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YIhäällä
Auto nrc7 (volvoflalnet, 1950) tuliteränä Merisata'
7lasse 12. 5. 1950.
Alhaalla vasemmalla Liikenne Oy:n Puistolan lini*bus'
sin petässä tulee auto nro 18 Uolvo/Aiokki, 1952). Ku'
vaftu Siltasaatenkadulla 8. 2. 1959.
Alhaallaoikea a Lauftasaaren vanhaa siltaa kipuaa

auto nro 39 (Volvo/Aiokki, 1952) vuonna 1958.

Kuvat: Peftti Leinomäen kokoelmat
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Viisikymmenluvun sinisiä busseja
Jukka Hannikainen

Nrot +13, VOLVO B-532/VALMET

Vuonna 1950 hankittiin tamperelaiselta Valmelilta myös
dieselautoja. Ne muistuftivat ulkonäöltään pitkälti joh-
dinautoja (sarja 604S08). Kori oli vuorattu puukehikon
pälle kiinnitetyllä alumiinipellillä. Busseja käytettiin
kaikllla linioilla, loilla ei ollLl painorajoitusta. Tämän
sarian käyttöikä iåi suhteellisen lyhyeksi, lähinnä alus-
tan rakenneheikkouksien vuoksi. lJlkonaisia muutoksia
ei sarjaan liiemmin tehty.

Nro Rek.nro Otettu liik. Poist.
4 AO-927 29.4. 50 30. 12. 61
5A0-926 29.4.50 30. 12.6'l
6 AO-988 10. 5. 50 30. 12. 61
7AO-989 10.5.50 13. 12.61
8AO-990 11.5.50 30. 12.61
I AP-561 23.5.50 13.12.61
10 AP-761 13.6.50 20.1.62
11 AP-764 14.6.50 25.7.61
12 AP-763 17. 6. 50 15. 12. 6.1

13 AP-762 17.6.50 25.7.61

lst 23 Renkaat, e: 12.00 x 20", t: 11.00 x 20"
Seis 42 Aks.vä|i6000 mm
Yht 65 Pit. 10590 rnm Lev. 2500 mm

Kansikuva:
HKL:n museon kohtalo on askafiunanut neitävuoden
1982 kesästä lähtien, iolloin kuusikymmenJuvun puoli-
välistä Vallilassa toimineet kokoelmat suljeftiin. Museo
saanee lähivuosina kunnon tilat Töölön vanhasla, vuo-
delta 1900 peåisin olevasta hallista, ioka on palvellut
suuimman osan aiasta koriaanona.
llman wosikymmenien perustavanlaatuista museotoi-
minlaa ei kuusikymmenluvulla, saali nyt, vohaisi uu.
deste mrrseosta es/ttåå m inkäänlaisia toiveita. Eås
eniten aNokasta pohjustavaa lyötä tehneistä on Valli-
lan nyt jo toistal<ynnentä vuofta eläkkee ä ollut työn-

iohtaja Biget Enbom, joka kwassamme on ASEA'
mooftorivaunun portailla joskus 1940-luvun lopulla. Jo
tuo oin hän oli eÅiden muiden 'sporalaisten' iou-
*ossa lalrbimassa /ailohsen histo aa. vallilassa myG
hemmin haloitettu nuseotoiminta oli hänen asiantun-
tevassa valvonnassaan. vaunu on sivukilven mukaan
ollut ennen korjaamokäyntiään Kulosaarcn linia a KB.

FAtTto 4-8A

Nror t4-20 ja 31-33, volvo B-s32/aJoKKt

Nåmä 1951-53 hankitd bussit otivar siitä erikoisia, enä
niissä oll ensimmälsen ketan kuusi ovea, minkå mah-
dollisti pitkä akseliväli. Koreissa oti puukehjkko ia pelti-
vuoraus. Autoissa oli myös kuljettajan sivulla kaksi is-
tumapaikkaa. osa autoista peruskorjattiin lgsoluvun
puolenvälin tienoilla, joten tämänkin sarian utkonäkö
muuttui ionkin verran. Es'merkiksi etusäleikkö yksin-
kedaisteftiin joissakin autoissa_ Nåiltäkin bussei a lii-
kennöitiin kaikkia linjola, joitla ei o ut painorajoituksia.
Hejkon tekniikkansa vuoksi ne poistettiin suhteellisen
nuoina liikenteestä. l\4ainittakoon vielä, että busseista
3l-33 ei ole kirjoinaian tiedossa vatokuvaa, ioten ios
jollakulla on tietoia tåtä sarjaa esiitävästä kuvasta,
plydän ottamaan yhteyttä seuran postilokeron kautta.

Nro Rek.nro Otettu tiik.

4.6.5t
11. 6. 51

11.2. 52
30.7. 52
30. 7. 52
19. 1.53

Poisl.
1. 9. 59

10. 1. 61

25.7.61
25.7.61
25.7.61
10. 1. 61

10. 1. 61

25. 7.61
25.7.61

14 4L335
15 AL-432
16 AL-349
17 A5-736
18 AS-969
19 AY€49
20 AY€48
31 BA-S80
32 BB-4r
33 BB40

lst 22 Renkaat e: 11.00 x 20", t: 11.00 X 20"

Seis 47 Akselivä|i6000 mm
Yht 69 Pit. 10760 mm Lev. 2500 mm

KOKOUSKUTSU

Suomen Baitiotieseura ry:n sääntömäåräinen keväiko-
kous pidetäån sunnuntaina 26. 2. j989 kto 1S-17
kaupungih Hietaniemen kerhokeskuksessa,
Hietaniemenkatu 9 B. 2. kerros. huone 208.
Esillä sääntömääråiset asiat, jonka jäk;; diaesityksiä.
Voit ottaa mukaan myös omia otoksiasi esjtettäväksi.
Kaikki hukaan - Tervetuloal



Nrot 21-30 ia 39-4s, VOLVO 8-617
(vtKrNG)/AJOKKI

Nämä 1952-53 hankitul bussit olivat puukorisia ia pel-

liltä vuorattuja. Sisustusvårit olivat tummaa ja vaaleaa

puula sekä punaisiin istuimiin sopivat punaiset ik-

iunanpuitteet. Näitä suhleellisen ke!ryilä busseia käy-

lettiin mm. Lauttasaaren linioilla mutta muuallakin Si-

ioitusvarikot ovat valhdelleet Vallilasta Koskelaan Flus-
'keasuon 

ratsastustallille ja Fuhaan Kä)'tössä nämå

uussir lOnlinruivat muiOe; lapaan, ioten joiden äutojen

etusäleikkåå sekä ovien alaikkunoila muutettiin. Autot

olivat liikdäteessä melko pitkään - viimeiset yksilöt
poistettiin vasta 1 965.

Nro Rek.nro otettu liik. Poist'

21 pZ413 31 . 8. 52 1 8. 9. 62

22 M314 3.9. 52 8. 8. 63

23 &{,57 9. 9. 52 14.5 62

24 M.656 10.9.52 13.6 62

25 A2{,55 15.9.52 18 4 63

26 pzf,54 1 9. 9. 52 1 8. 9. 62

27 A2-653 19. 9. 52 24.5 62

2A lz{,52 24. 9. 52 3. 7 . 62

2S Az-6s1 24.9.52 20.6.62
30A2-659 29.9.52 29 4.65
39 BA-745 19. 12.52 4. 3. 63
,O 8A-746 23.12 52 13 6 63

4t BA-735 2. 1. 53 19.5.65
42BA-721 2.1.53 13. 8. 62

43 BA€84 10. 1.53 13. B.62
44 8A-885 10. 1. 53 13.6.62
45 BA-977 19. 1. 53 18. 9. 62

lst 19 Renkaat, e: 10.00 x 20", t: 9.00 x 20'
Seis 32 Akselivä|i5200 mm
Yht 51 Pit. 9600 mm Lev 2500 mm

Nrot 4e60, VOLVO 8-617 (VlKlNG)/HELKO

Näissä busseissa oli Helkon teråskori. Katto oli pääl-

lystetty kattohuovalla. Slsustus oli samanlainen kuin jo

;ikais;mmin esitellyissä Helkon 1950luvun alkupuolen

busseissa. Vuosien varrelta tehdyistä ulkoisista muu'

toksista mainittakoon alunperin suorakulmaisten ik-

kunoiden koNaaminen joissakin autoissa kumitiMis-

teillä kiinnitetyillä pyöreäkulmaisilla ikkunoilla Helkon

korittamissa autoissa oli yleensäkin näitå ikkunoiden

tiivistvsonoelmia. Joistakin autoista saatettiin uusia

vain ;tuikiunal, joistakln taasen kaikki Samoin pois-

tettiin lakakutmaikkunoita peittämällä ne peltilevyillä

Autoja kåytettiin pääaslassa Lauttasaaren liikenleessä

mutta myös muilla linjoilla

Polst.

28. 5. 63
14.8. 64
't1.4.62
12.5.64

8. 8. 63
3.7.62
4.e.62

16.6.6,4
3. 10.62

8.6.&
28. 5. 63
30. s. 63

3. 9. 65
30. 9. 63

Nro Rek.nro Otettu llik

46 8A-816 3. 1.53
47BAA42 9. 1.53
48 BA-978 14. 1.53
49 BA-979 16. 1. 53

50 BB-42 24.1. 53

51 BB-92 29. 1.53
52BB-117 3.2.53
53 BB-158 6.2.53
54BB-202 13. 2.53
55BB-247 17.2. 53

56 88-264 21.2.53
57 BB-334 2A.2.53
58 88-768 7. 3. 53

59 88-766 11.3.53
60 88-765 14. 3. 53

lst 19 Renkaat, ei 10.00 x 20', t: 9 00 x 20'
Seis 32 Akselivä|i5200 mm
Yht 51 Ph. 9600 mm Lev. 2500 mm

i.
taian kevään oikono lopetetoon liikenne 0/Y Kyro A/B:n kopeoror-

i.l".li. "aito"oaofro 
kyröskoskello' Moomme viimeisen yksitvisen

söhkötodon veturit jo oso vounuisto tollennetoon l'4inkiön-Jokioisten

r""itt.l"if". Rototorvikkeits toimitetoon oyös museorodolle'

aatlto 4.€8



Pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa)
seulularifi rjärjestelmåän kuuluvat
. kaikki päåkaupunkiseudun linjai (kunlien sisåiset iinlal ja

seutulinjat)
a seudun sisäiset matkat linjatunnuksilla varustetuissa lähil -

kenteen junissa
a liitleessä A luetellut seudun ulkopuolelle poikkeavat linjat
a seudun ulkopuolelia tuleva seututunnuksella varuslettu ii-

kenne (L.Jlinlat) niillä seudun sisällä 30 päivän sekä 10 rnat-
kan lipuilla tehtavien malkojen osalia

Edel ä mainitussa liikenteessä tehuvistä matkoista kannelaan
maksul seuraavien määräyslen mukaisesti:

Kuntjen slsåiset liput (yhden vyöhykkeen tipul) ketpaavat
kunkin ]<uana- s.så.sttla linjor ta seka seuluJir,o:lla. , njar_n-u<.
s la va'usletJissa ah lir.enlee- iulissa ,a - l.ljo lta aire^. eha
testng't 55ä'sa' hDU' @lpaaval Llers'ngi- a.ieera. Fspoo.
sisäisel lip-l ke'oaaval Espoon _a 

^au'rraislen 
a ueelta seKa

Vd^taa^ ssärsel tp-l kelpaaval Vanraan a,uee,a seuraavin
porkkeuksin:
. Uiinioilla eiväl kelpaa kertaliput. Hclsingin sisäisistä lipuista ketpaåvat UJinioilla

aanoaståan 10 måtkan llput
a Suomenlinnan liikenteessä eivät kelpaa kertaliput

Seutuliput kelpaavat kunkin kunnan sisäisillä tinjoila seut!,
nloilla, linjälunnuksilla varustetuissa lähi iikenteen junissa ja

lJ-linjoilla seuraavin poikkeuksin:
. U.llnioillå eivät ketpaa kertatiput
a Suomenlinnan liikenteessä eivät kelpaa kertaliput.

(unre_ ssårr I ipoul' rn ja seutu rpoui-il. erote nerl hy i-.
laa. Sen sJaan n:issä on rL'lnusnune.o, lon/€ vJosi,u,<u vair
luu lakso_e_ mu-fuessa. hulelraiie'l on lult"ctullava 

^u 
lo nk n

voirrassa olev rn hpouna erh n (.riLe H). 30 oaivan ipou.en.
aiennus'ippu,e jå er.ty sryh.niel top,je- käylto eoetyhäa
kLik^ lJ_nan orille dsur.aa.tteen rvonlanää ka'llakörflra
lkanlaosaa), joka 01 s lo ten rna omd n (ur nan ,n uovtkoleloon
Aikuisten lippua ei vol kätltaä kahtena tasten- taj erityisryh-
mien lippuna.

Kuntien sisåisillå linjoilla iå seututinioilta ketpaåvat
alnorslaan lässå tarittiohleessa malnitul liput. E_simer-
kiksi VR:n liput, Matkahuo on liput lå tuotiollput (titte.
rät) eivåt kelpaa.
lratkustaian on säilytettåvä lippu matkan aJan.

PåäkauoJ'rkiseulu on Jaett..r ^unlaraloje. 
rrukaan kolnee-

mabualueeseen: Helsrngi- naksua.ueeseen. Espoo- ra(aunrarsien yhrciseen mal.sJalJeeseer se^ä Vartaa- rak-
sualueeseen Yhoen vyönyl<ee^ markoja oval .naksualue-
der ssäsel matkat se'6 ,ratkal.ir'lå tiitleessa B,ueretlu;llå h.-
joilla, jotka poikkealat tie- ja katuolosuhteista johtuen vähåi-
sesså määrr maksJålJeen u,<opJo,elte. Vyoly{eraja- ylilyk-
seks erkaisota myösGän li,tleessa C mainirui€ pysäteillä al
kåvra tai niille paahyv.a malkoja. SedJra.f.a nöuoateraa-
myÖs l neessä D marnrlulla Nuou r,antte- or€äkkrpanr.a Lr.l-
leessa D narr J.la h,a.rkkaarlren pysåknipa.. ta hepaaval
seutularitfin mukaisetS0 påivän iput. Yhden vyöhykkeen mat-

FAlrto 4,86

koila sovelletaan kunkin kunnan sisåistä tarifiia Kahden vyö-
hykkeen nalkola ovat rrahsJalueen raia. y.håvar nalkal -
Ieissa B ia C'nainrfluja pokkeu{sa t-hJJ.lolåmatta När.a
matkoilla noudateiaan seututariffia. Kahden vyohykkeen li-
puilla vo lehda -nyös yhder vyohy.keen mat^oja Kahden
vyöhykkeen matkalle ei kelpaa yhden Wöhykkeen lippu
matkan osahinnaksl. Lisällppua ei m!rydå osåmaik€å
varten, SeLdur ulkopuoelte (JlkopJoelaj ratkusleflaessa
seJlJlariij,r 'ipul Gr VR:n ripJ- eivär kepaa natka^ osahin-
naksi

a alle 7-vuolta,tla rapsn a polnke-ksena seudr- _lkop-ole alu€vttta i.-jo.tlayksih matkuslavalta 4_6.vuol,aaha pe..
raan \.n-lanfrn rnuka:'len .aslen natsu, Ttifla sei ]larfli.
Ja4estehaan](uuluvallå hputta -nalKustavan rnu,€na.nat-

- xusraval ale /.vuoliaat lapset påäsevår hatseksia virkapukuisrlla oohlser|å
a v,.\alehraväa s-oridavtr a kalsaslus.nteht,,a ot,o,- Katsas.

!:Tl?f"19 "" 
otlav€ karsas.usro,mr']-aa symbo iso,va. amerR a varusletlu virkata<k, ta varokuva,la va.usleflJ v,.

a o.e-tå lasla laslenvaJnu ssa lat.raflatsså kutehavajta nen.
r'rlorla h^Ja-aulorss€ ja ra ,ovauru ssa te Utr:totl,a. JJn,SSameTrossa eikå Suoment nnan larratai
- rnaksufla saå når.ustaa her.ahad; ar. oasråan y<st ai.

- p.e-lerla tapse å larkorrelaan rassa ynleydesså o_6.vuollaslå

- :sään<aynt va- u-n rapahrJu \eskr- la. ra.€sltarle
- €slå k,letlavå henkilo vo.,åtlaa ,asle-vå,nul 

la, rahaalteskt. la. lakastlla, e jå nenra lapsen .anssa ,srunaan
- oaalos on ,lehry r:kea.]elu.valt,sJuoe^ vuoksi. jolta

l(eskt- la, lakaovesra våJnuu. nousseen ,asra laslel-vaunurss€ Ia' .raha ssa k,tletlavan renr.to- e, tarvlise
janaa tasla yl,sinleskt- ra lanast, a i e maKsun suonlla Tr r.sen ata\sr. taslä syysra päätös ei koske nyoskåa"vainetuovella varustenuia ljnla-autoja, joösa na(.s-suo'lus e edel,yla raosen jållärr sla låan vatvonlaa.
Lapse__a kevytder \o^oonraileltJJe, såreenvar,o.dlra.
Oen kå'5Sa VAU.UJn ^OLSeva henlito On velvOt.iner
T_91_.!-t"rl malka.sa Pe,qhe- rastcnvrrnr,"n,u'
''allarOen luom.^en FJI(uneu!Oo1 er a^na oikeufla

rdKsuII0maan malkaan

Helsingin yhteistariff iJiikenleesså tisäksia virkdpJku.sijla olsäkö,-n nvarvo^u.apJ,ais lta (e Ju.rssa/. vrrkapu''kuisrllå tiike"ne.airoksen herk.töxunldan kiruluv, anenk o ta (et lunts9a)

Paår€upLnk seuoun (Hels.rhi, Espoo. Kaun arne^ Ja Va-taa)
seulutantf rlartesteJmäån kuuluval
o kaik( oäåkaupu.krseuour haiat (kJnlie^ s,säiset in.at ja

seululinlaU
a seudun sisärsel mal,€t l,nlatu.nuksi,la varusrelurssa låhih.-

a h,fieessä'A tJelettut seudJn ul(oouote te porkkeaval ,njar
a seJdur ulkoouoleha tureva seiulurnu<se1a varusteflri

ken^e (L-hnjal) lr.la seudun ssäta 30 pa,vä. seha j0 .raL
kan pur la lehlavien malkoten oså|å
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ovat seuraavali
a Helsinki
a Espoo
a Kauniainen
a vanlaa

. YIV

Matkuslaja saa kuljetlaa maksutta mukanaan tavanomaisia
matkalavarolta. Näihrn luetaan kuuluviks myös lastenvaunut
ja -rattaal, sukset sekä malkalaukul.

Kulrettaian e! larvitse ottaa liikennevålineeseen polku-
pyörää tai kookåstå tavarakollia. ios siitå on hailtaa
mullle matkustaiille. Tåmä koskee myös useita laalen-
vaunuja ia -rattalla, mikäli ne eiväl mahdu nlille varat-
tusn iilaan.
Koiria, kissoja ja muita lemmikkieläimiä voi kuljettaa maks!lta
mukanaan, mikälinirsiå eiole haittaa muille matkustajille (Hel
singin yhteistariff iliikenteesså kuilenkin vain pientå lemmikkie-
läintåsylissä). Näkövammaisenopaskoira, invalidln apukoira
ia väesiönsuoielukoira otetaan aina iikennevålineeseen.

Liikennevålineissä ei saa kuljettaa pajavia nesteitå, råjåhdys-
aineila eikå muitakaan ihmisille ja kaluslolle vaaralllsia aineita
ta tavaroita. Nlatkusiajlen käsimalkatavaroita ei kuilenkaan
voida tarkastaa.

Kantakoriteja (kantaosia) kit4etään vuos lippujen ja 30 päivån
lppujen maksuosan sekä erityisryhm ien 10 matkan lippujenja
vapaalippuien kanssa.
Kantakort t (kantaosat) sljoitelaan muovikoteloon, joiden varit

stntnen
vihreä
kelta nen
pLJnainen
ruskea
violetti

30 päivan ippu o- hen<rloko,lta nen.a orke uhaa Ie (enaa ^ Ia_

tatloma_ 'raaralnal<ora ostopäivänä sekå 30 päivän åian
oslopäivää tai edellisen lipun viimeistävoimassaolopäi'
vää seuraavasta päivåstä lukien, Uuden maksuosan vol
ostaa ennen lipussa olevaa vlimeislä voimassaolopäi-
vää. Se kelpaa maksuvälineenä liikennevälineissä kui-
tenkin aikaislntaan 31 päivää ennen siihen leimattua vii-
meistä voimassaolopäivää. I ppJ {eloaa viiTe,sen voi'
massao opäivän Völiikenteen loppuun.
lviaksuosaan lisälään sltä flryytäessä seuraavaa:
a maksuosan y im mälle rivi le kirio tetaan kaniaosa n halt lan

tunnusnumeio, joka on kirioitettuna kantaosassa vastaava _

le kohdalle
a Alimmalle dvllle leimataån vilmeinen voimåssaolo-

päivå, iokå on ostopäivä taiedellisen llpun viimeinen
volmassaolopäivä + 30 päivää; viimeinen voimas'
saolopåivä saadaan valmiiksi laadituista voimassao'
lotåulukolsta

Aikuisten la lasten kertålippuia myydään linja.auloisså,
Eitiovaunulssa, iunlssa, ftutatieåsemilla sekä metroa-
semilla automaalelsta. Kertaliput myydåän nipuista nume'
rojårjestyksessä Kulkuvålineissä myr4äviä kerlaippuja saa
myydä vain alkavaa matkaa varten. U.linioilla myydäån seu-
tutarilllläriestelmään kuulumaltomia km.tarlflin mukal-
sia kertalippuia (ei linioilla 166 ia '168).
Aik!istenja asten keda ippuja myydåån ennakkoon nipu ttain
Helsig sså lippukassoissa, Espoon rahatormision kassassa ja
Vanlaan likenneasiarntoimlston palve u pisleessä Tikku ri assa
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HELS'NG'N
Koululaisten kantakortti
Koululaislen kantakortli annelaan lukuvuodeksi kerrallaan ni -

le koulLJlaisile, jolka tliyltävät kaupung in hall lu ksen vahvisla'
mat myönlämisperusleet
Kantakorteissa on viimeinen voimassaolopäivä, halirlan synty.
mäalka, joka ioimi samalla lpun haltian tunnusnumerona, Li
pun hatilan nim la koulun nim sekä valokuva koulun leima la
ta kaupunein vaakunaleima la eimattuna.
Mikäliopplas käy koulua jonka ukuvuosi poikkeaa muden
kouluien luklvuoden pituudesla, kantakortliin on leimatlu PL.
leima.
Kantakortt oikeuttaa ostamaan 10 rnatkan ja 30 pävän alen-
n!slippuja.
Koululaisten kantakonti on volmassa lukukauden kaik.
kina arkipäivinä klo 22.00 såakka, silloin kun koululai-
nen malkustaa 30 päivän alennuslipulla. Kun koululai
nen kåyttää 10 matkan alennuslippua, kantakorttion voi-
måssa klo 23.00 saakka. Tällöin koululainen voialoillaa
perusmatkansa vlimeistään klo 22.00 (todellinen
tarkastusaikå)iavaihtomatkanviimeistään k1o23.00 (to.
dellinen tarkastusaika).
Kantakortti ei ole voimassa sunnuntai- ia pyhäpäivinä
eikå Joulu. ja kesälomalla.

Opiskeliioiden kåntakortti
Opiskellolden kantakoftli annetaan lukuvuodeki kerra laan
nIle opiskelijoille, joika täyttävät kaupung nhallituksen vahvis,
tamat myönlåmisperusteet. Kanlakorttiin merkitään lipun haLli-

ian syntymåaika joka loim i samala I pun haltijan tlnnusnu-
merona, lipun hahjan n mi ja koLtlln nim sekä lukukausLen
alkamis- ja päättymispåivåmäärät. Kantakort( varLrsletaan va-
lokuvalla, joka lermataan kaupungin vaakunaeimatla. Opis-
kelijoiden kantakortti on voimassa ainoastaan lukukau-
sien aikana ja se oikeuttaa oslamaan 30 päivän erityis-
ryhmien seutulippuja.

H E N KI Lö KU NTAVAU N U I S SA K ELPAAVAT
LIPUT

a aikuisten 10 matkan iput. aikuisten 30 päivän iput
a aikuisten vuosiippu
a vapaal put henkilökLrntaseutui ppu la seutuvapaatiput

MATKAILIJASEUTULIPUT
Nlatka liiaseutullput ovat henkilökohtasia la ne o keutlavai
'ralkusla'naan 1, 3Ia 5 vJorokaude_ arkala ensrmmarse_
matkan aLkaessa lehlävän leiman aikamäärästä lukien mak-
sualueidensisålåsekäniidenväl llä. Matkallijaseutulippujaon
aiku isille ja åpsille. Lip pu on varustetlava haltijan nimikirjo tuk-
se la

HELSINKI-KORTIT
H elsinkj-kort t ovat hen ki ö kohtaisia ja ne olkeuttavat matkusta-
maan 1, 2 ta 3 vuorokauden alkana maksua uelden sisallä
sekä niiden välllä. Helsinki-kortteja on aikuisille ja lapsille.
Kortt on varustettava hatijan nimikrrjoilukselia.

Korttiin le mataan myyntiheikellä vo massaoloaika. VLlosilukua
elole leimassa, vaan se on tehty kohokirjaimin kortin takapuo-
lelle. Korlin ålalaidassa on kohokirjaimila kon n juokseva sar'
lanumero ja sen aLapuolella AIK/VUXEN/ADULT tai LAP.
SI/BARN/CHILD -merklntä, kelpoisuutla oso ttava päivien lu-
kumäärå ja vuosiluk!
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---=

- tbb

- 168

Vantaan suunla

- oJt

Vantaan yhteistadlfi

- 13_ 19

- 543

- 545

- 546

Liikennevälineisså
myytävät matkaliput

- vain krlomek larilfiliDourå
(kerlatrpul eivat tetöåa vaihtoon)

Espoon suunta

-87

- 288

Espoo n s isäi nen tarilt i
-87
Helsingin yhteista fii
-47
-70v

Seutuliikenteen tunnus
påäkaupunkisudun
ulk opuolelta tutevilta
linjoilla (UiinjoiIa)

Liikennevälineissä
kelpaavat matkaliput

- l\ratkahuollon liput

- muul seutuiiput pa lsr kerlaseutu/out
- tspoon, hauniersten, Vanlåan alL;e lla

\unttn k!nnan sisäiset lipLrl (eivät kerta-
Ipul]

- Helsing n srsåisrstä lioutsta

- vain 10 matkan lidut
- Helsrnkt.kor

Ensi vuonno tu.Lee kuluneeksi soto vuonna hevosr6ilioll",rikenteenoloittomisesto Turusso. Topousto juhlistetoon rr-"".f ro.r.rf . frl_holmosto hevosroitiovounu. Kyseinån ".r", "" ."ir," "^S 
to.t norr"Nyo Spärvögsbologin vounu.nro 12, jonko on 

-ng -niio 
l 

"_Jor 
nu t" hao"volmi.stonr..,t vuonno 1877. Vounu on årt", 

""iiio öå"ioionrn ,.*ro_osemollo ioi tiovou numu seo n edessö. Aivon "iir" ;;k;;;; 
".uhuun onkohdistunut e nnennök emö tön tö jo silmitöntö iertii"li, "". 
i..Ot ri 

" 
r."nuorisorikollisten grof+iti_ jo toq_töherteiv;---'-'-'

>e. ettö turkuloisi.Ile kelpoisi tuiholmoloinån vor..rnr,, johtuu voinsiitö, ettij Turun hevosroitioti" oIi noi;-;;r."'ilråårJ""rt"r"."eli ei.oIIut metrinen jo vounut sinne rokensi ,r;;-;;i;. efi nekinovot olleet likipitöen somonfoisio tri" frti"trå.""-ir'ioUrn""a.
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Helsingin sisäinen tafitfi SEUTUTARI FFI

L pp!lal Lrpun
tLlnn!s

L pun
h nla mk

Lrppulaji Lipun Lipun
hinta mk

Kenalppu, a k!rse1
Ke(alppu, apsel 7-16 v
l0 malkan ippu arkuisei
10 matkan ippu apset 7-16 v
10 malkan aennus|ppu, eläkeäset,

nvalidil, koulLrLa se1. varus'irehet
10 malkarr alennusl ppu,

65 v täytlåneet e äkelåsel
30 paivän lippu aiku sei
30 paivän lippu lapset 7-16 v
30 pärvärl alennuslppu, eåkeä set.

rnval dit koululaiset varusmiehet
30 pä vän aennuslppu,

65 v täyltäneel eläkeläisei

I101/89
1102189
1201/89
12A289

T203/89

1204/89
1301/89
1302/89

1303/89

1304/89

6,50
2,50

51,00
12 5A

12 50

5101/89
5T02/89

5201/89
5202t89
5203/89

H
E
K

10,00
5,00

80,00
40,00
40,00

Kertaseutulippu, aikuisel
Kerlaseululippu, lapsel 7-16 v

l0 matkan seutu ippu aikuisel
10 malkan seutulppu, apsel 7-16 v
1 0 matkan seutulippu, errlyrsryhmät

- helsink äisite
33 50 - espoolaisile

115 OO - kauniarslas lte
37 50 - vantaa as te

37.50

77.00

Vrosiippu
koko vuosi
1 puolivuos
2 puolivuos
l nelännesvuos
2 nelännesvuos
3. nejännesvLros
4 nejännesvLros

Vuosralennus Lppu 65 v
koko vuos
1. PUolvuos
2. puoIvuosL
1. nellånnesvuos
2 nellännesvuos
3 neijånnesvuos
4. neljånnesvuos

30 påivän seutulppu aikuisel
(maksuosa)

- helsinkilåisile

- espoolaisile

- kauniaislais lle

- vantaala s le

30 påivän seutulppu apset 7 l6 v
(maksuosa)

- helsrnk läisile

- espoolaisile

- kauniasla s lle

- våntaala s lle

1401/89
1411/89
1421t89
1431/89
1441t89
1451i89
1461/89

1404t89
ft14/a9
1424tae
1434t49
1444t49
1454i89
1464t49

1 150.00
690,00
460,00
350.00
340.00
290.00
170.00

5302/89
H
E
K

5303/89
H
E
K

5711189
5731i89
5751t89

s712t89
5732/A9
57 52189

5901/89
s903/89
s909/88

230,00
255,00
255,00
285,00

115,00
127,50
127,54
142,50

115,00
127.54
127.5A
M2,5A

40,00
80,00

120,00

2A,AA
40,00
60,00

5301i89
H

E
K

'.!990^ 30 oarvän seu ut,ppu e.ly sryhrndr4bU.UU lmaksuoså)
31 0.00 - heis,nk ;,s,tiF
250 00 - esoootars 1e
210 00 - lairn a sta si]e190.00 - vanlåaiarsrte
120 00

lnvalidren vapaalppu
HKLin vapaalippu
Tilapä nen vapaal ppu
KouluaLs ppu

- kevål

- syksy

Espoon ja Kauniaislen sisäinen tarilti

MatkailijaseutLrlippu, alkuiset

- 1 vuorokaus

- 3 vLrorokautia

- 5 vuorokautia

Matkailijaseutulipp!, apsel 7,16 v

- 1 vuorokausi

- 3 vuorokautta

- 5 vlorokaulta

Henk lök!ntaseutu ipttu
Seuluvapaa ppu, erly sryhmal

riapå nen seutLrvapaal ppu

1903i89
1901/89

175/85

1306i89
1305/89

Lippulal Lipun
lunnus

L pun
h nta mk

Kerla rppu, a k! set
Kerla ippLr, apsel 7-16 v
10 malkan lippu, a kuiset
'10 malkan lippu, apset 7-16 v
10 matkan lippu, erityisryhmäl
30 paivån llppu, aikuiset
30 päivän lppu, apset 7'16 v
30 pårvän lippu, erityisryhmåt
Koululaisl ppu .a kuiset, keväl

syksy
Koulularslppu, lapset 7-16 v

keväi
syksY

2141189
2142189
2201189
2202189
2203t89
2301/89
2302t89
2303/89
2501/89
2511/89

2542t89
2512/49

650
300

52 00
26 00
26,00

140,00
70.00
70,00

Lippulaji Lipun
lunnus

Lipun
hinta mk

Vantaan sisäinen ta tfi

Kertalippu, aikuisel
Kenalippu, lapsel 7-16 v
10 matkan lippu, a kujset
10 malkan lippu, lapset 7-16 v
10 mathan ropu. entvrsrvhmal
30 pärvan lppu aikusei
30 parvån hpp!, lapsel 7 16 v
30 pa vän rppu, e lyrsryhmål
Koululasirppu, laDset 7.16 v

4101/89
4102t49
4201189
4242/89
4203t89
4301/89
4302t89
4303/89

45A2tA9
4512189
4901/89

6,50
3,00

55,00
26,00
27,54

130,00
65 00
65,00

Helsinkikodti, a kLrisel

- 1 vuorokaus

- 2 vuorokautta

- 3 vuorokautta

Helsinki-kodii, apsel 7.16 v

- 1 vuorokaus

- 2 vuorokaltta

- 3 vuorokaulta

5811/89.5821/89

5831/89

5812t89
5822189
5832/89

keväl
syksy

Vapaal ppu

[lalkal ppu]en larkästaj tta on o keus määrätä tarkaslusmak
susta annetun la n putlleissa tarkastusmaksu, joka on 135 mk.
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Bolagsordning

Br,iindö Spårvägsaktiebolag.

s r.
Brilndö Spåru:igsåkliebolrg ored lremort i Hclsnrgtors

hrr till ihrdinrål .lt iiköpa oclr d fv, Aklicboligct Britndö
Villrsll1ds kolnnrunikalionsanläggningoch all tvidga dcn.

$2.
." r\ktiekrpilålet är niohurrdfirlus€n nrårk, fördelrdt på
\iol sen, till viss pcrson sli'llda aktier lydånd€ hvarje å

ellhondrå mrrk.
Akliekapitalet år lill hela siit belopp inbetåldt,
Enligt beslut, som latlas å tvånn€ bolågsslämmor med

rrhrst en månads. m€llånlid, kan aktiekapilalei genom
olgilvande al nyå, lill viss person slällda, å elthundra
rrark lydånde akller höjas ända lill ke millioner mark.

$3.
Bolagels angeläg€nheter töryaltas af €n slyrelse, be-

stående al fem medleonrår, däraf en verkställande di-
rektö..

Verftsl:lllande direklör och slyrelsens ölriga nredlem-

rnr vålirs för ett ,r, lörsta gången å konstituerande tör
pigående älvensom dåreller , ordinarie bolagsståmma i

novenb€r tör dårpå töljande kalenderår,

Bolrgeis lirma lecknas åt verkställånde dheklörefl.
yid lörlrll lör verkslllland-- direktören utser slyrelsen
rn al sira andra ledrmöter etl löfiälla denles åliggånden
rll(r törordnår dårtlll aflnån lärnplig person.

s4.
Bolagels böcker åislulas lör lelt kalendcrår och skole

ned iilllröiandc hifldlingar s€nasl den l5 dårpllöljande
februrri slällås lill r€visorernas lörfogande.

Revisorrrna skolå senåsl den 15 mars lill slyrelsen
atlämna sin berittclse.

ss.
Aolågssliimmi skall lrållas i Helsingfors.
O inaic botagsstd nto. fdrslggt årligen i senrre

hälflen al ma.s månad sanrt i noven)ber nrånåd. Enl.a
boldgsslaitt ta sin'mrntållas nllr slyrels€n fann€r det
nödigi.

På slånrna i tlrårs ånkommcr, alt sedar slyrelsens
belåttclse för föregåendc verksamlrelsår sa rt rcvisorcr-
nas xtlålande lincdrrgils:

l) iåstslällå bokslulel lör förcgå€rde år,

2) bcsluta dcn ålgärd, som lörnnledes ål slyrelscns
fölvålining och redovisniflg; samt

3) beslännna huru nred oppkonmer viflsl sk.ll litr-
faras såmi liden Iör vhrsl tdelning.

På konstih'c'inde bolagssläunnån sålnt på sliinrman

l) bcsti nres rrvoden lör såväl verkstilllinde dkek-
tör och st! rclselcdrnröter som revisorer, jilnrle levisorer-

2) !iljcs verkst:illal|de direklör, slyrclsclerlåoröler,
re!isor€r och tcviso'ssuppleallter.

Vid val och omröstnlng fiedtör hvårje rkiie en röst.
Vid lika röslelal gnller ordförrndens votum, nlom vid
val då lotlen afgör.

I irågor rörande ändrlng al denna bolagsordning ellet
bolågets npplösnlng bör beslrt falbs på lvänne stämmot
med rninsl en rnånrds meUanlid. För beslrt I nämndå

lrågor €rfordras ålt minst två lredjedclår af vid stånrnrån

a{gifnå röst€r bifalla Iill löreslagen ålgärd.

$6.
Kallclsc till bolflgsstånrma sker gcno'n kUngörclsc

i någon i Helsingfors ltkommande dåglig lidning åtta

dägar före slämnodas. Öfriga lillkännagilvrnde åt bo,
lagsmånnen ske medels cirft ulärskrilvelser.

s7.
Ölverlåtelse åf aktie skall pålecknas :rktiebreivet o(lr

kan röskäll vid boligsslä rna icke töfvrs savida ölvcr-
lålcls€n ick€ hliivit inr€gislrerid nrinst två veckor iir.
bolågssiilmm..

Dennå paragrnf skåll åtectnås nklicbrelvcn.



HKL:n autotiikenteen vuoroisla ja vuoro'
pareista

Juhana Notdlund

BAITlOssa 3/88 aikalaululoimillaja Läsineli (sanoisinLo

hwin, mielenkirntoisla aihena _ H\L:r auloli'kenleen

urloionumeroira. fama on sella;nen aihe että si;lä voisi

kiLina" I'ot onai.en t irjan Tållä rerlalla er k'rjaa kui-

te;kaan lee, vaan ajattelin kerloa l'ieman vuoropa-

reista.
tiiin t<uin ri:camme, HKL:n l:ikenneyhsiköl on kaikki

n,r."toiru. i".oin Luln linla autot Läntrselle pohjoi_

selle ia itäiselle auloliikenneyksihölle on ioLarsele va-

;;nu omat vuoronumerosalialsa Ruhan vakiovuorot

ovat ZOO_, Xosketan 300- ja Varhan 4oo'sarjaa Ruuh'

t auuoå on 1"etr, ua.taavast: 500-. 600_ iå 700_sarjoi-

ni. ioska nÄtftOssa s/88 oli se'ostettu varsin seikka

oerårsesli vaLio_ ia ruuhlavuotojen luonleel niiden

erot ia Yhräläis\,rydet. en puutu niihLn tåssä

l,lil" oit"'n o"'uroropari? Seu€avä estnerkri puhu

toon prot""t"u". TaiLastelen'me aulol:njaa 32 (Sj_

rn*l"nna - Elelå-Haaga) Tallä lin;alla liil.ennöivåt

,,.roi zsz. zsg. 254.5i3' 544,545 ja 561 Tässä vai-

heessa lukiia osaa erotlaa va(iovuorot rudhkavuo-

,oi.iu. tttuinittut oon etlä vuoro 561 li:kernöi riniaa 32

uåin åamutta; iltapäivällä 561 sahaa linjaa 50 (talvi 88-

8öL V;oroilla 252, 253 543 ja 544 on vuoropari Siispå

;uoroilla 254, 545 ia 561 eivuo'oparia ole Esitä1 olleet

rålroen perat<laisån påivån ulosalolisloislå Nislä nä'

k\,{äi vuoronumetol vuoropantunauksi'een selå vuo'

rossa olevan auton iärjeslysnumero

Huomaamme, että vuorojen 252 ia 543 edessä on R'

kirjain. Siispä vuorol 252 ja 543 muodostavai vuoropa-
rin, jonka yhteinen tunnus on R-kirjain (talvella 88-89).

Lisäksi huomaamme, että nämä vuorot vaihlaval autoa

keskenåän ioka yö. Vuoropareissa sama aulo ajaa sa'
maa vuoroa vain JOKA TOINEN PA|VA Niin kuin

esimerkistä näk! v selvästi, vuoroissa 254, 545 ja 561

on JOKA PÄlVÄ spma auto. Niillähän ei ole vuoroparia.

N4iksi vuoropareja on? Osasyy on ainakin se' että tässä
järjestelmässä suurin osa auloista on ainakin kerran

kahdessa päivässä keskellä päivää hallissa. Niinpä

autoien kilometri ym. huollot voldaan tehdå ilman tur-

hia auton vaihtoia. Vuorokausihuollo toimii tehok-

t0

kaimmin Däiväsaikaan. mikä vaikutlaa aulo;en srisley_

i"ä oo.iiiui"""ti sellaislen vakrovuo'oien aLrlol joilla

"iäJ "rotop-iu 
(esimerk k[aoauksessa vuolo 254)

iai"åt u*-rirorro.iu ia lanLkaå nassa völlå Nåmä

r"åioi uiu*t illalla hallii'r melko a:kaisin {vuoro 254 klo

21-00).
xrit ti urotooatir eiväl ole vakio/ruuhka parela vaan

lI" on uufloluu*io-p"reja Viimeksr main l'r malli on

åi"tt" .vr,.vrrå 1988 melio yleiseen häWöon ilå:sessä

år-ioliikennåyksikössä - kohtalaisen huonolla n-enes-

i*r"iia. iir"'"""nu" on lällaisessa vuorooarissa mel-

r.'ein sama t<uin sitroir' kun aulo on sariassa vakiovuo_

ä""]of," pafa Vuoroparin edut iäävät itse asiasså

kokonaan Pois
vi.,låå,liå,i""t"r.i,a luotaessa on pyr ty siihe" että

"']Jioåå,iit 
rir.pilin vuoro aiaisi samaa linjda Tästä

i"*in"""tu on ioudunr monast' li.rkimään n'ikä on

i"aG"lt artytlysa lähinnä k:lvilläjisså varsrnkin I'u'l

"i"rå".riat"tu'un. 
eflä sama vuoro saattaa ajaa 2 3

tiniaita oaivan aikana Niinpä jokin v'rolooariado saat_

i"å'."iit"irru r.urto"n paiväa aikana hyvinkin ef puolilla

kauounkia,
v]iiå o"tro""uu auloja s;joilelaan eri vuo'oihir? En

sinnäkin

^"lLo".a"i" 
siioitelaan vain sellaisiin vLlolo:_

ni"l"r-o.å-"lr'iÅ iolka on suunnileltL' nrveloussivuo-

,ä'rl.iiUå"'a poilkeut sia on larkuvasliJ Toiseksi

o]"nirutilti"l" urro;u ei voi s'johlaa vuorooarei"h sillä

i,-"r-",iurrol taniaraan vair JOKA TOINEN PAIVA

ii*rt<si on muistena;a. etlå vakio_/vahiooareiql" saa

i"ii"J ån s-ianLLi"en auton lvluita näin radikaaleja

rååii'r,.i" ul oe Korostdn e'li pienilanklisen aulon

vli aivan huoletta siioillaa serraiseer v?k'o\uo'oon

ioila_ei-ote vuoroparia kos(a låTä vtloro käy ldnk_

kauksessa JOKA YO
x."i" f'åt" lJkiia tielånee m'nkå hoko:sel tankil on

.J..åti" 
"",o."å. 

Oheinen lJetlero v"laiskoon asiaa

ainakin suuntaa antavasti:

- pieni lankki (220'25A lk"aa):257'325 326'374 411'

419. 560-579. 580-590, 951

- norrn""rit nnlit (2, 150IJ: 421-430 500-559 600- ia

70o-sariat sekä 960-965 ja 970-989

- 
"uuii 

t".*it (vhteenaå 39s 450 l): 800 844 8500-

8860,8901...
iåir.u" nar,ee pienilanlkisiakin auloja vuorooa'eissa

t'le vain taytyy muistaa rankata joka päiva muLten käy

nassr-rstl. "VåLio/vat io-vuoroparlt I suuritan\kiset au-

iol;-.otoi"lti perusluu siihen. ellä tlusin kalusto olisi

-rnioriili.tun palion käylössä vaslaavasti

;i;nitankkisimmal prutkut oval pääasiassa sellaisissa

rr.tuhkavuoroissa' ioilla ei ole vuoroparia ia ne oval

muutenkin mahdollisimmanvähän liikenteesså

R 252 BB20

s 253 610
254 B8r5

R 543 42L
s 544 723

545 587

56L 962

Pöivö 2 (seuroovo) :

R 252 42r
s 253 723

254 8815

R 543 8820
5 544 610

545 587
561 962
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Tätä nykyä (12188) HKLilla ei ole nimikkoaulojärjes-
telmää. Kun iostain vuorosta hajoaa auto, elsitään uusi
tilalle. Todennåköisyyslakien mukaan juuri vuorosla
poistettu auto ei tule samaan vuoroon ainakaan vä-
håän aikaan (oskus voitulla hwinkin pian).
1g8oluvulle asti HKL on käynänyt linja-autoissaan vuo-
ronumerokilpinä pelti- tai muovilätkiå. Vuoroparikilvet
ovat
tietenkin kaksipuolisia- Kilvittäjå kääntää ne toisin päin
joka toinen yö. 1980luvulla hankinuien altolen rul-
lanumerokilvet ovat kilvittåiän painaiaisia. Varhassa
tämä seikka onkin otettu huomioon; uusimmissakin

'12

autoissa käytetään toistaiseksi edelleen pelti- tai muo,
vilevykilpiä. Autoissa 804-807 on kokeiltu digitaalisia
vuoronumeronäyttöjä. Näissäkin autoissa on kuskin
mukana vanha lätkä äkkinäisten auton vaihtojen va-
ralta. Aika ajoin on våläytelty huhuluodoisesli, että
autoliikenteen vuorokilvistä saatettaisiin luopua koko.
naan...
Toivottavasti lukija tietää nyt, mikä on vuoropari. Eisitä
voi selittää yhdellä virkkeellä. eikä se kai ole larkoitus-
kaan. Päåasia on, että iokaiselle jåä iokin kuva siitä.
mlnkä tapaisesta asiasta on kysymys.
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Vuoropareihin liittwå harjoitusleikki

Julkaisenme ohessa HKL:n autoliikenteen kaikkien va-
rikoiden ulosaiolistat eräältä syksyiseträ påivältä 1999.
Sinun tehtåväsi on laatia vastaavat listat seuraevaha
päivältä (oletelaan, etei ykstkään auto hajoa tänä ai-
kana). Olennaisin seikka on. e ä vuoropärjautot vaih-
tavat paikkaa keskenään loka yö, olj si en arki, viikon-
loppu, joulu, pääsiäinen... tauantaisin ja pyhäisin sekä
eräiden juhlapyhien aattoina ruuhkavuorol vain pysyt-
televät halllssa koko päivän, samoin jotkut vakiovuorot.
Tee näln: Merkitse ensin vuoronumerot vuoroparitun,
nuksineen numerojärjestykseen ia siioita vasla sitten
autot vuorolhin. Huomaa, että vuoroparilunnus voi olla
lson kirjaimen siiasta pieni kirjaln tai ioktn merkki (esim.
l, +, 'lne). Muista, että A ia a ovat tåsså tapauksessa
aivan eri asloita. Kannaltaa edetä varikko kerrallaan.
Alä sijoita samaa autoa useaan eri vuoroonJ Älä myös-
kään hukkaa autoia.

Kun olet valmjs, kalso, miten tarkkaan ohjeita on nou-
dateftu, eli onko n-vuoroissa nivelaulo (8500,8515,
8601-8610, 8701-8714 la 8801.8813), onko va-
kio/vaklo-parelssa lsotankkiset autol ja otisiko vuoro-
pareihin "lipsahtanul" pienitankkisia autoja. (Kosketan
varikon ulosajolistoihln ei valjtettavasti ole merkitty n-
vuorojen kohdalle lunnusla 'n, eli autojen 8701-87t4
kohdalta puutluvat n-kiriaimet kokonaan.)
Ole tarkkana kuin Dm8,g, varsinkin Varhan vakiovuo-
rojen kanssa, siellä on nimittäin vuoropari poikineen.
ONNEA!
Vastauksesi voit läheltää seuran osoitteeseen parin vii-
kon sisällä: palkinnoksi aNotaan jokin aiheeseen so-
piva esine!
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TAIITUT
J.Oksonen

TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ

RAlTlOn aikataulutoimitukseen saapuijälleen mahtava puntti HKL:n vuoroaikatauluja, joiden voimaan-

tulopäiväys näWåä olevan 1.1.1989. Kun luosta läjästä siivoaa esille oleelliset kohdat, siinå vieråhtiiä jo-

kunen päivä ia ehkä viikkokin. Jääkööt siis seuraavaan numeroon. Vaikka olisihan se ollut kerran muka'
vaa kirjoittaa tapahtuvista muutoksista näin etukäteen - kädessäsi oleva RAlTlOn numerohan on 4/88.
Itse asiassa tämänkertaisen artikkelin aiheena on juuri tulevaisuus. Eitosin minuutintarkkuudella, kuten

useimmiten aikataulutoimittajan työ, vaan katsaus vähän pitemmälle ja laaiemmalle
HKL:n suunnitteluosaston työ on keskipitkän ia pitkän tähtäimen
näkymien arviointia ja niihin perustwien suunnitelmavaihtoehioien tokemistä Mitä lyhyempion aika-
jänne, sitä varmemmin voidaan sanoa, miten asiat tulevat kehittymään ia sitä selvempiä ovat ratkaisut

Tämä on syytii mulstaa luettaessa tätä anikkelia, ioka Pohiautuu HKL:n suunnitteluosaston laatimaan

erääseen muistioon. Aloitan asioiden purkamisen aikalårjestyksessä.
Vuosina 1989-1990 pitäisi tapahtua seuraavaa:
- metroliikenne Mellunmäkeen alkaa L9.1989, mistä seuraavat myös alueen bussilinjoihin melkoisia
muutoksia
' raitioliikenteessä otetaan kä),ttöön vaunujen jatkwa kierräys ia päållekkäistarjontaa bussiliikenteen
kansse vähennetään
' raitioliikenteen linjastojärjestelyjä meneillåän olevan selvityksen tulosten perusteella
- vantaan bussilinjat 14,40,544,545 ja 943 päätetään Mellunmäen metroasemalle
- poikittaisliikenne Kehä lllä lisääntyy (arkipäivän päiväliikenne, lauantailiikenne ' sunnuntaista ei pu-

huta mitään!)
- bussilinioja yhdistetåån sekä Helsingin sisällä että seutulinioiksi, n)4 kun HKL:n liput kelpaavattäysin
myös seutuliikenteessä.
Kysymykseen tulevat Helsingin sisällä linjat 20 ja 42 kokopäiväisenä sekä liniat 14ja36, seutulinjoiksi
muuttuvat 32 (yhdistetään vielä määrillelemättöndän linjaan), 47 (reittimuutos) sekä 53 (yhdistetään
linjaan 503)
- eräitä linjoja tahdistetaan paremmin keskenään (43 ja 46; 50 ja 59) ja linja 21 lopetetaan

Vuosille 19911995 on kaavailtu seuraavia toimenpiteitä:

- metroliikenne Ruoholahleen 1.9.1992
- Kaisaniemen metroasema käWöön v.1gg4
- neljännen linjaraiteen rakentaminen pääradalle Helsinki - Tikkurila (kåyttöön n. v.1996)
- osittainen liityntåliikenne bussi/VH:n iunat koillisella esikaupunkialueella
- raitioliikenne siirtyyArkadiankadulta Satomonkadulle
- raitiolinja 8 jatketaan Fuoholahden uudelle asuntoalueelle ja Hietalahden ja Salmisaaren radat yhdis-

tetään
- raitiolinja 1 0 jatketaan Pikku-H uopalahteen L 1 .1 991
- länsisuunnan seutulinjojen ia Helsingin sisäisten bussilinioien yhdistiiminen jatkuu (,16 ja joku; 56/564
ja 5l2i 57 ja ioku;69 ja ioku)
- Lautlasaaren kautta tulevia linjoja päätetään Ruoholahden metroasemalle. Lauttasaaren liikennetar-

iontaa vähennetään mm. Iinjan 654 muuttuminen taas 65:ksi)
- Simonkentän bussiterminaali lakkautetaan keskustasuunnitelman toteuttamisen tieltä
- uusia asuntoalueita valmistuu,a näitä palvelevia linioia lisätäån, mm. Jollas lg93, Herttoniemen öl-
jysataman alue 1993, Munkkivuori 1994, Pikku-Huopalahti, Ruoholahti, Vuosaari, Viikki (Pihlaiisto) .

RAtTto +88



Vuosina 1996-2000

- Ala-Vuosaaren metroasema otetaan kä),tlöön 1.9.1996 (rata ulottuu Vuosaaren rantaan, Uutelaan)'

Liityntäliikennejäriestelyjå
- rantaradalle rakennetaan kaksilisäraidetta välille Helsinki- Huopalahti (Maninlaakson ja rantaradan

liikenne eroon toisistaan)
- liityntäliikenneiäriestelyiå bussi/VF:n junat mm. Kannelmäessä
- keskustan bussiliikennettä korvataan raitioliikenteelJå (D

' uusi raitiolinja rakennetaan Munkkisaareen ja Jätkäsaareen uusille asuntoalueille ja toinen Kylåsaaren

asuntoalueelle
- tiejärjestelyt Malminkananon ia Myyrmäen välitlä mahdollistavat yhteisen seutulinjan (linja 45 yhdlstyy

seutulinjaan)

Ajatuksia vuosina 2OO 1 -201 0 toteutettaviksi suunnitelmiksi

- metroradat: länsimetro [Iatinkylään tulee kä]'ttöön Ala-vuosaaren radan iatkaminen Östersundomiin

suunnitteilla. samoin Töölön metro
- vR:n vaikutusalueilla mukaanluettuna Espoon ja vantaan asemat on siirr!,tty laajaan liityntäliikentee-

seen, liikenne on metromaista, uulta kalustoa on riitlävästi

- ialtioliit<enteen taaiennukset latkuvat Käpylästä K?ipylän ja/tai Oulunlry4än asemille, Plkku-Huopalah-

desta Etelä-Haagaan, Pohiois- Pasilan alue
- pikaraitiotien rakentaminen Pohjois-Pasilan tasolta Töölön ja Vallilan kautta keskustaan

Edellä esitetlt suunnitelmal vaikuttavat luonnollisesti myös

kalustohankintoihin. Metrokalustoa onkin tarkoitus hankkia lisää l2-15 vaunuparia vuosina 1992-1997

Raltiovaunuista on olemassa kaksi suunnitelmaa. Toisen mukaan vaunut I€0 peruskorjataan vuosina

lggolgg4janykylsiinnivelvaunuihinhankitaanjalko.osia(mUUtoskahsinivelisiksi).Toinenvaihtoehto
on uuden l-niveliien sarjan tilaaminen siten, etlä vuosina 1992'1996 saadaan 20-25 kplvaunuia ja 15'20

kplvuosina 1997-2000.

Bussipuolella HKL:n ja STA:n työnjako selvenee. HKL pys'ry tiukasti kaupungin raiojen sisällä, kun taas

STA ihä enemmån siirtyy ajam;a; niitä seutuvuoroja, jotka ovat Helsingin hoidettavja' Historia siis

toistäa itseään; vähän ylt kymmenen vuofia sittenhän sTA ajoi patjon si oisia "seutulinjoja" Martinlaak,

son suunnalla ia Helsi;ki-MaaseLllu-Liikenne, josta sittemmin tuli osa STAla, pääradan suunnalla Toki

tilanne oli toin;n, mitään seutusopimusla ei ollut Sen vuoksi sana "seutulinia" oli edellä lainausmer-

k!issä. Sitä paitsi STA ja MAL olivat yksjtylsessä omistuksessa. Helsingin kaupungin tultua kummankin

yhliön omisiaiaksi veliiw)'ttiin eräiden vaiheiden iälkeen kuntaraian ylittävisiä linioista Jos 1 0-20 vuo-

åen työn tuloksena syn;!4efty seutusopimus olisi synlynyt io tuolloin, eivetältymistä Helsingin rajoien

sisään luultavasti olisi tapahtunut.

Kuten huomaatte, RAlTlon aikataulutoimitus on edelleen poissa raiteilta, ainakin osittain. Mutta eiköhän

sitten ensi kerralla päästä iälleen normaaliin päiväiäriestykseen. Olkoon sevaikka uudenvuoden lu'
paus.

RAtTro4€8
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Baitiolinjat

- Kesällå -88 muutettiin Helsinginkadun/Kaarlenkadun
risteys la samalla rakennettiin puuttuva yhteys Helsin'
ginkadulta Sörnäisten suunnasta Kaarlenkadulle.
Vaihteet Kaarlekadulia Helsinginkadulle Sörnäisten
suuntaan ja w nä)ttäisivät olevat käsikäyttöisiä, väikka
kiskoien välissä on "Kiepen" laatikot.

5.-7. 11. (noin)
Linjaa 4liikennöitiin väliä Mkn - Kauppatori. Bussilinja
4X iatkoi Kt.Ktn. Slynä oli laul.olåmpöpulken vau'io,
joka rikkoi radan.

't2.11.
Noin klo 17 iälkeen liikennöilin linjaa 4 jä leen vain vä.
lillä Kt - [,,lkn, täl]å kertaa ku;tenkin suunnitellustija
syynä kaukolämpötyö. Poikkeusreitti jatkui alnakin 13.

1 1. yöliikenteeseen asti.

6. 12.
Noin klo 17:stä yöliikenteen loppuun liikennöilinja 4

iälleen [4kn - Kt. Bussilinja 4X aioi Kl- Ktn.
LinjoilJa 3B ja 3T olilyh)4 poikkeusreitti soihlukulkueen
aikana, jolloin väli Pt'Tk ajettiin suoraan Mannerhei-
mintietä.

Autolinjat

HKL suunnittelee seitsemän uuden autollnian aloitta'
mista syksystä
1989. Linjoille on varattu numerot N1 - N7. Niitä on tar-
koilus liikennöidä läpi koko yön 50 80 min välein- Lin'
iaston pohiana ovat nykyiset HK vuorot. Koska viimek-
simainittuia on kuitenkin ajettava, maksaa seitsemän
HK-vuoron muuttaminen "normaaliksi bussil jniaksi

vain noin miljoona markkaa vuodessa lisää. Linjastolle
tulee kahden vuoden koeaika, jonka jälkeen sen tarve
lutkhaan uudelleen.
Linjoille tulee erikoisvarustellut bussit, joiden kuljetta-

ianovi muodostaa yhtenäisen turvaseinän. Seinässä on
ainoastaan rahastusaukko. Turvaseinä suunniteliaan
kuitenkin sellaiseksi, että påiväliikenteessä voidaan
toimia normaalikäytännön mukaisesti. Seinän kokeilut
alkavat talvella 1989.
Poliisin kanssa sovitaan erikoisjärjestelyistå kuljeltajien

ia kunnon matkustajien tuNallisuuden takaamiseksi.
Häkiötilanteen mukaan bussi joko ajetaan lähimmålle
poliisiasemalle tai poliisi tulee pikana paikalle.
Yölinjoille tulee kaksinkertainen maksu. Näyttölipulla
matkustavat ioutuvat ostamaan lisäksi kenalipun.
Liniastoa vanen perustetaan 35 kuljettajan työryhmä,
joka tekee keskeytymätönrä kolmivuorotyölä. Yölinjaa
ajaa kerrallaan seitsemän kuljetlajaa ja muut ajavat
'normaalilinjoja". Kullakin linjalla on vain yksiauto.

16

Linjasto on pääpiirteissään seuraavanlainen lokakuun
1988 suunnitelmien mukaan.

N1: Koskela - Rautatientori' Eka - Lauttasaari- Rauta_

tiento - Koskela
N2: Kamppi-Töölö - Munkkiniemi- Munkkivuori- Pi'

täjänmäki- Konala - RuskeasLlo - Linja-autoasema '
Kamppi
N3: Fautatientori - Hakaniemi ' Pasila - Haaga - Etelä-

Kaarela - Maununneva - Kivihaka - Pasila - Hakaniemi -

Rautatientori
N4: Koskela - Oulunkylä - Maunula - Tuomarinkylä -

Siltamäki - Tapaninkylä - Pukinmäki -Veräjämäki"

Koskela
N5: Rautatientori- Vallila - lMalmi -Tapanila - Puistola

(Heikinlaakso) - Jakomäki' Malmi ' Koskela
N6: Rautatientori- Herttoniemi _ N,lyllVpuro - Kontula'
[Iellunmäki- vuosaari- Puotila - Roihupello - Länsi'

Herttoniemi - Sautatienlori
N7: Rautatientori- Hernoniemi- Puotinharju - Roihu'
vuori - Låajasato - Hertloniemi _ Faulalienlo';

Kalusto

Autossa HKL837 on nykltyylin rnukainen matala ia_

kalasi.

Marraskuussa havaittiin todella valitettava, ikävä lype_

rlys mallia HKL. Niminäin itäisen autoliikenneyksikön

87oo-sarjan bussien etulinianumeroita on alettu vaihtaa

huomattavasti pienempiin!ll Uusi linjanumero on

kooltaan suunnilleen raitiovaunuluokkaa l\likähän ih_

meen hölmöilytässä on takana. Kertokaa jos tiedätte

27. 12. aA

Junassa 141 + 142 havaitlu !udel punaisel virroittimet'
jolka eroavat rakenteeltaankin vanhoisla

31. 12. a8
Vaunussa 173 on uusiv rroitin. muna ei 174 ssä

Muuta

HKL:n museon rakennuslyö alkanee huhtikuun 1989

jälkeen, kun investoinlivero poisletaan. Valmista saat-

taa olla jo 1990.

YIV:n ja VR:n välinen uusisopimus tuiivoimaan 1. 1.

1989. Sopimuksen periaale on sama kuin YTV:n ja

bussiyhtiöiden välisten, eliYTV ostaa palvelun VRltä
Sopimus merkiisee myös sitä, että VR:n lippuvalikoi-

masta polstuvat A-, B- ja AB-Wöhykeliput koululaislip-
puia lukuunottamatta. Samoin YTV pååsee suunnitte-

lemaaniunaliikennettä. Kuitenkin YTV-alueen kiskoille
pitää mahtua myös pika- ja tavarajunat

RA|T1o4-88



Kertafipun hinta v. 1948 - tgS:-

1951

1957

13 mk
15

1948

1949

1950

1953

1954

1955

5,00 '
5,00

060

0,60

1966

1967

1 8 0,60 @l
7969 q60 '
L9t0 0,60 '

q70 '

0,70 '
0,80 '

1,00 .

\m'

20

20

20

20

20

3J0
3,50 '
400 "

4,m '
4,50

1976 1,50

1977 \g)
1978 3,00

1979 3,00

1980 3,00

25

30

35

35

35"

t971
1972

t973

1974

r975
1956

7957

1958

1959

1960

1983

1984

35

,lo

0,50

0,50

0,50

1961

t962
1%3

t964

1%5

t98r
1982

l9E6

1987

Vooma 1%7 tenalipuilla rchtii, matkoisra 9.85 2,.
Nå]ltölipuilla t.fuii! Dar*oisra 40,67 7, ja pqh€ålctulslipuua 30,12 %.
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C = scåniå 70 tpl
S=Sisu 36"
V = volvo l2O ', (50 nivetåuro.)
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SUOMEN RAITIOTIESEURA ry

Perustettu 16. 1. 1 972

Johtokunta:
puheenjohta,a
varapuheenjohta,a
sihteeri
rahastonhoitaja
arkrstonhoitaja
jässn
varajäsen

Arkisto
Arkistoa koskeval tieduslelui ia lainausasiat hoitaa
arkistonhoitaia, puhelin iltaisin (90) 321 066. Arkislo-
luettelo on ilmestynyi viimeksi l. 1. 1986.

Jåsenmaksut:
60 mk 20-59 -vuoliaat
50 mk muut ikäryhmät ja perheenjäsenet

500 mk kannalusjäsenet

Jäsenkortti oikeuttaa rlmaisiin matkoihin Ruolsin,
Tanskan ja eräiden muiden marden raitiotieseuroFn
omistamilla museora,tioteillå. Kofti esrtettävä lip-
puluukulla.

Takakansi:
N el i äkym n e n I uv un iä I k i p uol i sk o I la io n oteft i i n ti etysti
ftryös raitiavaunuk\,y'tiä. Käpylän K-linialla on tällä ket'
taa Brillin moodoivaunu 80 ia Kaipion tulileåvaunu,
jonka nunercsta eroftuvatT?3. Mikäli kuva on iälienty'
ry/t hwin, Bdllin kyljestä on havaiftavissa keskellävih'
rcää osaa lummennellu ala; siinä on mustallavärillä
peitettynä HRO:n aikainen numero 160. Sanoin on ha'
vaittavissa vaalea nuoli, ioka osoiftaa takaoville päin
(tässä t/etenk/t kaksisu unlaisen vaunun kyseessä ol-
len eteenpäin), koska hiljaftain oli otettu käyftöön iär
jestelma jossa 'ahastaian istumapaikka on takaovien
tuntumassa. Aiemminhan li ikkwa rahaslaja keÄsi
maksut la katsoi liput vasta malkuslaiien asetuftua pai'
koillensa. Nuolella ohjaftiin natkustaiat oikei e si'
sääntulo-oville. Kuva: R. Boos, HKM kuvakokoelmat

Ylioppilastalon edusla eli n.s. Railiolienloi noin
vuonna 1906. Totilla oli kaikkien linioien risteysasema
jatässäkin kwassa on neliä Kunneria. Mielenkiintoi'
nen on etualalla nähtävä ajojohdinten risteys;tuo oin-
han liniat olivat vielä yksilaiteiset, mutta ajoiohdinten
piti tt ol I eytan koj en vuok si o I I a ti e4/ st i' k ak si railei set'.
Kohtausaiteiden kohdalla ei nä|n ollen taNiftu ilma'
johtovaihteha.
Kuva: Apollo, HKM kuvakokoelmat .

PL 234
sF-00531 HELSINKI

54 48-3

KOP Hki-Aleksanterinkatu 103160-1003977

RAITIO ISSN 0356-5440 12. vuosikerta

päätoimittiaja

toimitussihteeri

lsmo Leppånen (90) 7310 271 (t)
(90) sss 793 {k)

Jorma Rauhala (90) 707 2957 (t)
(90) 873 5836 ft)

lsmo Leppänen
Toivo Niskanen
Jorma Rauhala
Perni Leinomäki
A(o Hellman
Kari Juntunen
Ensio Vrta

uutistoimittaia Arto Hollman (90) 321 066 (k)
åiketaulutoim, JarmoOksanen

Kustantaia SuomenRaitiotisseurary

Painopaikka Hera, Helsinki 1988

llmestyy neliästi vuodessa.

RAITIO on paikallisliik6nneharaslajien sitoulumaton
leleallinen aikakausiiulkaisu.

Otamme jatkuvasti vastaan julkaisiavaksi larkoitettuia
artikkele(a ja kuvia. Avustukset pyydetäån låhettä-
mään posliosoitteeseemme tar niistä voi sopia tormi
tussihteain kansså. Uutisluontoiset avustukset voi
ilmoittaa myös suoraan uutistormittajalle.

Julkaisuun kirjoittavien henkilökohlaiset näkemykset
eivåt välttämäftä ole yhteneviä toimiiuksen ja yhdrs-

tyksen kannan kanssa,

llmoitughinnat pyydettåessä toimitukselta.

Lehti jaetaan jäsenille maksuttomana jåsenlehtenä.

oCOPYRIGHT Suomen Raitiolieseura ry 1988
-aman Julkarsun tar sen osån jaljenlaminen, monts-
taminen ja levitläminen mekaanisesti, valokopioimalla
lai sähköisesti ilman toimituksen ja kirjoittajan tai
kuvaajan lupaa kielletåän tekijånoikeuksista annetun
lain (404/1961) nojallå.

Aikaisemmjn ilmestyneitä RAlTlOita on vielå saala-
vana. Täydennä nyt kokoelmiasi.

1978:1,4
1979: 3
1980: 1,2.3
1981: 1.2,3,4
1982: 1,2
1984: 3, 4
1985:3,4
1996:2,3,4
1987: 1,2,3,4

Tilaukset SRS:n postisiinotilin kaulta; hinta 10 mk
numerolta.
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'YIhäälftv;lvoqokkivi;Jölk 1953, auto nro 42, Rau-
tatientoilla, keskellä vuofta vanhempi samanlainen
bussi nro 22 Lauftasaaressa, Alhaalla Launasaaren
khkon edessä auto nro 54 Uolvo/Helko, 1954)
Kwat: Bo Ahlnäs, 1960-luvun alku
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