:it Konalån-
ja Vihdinti€U. Vuonna 1939 oli yksi bussilinja Pidijänmä.n
ja Kåuniaisten viililä.

Kun Pitiijänmäki ja Konala lnonna 1946 liitettiin Helsin-
gin kåupunkiin, oli kåupunSin.iä.jestettjivå linj!-aitoyhtey-
detkeskustaan. Helsingin kaupungin liikeiielåitoks.n
(HKL) cnsinmiiinen linja oli n:o 25, joka 4. marrådouta
1946 alkoi kulkea Arkadiasrå (Lesipolarsi) KååIelaån Pitä-

j:inmÄen kautta. T,imä linia lopetettiin vuonrla 1952 Piti-
jånmå€n linjåna"

Linja n:o 25 ajoi uutaa Vibdilticti pitkin Malminkadr-
roon vuodesta 1953 lfitien. Vuonna 1966 muutettiir tä-
miin linjan num.roki 45.

Linja no 26 alkoi liikemöidii 22. syyskuuta 1952 Erot-
tajalta Konrlårn. Piiåtepydil*i oli Vanhrn tl;im€enkyEn-
tien varrella, nykyisen Konalåntien kullnasså. Tarff kuun
l. påivänii 1966 n:o 25 muuaettiin num€roksi 39 jå päte-
pys:ikki siirreitiin Riihipellonrielle. Vuonna 1968 alkoi lid-
ja n:o 39V ajaå Hankasuonlielle. Vuonna 1976 linja muu-
tettiin numercksi 394. "

Liik.n .tiinllikih töirnh.iit! N:o ToltqiO

Aionopeus Låuttasåar€n sillalla
l-iik nn.rorrarlir ussvisrä Johrd.n n:iårårixtr Lou at@.d titlotlo tjrt-

racrsi rrrl,n,rlrt iatlitulti I.tri,ot.utl.Iti 2J lul Ti'r trrrtns..
eirr. crll silbn lu",',a5rxl!' rdl$si olcritn Iiikc'u$'.rkki.n vit,r.rr
nurlrixn d" ldrnrrrt:i/ !öh tan\ rlti (tt ntints i

8. ,. 5(r. f,nrk l.n:n (drrl,ir

Ote HKLi osåstopäiillikön P€ntti Såntahujun kirjoituk$s-
ta, joka julkaistiin TUKLi heflkilökuntrlehd€ssä )Kclta.ret)
nto 21t986:

)'Ehdotus turkulaisill€

Monessa ulkolaiseaia kåupungisså on viime ruosin. ot€ttu
käyttöön mencstykellisesti ns. huviajeiuraitiolinja, jossa

käytetiiän vånhojå raitiovaunuja. Periaatte€na on, ettli linjå
ajaå låuantai. jå sunnuntaipåivbin rnäädty[ä reitilä tun-
nin tåi kåhdcn tunrfn viitcin omalå r€itiläån huviå.ielua.

vaunussa on virioketarjoilua ja rnuuta viihdetu. Mahdoli-
s€sd matkan vanellå voi kåa€lla n;ihtivyyksiä. Vaunut on
shustettu viihteellisiksi ja våunu on myös ulkopuolelts maa-

låttu ja koristcltu huomiota heåttiivåksi. Suornen Turkuun
soveltuisi "historiallinen-huvittelutnja" erinomais€n hyvin
siten, €1å linja ajaisi Turun linnan ja luomiokirkon v:iliä.
Trmå cde ytt:iisi tietenkin, ettii Turussa kunnostettaisiin
vaflhoia raitiovåunuja kyseiseen tarkoituks€€n ja ettå reilille
alennettarriin rartiotiekiskot. Asiakkåita ci tåltii linjaltå var-

maan puuttuisi. Sc olisi eråånlainm vetonaula Tuarlle. To-
d€ttakoon, ctu ko. linjat muuålla ovet erittiin suosittuja ja
taloudellis€sti k€nnåttåviå.)

Niinpå nih! Tukekaerunc mekin t:iti ideaa, muttå mitsei
aratusta voisi Co ensi kcsiinä) toteuttae Helsingiseå. Veunut
ja rådåt ovet jo olenussa- Våi pidiisikö HKLi henkilöstö-
lehden >Liik€rnepeili) sivuilta ensin lukea turkulaistet
myönteinen nåkeDys askst " Sanålla he voisiiat myös ån-
tåa pontta nritiovaunumus€o! penrsiamis.lle. Helsinkiliiiset
nyhjäävåt påätöksenteosraån jaesittivåt toinen toiståan
nåurettavanpiå €hdotuksiå Töitlöjoskus tyhjenevier raitio-
vaunuhalien kjiyttötnkoituksiksi. on ainakin s€lv:iå, ettji
vanhin hå[i, eli niin sanottu uuÄi korjååmo, hiisi årltåå !ai-
tiovaunumuseon kiiyttdörl ja s?iilytyshslistå olisi varattava
osa tulevaksi låaj€nnusvår..ksi. Täysin viiårin on €sitti:i osåa-
kaån vaunuhalista ensisijaisesti taidemuseoiden kjiyttöötr.
Vuoden 1985 HclsinSir nuleoluettelotr mukaån tåiillä on jo
13 tåidemueotå ja 'kokoelnaå sekii tåid€håli ja -k€skus.

Ei enä li$å taulumuseoiia, jos se eståii kunnollien jå ai-
noalaatuisen raitiovaunumus€on penrstanised. Luulhlc€rn-
me Utnä on myös kaupunkilaisten hiljåben enefimislön
mielipide. Jos tåulum$cota taa!€n perusteUarn sanornalla,
ettii olisi niin paljon verastoituja tcokiå, jotkå pitiiisi låitta.
esile, kaupundekin kedyisi s:iåstöä, kun niiti: olbi jonkin
aikaå oslamana. Siri påitsi railiotiemus€ota varten vuosi-

kau.ia koottu osittain korvaamåton aheisto keräi pöM
nurkissa taysin laiminlyötyn i. Onko se kaupunginja ny-
kyisaen sekä tulcvi€n ikiipolvien etujen mukaistå? Varmasti
ei olel

RAtTtO4-1986 77



Luettelo Stiömbergin toimitta.nista aioneuvojen ihkökäytöBtå

A Prctotyypit

Mctojuna
Nrr.ljohdindrto
Niwljohdharro (w)
Slihtövltrri (w)
toMineuto (w)
Dics.kihköv.tud
NivEliohdinauto (w)
Johdindrto (w)
SäLkövoturi (w)
tohdinarto (w)

I S.davrlstiltlr

S:ihkr,Srma

Mctrojua (w)
Såh.követuri
Mwlrridovallru

Niv€ljohdindto (w)
Did.liiltköictud (w)
Dics.lsåbkttnootton-
varrnu (w)

C Ytictutyöspidoklct

Kotrsultointiropimus
(*)

oståjo

Metloviunun siihkö- U. S. Dcpartncnt of TfltsPottation (USA)

kjiytitn prototyyppi (w)

Mltrå Toimituri€

MetoYannrn dlhke
kiiytö{t koclata (w)

M6trovaunu (w)

Koosultointi.opimus

Niv€lråitiov.unu (w)

(w) = vaihtovirtakiyttö

Il€kin8in kåupungin rnetlotoimBto
Vcrkeh.sbetri.b. der Stådt Wintcltlut (CtD

Vertch$bctriebe dlr Stadl Wintcrthur (CID

Valtionrautatiet
Hclsingin kaupur4in liik€nnelåitos
Vsltionraul4tiet
fta s (Il)
En.rgomachcxpod (sU)
En.rgomachcxport (s(t)
llco,pl.n/Garctt (USA)

Valtioatautsti.t
Helsingin kaupungin metrotoimisto
Valtionreutatict
Hcbiflgin kfl pungh liikamclaitoi

V.*chrsb.trcibe der StedtC,itrt rrhur (CfD

Stetc Tråtllpon Aurhotity of
South Aultnli. (AUS)

Gsrr€tt ÄiR.!.&ch l,ldruft tuti[g Co. of
califomir in i960 (UsA)

U. S. Depdtrnent ofTrånsPortstion (USA)

Bey Atlr Råpid Tonsir Diltticl (BART)
(San Fråncisco, USA)

Hol€c (NL)

RET, Rott.rdrm (NL)

3
I
1

I
I
I
I
x
I
I

r91t-1972
1913
t917
1980
t979
1980
1981
t982
1985
1985

1968-1981
t971-tg8/'
197t-1984
1973-t975
1983-1967
l98l-1982
r985-1989
1986-1987

100

a
110
40
42
l0

20

1980

150

1983

1985

1984-1987

t979

1981-1985

7A

50
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HELSIT$IN RAITIO1EID€N IGRTALIPTI,I HIIIIAI

. Scuraav.ssa luett.lossa mairdtut kertslipun hinnat oo
koottu keskustao råitioti€linjoj€n tiedoistå. Nåir ollen csi.
kaupurkilinjojen, eli Munkkiniemcn, l{aå$n ja Kdqåår€n
raitioi€id€n erikoisnaksut on s€lwyd€n ruoksi jå&tty pois.
Nåillå rcit€ill! hinnat ovat eri aikoina pctustunc€t omiin tr&.
soitusjårjestelmiin. Yöliikcnt esså sdnoin kuin .diiii åjdr-
jakroina myös åmruisii on ooudelcttu joko korot ttu3 tai
alcnn.ttua tåksår. Kcskustln autolinjoilla o[ uscin nouila.
tettu myös laitioteiden hinto.iE ctilåis€r vyöhykc- j. scktori-
järjestelmåt ovat $rn€et aikeår sen, ctui pitkiiifletkairilla
csikdpunkilinjoi aonkjiyt tty toircdåisia t *rojrjopi k.s-
kusta-dueella måtkustettaess. Uusin yhteistå.iffi poisti kai-
kcnlåiscn hint.kirjavuuden. Tiimå s€ikka on helpocti haeåit-

tavissa lipun hinnan huimaåvåsta nousukiertedtå, koska
makslr on aivan såma matkustettå6sa raitiovaunulla yksi py.
s:ikinviili tai keskusosta n.s. liitosalu€iden tiftirajoil€. Ehkii-
pä nykyincn korkca kertalipun Nnt! såisi enenunän ymmär-
rysti jos €sitt€lyssii olisivat olleet cntn''tiishint.is.t liput.

A propos - wosill. 194? jr 1985 on muuao yhteiocn
pii.rc: lipun hinta on s3mr- Toisebccn mubtut€tan mieliin
v!o6i 1972, joloin 5 ma.kan j:iiinmurtajakolil*o ot ttiln
käyritötr. Tuoloin cpäiltiir\ etui lanni tuli käyttöön, jotta
metrcn lippu.utomaatqa vart€n olisi jokitr sopiva pikloraha
kertalipun ostoon. Kukaån ci kyllå tuota asiaa ottanut vsl€-
vasti, koskå vitoiFn oll melko iso ja awokas Iåhå. Nyt sc on
kuitenkin yhdcn pysåkinväin matklr arvoin€n. Viisitoista
wotla sitten sernan matkan teki sGpenniselii!

kiiyt&tä poi3t.ttiin 50 p:ö pienemöt koli.koi

(5o r)köytöstä poistettiin p€nnis.t kolikot

1887-Lr-26
1888-02,/03

. I890-12-Ir' l89t -06-21
m=Edi
l9l7-10-!2
L919-06-30
1920-02-18
L92!_L2_t2
1926_&_L6
l94tLt2-Or
1944-.O1_Ol
I946_0l_0l
L917-06-2.
It48-Ot-Ol
L919
1950-05-15
1952-O5-Or
I955_O3_Ot
I957-O,l-Ol.
1958-O5-O7
L962454L
1963
t 96t_o5_ol
1966-12-Or
1971.-05-Ol
I973-01-01.
L971-Oö4L
r975-O9-Ol
I9Z7-Ol-Or.
r978-01-ol
1980-ol-or
L98t_01_0I
r982-01-01
r983-01-0t
1981-Ol-0I
I985-01-0r
r986-01_ol

JR
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15 p pöötottiin kertoiåklun hintc
o.!iibu..iliikenn. olkoi
vöIioikoin€n h.vosfoitiovounuliikenn. olkoi
söiinnötlin€n hovo3toitiovo'r.uliikanne olkoi
söhkötoitiovounuliikenn. ol.koi

25p
3op
55p
75p

r..@ "*I.50 
'!k2.m nk

4.@ 
"'k5.@ 
"*I0.@ 
'ik

15 n*
20 n*
25 rk
30 ok
35 n*
1O "*10p
35p
15p
5op

I.00 mk

1.20 nk
1.70 i*
2-5O nk
3.00 mk

3.20 nk
3.50 mk

3.90 mk

1.20 *
4.60 dk
5.0O nk
5.50 n't

lohonu'rdilt',s I ftk = I p
yhi€istoliffi voineon

yhtåistotif f i uudist€ttuno voinoon
nykyi..n yhteistorif f i voirnqon
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T.RU{ RAITIOTEID€N KERTALIPT'{ HI}IIAT

I890-O5-O,+ 25p hevosroitiovounuliik€nn€olkoi
1890-05-12 15 p
1892-rG3r hevosroitj.ovounuliikenne loppoi
r$-r2-22 15p röhköroitiovo'rn'rliik€nneolkoi
I9l8 25 p
1919 50 p .nn€n &Io 8:25 p:ö
Lrb 75 p €nn.n klo 8,5O p:ä
1922-06-16 t.@ n* €nnen klo 9 50 p:ii
L932 .nn€n lrlo 8,5O p:ö
L932-O9-25 siirtoliput köyttöön
1937 oonoatenn'rs pois köytö3tö
194.! 1..50 "* enoen klo 8,1.@ mk:o
1945-O2-OI 2.00 'ik oo'nuolennus poi! köytöstä
I94&41-OI 3.m rk
L917-6- 5.@,*
1918-O2-Or 8.m *
1918-O5-15 10.00 mk

I950-12-OI 15 mk
r952-O5-Ol 20 

"*1956-0I-01 25 
'ikI957414L 30 l'lk

1958-tO-Ol 35 mk
1962-O641 10 d*
r9&-L241 5O p
I966-L24L 60 p
L97L44-LS 70 p
L972-lO.{.l söhköloitiovounulii.k.nne loppui

LnA6,.!6ö ihön riitnkö'pt N:o 12111950

Muutoksia' råitioåik.buluien ohieisiin
Koik hcikilokull'u &ebud.sr. @ ilD.ntyt .9åv.m!ott qllicn

.it.t.dui.n tnytön sbt.o j. lowdci on .,ctt! cpit.qi$li, he
tct.rlr !årcn påi?åki.!F N.o l0l nnåråyksiå kohdr. 6 La0!ålc!!a 3

!ird. .irå lrlat.ulq .i.! ar:t utoaihoio, rdit i pät.tttåk illi' ioilL on

n.rtitly ..li tulG .llå låhr6.j.r V:lnud tul.c liit tcdr!. rile!.d!.
!i.r.<s.€n eikat.ulum n.lkitlFi arkrnr, Låhtö.ik. snivltoin 06,

D.irri påålcny3it.illa, riiDt uvainm 3iitå .jarta, hilå klhs F:ttulta_
,icn v.ulan .oo!di!G.n ja riili roist@is.tL Tålå o. loud:rctt E

' 15.l0.lt50 ..n!irå {ta.n.
U.nlilöku,nr luonnollirr.r Dm.id.nr@n thhdotli3trmi3ckli frlutc.Åo

kohd.n 7 
'näiiråyl€ii 

jork. kGLev.t v.@un sr.9dri3r: Diir.pvtåkill€,
il<n. dri 3illoin kln l{onnolli3.n t.rDfrtr loimixrmincn tod€lL Ertii'
elliutn 3cn jä11.6, kun tiir.pytåkkiÄ .drlinö ditd.dlhrsr. on ohir.tru
.it.t.urun nlhåi*rti, .i.. hiuk.n tropcannin j. tult. Påit.pFåldllc
pr.i minuurria cn..n åikaFulutn Ddkirlrå dka

All.luctclluil!. linioill., joillå oåtl1 .d.lli*ra .ikal.ulupi're{å t.:_
t.r'ysåkill. on suhr.clli!.n lyhyt, r-da:! yl:ndainitui3l r.p.lksire td
jill..'l. kun toic,lri .d'lind albtzotupili. on ohitcrtu, h.nttcl å tllå'
n.iiitullr hvall.: linjatlå I $,!rGssa ti k,n.!n ntctrnr.n .ikrtaulupirr. trt.!,

,1, tl ,Hr
l Ht

r.(rltM.$
,6tt,Hi
,l2rlrV6t

lloulloin or i:r.Iaulujl rinr sorrrla*å.
1.10.1950. n,(k. 

^ 
/ian Cdrh.n

,R
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TURLhI RAITIOTIELINJAT

S.ur.åvilla siiuilå esitirnme Turun raitioteidcn lyhyen linjahistoriikin. Olemme låatinect .iokaisestå ctilåiscsra Iinjatilant€esta
omgl Flkistetyn linjakad&, joila onkin silt n kergnyt puolcntoiståkymmenå. VanhimPim karttojfl vicr6s:i måhilaan
lryscisten linjojcn cittikedut ja vuodestr 1932, jolloin linianurncrot otettiin kiiyttöön, r.ittikadut lu€tella..n linjskohtåisesti
artiklclin loppuosa3så,

Spånågr Ab i Åbo 4.5. 1890-31. 10, 1892

Elckticitiriwc* Äbo AC, Bcrliiri 22. 12. l9OA-14.4. l9l9
- sakelair€a omsisuuden takavarikol aikåna 18.8. l9l4-15.6. 1918 nimclå Tunrtr s:ihkitlaitos

Tulun Kåupungin Siihkölaitos 15.4. 1919--4.6. 1930

TU.u Kaupungin Raitiotielaito! 5.6. L93O-31.12. 1949

Tu.un KaupunSin Liik€nn€laitos 1. l. 1950-1. 10. 1972

- kuului w. 193 l- 1972 alaosåstona I\rrun KåupunEin Tcknillisiin htoksiin

rf,RUN
KT.T .ATIIVN€I{ RAITIOTIEIqRTTA

Ptti

motkolj.pui!so köytetyt Lyh.nte€t:

Erk Eelikinkotv
Itk ltöin.n Pitkökots

Plo Pohjolo

Rk Rotopihonkotu

Uk Uudenmd.6kotu
Y-Hk Yliopistonkotu-Uqmolistonkotu
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4. 5. 1.890-31. ro. 1892

NNUN MT'TOI€IDEN LINJ'I{ISTORIII(I

rG\OSRAITIOTIE

,1. 5.I8t0 "Linno-l-innonkotu-Ylö3itto .Ii Tuonioki.kkosilto',-
!yk5y 1890 linjoo pid.hn.tti:n Too"'iokilkkosiuolto s.n yli

Akotdniontololt..
31.10.1892 rinja lop.t.ttiiri.
sÄHK(hÄITIoTIE

2..I2.IW "Ki.Etolinio"
P'ri.tokotu/Lin'lonkotl,-puistokotu{anti,n€n Lin jokotu
;li Rotopihonkotu-fluaoLi.tonkotu-V6nöjön Xirt*orotu

eli, Yli opistonkotu-^uro( n ) kstu-At es to oli Auransi.t-
to-Iso tlih€€nkotu .li Hiheenkatu-poltikotu .li 

^k6t._nionkotu-Nikolqintori 6ti Tuondokilkkotori-ylölilto
.Ii Tuonioki.rkko3ilto-Aninkoistenkotu-E6rikinkotu-
Kouppidskotu-Linnontoru-( Puistokotu/Linnonkdtu).
"Sotonolinjo"
Puistokot'/Linnonkotu-Linmnkotu-Linnontie-(onovonielni.

8. 2.1909 yhdist€ttiin ki.rto- jo loto"totinjot: edeuaminitet
reitit yhtånö ojono. Joko toin€n voirni, jöi Li.nnonka_
duUo V€iltömöntorill.. jo joko toinen jotkoi p€riue
Konovo.iem..t.l.€.

24. 9.1932 lop.tettiin linjo.

Elikoi!io linjoj6:
SotonEsto iltol.oivojen soov!ttso koskikoupunsitle.
As€tr'olto j.ltoivnilto keskrkoupungi lIe.
C!ichron-VuIcdn teLokoilto/telokoiIle,,koukovou.uvuoroio,, .sikou-
pqng€isto - eivöt pysöhtyneet k€skustor5o.
Linjo a: jo3tokin johonkin ?
V'ronno 1934 o6u.isin ylinööröine. linio ftnki-Kcnovonieni.

h€vosroitioti€ 1435 'Irn

spgr"dss ab i Ebo

Linnelinnonkotu-YIö!ilto €li
Tumiokilkko!iIto-Nikoltintoti
eli Tuoniokilkkoto!i-Portikotu
€Ii Akot€nionkotu

82
.i:,r

RAtTtO 4-1986



22.12.t98-7 -2-1909

8 .2. 1909-21.9 .L932

3öhköloitioti. 1000 .lr
€lektricitötsverk lbo AC, Selliini

ki€rtolinjo: Puistokatu-Löntin€n Linjo-
Fäii-ili-Fitopihonkot'i-HitmoIi!tonkotu-
V€nöjön Kilkkokot! .Ii YJiopistonkot'J-
A!rokot'J-^1o3iIto oIi A',ronsilto-Iso
lliircenkotu .li HöE.nkatu-Po!tikotu €Ii
Akot€nionkoiu-Nikolointod oli Tuonio-
kitkkotori-Ylö3i.lto eli Tuooio&irkkosilto-
Aninkoistenkotu{elik j.nkot!-Kouppioskotu-
Linnonkotv-(P!istokotu) io pöinvostoin
::l:$il. j:, Lj nno.kotu-Li nnontie-Konovo-

söhköroitiotio Lm nrn

Elokt!icitötsv.!k lbo ÅG. Berliini
(-14,4.1919 saokko)

Suoinen Suuri.i/htinoon nää!öaffin sok-
soloisen o'*isuud€.. tokovorikoinni.
oikono roitiotiet töönin hoUinnossc
18.8.1914-15. 6. I9l8 nimeuö ,,Turu;
Söhköloitos"

Tulun Koupungin Söhköloitos
( 15.4.1919-4.6.1930)

Tulun Ko'rpungin Tekn tlliset Loit;kset
Tq!u. fiqupungin Roitiotiet
( 5.6.1930- )

RA|TtO 4-19A6 g3
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23 .9 . t932-L5 .1L.L932

f..J
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ll.s. 1933- ,9.1933

. 9 . 1933-15. 9. r93,(

RArTto 4-1986
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16.9.1931- .1938

- 1938- 1,1- 9 - r9,()

86
f..J
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15. 9. 1940-14. lt. 1949

15. Ll,. ].94t-30. 1r - t950

T'rrun Koupungin Roitiotielbito!
( -31 . 12. 1949 )

Tulun Koupungin Liikenneloitor
( r. r. 1950- )

RATTtO 4-1986
f.)
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l. 12. 1950-30.4. (t.i 14.4.) lg5r

l. 5. (tåi t5.4.) r95l-5.rr. 1956
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6. rr. 1956-r r.3. 1967

L2.3.1967-21 .1.197L
25.1-L'L-1L.5 .L972
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r -6 - r972-r. to . 1972

LTNJA I VIHREÄ

25. 9,L932 "Aninkoist.ntuLli-Kcnovoni.{d.
Aninkoi3t€ntuUi-Aninkoi.tenkotu-Tu( u )r€porinkotu-
Eroh€nkotu-fi oorionkatu-Kouppioskotu-Yliopi.tonkotu-
Autokdt'r-Linnonlot'å.Linnontie-Konovoni!'ri.

- Toi..3!o luunnessa: -l'locriohkotu-Aninkoist.nkotu-.
16.II.1932'rPohjolc-Xonovoniorni"

Iinio. iotk.ttiin:
-(Aninkoist€nkotv)-Roi!ionliIto .Ii Rouni!tul,onsilto-
Sotokunnonti.-Röntahö€nkotu-BiInltkinkotu-Pyhön Yr-
jänön Auk.o .li Yljönöno'rkio-pyhön Ytjönönkoiu €li
Yrjönänk tu- ( Sotokunnonti. ) .

1.12..I95O reittimuutos; -(Linnonk tu)-P,Jistokotu{etikinkotu-
(Kovppiolkotu)-.

|'.!'lfSlx"r:.tt.iolohostuskoksilu uosilr.o Karion vounuiu.o.

tl. 3.1967 lopetettiin linjo.

SähkörÅitioticn ålusrå (22. 12. 1908) moottotiv.unuj.n kulj.ttåjat myös .ahåstivat. Vain p.rävaunuhr (vuodestå 19 19
kuusi kappaletta) oli nhastrja.
6. I l. 1932 otettiin rahsrtåjrt prlvelukseen linjal. l-
I . l. 1933 j,ilkeen rahåstajat kaikiua linjoill4 poletit .iåivåt pois käytöstä ja korvattiin lipui a.
15. 8- 196l otettiin TKL:n buss€iss. käyttöön €nglantilafi€t Solomatic-lipurja aloiteniin yhdydiikcnnc Turun Linja-autoi.
liiain Osluskunta i.l:n (TLO) kanssa.

J"'t
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LINJA 2 GLTAII€N

25. 9. 1932 "Pui.tokoru-Niimentulli.
Puistokot'/Linnonkotu_puistokatu-Rotopihonkotu_ltrho_
Listonkctu-yliopi3tonkotu_Aurokotu_Au;onsilto_+iiinean_
kotu-Häm.ent!IU..

- ]?13 Routati€oseftn',koukkous,.Rotcpihankod,jl.topoistettijn.
16. 9. L934 "Puistokotu-Numcnmöki', Iinjoo jotkattiii:

-(Hö'i..nkotu)+äme€nti.€-vonho dneenti€_(6r jok! jo -rom-
mentie €li Tohnitie_(vonho Höftsenti€).

1936 Höreenti€llö uusi roqtqti€n ylityssiito kövttiröd id.tinjo poi3 tiropöisoltö puu"irr"ito *r.tr .år"."Li;,_
eelto.

1938 .{Vonbo Hiineenti€)_Kotinö.nti€ eli Kotiröenkotu koldo_loid€. Korjoku jon_Tomitien .ilmukko pois kAytosta.15. 9. 1.910 "Nunh.ndki-St8toffiinkotu,,

-Iinjo 3 yhdistettiin tinjoon 2 jo uusi. !€itti:
Num€nnöki-Vonho Hiineenti€+ömeentie_fl ö,n€enkotu-Aulor,-
!ilto-Aurokotu-yliopistonkot,r_Hunoli stonr."t"_n"t".ii""_
kot'r-Puistokot,,-r{ottinsirto_fi drtinkotu-st&**.iIi,_
Itöinen pitkäkctu_U,doftnoonkotu-ruooioki,*.iiri"_i";"_
k6ist!nkot,J_€erikinkot,,_aurokotu_Linnonkotu_i;;;;t;;i;t,,_
(Errikinkotu). Toise!30 suunno!.o: _Itilin.n piti;kot,J_
Ku.inkoonkotu-}tortinkotu-.

j.9a8 Lin jo 
"'oinitaon 73:k.i; 2-kilvit Iö,,Nu,me,,nöki.-+.tortin_

-- silto',jo3-kilvi.Uö',l,toltinkotu-Aurokoru
15.1.1..1949 leitti.'ruutos: -(Han€enkotu)-uud€n,,oi,rit,_i"",i.r:,tr._

! ilto-Aninkoi!lenkotu-E!!ikinkotu_(Hu,,oIistonk6tu i_.t., 5. I951 "Nu'nnen"'öki-St3.l.o!ni..kot,r,,
linjo jo€ttiin linjoiksi 2 jo 3. Linion 2 uuli !€i.tti:
N'Jnnen'dki-V6nho HiinEenti..-Hinn€enti€-Hö,,.enkoru_Uude;_
moonkotu-l'dnioki rkko!ilto_Aninkoistenkotu_E.!iki"k;;"_
PJi!tokot'J-+torti.hsilto-l,ta!tinkeiu_StSIon i.nkotu_Kunin:
koonkoto- ( lto'tintot,, ) .

6. 11..1956 "N'J.nen''löki-Korppo.roisiaki" linjoo iott.ttiin:
- (l.to!tinkotv 

) -StEIo!,ninko tu_Korppoloi smöki .3I. 5.L972 lop.t.ttiin linjo.

JR
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LIN.A 3 SINIITEN

1932 Kohden viikon kokeilu: Ai,rokotu/Linnonkotu-Linncnkotu_
Kauppio3kot!-Ee!ikinkot'r-Aninkoi!tenkotu-Tuomiokirkko-
:il.to-Akotenionkotu.

11. 8.1933 "Kouppotori eli Alrokot!-St3lominkotu,.
( Eerikinkot'i)-Aulokotu-Linhonkotu-(ovppioskotu-Ee!ikin-
kot'J-Aninkoistenkot!-Tuomiokilkko3iItc-Usdelnnoonkotu/
Itöin€n Pitkökot(

9.19$ Iinjoo jotk.ttiin: -Itöinen pirkökotu-Kuni.koonkotionon-
ko tu-l4o'ti nkotu-slS lominkotq- ( I töin€n Pitkökotu).

15. 9.1940 yhdiltettiin li.njoon 2.
1948 ks Linio 2.

L. 5.I95l "Kouppoto!i-R6utorieosono-Itöin€n pitkökotv,,
Eerikinkotu-Aninkoi. renkotu-Tuomioki.kko6il to-Uridendoon-
kotu-Itöj.nen Pitkökotu-Kvninkoonkotv-( toisesso suunnosco
Stä.lo!ninkotu)-f1o!tinkotu-fi o!rin3ilto-puistokotu-Rotopi_
honkqtu-H!'tlolistonkotu-(Ee!ikinkotu).

24. 4-1971 lopGtettij.n li.jon sisökehö 3(A).
I.10.1972 lopetettiin linto. ulkokehö 3(B) ke]lo 23.30.

9t



VIIPURIN KUMULATIIVINEN LINJAKARTTA

Li'{tn Linj& Reittiktdut (€.i nuodoirssån) wonn' 1935

1 punaincn Kannåk€ntie/Rrstimäcnkåtu - Maåntie Pietariin €li Kdmak!€nric - Pietarhkatu cli KåruEksenkatu -
Repolmkatu - Aleklsntcdt*åtu €li Karjalånkatu eli Mann€rheiddnkatu - Torkkelinkåtu - Pohjoiwali

(kåtu) - Katari(i)nånlatu Gli Linnånkåtu - Torikatu - To'kkelinkåtu - '

2 vihrcn papularkåtu - Rautatic(d)katu - Aleksant€rinkåtu eli Karialenl.tu eli M nerh€iminkåtu - Torkkelin'

B-tu - vaasankstu - Kålad(ilrånk.tu eli Unnankatu - Måantie Koivistolle cli Koivistonkatu -
Suu(i)kao -ValtakÄtu - Valtåkatu/Koulumestadnkatu

3 sininen Mariankåtu/pålotori - Maiankstu - Mikonkatu - Pyhän A ankatu eli Ännankatu eli Siikaniemenkatu

- Turunsilta eli Linnarrltå

H,utaideAleksanrerikatu.liKrdalsnkatueliMånnerieimikafu-Potrtuk.nkattjeliTehtåånkatu

vuonna 1937 linjat 1 ja 2 yhdistcttii! Rjliimiicn ja Kelkkåkn vitlilå (ålcvatkådule |akelltlcttus nid.tt. pitkin.

VIIPURIN RAITIOTIELINJAT

2a.9.l9l2- I Papula-Linlatlsiltå '
l.l?'.lgl2t 2 Fautrti.ås.ma-Kolikkoinm:iki

3 Linnrisiltå-Neitsftemi

1922 I Ristimiiki-Lintralsilt
2 PePula-Kolikkoirtrfiki
3 Linnaffilta-NeitsYtniqrf

1926 -l Ristimiiki-Linnrnsilta
2 P.Pdr-Kolik*oiftråki-T'likkala
3 l-itnånsilta-Nei8,'tdi'mi

1927 I R3tnrtiki-Limansihå
2 PaPule-Kolikkoinmiiki-Talikkah-Kelklala
3 Lituunsiltå-Ncirqftdcni

23.10- lg37 l+2 PaPula-Kolikkointråki-Talikkålå-K€lktåle-Ristimiiki-Limånsi1tr'!
3 Linnansilta-NeitsYtaiemi

23- 12. lg3g Suomalåistcn hoitoi liikcnne loPctettiitr

l. s. tsa:-ts.e. tsa4 suomalåisrt hoitivrtiåIeen lirkenn'ttä

lgSl Venåliiisten hoirama liikenne lopet€ttiin

I Uikcnnöinti aloitettiin asteittain tånå aikånå.
r p"pri"-n .".au l" n"timäki-papulå: vih.ät kyttit; Ristimäki-Linnansilia-Ristftiåki: punabct kvldr'

92
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Neitsytniemi

Linnqnsiltq

V I I P UR I

Populo

/9

@
ikkoinm

RATTTO |SSN 0356-544b

Kunåntåi. Suomen Rairiorie!.urå ry

P.inop.ikkå H€ra, H€lsinki 1986
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