
7
ll

t98
IT

1

rssN 0356-5440





x
>+
SUOMEN

PL 234
sF-0053't HELSINK|

54 48-3

(OP Hki-Alsksi 103l6G1OO3977

RAITIOTI€SEURA ry

la 1.1972

RAITIO ISSN Cx156-5rlrm I 1. vuoiikertå

pååtoimittsiå

toimitu.lihts.ri

uutinoimituri.
åikrtåulutolmittåia

Kunsftli!

l.mo L€ppån€n 90-7310 271 {t)
90€95 793 lkl

Jorm6 Råuhalå 90.707 29', lt)
so.s73 5836 (k)

Ano H.llmån 90.?1 066 (k)

Jårmo Okan.n

Suomen Ra itioti6s€urr ry

He'å, H€lsinki 1987
plh€€niohlåiå

3ihtlsri
råhastonhoitåia
årkinonhoitåja
jås€n

Psrtti L6inomåki

Emio Virt6

Arkistoa korkevåt tiedustelur ia låinausaiiat hoit a.rkinon-
hoitåia, puhelin iltaisin 90-321 066

50 mk 20-59 -wotiast
40 mk muul ikiiryhmåt sekå psrh€sni&€net

500 mk kannatusi&6not

Jåionkortti oikouttaa ilmaisiin matkoihin Rr,otsin, Tänskan
jå eräiclon muidsn måid€n l?itioti€r€uroien omiitamilla mu-
leoraitioteillä. Konii esitetiivå lippuluukulla.

Kdkuskaduka, A leksd,ennkadw jt Kaiw kadn tdliltd,
l4kl@uteftiin Anjaniketue 22. 8. 1935, jo oin uusi reitti Koi-
vokttua pitkin Heikinkndtle (nyk Maruerheimintie) aeat-
tin. Kuvamm. on Keshskadun Aleksin g/oletsests piid,std
mutatieasen an kelloao in suutaet iimeisinji liikennöinti-
aikoina eloldtutsa 1 935. Euonatlaa linia T pikkutuotsalai-
sessa ieui Ltiy tetry alkupeniinen lyf raimitit.

1-3: Kuvia linjojen 5 tekt 5A ia 58 Etu-Töölön rcittika-
duilta. Entitu aiinen tuii|yntii on Arkadiot- ia Netvan-
dein ktfilien kulrtot ksesta edintulseo n kohdiltd,
teuuta Nen'andainktdulta Dapa nfudun taiheil.
ta lit iimeinen Muteoleadukd Oksorenkadun tisieyk-
sestd, jossr loittonevan viunun edessi obva wloisz
poikkikatu on Runeberyinkat& TAmn kuva on 3hlu-
eulaa ia k4kn aikabempn 26lueun puoliv,iiltn tienoil-
ta. Ensimn iinen linia, iokÅ kiiytti ninitd rcittejii, oli

'Arladiankztu - Kirurci' (avattiin I. 10. 1924).

Toimitus pahoittelee kuvien tummuutta, jokå johtuu toimi-
tuk$ata riippumattomisiå sybu.

llm6tyy n.liåni vuod65!..

RAITIO on påikallisliiklnnohsrr.n ji6n siiou$mäton tiel
t.€llinen aikakåu.julkåisu.

Otrmme jatkuv€ni vådåån iulkåinåv.ksi trrkoitenui. ånik-
ksl€itå ia kuvia. Avunuksat pyydetåån låhettåmåän poni-
o3Oitteas€€mma tåi niia€ voi lopia toimitu$iht€.rin kanila.
Uuti luonto iaat avunukset voi ilmoittaa myös suorasn uuti3-
toiminaialle.

Julkekuun kkjoinåvien henkilökohtåiset nåksmykr€t €ivåt
våltråmältå ole yht€nev iå toimituk.en ja yhdistyks€n kannån

llmoit$hinnat pyydodiessä toimituks€lta.

Lehti j.ståån jå.enillå makirttomrnå jåsanlohtenå.

@ COPYRIGHT Suomsn Råitioties€urå ry 1987
Tämån julkaisun tai sen osan iälj€ntåmin6n, monistaminsn

ia leviftiiminsn mekaanissrti, valokopioimalla tai sähköis.s-
ti ilmån roimituk$n ja kirjoittåjen tåi kuvaåjan lirp8a kielle-
täåntekijånoik€r'ksistå annstun låin {404/1961) noialla.

Aikåiiofimin ilmeltyneid BAlTlOita on vielå sååt.v.nå.
Tåyd6nnå nyt kokoelmiå3i.

1978: 1,4
'19791 1,2,3.4
1980: 1.2, 3
1981t 1 ,2, 3. 4
198211,2
1983: 4
1984: 1. 3,4
194* 1,2,3,4

Tllaukset SRS:n portiliiriotilin kåutt.; hinta 5 mk numerol-
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llt$IoRtÄlt LE[Dt[Til
I{iekkalaistcn kulkuneuvot

Viipurin klupuDgist k tsottun2 or HickL mcrctr r..k r..
Suomcovcdcn lcitti ctoittz. timin k upunginos& vuhrst
Viipurista. Tärli cfoitr.va vcaistö, iokr. ci kzikkin . t lvin iäty-
ol,t kulkukdpoiscksi, on dkoine.n rscttaout h].v .ir&in suutit
pulmie sutoaitclacsse crahdollisimmro suolrå j. lyhFtå kulku-
yhtc!.rid kcskikrpugia ja Hich krupunginos.n wllitlc, Eti-
koiscn tårkcåtä oszr tåmi lrysyEF nåytrcli h.ickk&istcd iol(.-
pliväiscssä clånf*{ sca vuoksi, kud hcidåa toimipeik-kense oli-
vat kcskikrupungil2, iotcn hc iouruir,"åt kulkcmåtr tåti v?iliä
våhintään k.l(si kcltaa ioh pävä Varhaiscmpitr. aikoinz, jol-
loin Hick ss. ci ouut minkäåahistz katuval^istust , ol.i niimä tyat-
matk2t kulictt syksyisr.o ja telvisin pimciissä. Nänlä rnatkat
oli rchtävä 

'apostolitr 
kryriiD kåFtåc'r, kosta mtuåän aåihin m4-

koihin sovcltuvia kdktacuvoir ci olut käytcttäviinä
Piiätic, jot myötca voitiid kulkce eioocuvoillaki4 kiivi

kaupungistr Hic&kaan Viipurio linreo ohi Turuosilt . llyötcd,
iookl sillrn nimi lgzo-luvullz muutcttiia Lind.rsillåksi. Silldte
iatkui tic cdcllcco ioko Neitsytnicmcn tidä taikka r.k. H.minrn-
ponin kautta vdlifl ditsc, iola viimcrnåinicu tic oli hiukzn ly-
hvempi. Kumpikin niiistä tcisiä muodostui uscimmillc ticn-
kä!'ttäjisti kicnoti.ksi. Oli löydcttiivä suorcdrpi tie, jota air*io
ialankulkii.t voiv.t käyftåj! Kysyml's ratkaisain kaupuagin-
!'iranomaisten toimGta jo yiimc vuosisedalla iäricstämällä vcne-
k),)'ditl's. Sout iet ofti toimccnsa k2upungin nnistraani, joka vah-
visti myöskin taksat nällc soutaiillc sckä t^.kasti ie h',väksr.i
käf'ttijön hcidän vcnccnsil NämÄ soutajat je hcidän kulkuncu-
vons. olivat siis pika-afurcihin ia hcidän kulkuncuvoihinsa ver-
flnavir, je nimitcttiin hcitä scn vuoksi kansanomaiscsti rpcrc-
vossikoiksiD. Nämi oliv3t vlcisön pelvclukscssa kaikkine vuoro-
keudcn dloinå, Tic tÄllc vcnclaitulillc closi kaupunkiin joht -
v15ta päti6rä auati.tr elikävtäyällä, iosta sc eluksi radan sivua
kulkien johti lopuksi cnt. lionoitusduccn klutå vcnennrrar.
Tämä tic oli huomattevasti suorcmpi kuin Linnansilbn kautte
kulkeva dc. Tällä vcncticlläkin oli kuitcnkin omer haitt nså.
Vcncmics saattoi rentarn tultacsse olh vrsturznnalla, ia cnncn-
kuin sc siclli salpui kyydinlckoor! ssttoi mitkeln kulur eiha
niir pdion, cttä kyvdiaäyä ci chrinytkåån .ioissl märäpdkkånså.
Sitåpaitsi iäti ri€tå voitiin k:ycää v.in lvovcdctt aikana. Lisäksi
soutup2lkka oli m2kscttai.1 V^ikkt sc ci ollutkr.n suuri, runtui
sckin .:situvam lisämcnon vähÄr,.arrist€ll matkamicsted kukkt-

Jo Itgo-luvulb Viipurin Höy.'Tcflc Oy:n toimcstl .ikcn-
rcttiin Elviticksi rlimän s.lmcn yli kulku2 v.rtcn vcdcn varan
lautt2silta. ioh vcdcnnn sdmcn yli syksyisin leiveliikcflrccn pä-
qltrvä j4 poistcftiin siitä kcväisin iäidcn tåhdcttyä. Silhn yli
kulkiioilt2 veloitdtiii käyttöm.ksu, jok2 duksi oli r p.nni il
mvöhcmmio 2,, pcnniå käyftöhcftrlt2" Scn iälkccn kun cnsim-
mäncn må.ilmrnsota .nsi kcrran pilzsi r:hemmc nvon, kohosi
kitttörnaksu I pcnniksi kustakin m.tk4tr. Kud sillan nkcn-
nuttair-vhriö lopcfti roiminens. worul. r9r8; otti k.upunki
tämÄn sillen hoitoonsa. Klupunki kunnosti sillan i. kentoi siltå-
mzksun dna siihcn saekka, kunncs Hickk. kunnallishdlindolli-
scsti liitcttiin k^upunkiio, jolloin kzupunki poisti silomeksun.
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Sca lalkcco kurr Hictta oli k w'rnut vä&itikar Leupuagino{
iossr asui .tuåtlukuiacr vi6rit, cieåt näml ddlå lcrotut lii-
kc'urciärjc3tclf'r riittÄn {t q"ydyttämän iÄmÄn atuidniston lii-
kcrnctarpcitl. L.uttrsillrn r*cnnutt i., Viipurin Hötrl,vcnc O,v,
tuli avuksi iä!i6å'nållä lzivaliikcntccn krpungist Hickkarn iz
Pikiruukkiin- Scn doittemiseso kcnoo sraomr.lchti rllmadnclr
ioulukuun z päivån4 r87o ilmcsr.vnccasä numcrossaan: rKau-
pungh ir Hickrn väliå, rd$rå tähå{r asti on kulkcnut va.d tavd-
lisi. vcncitä, tulcc c'rsi k6åsti kulkcmzen picni hör4?lus, iok.
io on Varkaudcn ruukist rilartu.r Åin*in io vuonm 1877 tltmä
laivdiikcnnc oli ulotcttu Huusnicmccr asti, koskr h\rhtikuun 4
päivärd rs77 ilrncstynyr DÖstr. Finl.nd) k€!öo, cttä Huusnicmcr
nvintola on vuokamr kuopiolaiscllc r.vintoloitsiidlc, mainitcn
samdls, cttä såiän4öllincn höy44ri!.rlhicrs on täfjcstca:, ravifl-
iolm ja kaup'rngin vdiuc.

Viipuli.r Hövryvcnc Or:n toimcsn j:irjcsrctt!. hivzliikcru€
iftkui kaupungio ja Hicken välillä rina r.uotcctr rgrS s.kkz,
iolloin tämå !'htiö, kutcn cddlå on jo mainittu, lopctti toiminr.n5..

Kuo kvlällisct olivrt rottunce tckcm:iän kcsäisin k$puoki-
m.tk.,lsl höyrymrsiinalb tuffui hcistä iällc.n omiin i.lkoihin
turvautumincn sitäkin rask2ammalt.. Muttr mitci .rrk.ista
tämä v.ikc. liikcnncongclm:? Siinä nåI$i olcven kysrmystcn
kvsymln, jota pohdittiin i.tku sti nr4purciti tavatt css2. On-
ncksi oli mr.ssa io toisukymm€rrä !.uott. käteiotööo sovellcttu
vuonn. rgor \|oimr.n .stunut osuustoiminrdakj, ionk^ puinciss.
tapahtuvaa vhtcistoimint!.. oli harjoitertu monillz .loilll' ir Hic-
kassakin oli sr.tu io kok€musta tämänluonroiscsE om1an rpuu,
tu.2utuv:uita yhtcistoimirnrst" Täm4 ctupiiässä atoudcllisie
picnyrityksiä vzrtcn rarkoitettu yhteisroimintmuoto, nåyfti olc-
van sc vipusio, iohor dimitr ökclllcpulrnln ratkriscmiscksi oli
turveudutar.e" Ja vihdoin tchtiir sitä rrkoittev. åloitc.

E!änå kcsåiscnä iltzlr., t^rkcrnmin sånocn kcsäkuun 2 päivånä
r9r8, iolloir mra oli v.stl muuorna pävä sittcn rruhoinuout
kltkcrrn vclicasodelr pätyttyä, kokoontui muut:rnia k!'län
asukkita Plulovskin k2ns*oulullc sodan aihcuttemz liikennc-
pulmre pohtimeen. Herkinrcss. asiåå oltiin },htä micltä siitå,
cttä on turvNdutqva ornaan .puun ja pclustcttlva ].hq'rnä, ioka
ryhtn' hrjoinarnean laivaliikcooctdi. E!åät kokoukscn osan-
oft.iistr olivzt siti .nicltä, cttä on pclustettav. osakcyhtiö åtä
ta(koitustz veftcr. Osuuskuntarnuodolla oli kuitcokin la{cmpi
karnatus. Tuloksenå kävd{stä vilkkaastr keskustclusta oli, että
pcrustcttiin Osuuskunte Liikeapu r.1., jonka tarkoitus märi-
(eltih säännöissä seuraavrsti :

Dosuuskunnen toimintl-ala on mahdollisirnman halv& je
muk van kulku{hteldeo dkansaemincn Viipurig kaupungio ja
tr{onlcpoon alucen vålille sckå mvöskin niidcn ulkopuolcllc.
Tässå trrkoiflrkscssa osuuskunta hankkii höyn- y.m. v€ncitä sckä
liikcnncvälincitå. '

Viipurin läänidallitus hyväksr.i osuuskunoaa såånnöt trm-
mikuun 19 päidinä r9r9 jz osuuskunta merkiniir keupperekisrc-
riin helmikuun 17 pävänÄ r9zo. Näin otvlr osuuskuflnan pcrus-
amistoimituks€t tullcct loppuun suoritctuiksi, ia rämä hiekk^-
histcn uusi (hwmä voi aloittaa toimifltånsl.

Valittu haltitus ryhni roimenpit€isiin tiikcmcvälincidcn hånk-
kimiscksi. Ensimmiiincn hiva ostcttiin insinööri Forseililtl
Lrppcenrannasta. Tämä låiv1 oli cntisiä Viipurin Hö\.!lT€ne

RAITtO 2-1987 31



Ot:o: hivoiq picni koolteen, tiler oli vdr 4+-to m.tkustaidlc.
biv:n nimi oli Sihkii' j. oli s.fl kaupFhirt :t.@ mar*lsa-
L.iv.o tultr. osuuskunnen omistuksccn, rruutcttiin scn nimcksi
Hicklz I- Leiv"r oli vfiltåin hrrdå, ia oli siinå !,ksisililtcincn
kuiv.höyrykooc i. pvstv hövrykettila, ionk. tulip€sån m.htuivrr
vrin l!,h.vct halot-

Leiva&eupan r.hoittrmiscksi .ntoi iohEi., N.rsrnin osuus-
Lulnnellc tervittevzo hinrn. Pi.n tirn:n irlkccn otttiin Viiputin
Suom.labcat sÄåstöp.nkist. ry-ooo mckaa suunrinca lein:'
io[. 1åmä vålidt.incn hina mekscniio. P.nl&il^in.n t.kasi\ar
paikkrtunn2n monicn muid.r*in picatcn FftFtcn tukii.t qv
SatcLioh{rr H.ckm.n, Häkli & kllukka, F. Scrgcicfin poiet

lr keuppancuvos E- V. Sdlgrcn.
Näin oli osuuskunta tullut leivrn ornisEi.ksi, ie leivdiikcnoc

k.upungistl Hickkaan voitiid aloiftza k.vädlä r9t9. L.ituripdkat
oli ,o.8. !9rE tchdylli vuok!$opimuksclh vuokrr$u Prroodi
Peul NikoLylte z1 vuodeksi. PiLiruukkiin voitiio doitt2. hiv.-
liikc kuitcikin vastl kcväålla r9ro.

Jo scuraevrae vuonnr kÄvi selvillg cftci h2r.itm Livz iäL-
srnut tyydlttåji k.sv.yr. lökcnnct2rvcttr, io(ll(. vuoksi whdyttiin
toimcnpitcisiin toisco leivun h.lrkkimiscksi. Kun iasinitöri

^spluod 
Lhdcnpohi.st ttjoutui mylm:iån omiståmansa l^i-

vzn, låihctcttiio hallitukscn iåscn.t Pckk Pohjola ia J. K. Elrni-
rcn sita tarkasumaan. Tämåfl t tb3tuks.tl Pctustcch ostcttiin
trjonu laive 29.ooo m^lkan kauppahinn$t2- ÄIus kulictcniin
junessa ctcliseterneen, josse purkzus i. vctccr lsku suotitct_
tih KulictuLs€st ia t ivan vbillclaskustl huolchti hdlitukscn

iäsco Matti I-.kkorcd. Kun elus oli rvoscinäircr\ Y:rustcttiin sc

concn liikåntccsccn iouturnistzan kangasscinilE. Tämä rlus ky-
kcni kulictta.minn 60 rnatkust2ia Scn nirncksi anncttiitr Hickka
Il. L.iv.n osto nhoitcttiid os:l(si omilla os*si hina%rciUr.

Plikk kunr2't zsukasluvun nopclsti lisäänwcsså civåt h.n-
kitut kaksi l.iv.a kycrncct tyydyttåmän liikcnnet .rvcttz. Osuus-

kunu pätti scn vuoksi rakcnnuttre uuden, ionkinvcrr{r cntisil
suurcmmm leiven Låin n piirustukct lr.ti itrsinööd Gust vssot.
Trrkrstcttua.n sitlc iätct,vt !.kcnnusttjoukset, ioit oli uscit2,

pätti osuuskunn.n hellitus tilatr laiwad ViiPurir KoflcPli.
ie Laivatdekke rdmiscn toirniriracn omistltndtl Kaksoisseercn

laivzvcistämöItä Ldvan pituus oli 17 m ie levcys 4 m. biv. oli
höyr' kä,'ttöiodr ja oli sc v.tustcttu at hv höyrykoacdLr. kaksi-
silintcrirrcn lauhdutteia i. ,t m! suutuisclla hityryklaildh sckÄ

turbogcocnttorisfikdFurnolh v.lovinan sranur v.ncn. kiva
oli umpiscidiii$cn ikkunoille ie hhdclh uloskäyntiaukolla v^n$-
tcttu. Scn kulkuoopcus oli 9 solrnui' i. oli siinä 74 rmtlustzi.-
paikk,1" Ldvr v.lmistvi toukokuuss. r9.t i. tuli rnaksltn an
e:o.ooo markkra. Sen nimcksi tuli Hickka-nitnisicn laivoicn s.r-
jzssa Hickke III. Leiv: pentiin kulk€ri..n kauPungin ir Hick^n
wäliscllc liniallc. Ed€ltäiiiNä v€ratcn vaikufti hive loistoaluk-

sctte. Svksvn tultue hrvaittiin, cttä se kulki hrvir iääcstcistä

huolimatu.
Uudcn hivan kävråotöönottarnis€n iålkccn siirlediin vrdhat

ldv.t Pikiruukin-Huusnicmcn-keupungin välisellc reitillc'
Kehitys tässå suurcn keupungin ä:ircllc k1sv1ncessa vhdrs-

kunn:ssa oli v1rsin nop€ata ja samassa suhtccssa kasvoi liikennc-

viilincidcn tarvc. Jo muuomien vuosien kuluttu' uudcn' ja sinl

dmkohura tlrvctta v,rit2avan laivzo barkkimiscsta oltiin izil-

lccd saman kvsvmvkscn cd.sså kuin monta kcnaa cnncnkit, cttä
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Lie.tiLr oli sr.a!". coqlrnir. H.rkttruzzn air'påni cuushmtr
tihtl uudcn, cntistÄ chomrnea hivea. Asien cdclleca kchinåmisco
iätti osuuskunt hzllitukscn huolcksi, ioka pqolGt.a .ntoi
piirustu5tcn l1.timiscn irFinitöli Kälkkåis.n tchtåväksi. I&ksois-
s.ar€n l.iv.vcistärnö voitti tälhkin kc!a.. trdoustcd cdullisuudGsl
ja. sri tchtäv:'lscci i.ivzn rrkc.n drislfr. Lriv. ldrnistoi kcaåållå
r9r4 jokl oli cnsimmäindr n.s. hreä vuosi \,.uoffrn r92t dkfi€cn
taloudcllisco pdekeudcn .jålkcco. L:ivasse oli 93 nztkusaje-
peikke. Vihdoin oli piåstr .iråis.sta tilanfi!.udcst Hicken il
k2upungin v:iliä kulk€vi.s. ldvoissa.

Uusi Liva oli lauttrmdlincn, i1 olie.t potkurit ;. p€tåsimct
ku6m.ss.kin päässä. Kun biva trlitti kaupungid j. Hick:r
våliscn salmcn kahdcksan kcrae tunoiss., niid s:iästli huoman -
våsti aika., kun scn ci alvinnut tch&i käåntöliikkcitä

Livao pituus oli 19 ia lcvcys t m. Siinä oli to hv k ks!
syJintcrincn höt'rvkoic pinalauhdunaiall. ir kettih 4l m:.
Vddstuksccn tarvitrzv& sÄhkövinafl kehitti turbog€dcrr.ttod,
ioka sai trrvitscmanse voim.n hövrykattihstz- T;imi laivr oli- 
nopcekulkuincn, si;sti ir ril.v. sckä kaik-in puolin murtcnkin
2i2nmukir.'l.

Laiv"r sd nimcn Hickk. I. Kud osuuskunndl. oli n\t ncliä
hiv.., ioitz kz.ikki2 ci tafl,ittu, oiirl my,ltiin cnsimmärcksi henki-
tut kr.ksi ldvr2, vanhcmgi Hickka I insinööri cust.vssoaillc ja
Hickke II *eptccni Kurcllc. Uudcn Hickke I leivzn klkcli osuus-
kuntl h.nkkima.r omin vdoin rarvitscrn4ttl turvautua lain.-
rzhoiruksccr\ veikkekin dus ruli osuuskunnelle malsamzan

,o+ooo !:l2.kkza.
Kun Pikiruukin-Huusnicmcn-kaupuogin v:iLiscllå rcitillä

ha4oitcftiin laivdiikcnncttä vanhoilla, höyqvoimz.lle kulkcville
.Iuksiu., ci dimä liikcnnctoiminta muodostudut teloudclliscsti
klnn trav*si. Tästä slTsti tileniio Juho Virolaiscn leivatcle-
keltz Uurr:sta moorrorielus, joke ruli meksamran rTo.ooo datk-
k.. Kun drå lini2. kulkcvilla l2ivoilla tuli olcmaan pitkåhköt
scisomr-ijat, niin sovcltui moottorilaivr rähäil liik€ntccsccn pa-
rcmmin kuin hövrl'alus, koskl sc ci välidkoinr klllunznut polfto-
rincttl Tässä dukscssa oli t, matkusriiap2ikk. . Alus oli ko-
kon:ea raudasta rakcnncnu, keikin puolin muklve ja kåFännöUi-
ncn sckå vlrustctru sähkövaloilh- Laivm ni.ncksi ,nncftiin
Hickkr Il. Tåmån laiv2n omistus ci kuitcnkaen tullut pitkäeikd-
scksi srfstå, ioka sclviä jälcmpänä.

Nåio olivrt ljikcnn.olot Hi€kassr l?ihes seitsemiinkymmcncn
vuodcn kulucssa siitä luki.n, kun l.iv.liikennc kaupungin i2 Hic-
kaa vdillä rlkoi, kchift\'ncet liikcnnctaivcttl v$taaraksi ir h).vin
muk2viksi. MaisEr.tin esctumar soutai.t- olivrt p?ikoilLr-d kuten
cnncrtkiIr kaikkjna vuorokeudcn aikoina säsuhtcist2 riippum$tr,
mutt wiilttämånä heitä ci enÄä t,uvittu muutl kuin vön dkzna,
jouoin hivrt civät oll€ct kuluss.. Mufte mikiiån.i olc p]sr-väistä.
Autot rulivat vlcisccn kä\'täntiijn, ir niistå tuli kilpailiii leivoillc.

Jo rgloluvun alussa elkoi linia-autoliikcnre Pikiru,:kis:: Hickan
kauia k1upuokiin ja päinvastoin. Vaikkr autorcini kulkikin
kicrtotictå l-innrnsjllan kautt., s2avutti .uto nope:n. kulkuncu-
vonl tisäänr(väi krnnrtuste. Er.nkin pikiruukkjlaiscr rvhrrivär
kårrtämään iätä uutte kulkuncuvoa. Tästä sv\.srii mti osuuskunte
viimcksi hrnkkimensa moottorialukscn sen rekcntaiållc J. Viro-
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Uusicr Liilcoacväincidca h.nkkiaiscc ohcllt kuirosti o6uus-
kun6 rnyöildn t2i\zhitur€itc- Hiclkraa tekcnncttiin vuonar
r9:3 uusi, lautuhituti, iot. krnr*tir":t , m/m pclirtå tchdF
rr m pituisct licdöt Kaupungin puolcllc llkcrlncttiit myihkin
vuoma 1937 uuri ldtuti. L.itDrin pituus oli ry ia lcvcys 7 m,

Sitä k ffiatt mrssa oli ,.5 licriöt4 iotk oli tchty , m/rE pcllistå,
kooltren 960. x r-260 m/rr. Laituda toirdsa p:iiirsä oli konttori-
huoac, toisc.sa päå3sä oli t"airttu tilta polftoeineillc. L:iturille oli
såhkövdaistus. ?

Edclli kc.rotun vuosik!,mmcniä k stäffcn suu-rizryoiscd työn
hickkqhtutclt kulkuvälincidctt kchinÄröis6sä tuhosi t kokooa.n
merrrskuua viimciscnä påiväni 1939 elkencct sotztoimct Osuus-
kuonen omistrrmt hiv.t Hi€kka I ie Hickke III nostcttiin hcti
sotrtorntcn alcttu. t lvchtimaån K..k3oissaden tcl.trllc. Niiti
€i oUut tdlä tclåk.ll. ca:ii silloit, kun hickkalzisct svks-vllä I94r
alkoivrt p.latr cv.kkomrtl2ltrzn kotipdkkakutn llcctt cikå niistÄ
olc scn iälkccnklän sr.tu mitåäo tictor. Tämä laivoicd tuhoutu-
mincd oli sclhincn rncoctys, ioka yhdcuä iskulla lopctti osuus-
kunnan Liikctoimilnan.

Lai!.an rncoctykca vuoksi ioutui ocuuskuntr s.rn a kohtrlon
alaiscksi kuin scn cdctdiiä V.iiputin Hö!,1wcttc Oy 2I vuotta
aikeiscrnmin. Mutta tirni uusi isku oli eokarempi. 5c ci iäaåntt
€dca uudcn ioiminnd doitt2mismrhdouisuutta. Tästä liikcnnc-
välincidco mcnctykcstå iohtui €ttcivåt cnää Livlt scn iålkccn
puljchtidcct k ikilc hickkaleisillc niin tutulla rcitillii raikka näitä
kulkuncuvoiu olisi viell tlfvittu vuosiru r94z-r944. Osuuskun-
nao toimihcdkiliidcn toirncnpitcct ovet siitä löti.{l kohdi$uncct
osuuskunnan vroicn il iuokscvid xiein hoitoon, iohuco ac

vihdoin osuuskunnm muodollirdtkin purkamis.crL iosta osuus-
kuntakokouksct tckivät lai'l cdcllyttämät pätöksct huhtikuun
16 päivänä r9ro.

Tämå cd.smennyt thtymä aloitti toimintansl va2timattonnllå
Osuuskuate Liikcavun aimeU4 jost. €i kävnlt riittäviin sclvästi
ilmi osuuskunna[ tchtivät Scr j:ilkecn kun osuuskunta oli saa-

nut ostctuksi hö] r)'voirnalh kulkcvan laivan, muutettiin sco
nimi Hickm Höv4wcac-Osuuskunnaksi, jok. nimi io ilmeisi
osuuskunna4 toirninran tarkoituksen. Tästä ojrn€n.nuutost ioh-
tuv1 muutos tehtiin osuuskunn2n s?iiintöihin lokakuun ro päivän i
I9r9. Iillä nimcllä liikevhtvrnät tuliv.tkid sittemmin tum.tuksi
kunnolliscoa liikcvriri kscnä, johon hiekkddser luottivat. 1åä-
ninhdlitus vahvisri nimcnmuurosra rarkoircavan säiinidicn mu'r-
iokscn joulukuun ,r päivainä r9r9, ia kåupprekistcliirr tchtiio
ilmoitus uudesta roiminimcsd hcinäkuun a pävär,i r9r2.

Toimiaikanaan chti osuuskunta nauttja kotipaikk.oikeuta
kolrrrcssz kunaassa. Niin kru1n kuin Hicklrl aluc kuului Viipurin
mralaiskuntaan, oli cämä kuntr osuuskuonarl kotipdkk. iå scrr

i,ilkc€fl Viipurin k.upunki. OsuuskunrEn viimciscksi kotipai-
kzksi tulj nlaen päkaupuoki, ioka toukokuun 14 påivänå r94o
.rlnctulh lailla m:iioniin kotipaikkekuntansa mcncttäneidcr
osuuskuoticn ia muidcn yhr€isöjcn kotipeik.ksi.

Talvisodassa mcncttiimäs$än omaisuudcsta sai osuuskunta
korvaustl 484.7oo markkea, josta tuli hivojcn osallc 4oo.oo
markkea, Hickan laiturin zo.ooo, ryökalujen ,.ooo je korvaus-
lr.in mukajsra lisäkorvausta rt % eli 6r.6Jo markkaa (tesoitus

Jo:-). II korvauslein pclustcella mvörtettiin osuuskunnalle
korvrusta kaupungin puolciscsta lairurise 7t.ooo markk2a.
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TållrÅ hisiorjrao siinyryE o6uuakuat tcLi vuosilymoqric[
Lulucr* iåscaillco. i* 6uilc L'n--tt iilk@ suurir pelvdutsir
h.dlkilt.lla hfviå laivoii, joit . ldvR'.n leupurtirutket tutivet
mukevilri ia vriwrttomil:i. lårnpidlån laiv& pcnlilt i*u.tr i.,
mapurin lrasee kuuluni5ia lupatcllcn tzi. senonrlchdcsti ruril-
alaa mcaoc, tud.icn tdttui tlmi DmclirnrtLa* muutarna$a minuu-
tiss.- Oltu..o näilli rn tkoilb toistc . k n$a id(ul'.s!* k r!s.-
kåyrnilcssi 6uodo6rir,".r ocuirlkuanrtl iår.dct ikåånt uin iso4
pcthcco, io*e krikki i&ihcr olivrr kiinnodtu&it yhtvoriså
msrcstykscaaå.

Uhd.:
IIIE(KALAISTEN YIITEISTOIMI}TTAA JA MT'ITA
ELÄMÄNvAIHEITA

Kustsnteja: SAT NAKULTTTTIJRI SÄÄTIö
khti 1952

TiIE(ANi Hö'1R1''\TENE.O$ruSKUNNAN AIKATAU-
LUJA KESÄLTÄ 1925 (alkuprdts€s$i ssndnuodois.ån):

KAUPUNKI-T{IEKåN ESI(AUPUNKT
(liiht6låitudKarpPrtorinnnn.s!.)VIIPIJRINHöYRYVENEoSÄKIYIITIö

KttLKUVttOROT 25. 5.-6, 9. 1914 PA?uLA].l JA

Jokåp:ii€= HIE(AN LINJOILLA

Kaupungista = s/! tltck*a III klo 5.50 eP. ja 10.05 iP. !iUi-

!.nå åikåna j;kå ncliätrn e qryristå iaPdrån 7 1(F2l'10 30 rDir vålcin

tlmm kuluttul Papulsstr Viipudin 6.40-20.,10 30 mia vålein

Hiekåst. = Vs Hi€kkr IIl klo 5'40 49. ja9.55 iP. välis.'
nä aikårn sdtoin. 

' Viipuristå Hiek*arn

Mak$ 50 P arkbin 5J5-22 05 l5 min vål'm
pyhåisin 7.05-22.05 15 min lål.in

KATJPTJNKI-PIKIRWKKI-HWSNIEMI
Poiketa& myfi Myllysaa&s6å, mikäli on sinnc meneviä, I{iekrstl vnqllj]r 

-
(Liihtölaitu; Kartpatotin rånnåssa.) arkisitr 5 42-21'57 l5 nin liilein

pyhiÅisir1 .12-21.57 15 Inin viileir

ArkiPåivinå =
Kåupungistr = sA ttieklo U klo7.l5 ap.je9.l5 iP. vålisc'

nå sikana tunni! viiltajoin.
(7.r5, 8.15,9 r5j.n e.)

Iiuusniem€sti = s/s Hiekka II klo 7.35 åp.ja935 ip. vlili'
senå aikma t$nrfu väliajoitr

Kaupu.rgistå = s/s HiekJo II klo 8.15 ap.ja 9.15 ip. viili'
tenå åikana tutnin !:iliajoin.

Huusnicmesti = s/s Hi€kkå II kto 8.35 åp.jå9.35 iP. v:ili'
s.nå aiksna tunnin liiliajoin.

Maksu = Pikiruuktiin 1 mk., Huusriemeen I 50
Matka = kaupunli - Huusniemi n. 15 min.

KAUPUN(I-MONREPOS
(L:ihtölaituri Kauppåtorin rannas!å.)

Sunnunieisin ja juhlåpäivinå =
Kåupungista = s/s Hiekka II klol2.l5ap.,4.l5ip.,6.15

ip. ja 8.15 iP.
Monrepoosta = sA t{iekke Il kto 12.40 ip., 4.4O iP., 6.40

ip.ja 8.4o ip.

(Arkipiiivinä ei kulkuvuoroja.) Maksu 3 mk. heng€ltå. Mat-
ka liihes l/2 t.
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T^MPENETN I UPUNGIN
LIIXENNEI,^ITOS

KÄYrErrÄvlss,i olEva
LTNJA.AUTOTALUSTO 3l- lZ t9t6

kpl

V - Votvo 106 trl {50 ni!,&utal

MENKruJATAUTUMA
C - Scenir 77 rpl
S - S&r t) tpl

Li{lsl
PftrubtEcF 2 tgl
Mts.olinj.'ruioir I tpl

ca86
c4E5
c484

{" Cltj' c482
m Yhlcct|tt 83 fpl cltl

c480
c179
c478
c177
v4?6 S45t
v475 5450
V47:l 5449

s508 v473 5448
sso7 va72 ca$ i

20 vr00 s506 v47t ca,as
V512 5505 V470 C44,1
v57l S5{x v469 C1.t3 C42J
v5?0 v544 5503 V168 C442 C424
v569 V543 5502 V467 C44l C123
v568 V512 S50l V466 C44 C122

s58l v567 V555 V54l C526 5500 V46J C439 C42t
s580 v566 V554 V540 5533 C524 5499 V464 C438 C420
s5?9 V565 v55t v5t9 5532 C523 5498 V463 C4l7 C4t9
s578 Vt03 V564 V552 V538 S53l CS22 5497 V462 C436 C4t8

l0 5577 V324^ V563 V55l V53? S5l0 C52l C496 346l C4l5 C4l7
v576 vl2ln V562 vJ50 C536 s529 Csm C495 5460 C434 C4l6V349n 5583 V575 Vl22n v56l v549 C5J5 5528 C5l9 C494 S4J9 C433 C4t5

V348n 5584 5582 VJ?4 V32ln V560 v548 C534 S5l8 S5l4 C49l 5458 C432 C1l4 C407
V347n V34ln V335n V573 v320n V559 v547 C521 S5l7 S5l3 C492 5157 C43l C4l3 C405
V346n V340n V3l4n V329. V3l9n V558 V546 V308n 5516 Sil2 C49l S4J6 C430 C4l2 C4{X
V345n V339fl Vl33n Vl28o V3l8n V557 V3l2n V30?n 55l5 SJll C49O 5455 C429 C4ll C403
V3{4n V3l8n V3l2n V32?d VllTn V556 V3lln V306o V30ln Silo C489 5454 C428 C4l0 C()2
v343n V337n V33ln V326n Vll6n Vll4n V3l0n Vl05n V302n 5509 C488 5453 C421 C409 C1ot
V342n V336n V330o V325n Vll5n V3l3n Vl09n v304n V30ln V300. C487 5452 C426 C408 C400

86 85 84 83 82 8t 80 79 78 17 76 75 74 73 72

HånkintåvuGi

l-iilentr.talusto 1936

Kcnomusvuodcn åikana vasbanotcltiin vu6!n 1985-1986 yhlcishantinbnå lilåtuisra autoista

jålkio6s, s kpl Volvo BloM-lyyppisiå nivcllinja ruloja varuslcxunå Ajokkicirv mallisrlla korilla. Vii'
mein€n nåistå oli laibl"r.n 50. nivclåuto ja simalh sådås Volvenieclauio Suomcsta. Kcka muun

mcrtkbid nivclautojå on Suom6så vain muutåmå. on Tampcftdlå lÄh.s puolct maån nivclauloistå

Kalust6t pobt.tliin vuonna l9?0- 1972 hsoki(ui! s.åniå BR l l Glinja åutoia 5 tpl ia vuonna

l9?4 hankituja Sisu BT-69.linja.åuloja I tpl. Koko autokrlus(on k6li'ikå vuodcn påeltv.slai oli 8'6

vuouå råvoirrccn oll6så 7.5 vuortå,

Rckistcröityjå matkusujåpailtoja vuodcn rtiiå(ycsså kirjoisså ollcilså 233 linja aubsså oli i7 16?'

joisrå isumåpåikkojå 9 028 ja s.isomapåikkoja 8 339. Voidaan lod€tå. clu cdelli!..n vuoG€n nåhden

kalusron kåpåsircctti oli tåsvanui 2.2 *. vaikka taluston må.åtå oli noussul våin 0 9 %

Rådiopuhclimilla 233 liflja.autcu oli varuslc(u 158 cli 68 %.

Kcnomusvuodcn aikanå liikcnnclairoks.lla oli lokå-mårmstuussa tahdcn viilonajån tokcilutåvlth'
så Scånia N I l2.tyyppincn kaupunkilinia auto. jonka uudcntvvppisisu inuimistå såatiin vkisöltå cri
rlis.sd myöo(cblå palåutclla-
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UlL.idiott Glnlt
t;

il

I H!'lrdll.-T..mlr .

2R h|nk[rFK..rih-tuhoh..........
3 Kluqi-Lnnil4{l-thuuluodtD... . ..
4furlltirsn -Sårfibilni.l..........
J VchmdfliFK6lusro.i.-Arnoot llb . . .

6 tl.tv|nt -Krtujlwi-Rirdnrtlu .....
? R&auL-Kastosarirrda-Kaltku.......
8 UKK-ilEtituutti-K6lipoisto...........
9 S$:$tulnr-K.stusfo.i

. . Rwdvndhitrr runol.-Lrd.n$ 6ito'te. ' .... .

12 Kortindåti-Viinilb-Tahm€h. . . . . . . .

13 Lolonm*i-ftwcnsivu-1turi..........
11 lrnllvlrrnlmi-Iårnllinttå-K.lkkr....
15 NckåL-lklcy.-PirFl$hr.iu..... -...
16 Kiss.nm.e-Kcstrasai.uh-

L.rlUvå'tlnirni
17 Holv.sri-LrinoL-Kcs&u.tori ..........
18 Atrb-Pinkodia-K6fustori. . . -.......
I I Linnåifinåa-K.slussrinrh-

i.lilit!

t 3.5-:-25

,9,s-26'20
t5-35

v'
20-x)

30

20-45

t0-30/,o 15-30/40
20--30 x!-40
l5-t0 20-35
Jll-3J
2o-to 30

Lbilr

!.tLft
l5,o
13,3

B,&
L6

12,6

9.9

t9,3-
3,7

8.2

15,6

t22
23.0

t 3.5

8.9

14.2

10.5

10,7

E.t
l2.l
6.7

t0.5
9,6

l0,l

8.J
7.5

13,7

r t.7

3t t.2

lJ-30
20--4)
l,l--4O

20
2J-15

3G-35

40-4;

prnina

It-Jt.
25-4t
m-1n

20
35

3{}-lJ

,*]
t5-3{v4{}

30-40
30-3J

l0

t5-25
30

30

l0-60

20-23
1)

l4-25
3n

t,5-20
t6-25
20-30
25-30
l5-30

Yhr.

Kcslusrori . . . . . . . . . . . . . ll-25/30
20 ltå.Hcr!&i.-Tcbkonth-K6kiFrirro . . - 20--60
2l Koiviraonkylå-thranpöå-K6tustori. . . . l5-2J
22 Aonda-K6kuiori .. . 12-30
23 H.rvrna-Kcskustori 6.J-18
24 Krul€irwi-Et åpubro 15-30
25 Srmnonh.u-Pyynikinori. . . . . . -..-... 5-15
26 Mulriiltr-Kcstlrtdi . 6-16
27lrj5L-Kc.tustori..... lJ-3{)
28 Nutrni-Krstuslori 20-?J
30 Etclå.H€lv.nll-K.shsro.i . . . . . . . . . . . . 9-20

Vuoovlli on håIvqnti n. llo 9.d}-14.m jå t8.00-23.15

Pitrvuo.oi. .indin vuod.n lopuis.linitll lT. lE,20.28 koko liitcnnöimb.iån.

1 Liikcnnöi v.in fc.{r

t0-22
l3-30
20-30

l5-25
l0
J{)

l{H0

20-75
20-30
t2-25

30
1-20

l0-25
20-30
25-t0
r5-30
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pillrrpvsllrrr
koonnut Ä.Hellmon

Krlusto

24- 3-
Våunun H-7 måålia paikkailtiin,ja siihen kiinnitettiitr uudct
v$kunatja numerot, €li se on jii €en vålmu 157.
H(L 157, ex ll-7, ex 157, ex 407.

24.3.: t0cl8

25.3.: vaunu 109 tuotiitr Hclsinkiin.

27.3.
Vrunussa 2120 on suoia*iiliö. Pedvalo on.kiinnit€tty suolå-
siiiliöön.

IIKLi bussien märä våhenee vuoteerl 1993 mcnnesti 420:
ecn. Nivelbuslaja oa .uolloin 110. Vuonna 1988 hs*itåan
60 bussiå ja s€ur.avana wonns 66. T:irnån jålkeci hånki-
taan rcin 35 åutoå ruod$sa. Bussien keski-*l! on t!*oitus
laikea yli 9slii 7,5:een wotecn. V:ili.ikahesti keski-ikii pu-
toaå 5 ,5 vuoteen. V.rhoja åutoja peruskodatarn tihå won'
na 40 ja ensi vuonna 50. Oså korjauksista teetetiijin låitok-
sen ulkopulolella.

HKI hsnkkii Uinji wonna Oy Sc.n-Auto Abltå työlsvå-au-
ton. Sillä korvata$ nostolava-auto t{KL Iso7/Intematiort3l
CvT 1600 vuodelta 1967. Uuden åuton hinta on noin 1,2
miljoonaÅ markkaa.

STA:n nivelet on num€roitu uudeleen 17o{arjarn. Sisu/Wii-
ma 'nivel on maalattu STAi väGihin.

l- 4.: Vaunu I57 matkalå Vauilasta Koskelaan. Hätl,]dyt-
Uvä nliky pitk:istit aikaå.

5.4.
Vaunu 347 KfIn umpisuoiesså.

10. 4.
Jo aiemminkin hÄvaittu HKL]I virk.pukuis€n henkilökun-
nan ajavan v:iliä Varhs - It?ikeskus M Scånia/Ajokki.bussil-
Ia. Auto on harmaaja siinå on sinniä raitojå. Kyljessii on
numero 600, muttå omhtåjan tunnuksiaei löydy.

- Linjalla 394 on havaittu Ajokk,jossa digitaaliset linja-
numerot. Rekisteritunnus HXP-.

1,2. +.
Töitlön halipihålla håvaittu vaunu 33, jonkå keskiteli oli
apupyördlä. Vaunu liikkui toE€n nivelen ty(huimdnå.

15.4.
Polyteknikko.ien kuoron tilausEitiovaunu låIti Kansållis.
museon pysiikilti keskuståån påin kto 2138. Våunu oliltllo
6.

Vauru I l0 tuotiin Helsinkiin.

29.4.
Vaunut I ja l0 kouluvaunuina.

30. 4.: 342l2lA

Liikerne OyIe on alossa67 Volvo/Wiima'bussia- A.luståt
ovat 2-akselisiajå ovijäiestys otr 2-2{.

7.5.
Vaunu 24 tilåusajossa alkuilla$a.

14. 5.
Vaunu 110 koeåjola.

Toukokuusså on nfity t{KL:n 87xx sarjan nivelautojå.

HKLn tutkimuksen mrkaan 9 matloståjaa kymmeflest?i pi-
Ijjj nivelbusseista, jå piuivät niist i kuljettajatkin. T:lmån pe-

nrsreella voi odotraå. eträ buss€ja tulee paljon li$U.

27. 5.
Vaunu lll tuotiin Helsinkiin?

29. 5.: 8706/65A (volvowiima nivclåuto).

29. s.
Viimeinen vanha pikku-Valmcrti kaupalisessa linjaliiken-
teess:i oli 337linjan I vuorossa l.

Kesåkuun elussa olivåt autot HKL 8?01-14jo ajossä- Au-
tot ovat Volvo^Viin a-niveliå.

Kesitkuun lopula havairtnn m€trcvarikolå M3, josta oli
poistettu koko keulaoså ohjaamoineen.
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226-
Vdrnr 1ll Koskcldsa,

30.6.
Vamlt 157 ,ilmsn kilpiib Siiidåisisiii mltkålla kohd Haka-

demrå klo 7.54.

t.7.
Va,rlll 91 }€ti 1121l &lit hdistr.

Vamu 1 12 tuotiir Hchinkiin. Kuljctts.liö Oyt auto
HUO€a8 + Ptl-8345 roi I 12 An je senån yhtiijn to
IlLLl93 + PI1.5721 lt2 Bn. Vanu 33 hhad 112:n v.[i.
låan.

2-7.
Koskel& .atapihå[a us€id.n rnuiden pikku-Valmetien.iou-
kossa vanut 332, 337, 338, 339, 352 jå 362,joirså oli tcks.
ti)varrujiiåkåyttöö.

2. 7.: Vamu 347 sii!rcttiin KH! ronunitccllc.

4 7.: Vaunu 347 oli jo hjivirmyt.

vuonna 1988 nricc HKLJe busseja 3.unåva5tr:
22 volvol iima (2-å1(5.)

25 Scdi./wiir!. (2-aks.)
13 Volvo,^Piima (nivel)
ja wonrn 1989:
54 Volvo/Wiima (2-åk.)
12 volvo/wiima (nivel)

Raitiolitrj!t

Tlin;i kes?inå linjå 3T pyitlrkikuulutukset korvatåån kok€€k-
si vslotektilä. Laite or jo tutuksi nrllut valot{rlu nr I

29.5.
Råitiovaununrahasta.iien åmmattikuntå siirtyi muistoielr

ioukkoon. Tånä viim€isenå päivånä oli liikent€€s*i vain yksi
rahastajar.håstusworo, eli 1. Vaunu oli 337. Aflunåttikurta
ehti uiyttiiii 97 wotta- S€n ,viim€in€n edustajor oU Taimi
leimonen.
Sekii nhåstaja etii kuljettajå kukiteniin, silä kysecsä oli
myös viimcinen pikku-Vslmetin .jo. S€ p:iåtti Koskelan ra'
tlpihale klo 17.17.

25.-30.5.
Linjat I j. lA liikennöivåt vain Paavålin kirkole. Busilinjå
lX ajoi viiliå Roineentien pysäkki - Käpyti. Syynä ouvat
ratatyöt Mäkeliinkadulla Kosk€låntien risteyksen Poh.ioie
puolella-

1.6.
E-kilpi jåi pois käytösti, koska kaikilla linjoilla on kuljetta'
j.rahastus. Råitiovaunuissa on nykyäån k€ltå'muståyhteis-
iåliffitunnus.

l6
Kesååikåtaulut ot€niin käyttöön (ks. Taulut).

1.6:
Aina&in hrvafuioitsijrhav.itd råitiovsuuilra-uud.ol.ilcr
håltkilv .
Kilpi otr kdtsvalkoincn. Va!.nmalsa ylikulrnuls (kdtrl.
ncn) on pieni musta ftrolitunnut K.skoIii kilFå o! tckstt:
hauiln/ti haucn,

1.6.
Raitiovdnubs{ uudct ctukjlvlt, joilsa vain yhEistrrifituo-
nui. Klpi on s{trar*okoinon kuin )}turi3ti.kilpir.

4- 6-

Ptitoimihria-latoj. (ainakin) hrvait i kjtytös*i koltnr!trcn
uudm kilEn. Se on kclt&vihrgi jå siinå lukcc ),poikkcusEit-
ti/åwikåde rutt'. .

Autolidi't

3t.3. t
Äutoli4a 19 OlyrDpialaiEri - Suomenlima topctettiin. Tå.
m:in j:ilkccn liikenne Suomcnlinnsh hoidettiin pclbsgjtn
Eh.€nsvård-låutåla, joka tikenniti kåikkina viikoryiiivinä
tuinin viilein.

ts.4.
Viirneincn liik€nnöintipiiild:

- K€inuticlle turuuksin 948
- 974 iiiikeskus M - Kontulå - Melunlnåki -Iuik€skus M

ja 97 B ltikeskus M - Mcllunnjiki - Kontula - Iuik. M
- 97T Koqn . M - V.salå - M€ unmiki
- Konhrlå M - M€llunmåki (tunnus 91X)

16.4.
Ensimmiiinen liikennöintipiiivå :

- 944 Itäk€skus M - Kontula - Vesalå. R€ini: Iukeskus
M - Turunlinnantie - My[]a!€starintie - Kårjatanhuan-
polku - Klamintie - Humikka.lantic - Porttitie - Kon-
tulantie - Aårteenetsijäntic - Paneliantie - Tuukkalånrie
@iiåtepys.) - Aanecnctsijåntic - ja ta.kåisir

- 94T Kontula M - Vesala (tårvittaesse ruuhlasuuntaan);
reitti: Kontula M - Kontulanl(aari - Kontulsntic ja edel-
leen 94An reittiä

- 948 Kotikomuntie - Kontula M - Ku*irnäki (reiiti en-
ftlaan, vah Keinutien ha.ta jiii pob)

- 95 Ititkeskus M - Vanioharju - (onnla M - Keinutie
(uusi Eitti); uusi osuus: - Kontulånkaåri - KeinutiE

- 97 Itäk€skus M - Melunmåki - Kontulå M; Eitti Iri-
keskus M - Tunrnlinnåntic - Vadlar innåntic - Kuusir-
tot innanlie - Iuiväylä - MeUunmäentie - Kontulanti€

- KonnIånkååri - Kontula M

- 97T Kontula M - Mcuunrnäki (ruuhle$untaan). Reitti:
Kontula M - Kontulånkåari - Konrulantie - Mellun-
mäentie (päätepysaikki Rukatunturintien risteyksesså)

l.6.
Linjan 29 tunn$ muuuui. Unja on nyt ?44 Erottajå -
Meilahden klinikat
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1.6,
Lirja! 96S trårcpyfkki siinettih Porslåhdcndenja Niini-
saår.nti€n liittyrliiån liniin 96 påtepJ4iikin yhteytccn.
Unja. 96X liikennatdåån hciniilqur loppuun, r'inki jau.

kcen sc lopctelåfi

1.6-
Kc*iliik€roc ,lkoi:

- linias 55Ä liikauröidiiån Hictdlicmc€n myal. årkitin n-
klo 8-19

- linjar 50 ei liikcdatid:i larårt.isin

- linjoja42xja 66X ei lnketuöidå

- linjåa 58T ei liikeDdödå l. 6.-17. 8-

- linjåa 66 ei liikennödji 19. 6.-14. 8.

- linjoja 53 ja 645 ei Iiikcnniidå hein:ikuwla

- linjaa 90A liikermiiid?iiin heiaijkuull alustr vain ruuhla-
eikoina

Valitettlv8ti voirnnc esinä vsin HKL! ticdot. Vail*å
HKL hoit.r rniden yhteistådffiliikennöitsijöidrÄ aikatåu-
lu. ja rcittisuuffittelun, on rcttti- js åikat ulumuutoksista
ticdotkninon iltreisdti ko. liikåmöitsiiiin hFåntåhtoisuu-
den vansså. Jå sitä ci juuri löydy.

t. 6-
Unja! 79 reitti nuuttui. Linjan uusi tdmi orl 79 Hentonic-
mi M - MelJIri. Uusi reittiosua on: - Kehii I - Malminkåa-
ri - Pikkålankatu (piiätcpydlk*i l,taldlin ss€rn [a).

3.7.
Linjoja 54T jå 78T Uike öiriir viimcrs€n kerra[ 3yynä
Vuosåår€o telakm hiipumincrl Kåluno siirrctlii. p:i?ilinjoil-
le.

Mctrolinjs

19.3.
Metiojunassa kuultiin ensirunäst:t kenas ålemålarulutus-
Junån lfideöyå as€måltå kuulutetåå! sEuraava asema. Ääni
on tållenn€ttu digitaålisena laitteen muistiin. På?iteåsenallå
kuljettajanäppäilee låittees.er ti€dot lfittFjamåäräaic-
mana. Lait€ hoitaa sittm kuulutuk!€t. Äiinea laatu ci ole
kovinkrzn kaksinen. Puuromainen ja rb.ssovoittoin€ , iiårf
huklou helposti taust meluun.

Nykyiiån voi n:ihdä i.inja&lin metrojunan, josså on enem-
mån kuin kuusi vaunuå. Noin kio 9.l0 ssåpuu Kontulasta 8-
vaunuinen juna, joka jatkaå pysiihtyniittii ltikeskuksen läpi
rait€cn 2 kautta varikolle. June on koottr Kontulassa ruuh-
kr-ajån jltkeen irotetuista yksiköistll.

Poikkeåvag

4.-5.7.
Yksi osa Junatien sillrstå tuotiin paikålleen. Tuona åikana
oli nitioliik€nne siltåtyömaao ohi poikki, koska ajojohti
met jouduttiin purkamarn.
Linjåt 6, TAja 78 liikennöivåt leittiå - Ht - Brh - St -.
Linja 8 kirintyi Hadutorillå.

R l.trtrDidoihilrl!

29. S.

Rautatietrto.i! rilmukå! riwraitc.n aiojohdin 6ckjl dåhtö
vaiMc, Kåi!ånicmcrkdtruc oli poistcttll
Hcioiikuun .lkuutr mqlne3!å oli sergl vdmii*ri Mikonkt-
dull rridc srkiiuusi rrihdr Kairraicmcr*edulc/Ksivokldul-
lc jå ajo.iohdltr. Råiatöisrii oli ot.t$ tuonioo! Kci!å'ic-
4t nkrdu! h{ev3 klkoiiraide (l 

',"siM", 
I rb&F). Picli

påtkii .stas Vilhonkrdult4 Mikookadr lc puuttui.

a.5.
Porvoonladdl. on mcnoill:iåa lad$siirto. )38:n nidc on
jo siiltEtty liih"mmäs kadun nunså. Työnår on prikoitt.il
neliråitei&n, mutta vein kåksi iaidlnå on kåytöslii.

4--5.7.
Uikenn.kåtkoklen likåna uu3ittih vrihle€t ja dsleykel
Häm€entiellä Vallilån hallin edustllå n.k. hltputkån köh.
d€lh"

Aiefimbrl nuderoissa o! khitelty meaoa rnahdollis€n jat-
kon linjausta Vuosaår€n suuntaårl"
Puotilan kohdella on vi€Ii tållå hcrkelti kolrne vaihro€htoa:
l. Tunncli, jote luod€n 1984 komit.a[ Eponti suocitt€li.
Vaihto€hto on kållis, koska Puotilan ale{r.Il tulisi syvitllc
Kallion uumeniir.
2. ,Cut and coverJ'. Vaihtoehdon hankduutena korkeå poh-

.iavedetl pinta sekii ympäristön talor, jotka on råkeDnettu
puupaåluille.
3. Silta. Rata kulkisi sildla noin seitsemiin mctrin kork€u-
dela js iähirunilåiin kahdeksan metrin päiisså talojm 3€i[is-
vi. Rata kulkbi Juolumäert låpi Vårtiokylädahd€n rantåan.
Asema olisi ostosk€skuksetrkohdrlla" kuitedcin Rusthola-
rinticn toisella puoleua" Asemån paikks on sårna myös
muisa vaihtochdoisså-
Kolnas vaihtoehto on hålvin. Jos 8€rnaa ei rakenncta lai&
kaån, ol"t l ia 3. liihes yhti kaliitå.
NäiIä vain on pcruskållion ja masnpinnan viilillå paksu savi-
keros. Mikfi ratajohdettaisiin Vanioky[inlahden ali Vuo-
saå.een, oii3i tumeli lrhden ala yli 30 m syv!rydcs.*i. Tåti
pidetii:in liidr kaliina ja karlissa vaihtoehdoissa rata kulkee-
kin nykyi5en Vuosåaren sillån vieresgi onralla sillallaån.
Olisiko )tuubirato malia Lontoo tii.iillä mahdollin€n vdihto-
ehto 4, kysly €i asiåa turteva?

Toukoku$såoli raratiidi medeiftiiio RunebcqinkåduUa,
Mikonkadula (uudisnk€nnut je Kipytälrå.

Helsingin metrotyömaa ulortuu jo Vrlrlaan puolelle. Me!
lunmä€n aseman iuipuolelle jatkuvå kåänrörÄiteisto ulotruu
tunoelisså jälkjffniisfl Dkaupungin' puoieiii. Tundeii rlkaa
olla louhittu (oikeastaån tunneiit, si[]i kurnmalakin råiteel-
lå on tiäIäkh ona luntreli).

Jathu sivulla 46
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T:illä kcrnlla on tilånnc tavånomåilacn wolecn nfid€n pc-
läti poikk€uklcllinen: aikåtaulutoimimibls€n käyt!öön tu-
livåt aioisla ttAITIOn tiimån vuoden kåkkorumeroe varten
s€kii keli- ettå kcskikeålikataulut. Niin ettå kolrsas kena
tod.n sånoo. Keskikeciaikatauluthafl ovar nyt kiytö6.ii kol-
mstta vuorh ja edclisilä kedoila orl kcshtciin aikataulu.
j.n sfiällttå piläity lewirn!än va$åsy-ksyn RAITIGS.. Nyt
siis asia ofl loiain. Jå roisin aa on siinåldn firlctcssä, edä k€s-

kikcaih aikata ul eivåt sisålE edellbiin woiin vcrrrttunå
mitjiiin uuttå, cli tilåi$rus fitotie niitivaluu tåsä syystii iki:in-
kuin k*isti.

Mutta eipäs mennä aiioiden edelle. Nimittiiin siltå varålta,
ettii lukijoiden joukossa olisi joku tai joitakin henkilöitji, jon
tå aikatåuluåsiat kiinnodtåvat, jatkcttåkoor siitå, mibin RAI-
TIOsa l/87 paiiistiin. viimc helrnikuun alunjiilkccn s€uraa.

va muutosaiankohtr oli l. 3. 1987 ja muutokr.n kohteina
Iinjat l-lAja2-

Linjaila lA kiendaikåa pidcnnettim 7l-74 minuutistå
76-79 minuuttiin. Jotte tjinji johtuva woroviilen pidennys
såatiin v:iltettyä, lisÄttiin lroron 2 aikatåduun pa! kierros-
tå aamu ulltassa (woro 2 ajoi siihen asti vain klo 1430-
21.30). Enncl nåallkuuta lA .arnun worovfit olival7
-B minuuttia, ilrnm vuoron 2 lidiiimistii olisi .iouduttu tåsai-

seen 8 mhuuttiin, mutta lisiömaillå vuoro 2 åamuun piästiin
6-7 rninuutin woroväleihin. Itåpåiviilji lAr kierrosajåt
olivåt ennen muutosta 74 minuuttia, pidennyksen j:ilkeen
?7. Tibt i voi laskea v.ikutuksen woroviil€ihifl, woroia kun
oli em€n ja jiilke€n maåliskuuo alur 11. Siis 74:11 = 6,7
min, 7?:11 = 7 mirl. Eniät 6 minuutin worovålit siis vaihtui

Linjan 2 vuoro 108 påssitettiin hylyle. Olisi luulut, et-
tii vaikutuksea åikat luun olisivåt niikyneet vain iltapäviil-
lå - vuoro 108 åjoi vain iltaluuhlasså - mutia toisin oli to-
tuus. Vaikka sns aårnufluhlasså ruorsjen måää pysyi en-

näIårn. lrorovtilit hårvenivat minuutilla Tstli 8 minuuttiin.
Siis kålkosenkin kierrosåika lis.ii:intyi. Jos tiiti vauhtiå vielå
jåtkuu, käv€iy p?iätepysäkiltjr toielle sujuu nop€anmin kuin
raitiovaunumåtkå. Tiihiin asti olen vain keuan yltiinyt sa-

ma,ll: lifljan 7 poikkeusrci{ilä 1 .- 12. 6 . 85 PasflaIt .5€ma1-

tå Rulkeesuoil€ (tosin oikåisemala keskuspuiston läpi). nta-
ruuhk.n aikana vuoroj€n måärä kakloselå siis pttosi yhde!
lä. N€lj?illä vuorolla - siis samå märä kuir ,åmuruuhkrssa

- piiästiin 7 minuutin vuorovfin!
Kalustopuolella VTs-vaunut viih€nivät kohti åwoa flolla

silen, ctu L 3 . 87 vain ykkösen vuoroisa I , 4, 5 ja 6 oli rå-
furtaja. Vuoro 3 oli siis muununul iLnei!€sti worosta 108
vapautuneen vaunun ansioså. såmalla kuutosen woroon
53 tuli niv€lvaunu. Huhtikuun 1. VTS lfiti worostå 4.
Vaikka ljstaa ej uusittlkaån. såi nivelv nuien tulon 1nyötä
aina yksi VTS siirron romuråireele tai jonnekin muurll€ sn

wun. koskapa HKL.r viimersena lzhasiåjapljivänä vän !ilo-
rossa I oli rahastaja.

VTSiien poistuttua krvaita on Inyös oheisis lue(eloita
muurettu siter, etti niv€lvaunun n-kirjaln on tiputettu pois
ja vain v-kiiri'l on käytössä osoitiamåssa, että kys€essii on
såian 1-30 våunu. Muut siis ovat nivelvaunuja.

I[UI.UT
J.0ksqnen

K.sii{ikatluluirta tulikin.io todcttus sråtlolliscn vilhåis.t
muutoksct viirnc vuode.ta. Luonnollilesti muuttet talvi-
kåudelå tchdyt pcriralepiatöbrt jatl vat rnyö kesiikåu.
de[L Nätå ovåt yöliik€ntcqrjrtkuminca klo 130 a!ti, linj.n
lA liikcnndintiajrn pidennys aåmufluhk8tå tunniua n, klo
8j0!tn i.linjan 2 liiketr(jirtiåjrn s'rpiltrksct tlii4 a*i-il-
toina kuin koko lauartai!, Etilisct keskik€s:ln åikataulut
ovrt t:lnåkio luonn. voimåssa vrin ltnioila 38, 3T, 4, 6 js 8
ke!*ikuun puoliviilistå kaksi kutkautta etc.npiiin. N;iisä ai-
tåulub3a otr atkipåivie[ (nra-pc) liihtöjå vfierhotty poistå.

msllajokir woto.
Kåluston oo vå6in niwlvauNpainotteiltå, mutta onlran

kåyt€triivils:i olevista v nllristakilr 73,2 % tätä ry:r'ppllt.5i-
te'l litljallå I on vrkioworoitsa4 (5) såtå!a. (sulkeitta til3a.
rc l.- 15.6., sulkeils. 16. 5.- 15. 8.), ja kåkkosta lukuun.
ottrnatta ovåt muidcn linjojcn vskioworot k.ikki nivclv.u-t'
nuja. Nciiakselisiå v.unuja ntikyy siis vain iinjan I kahdBea
(yhdes*i) vakiovuorossa ja kaikis€å kolmcssa ruuhkåruorcs-
sa, [njan 2 kaikissa vuoroissr (4), linjen 6 ruuhkavuorobsa
(k€skik€*iltå nckin nivetii) scki linjan 8 kolmcssa (yhdcssä)

Enitcn minuuttimuutoksia oli thuojcn l-lA aikataulus-
sa. Syy tiihiltr on sama keviiinen muutosi hikulopeuden hi.
dastuminen eli kierrosajå! piten.minen. Viime ke*hä lA
selvisi kienoksesta 72-74 minuutiss& tänå worna aikaå ktr-
iuu 76-77 minuuttiå. Vuorortilit hafl€nivat såmallå 8sta 8

-9 minuuttiin linjala 1A, Ykkiis€n \uoroista 101 on koko-
påivåruuhkaworo, joka siis liikkuu myit6 k€skipåii4jlä. Kes-

kipiiivän liikeme ei silti tih€ltynyt, siuii vuoro 6 liikennöi
aafluruuhlalsa psdn kienoken v€rr; , on ptiiviillä hallissa
ja jattaa n. klo 15-21.30. Larantaisin ykkdsellä on - sa-

moin kuin 1. 1. 87 jiilkeen kevåtkaud€la - kuusi luor(rklo
9-15, jolloil vuoroviilit olat l0 minuutlia .i€mman 12 si.
jåån.

Kalkoseue woroja on siis kolrne vskiotåja yki nruhka.
Niin kuin edela to&sin, pystyi kakkonen ennen måa.lbkuu[
alkuå neljii ä vuorolla 28 rninuutin kie.rosåikaan ja 7 mr-
nuudn lr'lorovileihin, ja maåliskuusta 32 mifluutifl kierros-
aikaan ja 8 minuutin vuoroviileihin. Kesän aikam kienosaikå
on 34 minuuttiaja vuoroviili 8-9 minuuttiå. Ehiäpä syksyl-

lä pååstiiiin jo 40 minuultiin/kierosja l0 min viileihin! vä-
Iiliä runtuu silti, ettå kåkkosella on enernrn:in tåukoa kuin
åJoa. Aiotaarkohån linjå tåppaå hjtautecn?

Kolrnosilla aikataulu on tåsmiill€ell sama kuin viime keså.

nå, keskjkesä mukaånlukien, ellei ota huomioon yöliikente€n
pidennystii.

Nelosella erona viim€ kesään on yöliik€nte€n pidennyksen
lisåki myft harvennustå, dmirtåin kaikirina päivinä yksi

vuoro ajååhaliin jo noin Uo 2l - 15, pari luntia viime !'uottå
aiemmin. l0 minuutin woroviilit haflenivat 12:een klo 2l -
)3.

Kuurosellå ainoar muutokser ovar ruoronumeroim'sså.
Vuoro 60 vaihdettnn kesååikatåuluss. 57 5?in.

Linjån 7A lauantaiåikåtaulussa ajettiin viime kesänli I I
rninuutin vålein klo 9-20.30. Tänä flronnaon edes täilå lin-
jallå såatu våhån lisää våuhtia, kun klo 18-20.30 on påästy

lo minuutin woroviileihin.
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Mrilaltojo l. ci koså.ikrtartBt& olckcnolt vr4 llltrrttu-
nå tirEnldd viimc k .åån.

l,!.t ltakoon lopubi !c vuoroaum.rot linjoittain, jotka
dtåt kc!ålE ltikcmöi. Sdkeisiin !trc*ityt ov.t h.[i!..v.in
k.3ldk dll4 16.6.-14. 8.

l/lA: l@, 105
38: (19,lrr
3T: (31), 123

4t 42, a3, (136'), (t37)
. 6: 153

7At 166
8: lE2, (184), 1E5
lO: 192

MITIOLIIKENTEEI VUOROT KES,IIAIKATAUUJSSA T987

seuraava lu€ttelo ket'too tlKl.rn tånån kesån aaitiolij"kenteen _tuorot, kaluston,
linjat, sijoitushallit ja ajopäiyät. Tähd.llä (*) nerkityt vuorot eivät lii-
kennöi ajalla t6.6.-14.8. Kålustotieto on 16.6. voineantul.leell luette].on nu-
kainen, paitsi haLlissa olevien osalta 1.6. nukained.
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rq
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23
24
25
26
27
28
29
30

53
54
55
s6
57

3r
3r
3l
3T

3?
3r
3r

13,4
r35
136*

l8l
l9l

sarakk.irt€n s.litys: B = kal!3to (ilt.n '..ktiå nrvclvaunu, v '
4-aks. vau!), c = IinjA(t), jnilla yuo.. ajaa, D . sijoi-
tBhå i, E= uik.uöirtipiivåt (I).
I+ . 1åht€€ Töölö.tå, p.1åa (oskelaan

{6Lopå1vå.uuhkåvuo.oja (lijt..t€€s!,:i å5uruuhkå. åIlstå iltårurhkån loppuln) dvät
lOl j. 164 s.kå 16.6.-r4.6. nyös 135.

xåksi6s.i3er v.kiovuo.ot {åj.å åmuruuhk..sa jå iltåruuhkan ahstå iltaån tai yd-
hönJ ov.t: 6 !.kå 16.6.-14.E. rrös 35

lu6ro 155 ei aj. uu.uthkån åikana 16.6.-1.4.8.
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6
I

TböLi)
xaa.ån&l - pc.jå.toi r.6,-3I.4.1947

6rs 2)

619 t)

615 2)

9.29 135

31

rrnja .erttr/huon.

a

3T

3T

612 2l

612 !l
61A l)
612 2)
612 1)

6ra 2)

612 1l

3. 1957 olkoenrta?att?

t-

llo a.llFro.ro &1. t5. ht..
lr_aa-ltto .

/ut a.rl.|. sl.rtB urr*. ..trn&rl..

r.lo vuo.o r inja

r) våln r.-15.5. Jå 17.-31.6.1947
2) våln 16.6.-14.å.1s4?

[uuna åikana löölön hatlln lolninta ra-
loiltuu låhinnå ttlapeia!tn vaunsvalh-
torhln vikatapåuk6t66a,

gå-,*ffiia"n(Q
lohro!-a..rån Lrlr.qo.ti6li. puh. ai8t77,

!.dDaLl.lS Llil.rn.toihisao! puh. 570?0

Aikataulu
t.
!

tlo a.lo-lo.lo ,ot. lt. min.
l22tr-t?.to "

Suomen Turi.lioutor liltenn. ficllion liniollq
Så.iulmme 6. :l l. -l')6 lulrn måi.tm.tittå liikcnnöi-

.dii Pohjois.H^nsån ja Ksttion riitiltii oli ta,.toiruksc-
nåmm€ avata iåmn uusi linja jo 1 pnä holmikuurå. py-
såLLipli&Lojcn Duuttumi6€n vuo}3i piÄ.ennn€ kuitcn.
Lin åloittsnaån liil'cnte.n vnsts I pni m.^liakuuto,

fallion lin.iarnDe palvelee ns. poikittaistiikenn.uå
Pohjoir-HååsD ia t{illioD .ekä ren pohioispuol€lta ote-
vien kaupunginosien Iiäpylån, Mouatrtan ja pirlrlolan
viliuä. Ti.ni yhl€r5 on jo truln vållinnecr rrrDecn

'.ncLrll. h toivommc voir.ammc plrelh_r.v, ytci.öå
uudclhlin linjallarnma twdytuiviillå t rstli.

?clioir-Hoogc-Agricolqn pririe
tihtö Pohiois-F.€!5ir

&tl|!: L.{a.t & å trU.o arat.l..:rlo t.i(F ,,4' lo&. t5 hio. Ho ,.ai- 9,ai Jo*. ll mh.ll(n-[..15 . ,, tt.oo__ra+r

Ijllaö Ag.i@Ln pui.to6h
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Jatkosdrsltt4oj

Mouts Trordhrimir rnuleoearauliik onc

l^arf,rtai.itr 20. k s:thruta - 29. clokuutå liikcnnöid;iia vå_
Ue Priff enklys3ct-Icvol.n-kdc-Voldsnindc. Lihrö.ik
PdG.nkry$cttstji on klo 12.00.

Muscojuna koostuu HAWAJI vuonnr l92l valmiiairrtå
{.ooottorivaunusta 33 jdpcråvarnusta 69. voldsnin&dr ras_
wttua esitclliiiin muut mulcovalrut. Voldsnindca hrllin
kiitraodtavs. sigiltatå cNitclllän pyynnfuä muhrkin aikotnr-
Kirjoittekaå osoit&€s.{ TSltF, Boks ll4, N-?OOI Tmnd-
hcim, Nor8c, hyvis*i rjoin jr sopik r nåytös€. (Trorrdtiern!
Sporv.ishirtoriske For.ning)

11. 5.
Kåupunginhålitu päåtti, cnii Töölijd varikon verhin råkcn-
nu3 var:rtaa4 liilcnrqnuscolc- Vihdoinkin påätij6, jote
olcrnmc odottfl.€i-

Hclsingb siiiis.t niiyrtöliput eiviit vielilkiiiin kelpa. seutu.
liiketr&ln busscirga. Rsjoituksen oli tarkoirus poistus l. 6.,
nuttå YTv liini (tlcldnSb vaatimuks€st.) asiåsvuodcna-

TRoilltHEtilt !
Norjalåislehti få Spor€or julkaisee nyitr kalpunbliikfl t€e-
seco liittyviä uusia- bhden numercssa 50 on seuråavadai-
ncn, sis:ilöltiii:in ikiivä tieto:

Trondheimin kaupuruinllalitus oa 26.5. 1987 piEtUhyt
ii.iirdn 53 puolesta ja 32 vasråån, ettii kaupungin ainoa nitio-
linj. lakkåutetå6! keglIå 1988 ja korvatåsn dieseltnjå-au-
toilla-

Tiillå kcltåå päåtöks.n sdrotåan olevatr Dlopulircn}, silä
Trondhcimin raitioteidcn kohtalosta on kiistelty jo iuosi-
kausia. Paikalislt kunrålislolitikot ovat milloin päåttjincet
lakkautt.a råitioti€l ja milloin peruneet ptiälök!.nsä. Sitii
paitsi raiiioteiden vauukslusto uusittiin joitakin wosiå sit-
ten, kun såklalai!€lta vålmiståjslta ostcttiin n oivelvarnuå.

Mikiili liikeon€ tosiårn päätryy, uusien vaunujcn kohtå-
losta ei ole minkiiiirlaista tietoa. Råideleveys on salna kuin
Helsingir*i, eli I metli, mutta vaunut ovat 2,6 mcrriii lelci-
tli. Niile ei löytne montååka4 mahdollista oståjsa, koska
raitiovarflujen yleinen leveys ol 22-2 3 fi.

Trcndhcimin nitioteiden tulevåisludesta on wosien mir-
taan lmdittu useitå selvityksiä, joista on kcEottu myös RAl-
TIOn pålstoilla.

Liikenteen la.kkaurtamistå on perulteltu kustårnussjiiis
töillå. Tuoreimmassa selvirykscsg tod€taån, ctUi buss€jlla
4ettacssa såästet iisiin wosittåin 19 miljoonåå Noian kruu-
nua juoks.via kustsnnuksiå, eikii joukkoliikent€€n taionta
kuitentaan huononisi, LaLkauttåmissuunnitelmer vastusta-
jåt puolc$aån lsskevtt, ettii vuotuincn siiäsrö olid eninlän
6-8 miljoonåa kruunuå- Vrstusrajat vetoavåt myös sijhen,
että kelusto on uutta, muttå sitii ei saada myytyii muuall€,
80 7o radåsta on uusittu ja matkustajanäåråt ovat rousllsa
jo kolrnatt. vuotta (4 % rr:ihiifl menn€ss:i wonnå 1987).

Mikiili raitiorieliikenne todella lakkautetaåfl, piiättyy så-
mdla mu€oråitiovawuliikenne, jota risaryhdistyksernme
Tlondheirns Spo €iss€lskap on harjoitrånut. Ariasta kjin-
nostuneille kerrottåkoon, ettå mus€ovaunut liik€möivät tä-
nä kesiinä lauantåisin 29. elokuuta åsti. Aika4 ei siir olc lii-
kaå hukattåvaksi, jos hrlu.a tutlitua rnaailnan pohjoisim-
Paan råitiovaunukaupunkiin.

4 Ruskeasuonrunknlinja-asena 16, Z 1958. RAITIOtsa
2'1 983 on ollut kiioitut tunkolinial<okeiluÅtu" f;zs.
ki tn iänen linian 55 ,vunu on hiiettaia hdtutduto
232 lvolvo 8-65s06lHelko, 1955). Tasst @ttosariatta
220-237 oli toki nhastaianritiokin, ionkt psik*,t oli

atu$törten takiM olelnn oren ieressA Muut lolwssa
nikyvrit eltoa ovat wosina taan 1953.

5 Koskelan huohokoryaado 30. tO. 1956. Tulireden
VTS-! aunuien kstonrujan vouhttaidar selai niLniin-
pfirektir etupdtn tiniarull&tsd olivat atkatLt; ryylia"

Tal@kansi:

Kulosaarcn Raitiotie Oy-n ktksi mahtavaa moottoivalt tuo,
jotka ASEA val',jsn l9I7 ia toimitetriin nnahan 1919, eh
tivöt palvella myös Hehingh Raniori€. ia Onnibus Ofni s6
klt Hekingin Kaupungin LiikennelaitostL LinMIe 4E (Munk-
kinlemi - E,ofta;a) kiit;i..ty 

'\tuhu 
oh ;;uvattu iouiukuuiÅa

1951 tai hienan myöhemnin, ja tumnatkin hylkistd
odotravat vounut 26. A 1954, san@h Koskelassa- Alunpd
in kaksisuunaahissa e[Junuisst oli ovet htmnallakin sivullt
ja katolla katji imitinta- yaunun .oinen osasto oli varatht
tupakoivi e, ja kyljisstt oli messink,let >B tndö'-tektit.
ysunut nyytiin ) 956luvu i Numijdne e kestimökkitar

RAITIO 2-1987
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