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OULUNKYLÄN-VIIKIN.HERTONÄSIN
RAUTATIE ja henkilöiunakokeitu 21. 12.
1962 - 5. 1. 1963

Yksrtyrsratorhin luettåva, Helsingin kaupungin omis-
tama kunnallinen rautatie Oulunkylästä Herttoniomeen
tåyttåä ensi vuonna 50 vuotta. Radan nimi on toimilu-
van mukaan "Oulunkylän-Viikin-Henonäsin Rautatie".
Sillä on kulkenut pelkästäån tavarajunia, otsikossa
mainittuna ajanjaksona arkipäivasin myös henkilöjunia.
Koska kiinnostuksemme kohdistuu tähån varsin ty-
hyeen aikaan eikä niinkän radan pääasialliseon tac
koitukseen, eli Herttoniemen sataman tavaravirtojen
maakuljetuksiin, voimme seuraavassa artikkelissa si-
vuuttaa tavaraliikenteen kysymykset.
Itsenäisyyden alkuvuosina oli olemassa kaksi suunni-
telmaa Helsingin kaupungin ja pitäjän itäisten satama-
ja teollisuusalueiden liikenteen jårjestämiseksi. Yh-
täältä rakennustoimiston ehdotus, ionka mukaan ra!-
tatie pitåisi vetää Malmjlta Vanhankaupunginlahden
itärantaan ja Sörnäisten niemelle, sekå toisaalta Hert-
toniemi Osakeyhtiön suunnitelma suorasta yhteydestä
lvlalmilta Herttoniemeen. Koska Malmi oli päåradan

Kansikuva:
HRO 41 +211 Kauppatoilla Seufthuoneen (nyk.
kaupunlnlalo ) edustalla matkalla sööhäästin.
Oikealta on juuti ampaisemassa
vaihteenkäantaqpofua vahdeftuta kädessään.
Mooftotivaunun valmisti ASEA vuonna 1908 ia
peåvaunun ASEA vuonna 1911. Moottotivaunu
muutettin 1931 perävaunuksi 41, vuodesta 1945
nrcksi 587. Peåvaunu muutentin umpinaiseksi
vuonna 1920 ja sille annettiin numerc 5. HKL:n
numero oli myöhemmin 565.
Helsngin kaupungnmuseon kuvakokoelma.

Vierciset kuvat:
Ma4aniemen Inia|a 33 HKL:n koebussi 4, rek.nro
AFG-61, Sisu g77-STlHelko vuodelta 1963. Auto oli
erikoisista erikoisin takatuuppari, sillä moofloti oli
takana kummallisessa laatikkomaisessa ulokkeessa.
Auto poistettiin vuonna 1973.
P. Leinomäen kokoelma.
Ma4aniemen linja-auto ioskus 1920-30 lukuien vaih-
teessa. Kuvassa kuljettaja Mellin, fthastaja

Mari an iemi - seu ra ry : n kokoel mal.
HKL:n vanhoisb BAssing-NAG -busseisla tehti,/t mm.
täIaisia lyömaakoppeja. Kuvan työmaavaunu 792 oli
kiytössä vielä 10. 11. 1973, joloin se seisoi Kallion
virastotalon luona. Kuvan B'ssing LD6 T5000lHelko
(ent. HKL 251 (2)) oteftiin rcitiotieyhtiön käynöön
kuotma-autona io vuonna 1941. Vuonna 1949 auto
muutetliin linia-autoksi ia vuonna 1955 siihen
asennettiin uusi moottoti Volvo VDA D67. Auto
poisteftiin käytöstä I 957. Kuoma-autoaikana sen
HKL:n nrc oli 518.
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lånsipuolella, tåmä asema ei soveltunut liittymäase-
maksi, ja lisäksi rautatiohallitus halusi tiikonneteknisis-
tå syistä yhdysaseman Pasilaan. Iämän vuoksi ke-
virällä 1920 tutkittiin mahdollisuuksia rakentaa rata
Oulunkylästå Herttoniemeen; pituudeksi ehdotettiin
8,3 km. Todettiin, 6ttå se joutuisi osinain kulkomaan
vaikeassa maastossa ja ottå Vantaanjoen yli olisi ra-
kenn€ttava silta noin 900 metriä pääradan sillasta ala-
juoksulle påin. Herttoniemen lataan yhdistettäisiin
Sörnäasten niemellä tuleval raiteet, Viikin iatokartanon
tienoista H€rttoniemeen johtava rata sekä suunniteltu
Vartiokylän rata. Rataa iatkamalla saataisiin yhteys
Laajasaloon ja Santahaminaan.Vuoden 1 920 satama-
toimikunnassa kannatettiin tätä radan pidennystä,
koska sen avulla kävasi mahdolliseksi yhdistää suunni-
tellut teollisuusalueel Herttoni€men satamaan ia Van-
hankaupunginlahteen. Kun asiaa oli valmisteltu, raha-
toimikamari anoi valtioneuvostolta 7. 4. ja 14. 7. 1s21
oikeutta rakentaa 9,5 km pituin€n rautatio, joka lähtisi
vaihtoehtoisesti ia väliaikaisesti Malmilta. kunnes kau-
pungin varat sallisivat Vantaanioen yli johtavan sillan
rakentamisen. Valtioneuvosto myönsi 9. 8. i923 luvan
anoastaan ralaosan Oulunkylä-Vrikki.Herttonremi ra-
kentamiseen.
Lukuisten viivytysten jälkeen ratatyöt käynnistettiin
rahatoimikamarin päåtöksellä 21. 11. 1930 ja ne tehtiin
työttömyystöinä 1930luvun pulavuosion aikana.
Xun Herttoniemen asematalokin oti rakennettu ja
kulkulaitosten ja yleisten töid€n ministeriö oli 27. 12.
1938 päättånyt suostua kaupunginhallituksen esityk-
seen liikenteen aloittamisesta, voatiin vihdoin 1. 1.
1939 liikenne tällä "yksityisellä" rautatiellå avata. Ta-
varajunat kulkivat ...
Nluulos tuli, kun kaupunginhallitus tiedusteti 17. 12.
1962 ministeriöltå mahdollisuutta käyttää rautatietä
honkilöliikenteeseen. HKL:n henkilökunta oli tyyty-
mätön palkkojen jälkeenjääneisyyteon ia koska tiuk-
kojen neuvotteluien tuloksena ei asia juurikaan edis-
tynyt, olivat raitiovaunu- ja linja-autohenkitökunta sekä
liikennepåällystö sanoutuneet joukolla irti. lrtisanou-
tumisen piti tllla voimaan 20. 12. 1962. Kaupungin-
hallitus ilmoitti rautatiehallituks6n ja liikennelaitoks6n jo
neuvotelleen asiasta ja pyysi liikenneministeriöltå
lupaa harioittaa henkilöliikennettä Hernoniemen
radalla.
Kulkulaitosten ja yleisten töaden ministeriö suostui 19.
12. 1962 hakemukseen ja ilmoitti, että henkitöliiken-
nettä saadaan harjoittaa Oulunkylän"Herttoniemen
rautatiellä tarvattaossa. Seuraavana påivånä rautatei-
den pääiohtajan Erkki Aallon johtamassa osastoistun-
nossa pååtettiin aloinaa 21. 12. 1962 henkilöliikenne
välillä H€lsinkrHerttoniemi neljällä påivittåisellä ju-
naparilla. Pyhåpäivinä ei liikennöitäisi. Malniftakoon,
että VR:n kollegio joutui päätöksestå åänestämään,
sillä hallinto-osaslon iohtaia A. Nikkilä vastusti asiaa,
kun muut hyväksyivät liikenteen. Nikkilä epäili liaken-
nöinnin aloittamisen johtavan rautateiden hsnkilö-
kunnan solidaarisuustoimiin.



HKL:n piirissä oli kuitenkin ehditty neuvotella tijk€n_
teenseisaukselle jatkoaika; jouturuuhkan välttämiseksi
pyörät päätottiinkjn pysåyttää vasta 21. 1. 1969. trti-
sanoutLjminen toteutui sittemmin kaavaillussa muo_
dossaan ja liikennöinti jatkui vasta 22. 2. 1963. Henki-
lökunta sai låhes kaiken våatimansa.
VR:n junailemat työmatkajunat eivät siis olleetkaan 21.
joulL,kuuta jälkeen herttoniemeläisten henkireikä
koskustaan, vaan pikemminkin vain kokeiltiin. olisiko
Iunaliikenne tällä suunnatla yleensä järkevä t kenne_
muoto. Sitå se ei ollut. Koko ajanjaksona, joka kåsifti
11 arkipäivää, matkustajia oti vain 26. Siis yhleensä
tänä aikanal
Pääjohtaja Aatto päätti 4. 1. topettaa tiikonteen niin,
että seuraavana päivänä S. .1. j963 kulkivat viimoiset
matkustajajunat "Oulunkylän-Viikin-Hertonäsin Rauta_
tiellå".
Aikataulujen mukaan veturina on ollut VvlS (myöhem-
min Dv 15). Tosiasia isesti junia, jotka koottain'vapaa-
na olleesta vanhasta puuvaunukalustosta {ilmoisesti
kaksiakselisia vaunula), veh jokrn hoyryvotun. Mrkäti
liikennöinti olisi k€stänyt pitempään, olisi junat muu_
tettu Dm 7 -lättähatuilta ajettaviksi. Aikataulujen mu_
kaån Herttoniemessäkäån ei ollut asutuksen läheisyy-
dessä seisakkeita, mutta onko käytännössä jossain
pysähdyfty, sitä ei voi varmasti kieltääkään.

Jorma Rauhala
Lähdeaineistoa:
Rautatiehallituksen arkisto
Helsingin raitiotietåiset, j 974
HKL:n toimintakertomus, 1 963
Helsingin kaupungin historia V:3, 1967
Rautatievirkåmies t/1963
Rautatieliikenne 6/1963

Helsingin ioukkotiikenne tävttää sata
vuotta
Helsingin Omnibus Osakeyhtiö atoitti j4. g. t8B8 var_
sinaisen katuliikenteen suurjpyöräisillå hevosvetoisilla
onnibusvaunuitla linjalla Töölö-Kaivopuisto. Tätä påi-
vämäärää pidetään Hetsingin joukkotiikenteen atka_
misaiankohtana.
Helsingin kaupungin liikennelaitos juhlistaa satavuo_
tispäiväå lukursilla musrikk€srtyksrlla, lorsra vastaavat
liikennelaitoksen natslaulajal, mtestaulalat. harmontk_
kaorkesteri ja ouha inorkesteri. Juhlanäyne,y on Ju-
gend-salissa 17.3. - 10.4.. ttakeskuksen monrtoimi-
talossa 11. 4. - 24. 4. ja pääkirjastossa 25. 4. - 15. S.
Rautatientorin metroasemalla on 23. 5. hevosraitio-
vaunupostimerkin ensipäiväleimaus ia saman aiheisen
maksimikortin myynti.
Helsinki-påivänä 12. 6. järjesteftäneen myöhemmin
tarkemmin selviäviä liikenneaiheisia tilaisLiuksia.
Koskelan raitiovaunu- ja bussivarikkoon sekä Ruskea-
suon bussrvankkoon lä4estetäan opastettuta kierroksra
26. 5. aamusla klo 9 atkaen_
Joukkoliikenteen katustonåytlely pidetäån 29. 9. Se_
naatintorillå.

2

100vuotta

Jirhlavuoden kunnEksi on itmestynyt Timo Herrasen
kijoinama Hetsingrn,oukkoliikenteen historla'.He_
vosomnibusseisla mstroonly'uosisata Helsingin jouk_
koliikonnettä", joka iaetaan HKL:n henkilöstötie ja olä_
keläisille. KirJaa jaetaan myds HKL:n ynlystunavr e
lirkelahlana, muna myyntrin se er tiedustelursta huoli-
matta tule. Kirjasta on tehty myös ruotsjnkielinen lai_
tos.

Edellisen numeromme'trolloy spesjaatjn'. artikkelien
kirioittatisn n'met järvat erehdyksessa pors. llmortetta_
koon nyt jalkrkäleen, etta Tampereen osuuden krrjoitti
Mikko Alameri Ja Hetsingrn osuuden puotestaan tyo-
ryhmä. phon kuuluivat mm. Jorma hauhata. Mrkko
Alameri, Jukka Hannikainen ja pertti Leinomäki.

Täydennyksenä "trolley spesiaalin,' kalustoluetteloihin
ilmoitettakoon, etta HKL 8310 se,soo hytåttynä Var_
hassa lå TaKL 2 on tuura^kona Nekatån hallissa.
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Tolftllu08,,oulqlkylår-Vltkln-Hcrtooisln .lutrd!,.
nlmlien n{hllcrl rrkrnhn$clr.
Y.ltur. o.t r rlltlr .|.rru e r:tt ltt

I S. Hellingin keupurli oikoutet"sn ykÄityiriåtl rsutåt€jltit
-vloisai, k€skuusliikettii vårtar 16 piiivlhå huhtikuut, l88g snnetun
a€etuksor muLsål! js noudstbeåI.e slompe maidttåvia ehtojå
js roiiiirsykåiå rakgntanåår Oulu*ylÄn-Viikh-H6ltoDåsb .suts.
!io. (motsikli'Äggelby-Vik-H6rtoDih jömvög.) Dimind, aoir
Lr kiloEleirin pituiagn rsutstis vsltio rutotsidh Äggolby (Oulun-
kylä) ainis€ltii asomålte rekgDretLvå.n Eorto i.in srt art[ Hel-
sbgi[ pitöjii€åä.

2 $. Bstr rek6Dn6i{$ sluli yllireit€is€hi is nor&6.lilevyi-
sskåi sli sit€t, 6itii ki.koj€n pöid6n sis6puoli!€D völi oa l.u. motiii,
j& tulee s€n yl€issD lekoDi€eDss puolBte olla Isk€Drettu nndm ohjei-
dor muksisesti, mitkö ovei voimr€ls selbisiin vsltion letoihiD dlb-
den, jotks ovat la€kebri 30 kg/n peilNvilr rstski6koila. Kuitan-
kin ov&t V&Dtssnjogn yli llk€n tottavåa sillåo poniåtul!€t t€htii.
vöt btairs,it€isto rståå vart€n,

3 $. Toiniluvan hattij& hrlo6, oaD€lrkdll työ alotsbån, siinö
t€rkoituklesss, kuin y iimdiuitur s3€tu}!€o 0 llsö drilita.n, strtss
öydelis€t ehdotuks€t Eutati€n ts&€EDråts snurnaåt* ,rutö Ia-
dan tekriuise€ö Issd st&, åå€mi€n vöhinmii.tö luvustå js niidon pri.
koista s6kii liikeEn€ttii vort€n eiottajh e6hrri6n i. vrulujsD yåhim-
mibui miiåriigtii s€kö niidetr muodcte ji Lodoltr; F ttrl€6 Liintiiin
omai€uudon pektoluasstukå€€ts ytrsi6€tn tatPese€o I4 FnviiaÄ hoi-
niikuub 1898 eanetur leiD 6 $n !ru.L!o!l hlLotoosio Eutaii€n suur-
nrE vshviltsmis€3ts s6urst6 oiid.n koLouta,! pöytökidrt, ioi.so
aåiånobs,i6ill€ masnomjltsiille js hrliiioiu€ s6ldi koÄÄi[6 on aDlettu
iil&jsuw låusu& mi6lipite€DEl åsi.sia.

t 9. S. !.brEliiiril, joLs 16 pliivånö huhtikuuta 1889 llnetun
rs€tub.n 8 !n Bolrå,n, .6llsis6D! kuin se muutettuna kuuluu 14
pöivihÄ hoinÄkuub 1898 s!.net[!€s as6tuka€ssa. on tsll€t€r'beo
prlkolulr!åtllE€Dett€lrstå jobtuvi& kulunkien ja koreauleaati-
mo!t@ yrk dstsi, on 160.000 ms.ktåo js suoritettåw Uudcn'
r!åar lrånin liiiinhrehååtooD.

5 å. lYö Isdrlts on olotsttsYr viimeistiiitn kahden t'uoden
krlu*e toiEiluva,u lntoltiiyii6ti lulisn js lopPuunsåstettsvs kuu'
dh vuoded kulu66$ neiritults fliiviistit lukieD, jonks sjsn kulue€€a
let on .vstt vs henkjlö- io tövrEliikentee e.

R.lo@st!i.1d .lotiMl.ita oD pid.m y ololu@ 0 !åiviiån
lr2?, olba 6i. .v.tt.v. yl6i!.Uo li&di€.I! viiF€ill;ltur .loLuua
e I'aieaDr t033. V.!i.tu. pdötö. lginat. 23 p:kii 1s26

C 5. As.nien F pJEöt*i6n viililo tules toimiluvan bsltiFn
rekeat.3 ja ku$o€sspitiul leDbötin js prbelin, joita on saåtsv,
lnrklutta Lövttilå vsltioDrsutsieid€n brpe€kai.

? $. Soi tarLastajan Psu*aånis€6i. jonke on vslvottåva
rsutsti6a rrk€nbDistE js köt'ttdli, tulee toimiluwn holtij&n Uuden'
n.str lÄihril liliininrrhrst od vuo€itteh €tukäteen suorittos rskennu!-
ai&r[a 8m nr*kås j&, s€n iölkoon kuir r|ts on luot'ut€thr yleL€Ie
liikeat66ll6, vsliioD€uvoåton vahviltåma niiåö, jote Peitsi tsrkss'
tsistr tulo6 .ssdr mrtlutis mstkuåt5s r8ilållt.'6 l. Niiltå lrit€iste jr Euilts låitt€ilts. jotks yhdrtlsemslle
ovåt torp€6D r.dsr tsrkoltukrerEuksiste liitöniåtii vnrta Ysl'
tioDrsutst€ibid 66Lå l's€ted€3 kstsotaan tsrpe€llisiki liikenteeD tor'
koihrhoDnulsiåto hoitsnists vert€n, tulee toinilui'sn bsltij&n
soDie r.utstiehalituklen ksru€&, js on tiillörn sdiintöna olew. eltå
kr'ikki no reit€€t, ioi[å on m€r]:jt]8tÄ myii'kin vsltion6utåt€iden
yleis.Ue liik6nt€€lle, kustsntas ja kunrc€åsPitEii vsltio' sek'i ne

.jotke oesl tårkoitetut ybinomåsn ykrityiselh Bdalls lsPshruve
iiiteuotui varten, coimiluvsn håliijs. Mtinrtruj& vhd]$sentålk
olevis Eit6it$ j& Ititleito toiriluven heltijs ei ses muuttes eikå nvih -

kltiiD uusit Bitoitå is lsitt€ito sinte rskertås muuten kuin muc8tie'
.h.lttulssn !uo6tumuk!6[a jå Eso antsnio! ohjeiden muka.en
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..^,_IHry.::y"b polvetevat vrlrionrautereiden eirkrilijs! ovs!velvo|jr36r troitsmasn jr Euorittsrnsån kaikl{€å y]oityi€oltir rå;tefi slrååsonsU€ tulovsr tei si€lui snorulte lsuratienJ m;;öå tii;;;i. Tl* plPrlyy hrttiir'r liitr nut*uoloUiturgeue åoe]tteilåuonttsr tultsutiitdtft jr ylei6t ! titid€d njnistelidn mösdttiie;

,,,,.3.t::!:, p:.99". i. yrbionrsuråt€iden vbri!€h yhdF.
Ilni.p Dul'?t. ohdoiltr or t htövö ropirrur reutatiohalliiulienlr tolDrluv.a b.ltij.r L6kd.
. ..e.{ Aao5,i" nutstio tuorrt€tåån h€nlitöide! tei rAveran
l]llP,o$',oo Pr"_l$6n b,nhttovr .iins jörjstylle4r tuin jl
r].1"".rot^-Tlq lm2.|anch.låsr rerrstiD pdatOksesse, gisittiiva
:I:-F plllybt ylsi.tå. tekuultiitott4 ven€n otoEin yk!i.!}Lt€lr öut toid€o .ilDlllåpidat , sååd€öön

. .19. S. . 
Uikolrhati on ympåd wodsn yUöpidettåvb vbhintåän

yhdolB jok8 p8ivÄ kumpcrbkin euuntåån kuftevalla sokeiunel"
. .ll S. So b6 ilö, jonkå toimituvrn hAltijs mitöri$ pdiitikkdnit
noit8maon r8drn hå[inras js vstvom.rn Uili6nnett4, o; kukutsi.
to6t€a ja ylsiåteD tttiden ministöriah tiihiii toineen hlritkrv .dvi_

12 S. Yksityilon routari€D aåerugiarikö .".! "j,"ltil"t;"i-t Eåån å€6mall€ €hkii porust€ttavåe postitoihjltoa ssnoils eh-
doilta kuin ååem.Fiiillilii %ltionrsutat€ilå hoitre.t Doåtitoint .rt g, Muut D tut€o toimituvsn b.ttijån noudai.tås å.Uiixdaini
tull, ybityiliåtil Buråt€istå yloistå kekuEsliikottö vrrten anaetua
{.€ul&on siiii!.nökriå, 16 pinviint huhtikuutå t88g sntretDu. lakieylol8f kFkuu8liiketrå eerren nkennstun yklityi66n rsursrter lsil.
ll8tukle8ta je kiihittdmisesrå, 14 piiiviirö heih;kuuta l8O8 eDn€!.
tua r,ar,la kiint€ån onais'rudon pskkolunaåtu!.s€sts vlei!€cn tarlE.
s€€n, l8 Fiv,Ånö msn'åtuuta tB05 snnettus julilto"L, 6t" 

"i"eiuiiitsrkonpis mÄödyksiö kiinteisröki4åårs .-t"iyi"it *"Li"ite "."tsn, 3l pdiviinå lokehuts 1002 rnDottus s;nss;in piiiftijstii, si!öluivii
i8*empi.s mdiilöyksiri yl€iåtit kekuusliikottii voiten olevein vkii-tybt€! Buteteid€n silmölöpidosta, sekt nntÅ muirs EriiiidyLiö,jotks esltioneuvo€to katsoo r&ee€Iileksi sntas.

. Ylåo.irirlu eru ytliryi.idr dut€!6!t3 yt6i.r3 L..t iuuikotb vet.n on @i!t3in &,,rtru ur"*rila r,.i"et""" ir *ial898.sLr b.i[. jdtukuu zt prtr lo2l j. r,.r,.*"* li irt
, !!i, 8y06, Lti !.ul5ri.drt'tn.rit johtuvs v.hirgoo w{hru!.,åolbikur l9 p:lr3 1308,

. 14 S.. Löirhuudrhl!. js fjindtys.sioisla rsursrie ou HelsirSin
t4uputrgin rea€tuvemik€ud$ slsiD6n.

V. 1988: Oulunkylå-Herttoniemi
Määräävä nousu 1O o/@. Ratatuokka A,/B l

Rataos€lla on Sn 40.

Kin
Hki:stä

Oulunkylä ä
I Vaihde {Metro)
I vaihde (Sähkötartos)
I Vaihde (Tienhaara)

Herttoniemi

7.4
12.4
13.7
14.9

8.3
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TAULUT
J. oksanen H:i"]'iril#:jffi" on 

.ma-pe aikataurussa vähem-

yi,llr. ,1l,on s,irä ennomainen, eträ s,rå voidaan 
iliJ;"i;lH#'L',:."!"L'1,',lilili';,'åå""".iiill-ii "

soveltaa miltei kaikkra a. Tassä e(is es;mert<*i: iun t2 minuunrin krn a,
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saatu pysymåän 10 minuutissa, tai tarkkaan ottaen
10-11 minuutissa. Tunneittain kun löytyy yksi 11 mi-
nuutin väli, niinkuin laskuopin taitavat huomasivat.
Aikataulukokoelmaan on tehty uusi muutoslehti, joka
jaettaneen tåmän RAlTlOn liitteenä. Ken haluaa edellä
olevaa tarkempaa tiotoa, tutkikoon sitä.
HKL er näkölään alattele yhtään arkataulutormrttalan
vaivoja laatiessaan muutoksia raitioaikatauluihin. Juuri
kun tässä oli saanut pöydän puhtaaksi ia tekstin, halli-
aikataulut ja päätepysäkkiaikatauluien muutossivut
sysättyä RAlTlOn toimilussihteerin huoleksi, homma
piti ottaa uudelleen tarkasteltavaksi. Nimittäin suh-
teellisen viattomalta näyttävä HKL:n vuoroaikataulu-
nippu sisälsikin linjan I aikatauluslon uuden täysre-
montin. Muutokset tulivat voimaan 1. 3. eli vain kaksi
kuukautta edollä selostetun muutoksen jälkeen.
L,luutokset eivät sinänsä ole suuren suuria, jos tarkas-
tellaan esimerkiksi vuorovälejä. t!4yöskään yhlään
vuoroa ei nytkäån jåänyt kokonaan pois liikenteestä;
vakiovuoroja on edelleen kuusi (81-86) ja ruuhkavuo-
roia viisi (181-185). N4utta kun tarkastellaan niin läh-
töaikoja päätopysäkoiltä klin halliinajoa, tuskin mikään
on säilynyt ennallaan. Linjan 8 kierrosaikaa lyhennet-
tiin l. 1. todennäköisestj vähän liian reippaalla kädellä,
sillä taas tuli aikaa lisää. Ei kuitenkaan ehkä ihan niin
paljoa, että olisi palattu syksyn tilanteeseen. Aämu-
ruuhkassa ja keskipäivän liikenteessä tämä seikka vai-
kutti minuutin, parin verran vuoroväleihin. lltaruuhkan
ajkaa lyhennettiin saten, että ruuhkavuorot liittyvät
mukaan puolisen tuntia myöhemmin, mutta lopettavat
entiseen aikaan. lllan kierrosaikaa sentåån tiukenn€t-
tiin kaikkina viikonpäivinä: vain neliä vuoroa jatkaa
liikennöintiä klo 21 jälkeen viimeiset pari tuntia 12
minuutin välein ja 48 minuutin kierrosaikaa noudattaen
(aiemmin 5 vuoroa,'t0/50 min). Vuorovälin pidennys
näkyy myös lauantäin ja sunnuntain päivälaikenteessä.
Aikatåulujärjestelyistä seuraa taas uudenlainen kuvao:
Niin kuin ehkä jotkut innokkaimmat tämän pålstan
tutkijat muistavat, on HKL:n perinteinen malli sellai-
nen, että vakiovuorot ajavat myöhäisillalla ja yöllä vii'
konpäavästå riippumatta samaan aikaan halliin. Tästä
perinteestä luovutiiin jo taannoisessa linjan 10 muu-
toksessa, kun ma-pe ja toisaalta la-sL.r vuoroion annet-
tain vaihtua. Siis halliin ajaa ma-pe esim. vuoro 93 ia
la-su vuoro 92 samaan kellonaikaan. Kahdeksakon uu-
si kuvio on sellainen, että tilanne vaihtelee mala ja su
välillä. Halliaikataulu, ioka on puistettu kahdelle si-
vulle, alkaa vähitellen vaatia lukiioiltaan samanlaisia
kykyjå kuin "Suomen kulkuneuvojen" parhaat sivut,
ios tätii menoa iatkuu.
lvluutoksen vaikutuksesta linialla 8 antaa ionkinlaisen
kuvan seurååva taulukko, jossa luetollaan lähtöjen
määrien muutokset (Salmisaaresta):

ma-pe la su
1.9. 1987 131 102 90
1. 1. 1988 133 107 96
1.3_ 1988 123 103 91

KULOSAAREN RAITIOVAUNUU\UTASTA ol€mme
kenoneet lyhyesti RAlTlOssä 1/86 ia kuva lautasta on
ollut numerossa 4/86. Viime vuonna ilmestyi tunnetun
laivahistorijoitsijan Erkki Riimalan knja "Höyryä Hel-
singin vesilltPääkaupungan paikallisliik€nteen höyry-
ven€atä ja saa storeitlien matkustajahöyrylaivoja".
Tästä erinomaisesta kirjasta rohkenemme lainata s/s
Brändöä koskevia tietoia, sillä aiemmin ei lautan myö-
hemmåstä kohtalosta ole mitåän "tiedetty".
S/s Brändö rakennettiin '19'10 Kone- ja Siltarakennus
Oy:n konepajassa Helsingin Sörnäisissä. Kulosaaren
srllan valmrstuttua vuonna t919 "Brändo" poistettirn
liik€ntoostå seuraavana vuonna, Vuonna 1921 se
myytiin Kotkaan Ab F€deration Stevedoring Ltdlle ja
salle annettiin uusi nami "Lautta". Vuonna 1932 helsin-
kiläinen Pihkamäki & Elo osti "Lautan" ia vuonna 1934
se poistettiin alusrekisleristä.
Rlmalan krrja kenoo krinnostavasl Helsrnqin ja ym-
pänstön höyrylaivaliikenteesla. Lisäksi arhe on innos-
tava, koska laivaliikenne on ollut aikoinaän osa Hel-
singin paikallisiiakennettä. Suurin osa siilähän on kor-
vattu busseilla - esimerkiksi HKL:n linjoilla. On mielen-
kiintoista lukea laivareiteistä, joita on kulkenut mm.
Vanlaanioessa tar Töölönlahdesta Hakanremeen. ja
niin edelloon.
Tätå laivakrjaa suositellaan kaikille Helsangin lii-
kenteestä kiannostlneille. Kirjan on julkaissut Suomen
laivahistoriallinen yhdistys ry ja sitä on myytävänä
Akateemisessa kirjakaupassa ja Suomalaisessa kirja-
kaupassa,

Suomen Raitiotieseura ry järjestää jäsenilleen ja
ystävilleen yhteistyössä HKL:n kanssa tutustumis-
ja opintoretken Helsingin metroon lauantaina 23.
huhlikuula. Kokoontumanen klo 10.00 ltåkeskuk-
sen ylä- eli katutason kioskihallissa. Täältå lähdem-
me opastetulle kåynnille metrovarikolle, jossa tutus-
tumme huolto- ja säilytyshall€ihin sekå liikenteen-
valvomoon. Retkellå aiamme myös junalla Kampin
kääntöraiteille Hietaniemen hautausmaan alle.
Tulustumisretki on muuten maksuton, mutta jos
kåytämme vuorolunåa. on pkaisella oltava vormas-
sa ol€va matkalippu.
Laita nyt kalenteriisi muistiin 23.4. 1988 klo 10.00,
ja ota mukaan ystäväsikin.

Paanotaknisistä syistå €d€llisen RAlTlOn kuvasivu
95 ei ollut yhtä korkealuokkainen kuin muut kuva-
sivul. Toimituksen siivooja oli epähuomiossa hävit-
tänyl alkuperäisel arkit, joten jouduimme tekemään
korvaavan sivun valokopioidusta materiaalista, Va-
litamme tapahtunutta.
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LISAÄ MARJANIEMEN LIIKENTEESTÅ

Autoliikente€n suhteen lvlarianiemi oli taas ensim-
mäisten ioukossa. Kun tieolot olivat kohentuneot, an-
nettiin Emil Lindqvistille 1927 lupa aloittaa bussaliiken-
ne H€lsingistä lvlarjaniemeen, mutta ehdoksi asetet-
tiin, että tiet on pideftåvå kunnossa itse ja maksujen
on oltava suurempia kuin laivataksoten.
Ensimmäistä Marianiemeen kesällä saapunutta bussia
kulj€tti marjaniemelåinen monitoimimies livari Kontu-
niemi. Auto oli ranskalainen ja siinä oli kummallakin
sivulla kluden hengen penkki, eli siis 12 hengen bus-
si. Auto ajoi nurmettuneita tykkiteitä pitkin Herttonie-
meen ia Viikin kautta Arabian tehtaalls, josta saattoi
jatkaa matkaa raitiovaunulla Helsingin keskustaan.
t(eväällä 1928 linja siartyi veljeksille Paavo ja yrjö
lvlellinille, ja reitti muutettian kulkemaan Kulosaaren
kautta kauponkiin. Kummallakin veljeksistä oli 16 mat-
kustajan Reo-msrkkinen linja-auto. Matkanteko ei ollut
ihan niin leppoisaa kuin nykyåän. Heikot autot väsyi
vät usein huonoilla ja mäkisillä teillä. lvatkustajat nou-
sivat suurimmissa mäisså autosta jå työnsivät sen yh-
teisvoimin mäen päälle. Mellinit hallitsivat lvlarjanie-
men lanjaa yksin parin vuoden ajan ja m€nestyivät il-
meisesti hyvin.
Huvilayhdyskunnassakin havaittiin Nlettinien menestys
ja toasaalta laivaliikent€en synkkä tolevaisuus. Syntyi
ajatus omasta bussiliikenteestä. 1930 päätettiin hank-
kia yhtiölle bussiliikennelupa ta kio'tettiin lvleflinin vet-
jesten lupa ajaa yhtiön kunnostamilla teiltä. Tästå l\rel-
linit eivät välittäneet. Tiet olivat yleisiä ia hei å oti
virallinen laikennelupa, joten hehän jatkoivat tiiken-
nöimistään. Yhtiö osti 20. 8. 1930 Reo- ja cMc-merk-
kiset linja-autot, joihin kumpaankin mahtuj 18 mat
klstajaa, "koska heikoille teille ei saanot oikeufta 20
hengen autoihin". Samatta anottiin, ettei muille liiken-
nöitsiiöille annettaisi tupaa ajaa yhtiön taittami a iei ä
Herttuaniemen Elanto lrarjånremi. Tämä anomus
kuitenkin hylättiin.
Tästä sai alkunsa ankara liikennekilpailu. Aikatauluja
muutettiin niin, että oma auto päåsisi lähtemään pari
minuuttia ennen toista ja bussimaksuja atennettiin
kannattavuuden rajoille asti. Yhtiön bussit pantiin
kiertämään lvarjaniemen harju ja ,4eltinal seurasival
kohta perässä. Marjaniemen rouvat olivat tvytvvåjsiä,
kun påäsivät torikantamuksineen kotiovette asti. Auto
pysählyi vaikka joka portinpielessä ja kohteliaat kut-
jettajat auttoivat laskeutumaan autosta kädestä pitåen
sekä nostivat kantamukset melkein sisätte asti.
Niittyrannassa asuneet Sinikka Puusa ja lvlarita Ny-
holm kuvaavat noita arko,a sellaisiksr, etter marjanie-
meläisillä koskaan sen jälkeen ole oltut vastaavaa lii-
kennepalvelua. "Joku sano kyllå. että meoo oli hurjaa
- varsinkin se Särkån mutka (Niittyrannan ja Marjanie-
menrannan kulma). Kamala tie ja kallisluma varmaan
väärään suuntaan. Pöly vaan lensa kesäisin, mutta
bussi oli, tlli ja meni. Bussi lähti Kasarmitorilta. Jos oli
kåynyt torilla ia oli palion tavaraa, saattoi viedä kassin
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bussiin ja sanoa, ettå tulee itse seuraavalla bussilla.
Bussi pysåhtyi sitten ao. portin luona, kuljeftaja voi
kassin rapulle ja kertoi vielä lapsi e, että äiti tutee
seuraavalla vuorolla. Upea palvelu!"
Kilpailu kiristyi k€sällä 1931 kuuluisaksi puomisodaksi.
Yhtiö pystytti suunnilleen nykyisen Roihuvuoren låm-
pövoimalan vaiheille tien yli puomin ja as€tti sille var
tiiat, jolka avasivat puomin vain yhliön autoill€. puo-
milla alkoi melkoinen käsirysy, kun lrellinin miehet
yrittivät nostaa puomin ja yhtiön mi€het sitä puolus-
tivat. Lopulta Mellinit toivat paikalle nimismiehen, joka
määråsi puomin poistettavaksi.
Ankarasta ponnasteluista huolimatta yhtiön oli to-
deftava, että bussiliikenne tuotti tappiota. Viimeanen
yhtiön auto aioi N,larjaniemeen 21. 1. 1932 ja huhli-
kuussa autot myytiin autoilija E. Lindberqi e, joka jäj
yksin hallitsemaan Marjaniemon liikennettii, koska
N,lollinitkin lopettivat Marjaniemen liikenteen samana
vuonna. Autoilaja Lindbergillo koitui toinenkin onnen-
potku. Uusi Porvoon tie rakennettiin Kulosaaren kautta
itään ja se melk€in sivusi Marianiemeå. Kaupunki l.j-
pasi rakentaa yhdystien myös lelarjaniom€en ja kor-
vaukseksi sai Marjaniemestä "lrheilukentåin, lasten
urheilukentån ja Tammiston yleisalueen" eli nykyisen
Oskarinkentän ja Harmaapaaden koulutontin.
Tästå eteenpäin bussiliikonne kehittyi tasaisesti ja
normaalisti ajan vaatimusten mukaan. Syksyllä tggT
E. Lindberg myi linjansa Oy Omnibus AbJte. Tä öin at-
kanut punaisten bussien aaka jatkui sotjen toppuun
asti. Vuodon 1945 alusta punajset bussit siinyivät Hel-
singin kauplngin liikennelaitokselle ja väri muuttui
siniseksi.
Sota'aika toi ainoan poikkeuksen muuten tasaiseen
kehitykseen. Bensiinipulan pakottamana keksittiin
häkåkaasureaktorit autojen voimaniähteeksi. tvlyös
kaikki bussit saivat taakseen ason pytyn, jossa puuta
polttamalla syntyi bensiinin korvikefta. Kovin usein
nämä häkäpöntöt våsyivät ja jouduftiin tieoviorustalta
odottamaan toista bussia viemåån matkustajat perille.
Toinen såästämiskeino oli matkan lyhentäminen. Jou-
lukuusta 1941 helmikuulle 1944 Marjaniemen autot
ajoivat vain Kulosaareen, mistä matkaa jatkettiin rai-
tiovaunulla. Vuoden 1944 loppuajan päästiin sentään
to Sornäisten aptsekille bussilla.
Yh kuudenkymmensn vuoden ajan on tvlarjaniemeen
menty ja tultu bussilla ja melkein koko ajan omatta
Marjaniemen bussilla. Nykyisin sininen bussi 99 on
vain kokoajabussi metron syöttöliakenteessä, mutta
onpa kLiitenkin vielå lavallaan marjaniemeläinen sekin.

Lähde: Marjaniemi-ti€dote
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IVARJANIEfuIEN LINJAN I\4YOHEMMÄT VAIHEET

Ti€dot perustuvat Peftti Leinomäen muistiinpanoihin
HKL:n årkistosta.
Ennen linjan 33 perustamrsta Marjaniemeen on ajanul
Helsingin Ympänstön Auroliniat Oy. Lählöpaikka Hel-
singissä on ollut ,oko Rautatientori tai Kasarmintori.
Vuonna 1937 linjan osti Helsinoin Raitiota€ ia Omnabus
Oy, joka muuttui 1. '1. 1945 Helsingin kauplngin lii-
kennelaitokseksi.

Linja 33
15. 9. 1937-20. 12. 1941: Rautatientori-Håmeentie-
Lautatarhankatu-Kulosaari-lvlarjaniemi.
21. 12. 1941-16. 2. 19,44: Kulosaari (bensiiniasema)-
Marjaniemi.
17. 2. 1944-22.6. 1945: Sornaisten apteekki-
Lautatarhankatu-Kulosaari-lvtarjaoiemi.
23. 6. 1945-31- 10. 1945: Kulosaari (bensiinaasema)-
Marjaniemi
1. 11. 1945-31. 10. 1946: Hakaniomi-Hämeentie-
Lautatarhankatu-Kulosaari-lvlarjaniemi (19. 9.-28. L
1946 kiertotie Viikin kautta).
1. 1 1. 1946-25. 8.1957: Rautatientori-Hämeenti€-
Lautatarhankatu-Kulosaan-N4arjaniemi. (1. 1.-7. 3.
1953 kiertotie Viikin kaufta.)
26. 8. 1957-24. 9. 1960: Rautatientori-Hämeenti€-
Vilhonvuorenkatu-Kulosaari-Marjaniemi.
(31.8. 1959-31. 12. I960: ruuhkalrnja 33S
Räutarienton-Sörnärsten råntane-hulosaari-
[4arjaniemi.)
25. 9. 1960-31. 8. 1961 : Rautatientori-Hämeentie-
Vllhonvuorenkatu.hainen mootontie.lvlarjaniemr.
1. 9. 1961-31. 12. 1965: Rautatientori-Sörnåisten
rantalie-Kulosaaren puistotie-lVarjaniemi.

Llnja 93
l. 1. 1966: uusi linjatunnus 93.
r. 1. 1966.2. 6. 1967: Rautat@nlon-Sdrnäisten
rantatie-Kulosaaren puistotie-fularjaniemi.
3. 12. 1966: lvlarjaniem€n suuntaan ajetaan
Hakaniemenkadun sijasta Hakaniemen sillan alta.

11. 3. 1967-: Marjaniemen suuntaan tilapäinen
porkkeusreitti ViikrnlGn hittymän tydmaan vuoksr
lruuntajankadun ja Sahaaiankadun kautta.
3- 6. 1967-2. 10. 1971 | Rautatientori-Sörnäisten
ranlat€-Kulosaaren puistotie-Ltnnanrakentaiantle-
Roihuvuorenlie-TuIsuontle-lMarjaniemr.
3. 10. 1971: liniaa tatketaan vanhåha päätepysäk'ltä
(Maqanlemen Elanto Marjaniementlen ja
Kissankellontien risteyksessä) Puotrlaan. lJusi rerni: -
Nlarjanlementle-Kissankellontie.Kunnallisneuvoksentio-
fuleripellontre-Puolilantie, paätepysäkkr Puotilanti€lld
Rantakananontien ja Kuutsalontien puolivdlissä.
13. 12. 1972i Marianiemen suuntaån ajetaan suoraan
Itäväylää, paluusuuntaan edelleen Kulosaaren
pr.iistotietä. Kulosaaren purstotieltä ftaväylälle aletaan
RaitålahdentGn (nyk. Wänö Aaltos€n tien) kohdatta,
syynä melrotyömaa.
4. 12. 1973r kumpaankin suuntaan aielaan suoraan
Itäväylaä.
31. 8. 1982: hnla 93 Rautatrentori-Roihuvuori.
lvlarjaniemi-Puotrla lopelelaan.

Linja 93(M)
1. g. 1982: Herttonemi (lvllRoihuvuori-MarjaniemF
lv4oripellontie-Turunhnnant€lläkeskus (lvl).

Linia 93N
1. 9. 1 982: Raulatrenlon-Rorhuvuori-Ma4anremF
lvleripellonli€.Turunlinnant|eltäkeskus.

HUOtul. Linjalla 93 oli yövuoroja, jotka ajettiin linja-
tunnuksella 82. Rerttr oli: Raulatientori-Roihuvuori.
Pnnssrnten pysäkrn silmukka tlinjan 82 päätepysäkkt-
Marjanremi-Puotrla. Lähdöl olivat RautatGntorilla 0.35
ja 1.35, Puotilasta 1.15, Roihuvuoresta 1.20 Rauta-
tientorille (lähde: vuoden 1978 ja 1982 aikataulu0.
Ainakin 1960luvulla esiintyi linjan 41N (1. 1. 1366
ialkeen 95N) Raulatienton-Puotrla-Vartioha4u aika-
laulurssa enkornen "illan viimeinen vuoro .,oka ap,
reittiä Vartioharju-Marjaniemi-Viikintie-Koskelan halli.
Lähtöaika 6sim- 27. 2. 1964 päivätysså aikataulussa
on 0.50. Vuoro ea esiinny enåä 15. 6. 1967 jälkeen.
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pililrtpYsirrl
koonnut A. Hellmon

Espoo + Kauniainen 120,00

Helsinoin vhteigtariffin, Espoon sisälsen tarifiin ia
vantaa-n tasatådttin lippuien hintoja 1. 1. 1988

Hki Espoo Vantaa

Kenal. (aik.) 6,00 6,00 6'00
Kertal. (lapset) 2,20 3,00 2,80

10 mtk (aik.) 49.00 49'00 50 00

10 mrk (lapset) 12,00 24,OO 25'00
'(erityisryhmät) 12,00 24'00 25'00

10 mtk (65 v) 32.00
30 pv taik.) 110,00 140 00 120.00

30 pv (lapset, 36.00 70 00 60.00

" (erityisr.) 36,00 70'00 60'00

30 pv (65 v) 74,00
Vuosilippu 1100,00 -

Vuosil. (65 v) 740,00 '
l,,latkailiialippu

l24 tj 40,00

Seulutariffi 1. '1. 1988
Kertalippu (aikuiseo 10'00
Kertalippu (lapseo 5'00
10 mtk (aikuise0 75'00
10 mtk (lapset) 37'50
1O mtk (erityisryhmät) 37'50
30 päivån IiPPU

helsinkiläiset 220,00

espool.,kauniaislaiset 240'00
vanlaalaiset 270,O0

30 pv (lapset ja erityisryhmät)
Helsinki 110,00

Helsingin yhtoistariffin näyttöliput kelpaavat 1 6. iåF
keen seululinjoilla Helsingin alu€€lla.

Suomenlinnan llikenteen tarlff I
Kertalippu (aikuiset)
Kertalippu (lapse0
Polkupyörålippr.r
Polkupyörän vuosaliPPu

lvlopon lippu
Moottoripyörän liPPu

Ajoneuvojen liput
alle 6 m
6-10 m
10-15 m
15-20 m
yli 20 m
lrtotavara
0-35 kg
35 kg ylittävältä osalta

1. r. 1988
7,00
3,00
3,00

100,00
11,00
21,00

37,00
7 4,OO

148,00
185,00
222,OO

7,00,4(olli

0'21tkg

Vantaa
Tarkastusmaksu

135,00
120.00

(pyöristetåiåin ylöspäin lähimpään markkaan).

TaKL matkalippuien hinna||. 1. 1988

Kertalippu (ark.) 5'00
Kertaloou (lapset, 2.50

Perhealennuslippu (30 mtk) 88'00
Alennuskortti (10 mtk) 45,00

" (lapse0 18.00

" {koululaiset) 18.00

" (eläkeläiset) 18'00
'' (vammarsetl 18'00

Kuukausrlippu 1 10 00

Vuosikortti(henkilökohl.i 1100'00
'' (ha[itakohr.)1 650.00

lvlarkariukppu (aik.) 25 00

" (alle 17 v) 20'00
Uuteena ilmaismatkustaiien ryhmäAn kuuluvat HeF

sinqisså pientä lasia vaunuissa tai rattaissa kuliettavat

Sa;aa säännöstä soveiletaan Vantaalla 1- 6 iälkeen
(Vantaa .ajoittaa lapsen iåksi alle 7 vLlotta)'

12
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VR:n pääkaupunkiseuden vyöhyketariffin lippujen hintoia 1- 1.1988

Vyöhykettåi
Meno (aik.)
" (lapset)
10 mtk (aik.)
" (lapset)
Kuukausiliput
" (lapset alle 7 v)
Koululaiset (12 v,
" (alle 12 v)
Tarkastusmaksu

6,00 9,50 13,00
3,00 4,80 6,50

51,00 81,00 111,00
25,50 40,50 55,50

135,00 235,00 335,00
68,00 118,00 168,00

101,00 176,00 251,00
68,00 118,00 168,00

195,00

5,00
2,30

2,30
40,00
'17,00

17,00
17,00
50,00
9s,00

1000,00
1500,00

10,00
15,00
1,00
4,00

456
17,00 21,00 25,50
8,50 10,50 12.80

145,00 179,00 217,00
72,50 89,50 108,50

400,00 490,00 545,00
200,00 245,00 273,00
300,00 368,00 409,00
200,00 245,00 273,00

Tuiun lippui€n hintoja 1. 1. 1988
Kertalippu (aak.)

Kertalippu (lapset)
Aikuisten vaihtolippu
TLO - TUKL
Alennuskortti (aik.)
" (lapset)
" (eläkeläiset)
" (invalidit)
Koululaisalennuskortti
Kuukausikortti
Vuosikortti (henkilökoht.)
" (haltijakoht.)
Llatkailulippu (TUKL)
" {TUKL + TLO)
Aikatauluvihko
Liikennekartta

Vaunun lähestyessä risteystå vilkkuu ensin alla ol€va
ksltainen valo. Seuraavaksi se muuttuu pysyvåksi. Lo-
puksi kaksi punaista valoa alkaa vilkkua vuorotahtiin.
Vaunun mentyä k€llainen valo vilkkuu muutaman
kerran ja opastin pimenoe. (Keltainen ja punainen valo
eivät vilku samanaikaisesti.) Tasoristeysmerkit ovat eri
tolpissa ennen opaslimia.

Pasilankadun ja Veturitien risteyksessä on neljä vil-
kullasta raitiotien tasoristeysm€rkkiå (peltikilpi ja ylä-
puolella k€ltåinen vilkkuvalo). (Havaintopvä 21. 2.)

Kaivokadun/Mikonkadun risteyksessä on myös raitio-
iien lasoristgysmerkki ja varoitusvilkku. Se varoiftaa
Kaivokådulta Kaisani€menkadun suuntaan kulkevista
vaunuista. Morkki ja vilkku ovat liikennevalopylväässå,
merkki vilkun alla.

6. 2. 88: Vaunu 110 tilausajossa.

10.2.88
Esimerkiksi nivelvaunuissa 109 ja 110 on havaittu kyt-
kinten suojapussit. Ne ovat samantapaiset kuin VR:n
såhköjunissa on muinoin ollut. Pussien tarkoitus on
hieman epäselvä, koska kytkimisså ei ole olekvoniik-
kaa.

14. 2. 88: Vaunu 79 tilausaiossa Nlkn suunnalla.

Vuosaaaen metron suunnittelu jatkuu. Päätöksiä ei ole
tehty, mutta suunnitelmat tähtäävät siihen, että ra-
kentaminen voisi alkaa 1990. Päätettäväksi tulee rata-
osa (lK) - Puotila - Rastila - Ala-Vuosaari. Jatko on
kauempana tulevaisuudessa. Vielä ei ole edes päätet-
ty, tuleeko rata esimerkiksi Puotilassa sillalle vai tun-
neliin, ja tuloeko Puotilaan €d€s asemaa. Radan ja
asemaen lisäksi larvitaan metrovarikon laajennus ja I
uutta vaunuparia, Vaihtoehtona on Varhan bussivari-
kon laajentaminen, koska liityntåliik€nne Vuosaareen
kasvaa rulosti asuntorakentemisen s€ureuksene.

Turun yhtenäistariffi on vihdoinkin toteutumassa. Tu-
run kaupungin ja TLO:n välinen sopimus tulee voi-
maan kaupunginhallituksen esityksen mukaan 1. 8.
Sopimuksen mukaan kaupunki suunnittelee linjat,
reitit, paikkatarjonnan ja aikataulut yhteistyössä TLo:n
kanssa. TLO srtoutuu |rkennörmään kaupungrn suun-
nitelmien mukaan kaupungin valvonnassa.
Mahdollinen sopimus on voimassa viisi vuotta kerral-
laan, elloi sitä sanota ini.

Muuta

18. 1. 88
Ainakin itä-Helsingin pysäkeille alkoi ilmaantua uusia
pysäkkiaikatauluja. Ne ovat entisiä hieman kook-
kaampia ja tekstikokokin on suurempi. Tietoa niiståi ei
sen sijaan saa yhtään sen enempåå klin vanhoista-
kaan.

20. 1_ 88
Pasilankadun ja Kyllikinportin risteyksessä otettiin
käyttöön uudenmallisgt raitiotien tasoristeyksen va-
roitusvilkut. Pasilankadulle asennetut vilkut ovat sa-
manmalliset kolmilamppuiset kuin VR:n nykyiset.

RAtTtO 1-1988 13



autolinjat

15. 12. 87
Aikataulun pysäkkiluettelon päiväyksen mukaan on
lintaa 79 alettu liikennöidä Viikin ylioppilaskylän kautta.

1. 1. 88
Ruuhkavoorojen numeroala muutettiin. Nyt on taas
helppo nähdä vuoronumerosta, mistä hallasta auto on.
- läntinen autoliikenneyksikkö (RU)

vakiovuorot: 200 ... 298 (64 autoa)
ruuhkavuorot 500 ... 594 (76 autoa)

- pohjoinen autoliikenneyksikkö (KO)
vakiovuorot: 321 ...398 (56 autoa)
ruuhkavuorot: 602 ... 685 (53 autoa)

- itäinen autoliikenneyksikkö (VK)
vakiovuorol: 400 ... 483 (49 autoa)
ruuhkavuorot 700 ... 797 (70 autoa)

Jos tammikuussa palasivat linjat 71, 71T ja 71S nor
maalille reitille joskus käyttöön otetulta poikkeus-
reitiltä.

Kesåkuun alusta kelpaavat Helsingin näyttöliput seu-
tulinjoilla Helsrngrn alueella. Samålla aletåan myös
yhdistää seutulinjoia ja sisäisiä linjoja. Esimerkiksi lin-
jat 34 ia 192 (?) yhdistetään. Varsinkin poikittaislinjas-
ton varalta on muitakin suunnitelmia.

Raltiollnjat

20. 1.88
Raitrohnjaa 78 aletti'n liikenndda poikkeusrei$ra .

Hämeentie - Sturenkatu - lvläkelänkatu -.

Ensi kesänä yhdistetään linjat 6 ja I noin kuukauden
aiaksi linjaksi Hietalahti - Salmisaari (via Sö). Liniat 7A
ja 78 ajavat poikkeusr€ittiä - Håmeentie - Helsingin-
katu - Läntinen Erahenkatu - SturenkatLr - lvlåkelänka-
tu -. Syynä on Junatien sittalyömaån kolmas vaihe,
jolloin sillan keskaosa uusitaan.

Met.olinia

Melko todennäköisesti liikennöintiaikaa jatketaan noin
puoli tuntia mm. vuorotyöläisten matkojen helpotta-
miseksi. llmeisesti tutkitaan myös mahdollisuus aloit-
taa yöliikennekin. Järjestyksenpito tosin tuottanee
huomattavaa päänvaivaa.

Kalusto

28. 12. 87
Koskelan "umpisuolessa" vaunut 346, 352 ja 363;
romurait€ella 335, 371 ja H18.
111 + 4! 0ålkimmäinen vailla virroitinta) matkalla
Koskelasta Vallilaan keskipäivällä.

28. 12. a7
HKL:n uusi nostolava-auto työn touhussa. HKL 503:
Scanaa 92ld automatic/Bronto Skylift, rek.nro BHA-
503.
RAlTIOssa 4/87 on maininta HKL 806:n kilvistä. Muis-
sakin 800-sa.jan busseissa on havaittu toisistaan poik-
keavia iinjanrorullia (802 ... 806).
K€rran tuli mieleen tutkailla, ovatko kaikki m€tron
vaunuparit samoin päin. Useiden viikkojen havaintojen
jälkeen tuli selväksi, että parittoman vaunun ohjaamo
on kohti itåå. Yht'äkkiä helmikuussa 1988 alkoi näkyä
s€llaisiakin vaunupareja. jolka oli käännetty päinvas-
tojn. Ja niiden mäårå kasvoi påivä päivältäl

Kaikissa harjavaunuissa ei ole "suolansirotuslaitetta"
peräpäåsså. Vaunuissa 2120 ja 2123 on sellainen. Ne
ovat lisäksi erilaisia. 2120:ssa on korkea ja kapeahko
laatikko (pudottava malli), 2123:ssa matala ja leveä
(heittävä malli).

Varsinaisia kouluvaunuia oval 337, 338, 339 ja 356rr.
Tilalsajokäyttöön varataan 332 ja 362.
332:n perapaa kunnosletaan mahdollista perävau-

Myös vaunut 320 ja 505 kunnostetaan tilausajokåyt-
töön. Kaikki tämä siksi, ettei museovaunuja saa kåyt-
tirå mihinkåän. Vain pakottavista syistä sallitaan siirrot
hallista toiseen.
Kolme myytävää Ws-vaunua odottaa yhä kahviloantia.
Numerot (346, "352" ja 363) sekä vaakunat on pois-
tettava ennen myyntiå. VH:ssa on yhå vaunu 356, jo-
ka on jo aikaa ollut romulistalla moottorivian takia.
Koska vaunussa on kuitenkin kuljettajakytkin jne.
koolutusajoa varten, tehdään ilmeisesti jälleen sil
månkåänlöt€mppu, eli vaunusta tulee 352rr, ex 356.
lvlyyntiin siis menee "356rr" eli ex 352. Sitaatit siksi,
että myylåvåssä vaunussahan €i numeroa saa olla.
Tieto gi kuitenkaan ole vielä varma. mutta todennä-
köin€n.
Nykyäån (22. 2.) on olomassa myös vaunu 135 ex H-
5. Vaunu oli maalaamossa 4. 2. ja on vielä moottorin-
tarkastusta vailla VH:n ylähallissa. Etulasi ja kulmalasit
vaihd€ttiin, kumiliivrstegt uusiniin ja nuohtunnus pors-
tettiin. Mrmerotkin on vaihdetlu. Vaunu pääsee kohta
tilausajoon. Tämän jälkeen otetaan vaunu 157 tekni-
seen kunnostukseen. Kesällä on siis io kaksi Asealais-
ta tilattavina.
Kaksiakselista peråvaunua ei vain ole tilausaioon an-
taa. Puhutaan suunnitelmista muuttaa H-6 jonkinlai-
seksi näköisperävaunuksi mm. filmaustarkoituksiin.
Moottorivaunuun kuullvat osat siis purettaisiin ja käy-
tettäisiin tarpeen mukaan 135:n ja 157:n varaosiksi.
Numeroakaan ei ole vielä harkittu, tulloe olemaan iokin
koskaan ennen käyttämätdn (er ainakaan peravaunus-
sa käytetty).

14 RAtTtO 1-19S8



Nivelvaunujen värilystilanne 22. 2. 1988:
Nr ll

Nrl

punaharmaat:71-103
vihreät:104-112
punaharmaåt (vanhat numerot): 33, 34, 35,
40, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 56,
69 (48 ja 49 maalaamossa odottamassa
vuoroaan)
punaharmaat (uudet num€rot): 39, 52, 54,
55, s7. 58. 60 63, 65
vihreät: 31, 32, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 5S,
61, 62, 64, 66, 67, 68, 70

H-18:sta otetaan penkit ialteen kaiken varalta. N,lyös

KH:ssa oleva lumivaunu siifietäån mlseon kirjoihin.
N,!useovaunuista Kummerin maalia paikkaillaan. H-
4:stå ei ole iloa, siinä ei ole enåå moottoreital

Vuonna 1987 romutetut HKL:n linja-autot (suluissa
hankintavuosi)
Sisu 8T-69 CR/Wiima {1972-73). 25A-260, 262, 266-
268, 273-276, 280, 287-290, 294, 297, 306, 313, 315,
317,318,320,321
Sisu BT-53 CF/Wiima (1973)1 323
SisLi 8T-69 CFvwiima (1973): 326, 331, 34s, 346
Scania 8R11 1/Autokori 11974): 412, 418
Volvo B-sg/wiima (1974): 423
Sisu 8T-69 CFrDelta-Plan (1975): 520. 521
Volvo 8-sg.^r'r'iima (1975): 549
Scania BRt 11M.M/iama (1975):567
Scania BR1 1 1M/D6lta-Plan (1975):586
Scania BR1 llMMiima (1976): 619, 625
Sisu 8T-69 BVTruViima (1976): 650, 6s1, 657, 659
Scania BRl loAvaima (1970-72): 903, S05, 925, 929,
947, 950
Scania BR111t,,lruViima (1973): 954, 957
Volvo B-s8flviima (koulutusauto, 1972): 19 (ex HN4L

128)
Sisu BK-8480/\Mima (1974): 1502

SN[A

RAtTtO 1-1988

HKL not 8814-€838

15



Aarno Piltz
PAKILAN LINJA.AUTOLIIKENTEEN VAIHEITA

PakinkYlä{r käsirräcsså vain muutaman
maåtilan Tuomarinkvlän ja Oulunkylän
vi isellä alue.lla, scn läpi kulki ainoastaan
vksi maanlie. ioka iohri Tuomårinkylån
iananon kaurrä Hcbingin pitäjän kirkollc
i; oulunkvläfl kaurla vanhaankaupunkiin'
;istå edeilc€n Hclsinkiin vironnicmcllc'
Tie on merkittv jo l60o-luvun kantaan Si'
rå Dirkin kulietiiin ioko jalkaisin, rarsain
tai heuosaiopeleilla. Rinnakkaisväylånå oli
vantaanjoki ja kirkolle mentåessä sen jat_

kona Kcravanjoki.
vasta viime vuosisadan lopulla tilante€-

seen tuli muuloksia. Tärkcin muutos oli
oulunkvlån rautaticscisakkcen ja sittem-
min aseman avaamincn v. l8Sl Sinnc oli
Pakinkvläslå noin 2 km, Tuomarinkylåstä
Lilome;in enemmån ia Tomtbackasta kuu'
tiscn kilomclriå.

Pekinkylåln cnsimmäisct åsukkaat ovåt

olleat denraivasjia sånan vaffina$.ssa msr_

iii"Å"ija. n" å.arui""t asumatn je ralo-
i'; r{k.ntåmaan kintlupolkuicn vålaan'
' M;t"; l omctrin sätccllä Pfinky'
fan 

-uftJpuotctta 
alkoi !åmån wosisådån

Ju"oivålvl rii*.nn"vtttcyksiå Huopalah-
ä.i--asi'rna'a'attin siskuussa v 1903 ia
Iioolaosuuskunnan anornukscsta Kåpy_

iirlia,rtåiieseisak" tesaruussa v l9l0 Lii-
kenneongclmat olivai Lepola-osuuskunnan
kokouks-issa toistuvia aihciia' Rautaticsel-
ä-l-.* iitafti tehtiin samoihin aikoihin

-"o" ii" nvkvisen Pakilånlicn ja Mctsål?rn

ii":*i. åui",i"' vanecn Tosin viclå l9l0'ti*Ämies 
l(ok*oren kulki jalan kcskis€stå

i,r.inf"ttta Pitkänsillan kåi!eita veistå'

mäså. ijorku johti nvkviseltä Lepolartichå
iirrirunri.ta iä n"j"tit"ttånlietä pitkin Niii'
ivlånticllc ia siitå radånvanta pitkin Eläin'
iäiä. linnunt"otunti€ll' jå lopuksi
Elåi athanticltåSihasaarenkadulle .

Haaqan puolellc ilmcstyi raitlotre. v'

I 9 I 4. Ilaagasta ja Kåpylåslå lavoitettå v' ssa

åi.å-iiil-.nn.it't"v'itt saattavar ovkvai-
iri..t," turii".i" tuntu" hvÖdyt!Ömån kau'

l.iiirr". on kuitcnkin muisrelleva' €ttä

iiJi-rii" " .ili" kaupunkimainen Hclsinki
lir.äi'-"""," nv*vlt.it Eduskuntatalon tai

iiakanicmcn seudulta et'låär' Kummaste'

iit-i*nn"tt" chti kulkuvålincissä istua

li"i.åi"-iä.itrtin "jauasa 
samoihin lii'

i."i"'dincisiin oli turvaudutlava jälle€n

iööu"u^ in.i puoliskolla Ticvhtcvder
ii*-""in o"t"nit"t cnsimmäiscn maail'

.li! * 'ri"'oituttoiacn johdosta' sillå

ii'iäii"[.iii- iiiiv." Kälbölcn mctsiin tuli
iäiån"i*n '.rtö*o 

pvöreillå kiviuå päål-

lvstcttviä teilå.
""i" Tiicn-insimmaist.n linjå-autoicn il
-åiÄiira parintvuan kuljcttiin h'nkiltF

"'ioiiiä-]" 
.oottotipvorillä Ensimmäincn

Itt

auto licncc ollul v.ly. Holmberyi a. Hä'
nen poialla,;n llno HeL?/dolijo v. l915
kolmipyöräinen auto. Leo Prtz puolestaan

liikkui moottoripyörällåån vuod6tå 1924

låhticn. Kun profcssoti Lauri Keuunen
muutti Alkulien länsipäåhån touko-
kesäkuun vaihtcrssa v. 1926, hårl saapui
b€rh.inccn omalla h.nkilöautollaan.' Linia-autoliikcntc€n Pakinkylåo ja Hel-
simi;vdillå aloirli l-1.t925 I'aui Johons'
son- kuorma-auton aluslallc rakcnnelulla
avoikkunaisclla Fordillaan. Muislellcssaån
ensimmåisiå liikennöinli vvosiaaI. Lauri Jo'
ådr6so, - joka pååosan elämästäån loimi
kauppalaivastossa konemestarina - totesl
niid.n kulun€€n ankarassa vrittåmlsesså.
Öisin oli koriallava autoa, (iel oli omin voi-
min tasoitctiava ja auratakjn. Silloisesta
ricsrå Johanjson muisteli, ellä se kyllå so'
veltui hcvosella ajoon, mutta ennen autolla
wirråmistä liellc oli cnsin ajcttava hickkaa.
Ensimmdncn päålcpysåkki Pakinkylån
päåsså oli nk. vchvilåisen kulma, nykincn

Pakilan- ja Lepolanticn tistcys vehvilöi-
..r låhcllå asuvat Pdaisl jå mustalalsrou'
v^ Etiksson oliva! ensimmäiser malxusta'
ial. Melko pian reittiä jatk€ttiin niin' ettå

;åäkDvsåkkinå oli "lso'Elannon kulma
Iti ""t"incn 

Lepolan- ia Jakodcn nsteys'

Kau;unkiin åuto taivalsi nykyiscn Maunu'

lan iåDi ia Pasilan m&n kautla- Ratkarse'

våå tfinån liesuunoan avautumEellc Ja lll'
k€ntecn alkamisell. oli vR:n ftkcnnu[ama
dltå v. 1924. Silla paloi v. 1940 Scn tllane

rak€nncttiin heti tcräsråkentcinm silta' Jo-
kå ourctdin v. 195. Sc oli hyvin henkalala
vaäraUncnlin pullolkaula' sillå kåånnÖs

l.uDunein Duoleisessa pååssä oli !'{'" elvåF

ke iuto-t mahtunect sillalla sivuuttamaan
toisiaall. Sillalla tapa]ttui lukuisia liukumrs-

ia ocruulusonn.itomuuksia' Johanssont e

iariui orxirisen cdcllå v. 1925 onnelto-
muus, jolloin auton ctupyöricn ohiarrslatt'
lcisiin kuuluneen kolmion lappl rtosr-' pyo_

råt lonksåhtiva! poikiltain ja auto ptrslåu_

tui kaitccn låpi alas ra!åpenkalle kaatucn
Låröllan. Yksi micsmalkusEja oli kyydis-

;å, mutta ei häx eikå liioin kuljetkja lo'rk-
kaa lu,n|Jl. Johanssonin auto €l ollut al_

noa, ioka pyÖrät taivasta kohdcn oll slllalta
nåhtåvisså vuosicn mittaan. Sillalk reltu
ioh!i Pasilania Toralinnan ohi Elåinlarhan
suorallc sekå kaupunginpuutarhan editse

SokeritchEatlc ja siitä Lånlistä vicrtotictå
cli nykyis!å Manncrheimintictå pitkrn rau'
mrienrorillc.

JohaLtsonin tallcnlamasta aikatåulusta

5.4.1925 näkyy, ellå hän on aloittalul vuo'

rot klo 6.15 Hclsingistå' lähtenyt JU mrn'
mvöhcmrnin Pakinkylåslå €karsln Ja aJa'
nrir t<a,kkiaan ll edeslrkarstå vuoroa.lors'

ta viimeincn Pakinkylästå kaupunkiin illal'
i" rö.ej ciit z.+s) ltu,o olirckistcröitv l3
matkustaiallc. Toisena ajolalvena autoon

ruli lärnmivslaiie. Kevåällåv 1926 Johans_

son hankki uuden auton-' . ns'

"viiksihopån", mutla ny! umplxonscnt
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lesi-ikkunoille ja pcruutusp€ililläkin valus_
tctun mallin. Kilpailijoista Joåaassor mai_
nirsee Ouilan, FotsstrÖmin ia Voutiloisen.
Råätäli Paarorel/a oli jo 18 hcnScn Roclrgt-
Schneider-auto. V. 1926 aloitti ncljällå 13

hcngen autolla Pakinkylän Aulo oy, joka
myöhemmin hankki myös yhd.n 2l hcnSen
auion. Yhliön rahoillavana kuslavoimara
oli puutarhuri Vtlinö Koskinen Kova kil-
pailu yhtiön ja yksityistcn väliuå sai vhtiön
laskcmaan matkalipun hinnan allc kannaF
lavuuden cikå sc pyslynyt uusimaan kalus_

loaan. S.n viimcincn auto oli liikcntccsså
viclå v. 1928 Koskiscn laskuun, mutta sit_

r€n yhriö lopciti toimintansa. Samana
vrtonna loDctti Joåarssonkin. V.1921 oh'
iåsi liikcnlecsccn Intcrnational-åutonsa OJ_

tari Soali. Hån pystyi mcnestyksclliscsli pi_

tåmåån huolta toiminnan jatkuvuudestå.
Vuosi vuod.lia hän låajeDsi yrityståån.
lgSGluvun påällycsså hårn osti kaikilta
muilta autot ia liikcnncoikcudet. l9l0'
luvun pulevuosien jå]ke€n cdcllå kerrottu
Dione€rikausi oli vaihtunut mclkois.n lii'
i(ennöirsiiäjoukon hoitaa såånnölliseki lii_
kentccksi.

Tie oli kcsållä ajo- ja ohituskclpoincn,
multå lalvclla lumi tuotti vaikcukia jo s€n_

kin vuoksi, cttå auto ci työntämättä [ous_
su! raitcisle. Pasilan mäki oli talvikcliuä ai-
na arvoilus. Jålnnilykselläodoa€ttiin, mitcn
korkealle päåstään cnsi yrittäfiällå ja osåa_

ko kuliettaia liellå pysyen peruullaa alas

uutta vauhtia oilamaaar. Matkustaiicn
työntÖapua tarvitdin usein ennen kuin
mäcn Dåälle päåstiin. 1930_luvun alkupuo-
lella tic asfaltoitiin aluksi Käpylän aseman

ticnhaaraån asu ja myöhcmmiI kaupunlrn
rriall..li Metsdäån. Pakinkvlä,n puoleincn
ö;us sen siiaan oli hickkatietä.

Autoiliioiia oli ttsdL . Juutilaisello oli
Brockwai. ionka kcskipcnkit olivat vastak'
kain. Tämån auton osti myöhemmin l/dird
Nrbery, joka sittcmmin muurti nimenså
Nevonaqkti, Tukiaise a oli Inrcrnadonal
i^Voutilaisella Dunainen Craham Brothcrs,
jolla ajamisa latkoi w*alevo. J^tvis^lo
aloirli lvhvellå ia pullcalla Rcolla' mutta
hankki siaten Englannin messuilta hieman
virtaviivaisemman Morris Cornercialin. sc_

kä Jä{visalo ettå Virkalevo aloittivåt v.
1933. Våhitellen nålmå "h)ryicn vuosicn"
autoilijat lopcttivai toimintansa, Jårvisalo

siirtvi cnsin Suomcn Kuvalehdcn lukiia_
matlojen ajajåksi "Hcrra Kerhoscn" ni'
mellå ja sen jålkeen kauppiaaksi. virkalevo
puolestaan siinyi 3Gluvun lopulle maanvil-
ieliiåksi.' Vuoden l9J4 lopulla valmislui Pakilan
katkaiscva 'pikitie", Pohjolan- ja Måkc-
länkadun ristcykscstå lähtevå, Kåpylån asc-

man koillispuolcllå råutaticn ylittärnyt ja
nvkvistä moottoriticn uraa Torpparinmå.n
k;hda.lla ja siitå Hclsingin pitåjäd kirkon-
kylär ohi Hyrylåån rakcnncttu asfahtitic.

Sil:l ehätti ensimmäisenä kåytrimåän liiken-
nöitsijäryhmä Jtidisalo, Mrlltpokka. Nt-
b.ts, Nlgåm, P.nnilä, Selen, To.enius jz
yhkalew, jotl3 4.1.1915 saivat yhteiscn
liikcnneoikeuden Tuusulantictä Påkinky-
lääo, mutta myivät sen 10.8.1915 Såarellc
ja Nybcrgille, Niin tuli Lådsi-Pakilaan Pa-
sila[ kaulla kulkevan linjån lisåksi kaksi
muuta linjaa. Sdd.er' tutot ajoivat Tuusu-
lanticltä Alkutidä Lcpolanticllc (nykyiscllc
Pakilåntielle), siirå Välitalonticlle ja Vålira-
Ionlichä takajsin Tuusulantielle ja cdellccn
takaisin kåupunkiin. Nevomaan autor ajoi-
vat Pakilan lcnkin påinvastaisccn suun-
taån. Låhtöpaikkåna oli, kuten kauttå ai-
kojcn on ollut, Rautati€ntori. Liikcnnöitsi-
jä Sirola avasi aivan uuden linjan, Helsin-
ki-Pakinkylä-Tuomarinkylå, jo vuoden
1934lopulla.

Oulunkylh aseman läheisyys aihaurd il-
mcis.sri s.n, .rtä historialliscn Pakinkylån
puolella ei linja-åuloliikcnne alkanu! yhtå
varhain kuin låmtisan uudisasuluken allr-
eclla. Ensimmåiscnä licnec salunnåisluon-
lcista yhtctltä kaupunkiin hoitanui åuioili-
i, Hokala 1-9 hcrzcn Hudsonillaan. Va.-
sinaiscn liikentccn aloitti Siro/o vuonna
1932 HclsinSis!å Oulunkylån ascman kauF
tå Miclalan dihcUe. Päåtcpysäkki oli siis
hicman nykyisen Muurimcstarintien poh-
joispuolella. Kun Si/o/a lope(i ja siirti
Tuusulanticlle, Oska Saari oui hoitaak-
scen myös Helsinki-Oulunkylä-Pakin-
kylälinjan. Saaren hoidossa linja oli siihm
asti, kunnes HKL otti liik€nteen hoilaak-
see[.

Enncn talvisotaa kaikki varsinaiset Pak!
lan linjat olivaa Os&ari Sadren hoidossa,
rninkå lisåksi Sriora ajoi Pakilan poikki
Tuomarinkylåih. Sodan aikana oli linja-
aurct siviilikä8östä luovure$ava armcijal-
lc. Scn liseksi säånnösteltiin bcnsiini. V.
19,10 Pakilastå ci ollut Helsinkiin muutå
yhicyltå kuin Tlusulantietä cdesiakaisin
ajc[u linja. V. l94l jarkosodan al€riua Os-
ka Saaten kaikki 

^jokuntoisct 
aurot jou-

tuivåt armcijan kåyrtöön. Nåin kåvi myös
$iold/le, murta Helsingin Raitiorie ja Om-
nibus Oy yrirri våliaikais€sti hohaa liiken-
ncttå. V?lhitellen Saan sai autojaa! takaisin
ja korjaurli vanhoja, joten kaupunkiin oli
jonkinlaincn yhtcys.

Polkupyöråt tulivat sotavuosina tårkeik-
si kulkuncuvoiksi. Suomen Kuvalehdcn
kansikuvassa komcili prof. Lauti Kettu-
ner, joka oli ajamassa yliopisrolle palttoo
yuäån, licrihattu pååssåå'n ja salkku kådes-
så?ln. Tållaincn tilannc jatkui viclå soden
jålkc€nkin. V. l9l4 vuoroja saariin roki
usaåmpia, mutta kåupungista ei ainakaån
vuotccfl sodan jälkecn pååss'.t klo 20 jäl-
kecn linja-sutolla kotiin. Rautaaieasemat je
raitioli.pysåki! nousivat jällcen arvoonse.
Tållåincn asiaintila ci pakilalaisia pitkåån
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tyydytlhyt. Kulkulaitosten ja ylcistca !öi-
dcn minist.riöllc låhctattiin usciB valitu!-
kirjcirå. Valiruksct johtiva! viimein lupåat
ajåa myös myöhåisiä vuoroja.

Sodan aikana jå hcti scd jålk.cn Pakilan
scuiu kasvoi huomattavasti. Niin syntivåt
Pirkkola sckå sodan iälk€cn Maunulå, Pa.
lohcinä ja Torpparinmårcn omakoliasutus.
Vuoden 1946 alussa scutu liitcltiin Hclsin-
gin kaupunkiin. Tdlöin kåupunSin liikcn-
nclaitokscn linjat ulotcttiin myu6 Pakilaan.
Ensimmåiscnå HKL åvasi "sinistcn bus-
sicn" Iiojan Pirkkolaan. Scuraavåna oli
linja liå-Pakilaan, Mctsolan koulullc.
Lånsi-Pakilan Pctsåmon kulmaao avalliin
linja v. 1954. Vuod.n 1953 alusra avadin
Erottajalta Pakilåd uusi linja.

Liikennclaitoks.n aloilctlua .sikaupun-
kilinjojen hoidon, uskoltiin yksiryisr.n lii-
kennöirsijöid€n piirissä, crtci hcidån lupi-
åån enåå uusita. Tdlaisia varoituksia olivar
liikcnnöitsijåt saanect. Niinpä So4ri anoi
oikculta H.lsinki-Lohia-linjaan. Yki-
tyisacn mehdollisuuksia ei kui!.nka& ko-
konaan lopcEttu. Esimerkiksi v. 1949 osa-
kcyhliöksi muukltu Saålen Auro Oy ajaa
edelleenkin Pakilean - alkupcräisen omis-
aajan tosin myytyå osuutensa v. 1954 uusil-
le yrirtäjiuc.

PakinkyläD Eajavåkisen huvilayhdys-
kunnan syntycsså kylään johti vain yksi ha-
vosajokclpoincn tic, joka oli aiv.n åluccn
itålaidasså. Nykyinen Tuusulanticn våylå,
jolta viclä l36o-luvun loppuun laakka oli
mahdollisuus poiketa kåikillc Pakilan irä,
länsisuuntaisillc poikkireiUc, on jo nclikdis-
tainen moottoritie, jolta påäscc Pakilaan

Låhde: Pakilan seudun historia, Helsinki 1981.

Viereisellä sivulla on kopao Oslossa toimivan raitio-
vaunuravintolan ruokalistasta, vaunu on entinen os
176 vuodelta 1939. Hafiastalen panssa tämä vaunu-
tyyppi tunnetaan nimellä "kultakala'.

vain parisrå liirrymäsrii. IUi. iå Länsi.
Palila ovat mootroriticn toisislån crottå-
na!. Nykyincn Pakila, josså cnncl oli naljä
itå-lånsisuunlaisre "ketua" ja ncliå
pohjois<rclåsuunraista, on nyt råynnå rai-
tå. Niislåkin moni vanha - jå uusikin -on suljcrtu joko liikcnna<srcin rai kiclto-
tauluin. Pakilaan pääsce nyt hyviä l.irä oit-
kin monclta cri suunnalre. Linjoie io kul-
kuvålinciH on peljon, mutta kukaan ci
enäå voi ajaå Alkutichå Rautati€ntorillc 7
minuutissa, niin kuin Z€o P !z ioskus
moottoripyörålläån.

18 RAIT|O 1-1988



EISIAIJEAN-I "TQIKKEN
TRCKKEN PÄ STORfORWT SERVERER, BruNs BESIE SrlÄ.RIffN

f'ifttat wNeaaJqWdt*&.,'tÅ..: ( ii.!.r. öftcrt

Sp!'l,t6jic.rba'a,Rr.tu w *. tz-
S?.Sh.ri b.14fl4,tt^ q t@ ' s1:
llo!.&h,i&rr* rF.m
LAa ..P1 F.u.hr^.4 . tt.
Kqllal6- Erill*, ä nar -t *, ^
'lulltt&<rutlrhre.qtu 

.at
tåta-tEdt. ^;-,,- r ?a.
Rdsr.t2.htb-i;d, n&-,* " a.
Srrtcrttt i6t .F !,q6( r ,i,.
lla!,,*Lrn 

^ 
-ui.d rtt tt a &..e. 4 -

B.& ?...r, h/kr!a&FE. ' {-
fut-ie.@,d/'Ft@ . E
fr.1'lr,-ltl.l'.tt'' - A-
D.gEr..vtF' . xi,'
Mttt ht/.ainlFa6t . 4.
o..kc 6/.t ärind , 4.@ntlata ' lo,-
6.9(e^/d.iitLta. . tr,.
t*4d Ä/..ttr . r1.
t bt dllrik,,, L a., r |b{vr.
ft.t84.tl'.,6/!,i]v@ . 1r..6tEli,t|.6/ad.e.4lb44. . i
lritt ta t,tnr,'&.bÅ.*b!i r A.[1ttaa&t*..eä..nti.,Et' .A.
Or1llr lglc..n etu&k- . Ai.
Pådltdtut'hxt .4'

tutr.4?otct,,,tu

t@t4N

Eodeib ,'rr-{.^i&i rl.
tioi. fl.
t 4iohn &6i'tft

FvrrwN
Lie..aLr i;.tl;ttg Yi tl
ttnl,tr'.? Ai,ltitfr rtll.Eriutt'dt,,t.;t ct6
LiFri.r ltldd.s.tf

rt[tssER lt0tvlJ{
Cotdin N.llo (h..J r i8q.

ÄPåRTtIT

Ir,rihd åirn otl
6L

P;L ',li!'tL.eä aErth n
AN!IE?

colaQtt.6614g.ctit

?t 1L/E h.
A&ftQ

a 21.

,s-, a.-

. il.

. tt-

RAITIO 1-1988

VLa..!..t vi cJ&r rtEar.'E t ct4tlat*izr G.'6r.-*tr&-tdll't{idrcia'rlt.ldilddrd'.Fda tEL.lhi/a-rfLrugddaluloqg krtrata. t&bi',t Srr'|E'!, -'

19



Pt 234
SF.OO531 HELSINKI

@ sa na-s

)*66p Hki-Areksanterinkaru 1os16o.1oo3s77 
toimitussihteeri Jorma Rauhala 

l33i;913::å 1u0)

uutistoimittaja Arto Hellman (90) 321 066 (k)

SUOMEN RAIIIOTIESEURA ry aikataulutoim Jarmo Oksanen

Perustettu 16. 1. 1972 Kustantaja Suomen Raitiotieseura ry

Johtokunta: Painopaikka Hera, Helsinki 1988
puheeniohtaja lsmo LePPänen
varapuheenjohtala Toivo Niskanen llmestyy neljästi vuodessa

sihteeri Jorma Rauhala
rahastonhoitaja Pertti Leinomäki RAITIO on paikallisliikenneharrastaiien sitoutumaton

arkistonhoitaja Arto Hellman tieteellinen aikakausijulkaisu.
jäsen Kari Juntunen
varajäsen Ensio Virta Otamme jalkuvasti vastaan iulkaistavaksi tarkoitettuia

artikkeleita ja kuvia. Avustukset pyyd€tåån lähettä-

Arkisto måån postiosoitteeseemme tai niistä voi sopia toimi'
Arkistoa koskevat tiedustelut ja lainausasiat hoitaa tussihteein kanssa. Uutisluontoiset avustukset voi

arkistonhoitaja, puhelin iltaisin (90) 321 066 ilmoittaa myös suoraan uutistoimittajalle.

Jäsenmaksut: Julkaisuun kirjoittavion henkilökohtaiset nåkemykset
60 mk 20-59 -vuotiaat eivät välttämättä ole yhtensviä toimituksen ja yhdis-

50 mk mult ikäryhmät ja perheonjäsenet tyksen kannan kanssa.

500 mk kannatusjäsenet

'lmoitushinnat 
pyydettäessä toimitukselta.

Jäsenkortti oikeuttaa ilmaisiin matkoihin Ruotsin,
Tanskan ja eräiden muiden maiden raitiotieseurojen Lehti iaetaan jäsenille maksuttomana jäsenlehtenä.

omistamilla museoraitioteillä. Kortti esitettävä lip-
puluukulla. oCOPYRIGHT Suomen Raitiotieseura ry 1988

Tämän julkaisun tar son osan iälientäminen, monis-

Vierciset kuvat: taminen ja levittåminon mekaanisssli, valokopioimalla

HFO 175 (Noddeutsche Waggontabnk AG, Brcmen tai sähköisesti ilman toimituksen ia kirjoittajan tai

1923t24) Töötön hallin edostalla 1924. Temän vaunun kuvaajan lupaa kielletään tekiiänoikeuksisla annetln
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annettiin HKL:n numerc 100. 1984:3' 4
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