
28« Liikennelaitos 

Liikennelaitoksen toimintakertomus viita 1945 oli seuraavan sisältöinen: 

Joulukuun 28 p:lle 1944 päivätyllä kauppakirjalla osti Helsingin kaupunki Helsingin 
Raitiotie ja Omnibus Osakeyhtiön koko omaisuuden ja sitoutui vastaamaan yhtiön 
veloista ja sitoumuksista olkoonpa ne minkä nimisiä tai laatuisia tahansa. Luovutus 
tapahtui joulukuun 29 p:nä 1944 klo 2. o o, jolloin perustettu uusi Helsingin kaupungin 
liikennelaitos asetettiin kaupunginvaltuuston valitseman lautakunnan hallinnon alai-
seksi. 

Vahvistaessaan joulukuun 13 p:nä 1944 Helsingin kaupungin liikennelaitoksen johto-
säännön kaupunginvaltuusto samalla päätti oikeuttaa lautakunnan toistaiseksi liikenne-
laitoksen sisäisen organisation suhteen noudattamaan samaa menettelyä, joka laitoksen 
toimialan hoidossa oli sovellettu sen ollessa Raitiotie ja Omnibus Osakeyhtiön alaisena. 

Liikennelaitoksen lautakunta 

Lautakunnan kokoonpano. Liikennelaitoksen lautakuntaan kuuluivat v. 1945 puheen-
johtajana rahatoimenjohtaja E. von Frenckell ja varapuheenjohtajana sekä kaupungin 
hallituksen edustajana kiinteistöjohtaja V. V. Salovaara sekä muina jäseninä päätoimit-
taja E. Kilpi, teknillinen johtaja E. Moring, kaupunginjohtaja E. Rydman, toimittaja 
Y. Räisänen, toimitusjohtaja E. von Schantz, professori E. Suolahti ja professori G. von 
Wendt. 

Kokoukset ym. Lautakunnan kokousten lukumäärä oli vuoden kuluessa 20 ja pöytä-
kirjain pykälien 637. Lautakunnalle esitettyjen kirjeiden lukumäärä oli 424 ja lähetetty-
jen kirjeiden ja otteiden 625. Lautakunnan vuoden varrella käsittelemistä asioista mai-
nittakoon seuraavat: 

Työaika. Kuljettajille ja rahastajille, joiden päivittäinen työaika oli 9 tuntia päätet-
tiin myöntää, kuten siihenkin asti, vapaapäivä joka viides päivä sekä huhtikuun 1 
p:stä alkaen lisäksi kaksoisvapaapäivä joka 15 p:nä siihen saakka joka 25 päivän asemesta. 

Edelleen päätettiin 2), että liikennehenkilökuntaan kuuluvan henkilön tuli työsken-
nellä keskimäärin 9 tuntia päivittäin ilman ylityökorvausta työajan ollessa jaettuna 
kahteen vuoroon, sisältyen tähän aikaan keskimäärin enintään 8 tunnin 45 minuutin työs-
kentely aikataulun mukaan ja sitä paitsi päivittäin 15 minuuttia aikaa rahastajalle kas-
sanlaskemiseen ja kuljettajalle vaunujen asettamiseen halliin ja tarkastamiseen. T3^ötun-
tien kokonaisluku ei 12 vuorokauden aikana saanut ylittää 72 tuntia, josta aikataulun 
mukaista työskentelyä 70 tuntia. Liikennehenkilökunnalle myönnettiin 4 työpäivän jäl-
keen 2 vapaata päivää. Mikäli aikataulu jollakin linjalla ylitti 17 tuntia 30 minuuttia 
ja liikennehenkilökuntaan kuuluva niin ollen joutui työskentelemään aikataulun mukai-
sessa työssä keskimäärin yli 8 tuntia 45 minuuttia päivittäin, mutta kuitenkin alle 9 

*) Liik. 1. lk. 25 p. tammik. 8 §. — S:n 16 p. elok. 27 §. 
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tuntia, oli hänelle suoritettava ylimenevältä ajalta ylityökorvausta 15 minuutista työpäi-
vää kohden 50 %:n korotuksin. 

Rahastajien toimia täytettäessä päätettiin1) antaa etusija sekä suomen-että ruotsin-
kieltä puhuville. 

Rahastajien suoritettavat talletusmaksut kassansa vakuudeksi päätettiin2) korottaa 
200 mk:sta 500 mk:si. 

Häkämyrkytysvaaran vähentäminen. Lautakunta päätti 3), että kaikki omnibusauton-
kuljettajat, hallihenkilökunta ja hallissa olevat työntekijät oli säännöllisesti tutkittava 
verianalyysilla kerran; niin hyvin aamulla ennen työn alkamista kuin illalla työn pää-
tyttyä, että henkilökunta oli valistustoiminnalla ja julisteilla koulutettava noudattamaan 
varovaisuutta häkämyrkytyksen ehkäisemiseksi; että kuljettajien hallissa olevaan odotus-
huoneeseen oli rakennettava kaksinkertainen ovi, jotta häkäkaasu ei pääsisi sinne; että 
tuuletuslaitteet hallissa oli parannettava; että autojen huollon yhteydessä aina oli tarkas-
tettava, että venttiilit olivat kunnossa; että autojen koneiden päälle oli jälleen asetettava 
nahkasuojukset; sekä että sopiva henkilö oli määrättävä oman toimensa ohella suojelu-
valvojaksi tehtävänään valvoa, että annettuja ohjeita häkämyrkytyksen ehkäisemiseksi 
noudatettiin. Edelleen lautakunta päätti kehoittaa laitoksen lääkäriä sopivassa tilaisuu-
dessa tekemään opintomatkan Tukholmaan tutkimaan niitä toimenpiteitä, joihin siellä 
oli ryhdytty häkämyrkytyksen ehkäisemiseksi ja sen toteamiseksi sekä häkämyrkytys-
potilaiden hoitamiseksi. 

Ammattiopetuksen järjestäminen. Lautakunta päätti4), että ammattiopetus oli jär-
jestettävä liikennelaitoksen konepajoissa toimiville oppilaille hyväksyen samalla opetuk-
sessa noudatettavia suuntaviivoja. Edelleen annettiin liikennelaitoksen toimitusjohtajalle 
tehtäväksi määrätä sopiva henkilö huolehtimaan asian järjestelystä ja toimeenpanosta 
yhteistoiminnassa yleisen ammattikoulun rehtorin ja pikakouluutuksen johtajan kanssa. 
Ammattiopetuslautakunnalle päätettiin esittää, että ammattikouluun otettaisiin liikenne-
laitoksen oppilaita silmälläpitäen yksi lisäopettaja. Kysymys mahdollisesta palkkiosta 
valvojalle ja luennoitsijoille jätettiin auki, kunnes saatiin kokemusta siitä, paljonko lisä-
työtä siitä syntyy asianomaisille. 

Liikenne. Raitioteiden toveriliiton esityksestä lautakunta päätti5), määrätä, että 
linjan 3 vaunut matkaosuudella Kajaaninkadulta Töölön kautta Kaivopuistoon saakka 
ja päinvastoin Eirasta Kauppatorin kautta Nordenskiöldinkadulle saakka oli varustettava 
kuten siihenkin saakka keltaisilla kilvillä osoituksin, mihin vaunu kulkee, sekä matka-
osuudella Nordenskiöldinkadulta Kallion ja Erottajan kautta Kajaaninkadulle ruskeilla 
kilvillä niinikään osoituksin keltaisilla kirjaimilla, mihin vaunu kulkee. 

Päätettiin 6), että raitiovaunuihin, missä oli kiinteä rahastus, tuli matkatavaraa kan-
tavien matkustajien nousta takaovesta mutta saivat he muihin vaunuihin nousta joko 
takaovesta tai etuovesta oikeuksin poistua vaunusta takaovesta, mikäli matkatavara oli 
jätetty vaunun takasillalle. Myöhemmin päätettiin 7), että vaunuihin oli noustava taka-
oven kautta ja poistuttava etuoven kautta, kuitenkin niin, että virkapukuiset poliisit 
saivat nousta vaunuihin etuovesta ja sokeat opaskoirineen perävaunun etuovesta ja että 
matkatavaraa kantavat matkustajat saivat poistua takaoven kautta. 

Raitiolinjojen 6 ja 8 yhdistämistä Marian sairaalan kohdalla koskeva esitys päätettiin8) 
evätä. Samaten evättiin 9) anomus etuoikeuden myöntämisestä virkamatkoilla oleville 
papeille päästä raitiovaunuihin. 

Töölön konepaja ja Vallilan tehdaspiha. Töölön konepajan ylityönjohtajan konttorin 
laajentamista ja puisen lisärakennuksen rakentamista Vallilan tehdaspihalle koskevat 
piirustukset hyväksyttiin 10) ja rakennustyöt päätettiin antaa Sani Oydle suoritet-
taviksi. 

Vaunusto. Lautakunta pää t t i n ) , että kaikki amerikkalaismalliset raitiovaunut, sikäli 
kun työtilanne sen salli, ali varustettava taitteilla kiinteätä rahastusta varten ja kiinteä 
rahastusjärjestelmä otettava käytäntöön muillakin linjoilla kuin linjalla 4. Edelleen 
päätettiin 12), että niin sanotut puoliavonaiset perävaunut oli muutettava umpivaunuiksi 
siten, että taka- ja etusillat varustettiin seinillä. 

Liik. 1. lk. 14 p. icmluk. 39 §. — 2) S:n 7 p. syysk. 19 §. — 3) S:n 23 p. helroik. 12 §. — 4) S:n 
18 p. toukok. 9 §. — 5i S:n 4 p. huhtik. 4 §. — 6) S:n 19 p. tamraik. 12 §. — 7) S:n 11 p. tou-
kok. 11 §. — 8) S:n 2 p. marrask. 9 §. — 9) S:n 2 p. marrask. 12 §. — 10)S:n 28 p. kesäk. 6 § — 

S:n 11 p. toukok, 8 — 12) S:n i l p. toukok. 9 §.. 
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Mainosjulisteiden ripustamista raitiovaunujen ikkunoihin koskeva anomus evät-
tiin 1). 

Muut asiat. Lisäksi lautakunta lopullisesti ratkaisi lukuisia asioita, jotka koskivat vuo-
silipun osto-oikeuden, vapaalippujen ja alennuslippujen myöntämistä, liikenteessä sattu-
neiden vahinkojen korvaamista, uusien pysäkkien käytäntöönottamista tai vanhojen 
poistamista, tilapäisen liikenteen järjestämistä sekä aikataulujen vahvistamista yms. 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle lautakunta lähetti esityksiä, jotka koskivat sähkö-
raiteiden käyttämisestä annettujen ohjeiden muuttamista 2); määrärahan myöntämistä 16 
moottori- ja 24 perävaunun hankkimiseksi3) sekä asuintalon rakentamiseksi Hämeen-
tien tontille n:o 54—56 4); toimenpiteisiin ryhtymistä raitiotieliikenteessä esiintyneen 
ylikuormituksen poistamiseksi, ennen kaikkea maksuttoman siirto-oikeuden tilapäiseksi 
kieltämiseksi5); lautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten palkkaamista 6); raitiotie- ja 
omnibusliikenteen hinnoitteluperiaatteita7); liikennelaitoksen autojen vakuuttamista8); 
pysäköimiskiellon määräämistä Itämerenkadun eteläiselle puolelle0); Nordenskiöldin-
kadun korokkeiden suurentamista10); silmukan rakentamista Kulosaaren päätepysäkin 
kohdalle n ) ; kaupungin laitoksille myytävien vuosilippujen hintaa 12); tontin varaamista 
Ruskeasuon alueelta vaunuhallia varten13) : määrärahan myöntämistä Raitiotie ja omni-
bus oy:n tilaamien raitiovaunujen maksamiseksi14) sekä s/s J. L. Runebergin korjaa-
mista 15); v:n 1946 talousarviota16); raitioteiden ja omnibuslinjojen matkalippujen hin-
tojen korotusta17); kuorma-autojen käyttämistä matkustajien kuljettamiseen18); itäis-
ten omnibuslinjojen ajomaksuja 19); omnibusliikenteen järjestämistä Pirkkolaan 20); 
määrärahan myöntämistä katuhöylien ostamista varten21); kahden henkilöauton 
hankkimista lääkärien käyttöön22); sekä liikenteessä sattuneiden vahinkojen korvaa-
mista23). 

Maistraatille esitettiin24), että lautakunnan hyväksymät liikennehenkilökunnan 
virkapuvut sekä liikenne- ja rata-alipäällystön arvomerkit vahvistettaisiin. 

Kiinteistölautakunnalle tehtiin esityksiä, jotka koskivat alueen varaamista liikenne-
laitoksen keskuskonepajaa ja vaunuhallia varten 25) sekä jonotuskaiteiden asettamista 
eräille pysäkkipaikoille 26). 

Lausuntoja annettiin kaupunginhallitukselle asioista, jotka koskivat mm. vuosilip-
pujen osto-oikeutta27); liikennelautakuntien perustamista28); liikennelaitoksen kone-
pajojen oppilaiden ja apulaisasentajien asemaa 29); liikennelaitoksen rataosastolta sen lii-
kenneosastolle siirtyvien palkkausetua 30); s/s J. L. Runebergin hallinnon ja hoidon siirtä-
mistä liikennelaitokselle31); itäisten omnibuslinjojen liikennettä32); Hakaniemen torin 
raitiotieraiteiden ja korokkeiden järjestelyä33); katujen kunnossapitoa34); sähkövaroi-
tuslaitteen asettamista Sofian- ja Aleksanterinkatujen risteykseen 35); urheilu- ja retkeily-
lautakunnan hyvittämistä Korkeasaaren laivalipputuloista 36); Pikku-Huopalahden yli 
johtavan raitiotiesillan uudelleen rakentamista ja liikenteen järjestämistä Munkkinie-
meen rakennusaikana37); Munkkiniemen vanhan maantiesillan korjausta38); Norden-
skiöldinkadun raitiotiekorokkeen uudelleen rakentamista39); Hevossalmen ja Degerön 
ajomaksuja40); sekä Pakilan omnibusliikennettä41). 

Lautakunnan kiinteistölautakunnalle antamat esitykset koskivat autohallin vuokraa-
mista 42) sekä Korpivaara & Halla oy:n anomusta saada vuokrata liikennelaitoksen Rune-
berginkadun 5:ssä olevia autoväjoja43). 

!) Liik. 1. lk.2 p. marrask. 8 §. - 2) S:n 25 p. tammik. 7 §. — 3) S:n 9 p. helmik. 7 § . --- 4) S:n 
9 p. helmik. 15 — 5) S:n 9 p. helmik. 18 §. — 6) S:n 22 p. maalisk. 9 §. — 7) S:n 11 p. tou-
kok. 3 § ja 18 p. toukok. 3 §. — 8) S:n 8 p. kesåk. 7 §. — 9) S:n 8 p. kesåk. 11 §. — 10) S:n 
8 p. kesåk. 42 §. — 1X) S:n 19 p. heinåk. 14 §. — 12) S:n 19 p. heinåk. 28 §. — 13) S:n 16 p. 
elok. 28 §. — 14) S:n 7 p. syvsk. 3 §. 15) S:n 7 p. syysk. 18 §. — 16) S:n 7 p. svysk. 28 §. — 
17) S:n 7 p. syvsk. 29 §. — 18j S:n 16 p. marrask. 12 §. — 19) S:n 16 p. marrask. 25 §. — 20) S:n 
16 p. marrask. 26 §. — 21) S:n 16 p. marrask. 34 §. — 22) S : n 1 4 p> jouluk. 10 §. — 23) S:n 18 p. 
toukok. 10 16 p. elok. 23 §, 12 p. lokak. 17 § ja 14 p. jouluk. 31 §. — 24) S:n 4 p. huh-
tik. 5 §. — 25) S:n 11 p. toukok. 30 §. —26) S:n 11 p. toukok. 33 §.—2 7) S:n 9 p. helmik: 3 §. -
28) S:n 9 p. helmik. 4 —29) S:n 4 p. huhtik. 1 §.—3 0) S:n 11 p. toukok. 15 S. —31) S:n 8 p. 
kesåk. 3 §. — 82) S:n 19 p. heinåk. 5 §. —33) S:n 19 p. heinåk. 6 ~ 3 4 ) S:n 19 p. heinåk. 21 §. — 
85) S:n 16 p. elok. 12 §. — 36) S:n 5 p. lokak. 3 §. — 37) S:n 12 p. lokak. 1 — 38) S:n 12 p. 
lokak. 2 §. — 39) S:n 12 p. lokak. 3 §. — 40) S:n 2 p. marrask. 6 §. —4 l) S:n 14 p. jouluk. 9 §. 
42) S:n 9 p. helmik. 20 §. — 43) S:n 21: p. syysk. 7 §. 
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Liikennelaitos 

Hallinto ja organisatio y. m. 

Henkilökunta. Liikennelaitoksen henkilökuntaan kuului v:n 1944 päättyessä 2 524 
henkilöä ja v:n 1945 päättyessä 2 657 henkilöä, jotka ryhmittyivät työalojensa mukaan 
seuraavasti: 

1944 1945 
Pääkonttori, liikennekonttori, 

lippukassat 89 81 
Raitiotieliikenne 1 336 1 461 
Omnibusliikenne 148 129 
Ritaosasto 198 227 
Vaunuhallit ja korjauspajat . . 720 729 

Vaatehtimo . 
Sairashoito 
Hiiltämö ja pilkevalmistus .... 
Laivaliikenne 

1944 1945 
16 16 
4 4 

13 8 
— 2 

Yhteensä 2 524 2 657 

Eläkkeensaajia oli kertomusvuoden päättyessä 238 oltuaan v:n 1944 lopussa 182. 
Kesälomien aikana työskenteli liikenneosastolla sitäpaitsi toukokuun—syyskuun 

aikana tarpeellinen lukumäärä ylimääräistä henkilökuntaa ja purjehduskautena laiva-
miehistöön kuuluvaa 15 henkilöä. 

Liikennehenkilökunnan työaika muutettiin marraskuun 1 p:stä alkaen 8 % tunnin pi-
tuiseksi ja neljän työpäivän jälkeen sai henkilökunta kaksi peräkkäistä vapaapäivää. 
Sitä ennen oli päivittäinen työaika 9 tuntia jaettuna kahteen 4—5 tuntiseen vuoroon ja 
joka viides päivä oli vapaapäivä. 

Lääkärien toiminta. Laitoksen poliklinikassa oli käyntien lukumäärä kertomus-
vuoden aikana 17 774 vastaten 12 880 v. 1944. Kotikäyntien luku oli 51. Useimmat 
sairasilmoitukset tapahtuivat helmikuussa, harvimmat toukokuussa. 

Henkilökunnan huoltokonttori. Jäsenmäärä oli kertomusvuoden päättyessä 2 605. 
Tilillepanojen yhteismäärä oli 25 247 462: 60 mk ja ottojen 18 724 976: 85 mk. Talle-
tet tuja varoja oli vuoden päättyessä 6 522 485: 75 mk. Lainoja myönnettiin vuoden 
kuluessa 859, lainamäärän noustessa 1 944 950 mk:aan. Kirjaus vientien lukumäärä oli 
n. 122 000. 

Löytötavaratoimisto. Liikennelaitoksen löytötavaratoimisto otti toimintavuoden aikana 
talteen 11011 esinettä, joista 3 092 esinettä voitiin toimittaa takaisin asianomaisille omis-
tajille. 

Tilastollinen yleiskatsaus. Alla olevassa taulukossa annetaan tietoja v:n 1945 raitio-
tie- ja omnibus- sekä kuorma-autoliikenteestä v:n 1944 vastaaviin lukuihin verrattuina: 

V. 1944 
V. 1945 
Erotus . 

Laskettu 
vaunukilo-

melrimäärä 
Mxtkustajia 

Tuloja, mk Menoja, mk Laskettu 
vaunukilo-

melrimäärä 
Mxtkustajia 

Kaikkiaan Liikentsestä Kaikkiaan Liikenti estä 

13 351 853 
13 507 022 
+ 155 169 

+ 1 .2 

120 341 075 
157 603 742 

+ 37 262 667 
+ 31.0 

169 167 082 
272 322 119 

+ 103 155 037 
+ 61.0 

164 594 280 
264 605 220 

+ 100 010 940 
+ 60.8 

168 258 655 
273 088 526 

+ 104 829 871 
+ 62.3 

119624 051 
236 136 748 

+ 116 512 697 
+ 97.4 

Laivaliikenteestä oli t u ^ j a 2 189 846 mk ja menoja 1 527 336:85 mk, 

Raitiotiet 

Liikenne. Riitiovaunut kulkivat yleensä linjoilla 6 minuutin väliajoin, paitsi seu-
raavilla linjoilla, joilla vaunut kulkivat: linjalla n:o 5 Katajanokka—Etu-Töölö 5 minuutin 
linjoilla n:o 9 Ruskeasuo—Erottaja, n:o 10 Pasila—Eläintarha, H Haaga—Ruskeasuo ja 

*) Laskettuun vaunukilometrimäärään sisältyvät moottorivaunukilometrimäärä ja puolet perä-
vaunujen kulkemasta kilometrimatkasta. Tavaraliikenne on myös huomioitu numei*oiliin. 
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M Munkkiniemi—Erottaja 12 minuutin ja KB Kulosaari—Kauppatori 20 minuutin 
väliajoin. 

Marraskuun 1 p:stä alkaen avattiin liikenne Mannerheimintien ja Kuusitien risteyk-
seen asti pidennetyllä linjalla n:o 12 Tilkka—Erottaja 6 minuutin väliajoin. 

Toimintavuonna yhä kärjistyneen vaunupulan vuoksi ei voitu asettaa liikenteeseen 
riittävästi ylimääräisiä vuoroja vuorokauden vilkasliikenteisiksi ajoiksi, josta johtui, 
että matkustajatulvan ruuhkautuminen yhä kärjistyi ja että järjestyksen ylläpitäminen 
tärkeimmillä asemilla ja pysäkeillä oli uskottava erikoisten järjestysmiesten tehtäväksi. 
Maaliskuun 1 p:stä alkaen lopetettiin kuukausilippujen käyttö sisäisillä linjoilla ja huhti-
kuun 1 p:stä alkaen poistettiin maksuton siirto-oikeus linjalta toiselle. Nämä toimenpi-
teet ovat huomattavasti helpottaneet liikenne- ja vaunutilannetta, joka muuten olisi 
käynyt mahdottomaksi. 

Alla olevassa taulukossa esitetään muutamia raitiotieliikennettä koskevia tilastollisia 
tietoja v:lta 1944 ja 1945: 

Laskettu 
vaunukilo-
metrimäärä 

M itkustajia Liikennetuloja, mk Liikennemenoja, Laskettu 
vaunukilo-
metrimäärä Kaikkiaan Vkm kohden Kaikkiaan Vkm kohden mk 

V. 1944 
V. 1945 
Erotus ....... 

12 070 507 
12 324 982 
-f- 254 475 
-f 2.x 

116 990 736 
150 046 620 

+ 33 055 884 
+ 28.3 

9 . 6 9 
12.17 

+ 2 . 4 8 
+ 25.6 

138 492 452 
231 431 865 

+ 92 939 413 
+ 6 7 . i 

30 
80 
50 

11 
18 

+ 7 

47 
78 
31 

92 014 951 
193 847 555 

+ 101 832 603 
+ 110.7 

85 
25 
40 

O/ 
/O ••*• 

12 070 507 
12 324 982 
-f- 254 475 
-f 2.x 

116 990 736 
150 046 620 

+ 33 055 884 
+ 28.3 

9 . 6 9 
12.17 

+ 2 . 4 8 
+ 25.6 

138 492 452 
231 431 865 

+ 92 939 413 
+ 6 7 . i 

30 
80 
50 

+ 63.7 

47 
78 
31 

92 014 951 
193 847 555 

+ 101 832 603 
+ 110.7 

85 
25 
40 

Liikkuva kalusto. Kaipio oy. Tampere toimitti kertomusvuoden kuluessa 15 uutta 
perävaunua. Käyttökelvottomina myytiin 2 kuorma-autoa, toinen Chevrolet ja toinen 
Reo merkkinen. Vaunustoon kuului vuoden päättyessä seuraavat 185 moottori- ja 220 
perävaunua: 

Moottorivaunuja 
Ruotsalaisia puoliumpinaisia vanhan-

mallisia 67 
Amerikkalaisia umpinaisia 20 
Saksalaisia umpinaisia 30 
Ruotsalaisia umpinaisia 42 
Kotimaisia umpinaisia 18 
Ruotsalaisia umpinaisia boggie- 8 

Yhteensä 185 

Perävaunuja 
Ruotsalaisia umpinaisia 30 
Saksalaisia umpinaisia 44 
Kotimaisia umpinaisia 16 
Puoliumpinaisia vanhanmallisia 70 
Avonaisia 29 
Avonaisia, joihin oli rakennettu vane-

riseinät 31 
Yhteensä 220 

Sitä paitsi kuului vaunustoon 1 vaunu kiskojen hiontaa ja 2 niiden puhdistusta varten, 1 
mittausvaunu, 1 uuttausperävaunu, 1 työvaunu, 2 ratahöylää ja 1 erikois-ratahöylä sekä 
6 lumenkuljetusvaunua ja 29 lumiauraa, eli yhteensä 44 kiskoilla kulkevaa työvaunua, 
sekä sitä paitsi 6 työ- ja kuorma-autoa ja 2 henkilöautoa. 

Raiteet. Mannerheimintien ja Kuusitien risteykseen rakennettiin 185 m:n pituinen 
ja Kulosaaren pääteasemalle toinen 185 m:n pituinen raidesilmukka, Ruskeasuon vaunu-
halliin rakennettiin 70 m:n pituinen hallira:de. Kuluneita kiskoja vaihdettiin uusiin ja 
käytettyihin, mutta käyttökelpoisiin kiskoihin yhteensä 2 466 m:n pituudelta juoksevaa 
kiskopitmutta. Raiteita nostettiin jo tuettiin uudelleen keskikaupunkialueella 20 415 
m:n matkalla yksinkertaista raidetta sekä esikaupunkiradoilla 1 353 m. Ratapölkkyjä 
vaihdettiin 1 061 kpl. Tarpeetonta raidetta poistettiin 1 003 m osaksi rautatiekisko-
osaksi urakiskoraidetta. 

Vuoden päättyessä oli raiteiden yhteenlaskettu pituus 81 001 m yksinkertaista rai-
detta, sekä ratapiha ja halliraiteiden 8 145 m. 

Käytettyjä, mutta kunnostettuja vaihteita asennettiin 5 ja poistettiin 9. Vuoden 
päättyessä oli vaihteita radoilla 137 ja ratapihoissa 90. Risteyksiä oli radoilla 39. 

Sähkölaitteet asennettiin Erottajan silmukan vaihteeseen. Sähkövaihteita oli täten 
vuoden päättyessä 21 ja vaihteiden lämmityslaitteita 7. 

Katuosuuksia korjattiin nupu-, noppa- ja kenttäkivillä 30 712 m2:n ja bitumipäällys-
tyksella 4 069 m2:n suuruisella alalla. 
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Pylväitä ilmajohtoja varten pystytettiin 29 ja vikaantuneita pylväitä vaihdet-
tiin 6. 

Jonotuskaiteita varten pystytettiin 284 puupylvästä ja 252 jm kaiteita kiinnitettiin 
pylväisiin, 

K venmurskaajassa valmistettiin 607 m 3 kivenmurskaa. 
Ilmajohtoa asennettiin Mannerheimintien ja Kuusitien risteykseen 225 m ja Kulosaa-

ren päätesilmukkaan 230 m sekä Ruskeasuon vaunuhallin rataa varten 85 m, eli yhteensä 
540 m osaksi uutta, osaksi kulunutta johtolankaa. Kaivo- ja Kalevankadun välisellä 
Mannerheimintien osalla vaihdettiin 395 m ilmajohtoa uuteen johtolankaan. Hermannin 
silmukasta poistettiin 200 m vanhaa johtoa. Ilmajohdon pituus oli vuoden päättyessä 
$2 380 m, maakaapelien 1 900 m ja syöttöjohtojen 1 200 m. Sähkömerkinantolaitteita 
asennettiin Sofian- ja Aleksanterinkadun risteykseen ja Kulosaaren silmukkaan. Näiden 
laitteiden lukumäärä oli vuoden päättyessä 24 ja radiohäiriöiden estekondensaattoreja 
oli 68. 

Johtovikoja sattui vuoden kuluessa 34 kertaa, joista 15 aiheutti liikennehäiriöitä, 
nimittäin: kerran 2 y2 tunnin ajan Kauppiaankadulla, 3 kertaa 1 tunnin ajan Norden-
skiöldinkadulla ja Pohjolankadulla sekä Haagan pääteasemalla, 7 kertaa % tunnin ajan 
Katajanokan sillalla, Kulosaaren linjan rautatiesillalla, Unioninkadulla, Hämeentiellä, 
Viipurinkadulla, Helsinginkadulla ja Vallilan päätesilmukassa, 4 kertaa 10—20 minuu-
tin ajan Kulosaaressa, Vallilan hallin kohdalla, Pohjolankadulla ja Kulosaaren pääte-
silmukassa. 

Omnibusliikenne ja tavarankuljet us 
Liikenne. Vuoden alkaessa liikennöitiin seuraavia sisäisiä omnibuslinjoja: n:o 14 

Eira—Töölöntori 6 minuutin väliajoin, mikä vuorotiheys muutettiin helmikuun 6 p:nä 
7 minuuttiseksi ja huhtikuun 1 p:nä supistettiin siten, että vaunut kulkivat klo 21 jäl-
keen 15 minuutin väliajoin; sekä n:o 18 Linnankoskenkatu—rautatieasema ja n:o 50 
Käpylä—Puutarhakatu, joilla ajettiin ark päivisin yhteensä 16 vuoroa päivässä kesäkuun 
19 p:ään asti, jolloin liikenne mainituilla linjoilla lopetettiin. 

Edellä mainittujen sisälinjojen lisäksi liikennöitiin kertomusvuonna seuraavia 8 
esikaupunkiini jaa: linjalla n:o 20 Lauttasaari—Ruoholahti ajettiin 96 vuoroa päivässä 
tammikuun 1 p:stä lokakuun 31 p:ään, sen jälkeen 56 vuoroa vuoden loppuun asti; lin-
jalla n:o 23 Lauttasaari, Sankarihaudat—Salmisaari vaunut ajoivat vuoden alusta 22 
vuoroa päivässä lokakuun 31 p:ään asti, jolloin linjan Salmisaaressa ollut päätekohta 
siirrettiin Ruoholahteen, minkä jälkeen linjalla ajettiin 55 vuoroa päivässä vuoden lop-
puun asti; linjalla n:o 24 Lauttasaari, Klaarantie—Ruoholahti ajettiin 13—17 vuoroa 
päivässä marraskuun 1 p:stä vuoden loppuun asti; linjalla n:o 32 Herttoniemi—Sörnäisten 
apteekki, ajettiin arkipäivisin 6 vuoroa vuoden alusta kesäkuun 22 p:ään asti, jolloin 
tämä liikenne lopetettiin; linjaa n:o 35 Degerö—Sörnäisten apteekki liikennöitiin arki-
päivisin 8 vuorolla päivässä vuoden alusta kesäkuun 22 p:ään asti, jonka jälkeen vaunut 
lähtivät Kulosaaresta tehden 15 vuoroa päivässä lokakuun 31 p:ään ja sen jälkeen Haka-
niemestä 8 vuoroa päivässä vuoden loppuun asti; linjalla 33 Marjaniemeen tekivät vau-
nut Sörnäisten apteekilta 14 vuoroa päivässä vuoden alusta kesäkuun 22 p:ään asti, sen 
jälkeen Kulosaaresta 16 vuoroa päivässä lokakuun 31 p:ään ja tämän jälkeen Hakanie-
mestä 14 vuoroa päivässä vuoden loppuun asti; linjaa n:o 37 Hevossalmeen liikennöi-
tiin samalla tavalla ja samoin muutoksin kuin linjaa n:o 33 Marjaniemeen; linjalla n:o 52 
Pirkkola—Hakaniemi aloitettiin liikenne joulukuun 19 p:nä vaunujen kulkiessa arkipäi-
visin 6 vuoroa päivässä vuoden loppuun asti. Lisäksi ajettiin yölinjalla n:o 25 Lautta-
saari—Erottaja, yksi edestakainen matka joka päivä marraskuun 10 p:stä joulukuun 9 
p:ään, jonka jälkeen näitä vuoroja ajettiin vain lauantai- ja pyhäiltoina. 

Viranomaisten määräyksestä liikennelaitoksen vaunut kulkivat maaseudullekin. 
Niinpä linjalla Matinkylä—Ruoholahti tehtiin 4—6 matkaa päivässä vuoden alusta 
helmikuun 10 p:ään asti ja viikonloppulinjalla Helsinki—Veikkola—Espoon asema— 
Tervalampi kesäkuun 6 p:stä syyskuun 3 p:ään asti. Juhlapyhiksi järjestettiin ylimää-
räistä omnibusliikennettä Veikkolaan, Nummelaan, Hyrylään, Perttulaan, Boxiin ja 
Mäntsälään. Syksyllä järjestettiin juurikasvien kuljetusta varten kuorma-autovuoroja 
Viikistä keskikaupungille. 
Kunnall. kertm 1945, II. osa 19 
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Viranomaisten luvalla liikennelaitos vuokrasi omnibus vaunu ja häitä, hautajaisia 
y.m. varten kaupungin alueella ja poikkeustapauksissa pitempiäkin matkoja varten. 

Alla olevat luvut valaisevat omnibusliikennettä ja tavarankuljetusta v. 1944 ja 1945: 

Vaunuk ilo-
metrimäärä 

Matkustajia 

Kaikkiaan Vkm 
kohden 

Liikennetuloja, mk 

Kaikkiaan Vkm kohden 

M a t k u s t a j a l i 
V. 1944 ! 811011 3 350 339' 4 . 1 3 16 066 565 701 19 
V. 1945 i 941 182 7 557 122 1 8 . 0 3 27 713 508 10 29 
Erotus ! -f 130 171 -f 4 206 783 + 3. 9 0 -f 11 646 942 40 + 9 
/o 4 - I 6 . 1 -f 125.6 1 + 94.4 -f- 72.5 1 -f 48.7 

; T a v a r a 1 i i k e n n e 
V. 1944 i 470 335 10 035 262 35 21 
V. 1945 i 240 858 — 5 459 846 40 22 
Erotus I — 229 477 — 4 575 415 95 -f 1 
% ! — 48.8 _ — — 45.6 -f 6.2 

:34j 
:67i 
33l 

Matkustajaliikenteen ja tavarankuljetuksen menot nousivat yhteensä 27 609 099: 05 
mk:aan v. 1944 ja 42 289 192: 90 mk:aan v. 1945. Lisäännys oli siis 14 680 093: 85 mk 
eli 53.2 %. " ' 

Omnibus- ja kuorma-autovaunusto. Vuoden kuluessa myytiin 6 pientä ja 2 keskiko-
koista omnibusautoa, nimittäin 2 Oldsmobile, 1 Volvo, 1 MAN, 1 OpelBlitz ja 1 Federal 
sekä 2 Scania Vabis omnibusautoa. 5 kuorma-autoiksi muutettua omnibusautoa muutettiin 
takaisin omnibusautoiksi. 

Omnibusvaunusto käsitti vuoden päättyessä 29 suurta, 24 keskikokoista ja 4 pientä 
omnibusautoa, 61 suurta, 5 keskikokoista ja 3 pientä kuorma-autoiksi muutettua omni-
busautoa sekä 13 suurta kuormaomnibusautoa, joista istuimet oli poistettu. Omnibus-
ja kuorma-autovaunusto käsitti vuoden päättyessä yhteensä 139 vaunua. Auton etu-
auroja oli 2 kaksipuolista ja 6 yksipuolista auraa. 

Pakettien kuljetit s, sysikaasuttimien h an k i n t a y. m. 
Pakettien kuljetus esikaupunkeihin. Vuoden kuluessa vastaanotettiin eri paketti-

toimistoissa kuljetettavaksi 12 701 lähetystä. 
Sysikaasuttimien hankinta. Näistä on täysin maksettu 94 kpl ja 1 laite lunastettu lai-

tokselle. Vuoden päättyessä 6 laitteen hintaa ei vielä ollut täysin maksettu. 
Pilkkeen hankinta. Askolasta ja Heinolasta on vuoden kuluessa toimitettu yhteensä 

86 579 hl pilkettä ja 8 361 m 3 sekahalkoja. 

L aiv aliik e n n e 
Toukokuun 19 p:nä siirtyi kaupungin ostama höyryalus J . L. Runeberg liikenne-

laitoksen hoitoon. Alus kuljetti purjehduskauden aikana Korkeasaareen ja sieltä takaisin 
yhteensä 433 673 matkustajaa, joista 92 165 oli 4—12 vuotiaita lapsia. Sitä paitsi alus 
teki muutamia viikonloppumatkoja itäiseen saaristoon kuljettaen yhteensä 4 835 mat-
kustajaa. 

Rakennukset 
Töölön käämitysosaston ja konepajan välille rakennettiin väliseinä. Vaunuhallin 

raiteelle n:o 18 järjestettiin väliaikainen korjaustila neljälle raitiovaunulle. Ylityön-
johtajan konttoria suurennettiin. Vaunuhallin kellarissa suoritettiin eristystöitä ja asen-
nettiin vedenpoistoputkia. Vallilan käämitysosastoa suurennettiin ja levysepille jär-
jestettiin lattia-alaa lavalle käämitysosaston yläpuolelle. Hitsausosastoa suurennettiin 
ja sen yläpuolelle rakennettiin sähkömestarin huone. Vallilan pihamaalle rakennettiin 
puutavaran kuivausvaja ja sen yhteyteen 2 konttorihuonetta. 2 liikennekioskia rakennet-
tiin ja sijoitettiin toinen Kauppatorille ja toinen Hakaniementorille. 2 odotussuojaa 
rakennettiin toinen Ruoholahteen ja toinen Salmisaareen. 
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Korjauspajat 
Vaunuston sota-aikainen ylikuormitus jatkui rauhan palattuakin. Runsaat lumisateet, 

kunnollisten tarveaineiden puute ja kun korjaustöitä ei voitu kunnollisesti suorittaa, 
joutui monesti raitiovaunuston kuljetuskelpoisuus kyseenalaiseksi. Korjausta kaipaa-
vien raitiovaunujen lukumäärä nousi 66:sta vuoden alussa 124:ään maaliskuussa ja väheiii 
vuoden kuluessa niin, että joulukuun loppupuolella oli ainoastaan 51 ja vuoden viimeisenä 
päivänä 66 korjattavaa vaunua. 

Raitio vaunusto eniten kärsi kaapeleitten ja dynamolangan puutteesta, sekä lumesta 
ja kosteudesta, koska osa vaunustoa oli hallitilan puutteen johdosta pidettävä ulkona ja 
osa oli säilytettävä kosteissa halleissa, joissa lämpötila oli polttoaineen puutteen takia 
alhainen. Omnibusvaunusto eniten kärsi kumirenkaiden, levyn, voiteluaineiden ja jarru-
nesteen puutteesta. 

Raitiovaunuista korjattiin perusteellisesti 141 moottorivaunua ja 61 perävaunua ja 
420 moottorivaunun puolikorjaus suoritettiin, 13 vaunua maalattiin kokonaan, 8 vau-
nussa toimitettiin puolimaalaus ja 31 vaunua puhdistettiin ja maalattiin osittain. Vuodeti 
kuluessa korjattiin yhteensä 570 yhteenajoissa vahingoittunutta vaunua. 

Omnibus- ja kuorma-autoista korjattiin perusteellisesti 19 omnibus-, 11 kuorma- ja 
1 henkilöauto ja 11 omnibus- ja 2 kuorma-auton puolikorjaus suoritettiin. 10 omnibu$-
ja 2 kuorma-autoa maalattiin kokonaan ja 3 omnibusauton puolimaalaus sitoritettiiil. 
Yhteenajojen aiheuttamien vaurioiden johdosta korjattiin 109 autoa. 

Kiinteä rahastajanpaikka asennettiin 6 moottori- ja 1 perävaunuun. 
Yhteen perävaunuun rakennettiin umpinainen silta toiseen päähän. Saman työn 

suoritti Helsingin Autokoritehdas Oy. Vallilassa 9 perävaunuun sekä molempiin päihin 
yhteen perävaunuun sekä suoritti Tikkurilassa 5 kuorma-auton muuttamisen jälleen om-
nibusautoiksi. 2 omnibusautoon ja 4 kuorma-autoon asennettiin pilkekaasuttimet. r 

Alus J. L. Runeberg nostettiin syksyllä Hietalahden telakalle, jossa pohjamaä-
lauksen ja tavallisten vuosikorjausten lisäksi oli suoritettava huomattavia viranomaisten 
määräämiä runko- ja konekorjaustöitä. 

A jo maksut raitiotie- ja o m n i b u s l i n j o i 11 a 
Ajomaksut olivat vuoden alussa samat kuin edellisen vuoden loppupuolella mutta 

raha-arvon muuttuessa niitä vuoden kuluessa useaan otteeseen korotettiin. Kuukausi-
liput sisäisillä linjoilla ä 100 mk ja neljännesvuosiliput ä 290 mk poistettiin, edelliset 
maaliskuun alusta ja jälkimmäiset huhtikuun alusta alkaen, sekä kuukausiliput Marja-
niemen ja Hevossalmen omnibuslinjoilla ä 300 mk kesäkuun alusta alkaen. Suurim-
mat ajomaksukorotukset tapahtuivat kahdessa otteessa, ensin huhtikuun alusta 
alkaen, jolloin myös maksuton siirto-oikeus linjalta toiselle poistettiin, ja sitten heinä-
kuun alusta alkaen. Seuraavat ajomaksut olivat voimassa vuoden päättyessä: 

Sisäiset raitiotielinjat. 1 matkasta 2 mk, 5 matkasta 10 mk, 11 matkasta 20 mk ja 
28 matkasta 50 mk, ilman siirto-oikeutta. Yöliikenteessä kaksinkertainen maksu tai 2 
mk:n lisämaksu. 

Pasilan raitiotielinja. 1 matkasta 2 mk ja 5 matkasta 10 mk, siirto-oikeus kerran lin-
jalle n:o 3. 

Haagan raitiotielinja. 1 matkasta 1 mk ja 5 matkasta 5 mk, ilman siirto-oikeutta. 
Munkkiniemen raitiotielinja ja yövaunu Haaga—Erottaja. 1 matkasta 3 mk ja 7 

matkasta 20 mk, ilman siirto-oikeutta. Yöliikenteessä kaksinkertainen maksu tai 3 
mk:n lisämaksu. 

Kulosaaren raitiotielinja. 1 matkasta 4 mk ja 6 matkasta 20 mk, ilman siirto-oikeutta. 
Yölisämaksu 3 mk. 

Sisäiset omnibuslinjat. 1 matkasta 4 mk ja 6 matkasta 20 mk, ilman siirto-oikeutta. 
Omnibuslinjat Lauttasaari—Ruoholahti.' 1 matkasta 4 mk ja 6 matkasta 20 mk, 

ilman siirto-oikeutta. 
Marjaniemen ja Hevossalmen omnibuslinjat. Hakaniemestä: 1 matkasta Marjaniemeen, 

Hevossalmeen ja Degerö Uppbyhyn 10 mk, Herttoniemeen 7 mk ja Kulosaareen 4 mk, 
ilman siirto-oikeutta. Yöliikenteessä kaksinkertainen maksu. 

Omnibuslinja Pirkkola—-Hakaniemi. 1 matkasta 9 mk, ilman siirto-oikeutta. 
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Koululiput. 24 matkasta kaikilla linjoilla 15 mk, ilman siirto-oikeutta (48 matkaa 
-kuukaudessa). 

Invalidiliput. 8 matkasta sisäisillä linjoilla 5 mk ja 8 matkasta esikaupunkilinjoilla 
10 mk, siirto-oikeus 2 kertaa (96 lippua kuukaudessa 3 kuukauden aikana, jonka jälkeen 
uusi lääkärintodistus). 

Sokeiden liput. 8 matkasta 5 mk, siirto-oikeus 2 kertaa. 
Kuukausiliput. M Munkkiniemi—Erottaja 200 mk, KB Kulosaari—Kauppatori 

250 mk, H-f-9 Haaga—Erottaja 200 mk, 20+4 Lauttasaari—Ruoholahti—Hietalahti— 
Meilahti 300 mk, 20+8 Lauttasaari—Ruoholahti—Vallila 300 mk ja K Käpylä—Kauppa-
tori 150 mk. 

Vuosiliput. Vuosilipuista suorittivat kaupungin laitokset 1 200 mk ja valtion lai-
tokset sekä muut järjestöt, joille lautakunta oli myöntänyt oikeuden lunastaa vuosi-
lippuja, 1 300 mk. 

Kuukausi-, neljännesvuosi- ja vuosilippujen myynti. Sisäisten linjojen kuukausi-
lippuja myytiin tammikuun ja helmikuun ajaksi 45 823 sekä neljännesvuosilippuja tammi-
kuun—maaliskuun ajaksi 2 716. Esikaupunkilinjojen kuukausilippuja myytiin vuoden 
kuluessa yhteensä 19 838, joista Munkkiniemen linjalle 7 387, Kulosaaren 2 491, Haagan 
1 646, Lauttasaaren 5 217, Marjaniemen 732, Hevossalmen 458 ja Käpylän linjalle 
1 907. Vuosilippuja myytiin 883. 

Yksinkertaisesta matkasta Korkeasaaresta Pohjoissatamaan aikuiset maksoivat 5 
mk ja meno- ja paluulipusta 10 mk. 4—12 vuotiaat lapset maksoivat vastaavasti 2: 50 
mk ja 5 mk. Korkeasaaren, Palosaaren ja Hylkysaaren asukkaat saivat 50 %:n alennusta. 
Rekeilyryhmään kuuluvilta lapsilta ja invalideilta kannettiin meno- ja paluulipusta 

Liikennelaitoksen menot nousivat kertomusvuonna yhteensä 274 615 862:40 m:kaan 
jakaantuen seuraaviin eriin: 

Laivaliikenne Korkeasaar i—P o hj o i s s at a m a 

2 mk. 

Menot ja tulot 

mk 
Yhteiset kustannukset: 

Hallinto 
Korot 
Vakuutusmaksut, verot 
Lääkärit, henkilökunnan järjestötoiminta 
Vrkapuvut, liput 
Eläkkeet 
Kansaneläkemaksut 
Vuokrat 
Sotakuukausipalkat  
Asuntokiinteistöjen kunnossapito 

9 187 209: 85 
4 920 693: 70 
1 146 453: 50 
1 043 521:50 
6 930 671:90 
7 461 889: 50 
1 374 870: — 

581 530. — 
840 564: 15 

992 1195: 34 479 599: 40 

Raitiotieliikennekustannukset: 
Palkkaus y.m 
Sairasapu 
Sähkövoima 
Raitio vaunuston kunnossapito 
Ratojen kunnossapito 
Ilmajohtojen kunnossapito 
Muut menot 

99 330 175: 05 
6 212 321:65 

12 820 272: 20 
45 131 730: 55 
24 150 171:95 

5 770 407: 15 193 847 555:25 
432 476: 70 
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mk 
Omnibusliikennekustannukset (henkilö ja tavaraliikenne): 

Palkkaus y.m 13 530 581: 30 
Sairasapu 1 093 734: 65 
Vaunusto, renkaat : , 1 230 888:95 

» kunnossapito 15 915 787: 70 
Polttoaine, öljy, pilke 6 895 201: 50 
Käyttörakennusten kunnossapito 2 462 576: 80 
Autoverot ja -vakuutukset 1 160 422:— 42 289 192: 90 

Laivaliikennemenot 1 527 336: 85 
Pilketehtaan menot 2 472 178: — 

Yhteensä 274 615 862:40 

Raitiotieliikenteen laskettu vaunukilometrimäärä oli yhteensä 12 324 982 ja omni-
busliikenteen vaunukilometrimäärä 1 182 040. Jos yhteiset menot, 34 479 599:40 mk, 
jaetaan suhteessa vaunukilometrimäärään tulee raitiotieliikenteen osalle 31 462 187:38* 
mk ja omnibusliikenteen osalle 3 017 412:02 mk. Raitiotieliikenteen kokonaismenot 
nousivat 225 309 742: 63 mk:aan ja omnibusliikenteen 45 306 604: 92 mk:aan. 

Menoerät vaunukilometriä kohden olivat seuraavat: 

Raitiotieliikenne Omnibusliikenne M 
mk/vkm mk/vk m 

Palkkaus 8.oeo 11.447 
Sairasapu O.504 O.92» 
Käyttövoima I.040 — 
Radat I.959 — 
Ilmajohdot O.035 — 
Renkaat — 1. o 41 
Vaunusto 3.662 13.465 
Polttoaine, öljy, pilke — 5.833 
Käyttörakennusten kunnossapito 0.468 2.083 
Autoverot ja -vakuutukset — 15.728 0.982 35 77Q 
Osuus yhteisiin kustannuksiin 2.553 2.553 

Yhteensä I8.281 38.32© 

Liikennelaitoksen tulot nousivat yhteensä 274 511 964: 85 mk:aan jakaantuen seuraa-
viin eriin: 

Liikennetulot: mk 
Raitiotieliikenteestä 231 431 865: 80 
Omnibusliikenteestä (henkilö- ja tavaraliikenne) 33 173 354; 50 
Laivaliikenteestä 2 189 846: •— 266 795 066: 30 

Pilketehtaan tulot 77^77.7 ~ 3 441 987: — 

Muut tulot: 
Asuntokiinteistötulot 1 523 413: — 
Tulos metsätöistä 649 551: 20 
Sekalaisia tuloja 2 101 947: 35 4 274 911: 55 

Tilivuoden tappio 103 897:55 
Yhteensä 274 615 862:40 

x) Omnibusliikenteen menoihin sisältyvät tavaraliikenteessä käytettyjen omnibusalustalle ra-
kennettujen kuorma-autojen kustannukset. 
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Omaisuustase joulukuun 31 p : n ä 194 5 
Vastaavaa: ^os*; v. • ¿v- • 

Rahaa, arvopapereita, saatavia: mk 
Kassassa ...;.. 2 120 002: 10 
Puhelinosakkeita 193 220: — 
Obligatioita 5 153 200: — 
Tili- y.m. saatavat 7 199 105: 85 14 665 527: 95 

Liikennekiinteistöjä: 

Ruskeasuon vaunuvajat ja Talin halli 2 234 900 
• Töölön raitiovaunuhallit 2 083 600 

Vallilan "V 4 246 000 
Tcölön raitiovaunutyöpaja 999 300 
Vallilan » 648 000 
Töölön tvöpajakonttori 1 149 900 

.Vallilan ömnjbushallit 6 293 200 
» omnibustyöpaja 1 887 000 

';*..". Liikennekioskit on '7 , n n 

Pilketehdas ...... ,... 
307 100 19 849 000: 

100: 

Asuntokiinteistöjä: 

Mannerheimintie 76 3 409 700 
Töölönkatu 49 8 677 800 
Porvoonkatu ,12 1 227 000 
Hämeentie 54—56 4 613 036 
Kulosaaren , tontit 12 250 
Lauttasaaren huvila 34 950 

65 

17 974 736: 65 

Rataverkkoa: 

Raiteet 3 373 000: 
Ilmajohdot ja kaapelit 1 069 000: 4 442 000: 

Raitiovaunustoa: 

185 kpl moottorivaunuja 7 450 383 
220 » perävauiiuja 18 233 700 

57 » työvaunuja, lumiauroja ja kuormavaunuja 231 117 25 915 200: 

Omnibusvaunustqa: 

139 kpl omnibusvaunuja ja 3 kpl henkilövaunuja 4 907 000: — 

Alus J . L. Runeberg 2 500 000: — 

Sekalaista: 

Kalusto 3 040 437:35 
Tarveaineet ja valmisteet 23 571 367: — 26 611 804: 35 

Uudishankintoja 25 048 000: — 
Tilivuoden tappio 8 9 7 : 5 5 

Yhteensä 142 017 266:50 



28. Liikennelaitos 295 

Vastattavaa: 
Velat: 

Tili- y.m. velkoja 20 947 142: 65 
Lainoja 59 070 123: 85 80 017 266: 50 

Pääomavelka 62 000 000: — 
Yhteensä 142 017 266:50 


