
6« Metronsuunnittelutoimisto 

Yleistä. Kaupungin valtuuston 7.4.1965 te-
kemä päätös julkisen henkilöliikenteen pitkän 
tähtäyksen kehittämisestä edellytti, että 
metronsuunnittelutoirnikunnan valmistelta-
vaksi määrätty esitys metro-ohjelman I vai-
heesta käsiteltäisiin rinnan Helsingin kau-
punkiseudun kokonaisliikennetutkiniiiksen 
kanssa, jonka suorittamisesta sovittiin Es-
poon kauppalan ja Helsingin maalaiskunnan 
kanssa ja johon osallistuivat tie- ja vesiraken-
nushallitus ja Helsingin Seutukaavaliitto. 
Tutkimus annettiin Insinööritoimisto Smith 
& Polvisen tehtäväksi sopimuksin, jonka 
mukaan työ valmistuisi v:n 1967 lopussa. 
Metronsuunnittelutoimikunnan tavoitteena 
kertomusvuoden alkupuolella oli, että se 
voisi tehdä esityksensä ko. vaiheen, toteutta-
mispäätökseksi saatuaan kokonaisliikenne-
tutkimuksen tuloksista tarpeelliset ennakko-
tiedot. 

Toimikunnan toisena päätehtävänä oli 
pitkäaikainen metron myöhempien vaiheiden 
tilanvarausten kehittäminen ja valvominen. 
Suunnitellun metroverkon ja sen toteuttamis-
vaiheiden perusteellinen tarkistaminen vaa-
ti metron suunnitteluun vaikuttavien kehi-
tysennusteiden uudelleen laatimisen sopivin 
väliajoin. Jo laaditut selvitykset pohjautui-
vat ennusteisiin, jotka perustuivat vuosien 
1956—1960 tilastotietoihin ja noin v:n 1961 
ajankohtaisina pidettyihin kaavoitus- yms. 
suunnitelmiin. Helsingin kaupunkiseudun ko-
konaisliikennetutkiniuksen tuloksena oli odo-
tettavissa vastaavien, v:n 1966 tilastotie-
toihin ja saman vuoden ajankohtaisten 

maankäyttötietojen analysointiin perustu-
via ennusteita, joiden pohjalla metroa kos-
kevien ennusteiden suunniteltu ensimmäinen 
uusinta voitaisiin suorittaa. Tilanvarauksia 
tarkistettiin kertomusvuonna yksityiskoh-
taisesti monilla sellaisilla alueilla, joilla esim. 
asemakaavan laadinta oli vireillä. 

Liikenteen vaikeutuminen itäisiin esikau-
punkeihin aiheutti sen, että metronsuunnit-
telutoimikunnan oli ryhdyttävä harkitse-
maan toimenpiteitä, jotka parantaisivat mai-
nitun suunnan julkisia liikenneyhteyksiä jo 
ennen metron koko I vaiheen suunnitelman 
toteuttamista. Kertomus vuoden alkupuolella 
tutkittiin useita erilaisia, mm. eri valtuusto-
aloitteissa ehdotettuja mahdollisuuksia lisätä 
nopeasti itäisten Esikaupunkien julkisen hen-
kilöliikenteen kuljetuskykyä ja sujuvuutta, 
samoin tutkivat asiaa kaupungin muut ao. 
virastot. Selvitykset osoittivat, että metron 
rakentaminen Puotinharjusta Hakaniemeen 
olisi teknillisesti toteutettavissa n. kolmessa 
vuodessa ja että muunlaiset toimenpiteet 
eivät olisi sen nopeammin tai edullisemmin 
toteutettavissa. Näin ollen olisi tarkoituksen-
mukaisinta rakentaa ko. metron osa mahdol-
lisimman pian ja sen valmistumiseen men-
nessä tyytyä liikenneväylillä tehtävissä ole-
viin väliaika!din parannuksiin, jotka osaltaan 
helpottaisivat myös linj a-autoliikennettä. 
Sörnäisten Rantatien leventämistyö valmis-
tui kertomusvuonna. Kaupunginhallituksen 
tekemän päätöksen mukaisesti päällystettiin 
kertomusvuoden kesällä Kulosaaren sillalla 
olevat metrokaistat moottoriajoneuvoliiken-
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olivat riittämättömät katuväylät 
ja Sörnäisten niemen välillä f 
kapeus Siilitien ja Puotinharjun 

nustöin poistettavissa. Jälkimmäisessä pai-

Hakaniemen-Puotinharjun metron ra-
kentamisesta metron I 
na tehdyn selvityksen tulokset 
arvioineen julkaistiin syyskuussa ja 19.10. 
kaupunginvaltuusto päätti kehottaa kau-
punginhallitusta ryhtymään kaikkiin väittä-

toimenpiteisiin, jotta työt aloi-
niin että metrolinja 

kuntoon 1970-luvun 

kaupunginhallitukselle 
selvitykset sisältävä esitys, 
. voitaisiin päättää: 

tilattiin 
ulkopuoliselta työryhmältä perustellut ehdo-
tukset metrovaunuja ja metron energian-
syöttöverkkoa koskeviksi teknillisiksi eritte-
lyiksi. Ne valmistuivat pääosiltaan vuoden 
loppuun mennessä. Teknillisiä tietoja koti-
ja ulkomaisten tehtaiden metron käyttöön 
soveltuvista tuotteista pyydettiin lähettä-
mällä tehtaille ja niiden 
kiertokirjeitä ja 
edustajien 

Ulkopuolisille annettiin tehtäväksi 
ja 

Kaupungin pitkän tähtäyksen 
nitelmaa varten vuosiksi 1968—1977 laadit-
tiin metron sijoitusohjelma 
tokselle selvitys tänä 
otettavien metron osien käyttötaloudesta. 

Valtuuston muutettua metron suunnitte-

luun myönnetyn määrärahan säästön käyt-

täväksi eräiden metron leikkaus- ja penger-
Porvoontien ja 

Työ, joka täten tuli ratkaisevasti 
maksi kuin 
alkoi 
196 
valvomista, joihin Kaivokadun Tunneli Oy 

adessa luvan kävelytunne-
Kaivokadun poikki tälle 

netroaseman yhtey-
, Toimikunta ja sen toimisto < 
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Toimikunta kokoontui vuoden aikana 17 
ja asioita oli 171. 

niKunnan paaasiallinen tyo KesKittyi 
että esitys 

Kiepe Bahn Elektrik 
karissa (3.2. 18 §, 16.3. 43 §); 

jaoston puheenjohtajaksi 
(17.5. 67 §) sekä perusteita, joiden: 

Hakaniemi-Puotinharju tehtä-

(15.11. 156, 157 §, 8.12. 164 §, 
15.12. 170 §). 

ivallisiin toimenpiteisiin ryhty-

liittyviä laitoksia ja järjestelyjä varten pää-

mille »vain virastoKayttoon» merKityn 
joka 

han käyttötarkoitusta muuttaen suoritta-
maan eraita tietyonon Kuulumattomia met-
roradan leikkaus- ja pengerrystöitä Porvoon-
tien ja Viikintien risteykseen tietöiden yhtey-
dessä (13.9. 116 §, 25.10. 140 §). 

ja 
tia siitä, että 
pysyisivät vapaina. Täten toimisto 
teli ja antoi 
tie- ja rakeii telmista sekä oli jat-

eräiden yksityis-

aikana ei ollut otettu 
eikä vielä v. 1965 ollut saatu. 

Työaloilla, joilla kyllin selvästi rajattuja teh-
¡puolisille, palkattiin 
työtä ohjaamaan ja 

työvoima. Työvoi-
takia jäi 

v. 1967 täytettäväksi. To 
ton työssä oli kertomusvuoden alussa tär-

lla uuden henkilökunnan perehdyt-
tehtä\ 
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vuonna 1 677 asiaa, joista : 
oli 994 sekä lähetettyjä 

tain 31.12.li 

M N Yht. 
Johtaja 1 1 
Hallinto-osasto 4 10 14 
Rakennusosasto 19 2 21 
Koneosasto 12 _ 12 
Liikenneosasto 6 1 7 

Koko henkilökun ita 42 13 55 

oli yksi vi-

. kirjeitä 

johtaja paatti 

työtilauksista ja han-
työsopimuksen 

tekn.tri 22 §, 
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