
6* Metronsuunnittelutoimisto 

YleisMMetmnsm .toi-
mintaan v. 1967 vaikuttivat ennen muuta ne 
päätökset, jotka kaupunginvaltuusto teki 
metroasiassa edellisen vuoden lopulla. Käsi-
tellessään liikennelaitoksen tariffien tarkista-
mista kaupunginvaltuusto päätti 19.10.1966 
kehottaa kaupunginhallitusta ryhtymään 
kaikkiin välttämättömiin toimenpiteisiin, jot-
t a työt metrolinjalla Hakaniemi—Puotin-
harju aloitettaisiin, niin että tämä linja saa-
taisiin liikennöitävään kuntoon 1970-luvun 

Kaupunginhallitus antoi metronsuun-
27.10.1966 tehtäväksi 

laatia sellaiset teknilliset ja taloudelliset sel-
vitykset sisältävän esityksen, jonka perus-
teella voitaisiin päättää metrolinjaosuuden 
Hakaniemi—Puotinharju töiden aloittami-
sesta sekä siilien tarvittavan kaluston han-
kinnasta. 

Samalla kun kaupunginvaltuusto v:n 1967 
talousarvion käsittelyn yhteydessä hyväksyi 
8 milj. mk:n varauksen metron rakenta-
mista varten, se esitti, ettei mihinkään met-
roon liittyviin hankinta-, tilaus- tai rakenta-
mistoimenpiteisiin ryhdytä ennen kuin kau-
punginvaltuusto olisi sille esitettyjen yksi-
tyiskohtaisten teknillisten ja taloudellisten 
suunnitelmien perusteella määritellyt asiassa 
kantansa, että ennen uuden määrärahan 
myöntämistä esitettäisiin huomattavalta 
osalta muuhun kuin verorahoitukseen perus-
tuva jatkorahoitusohjelma ja että kaupun-
ginhallitus asettaisi luottamushenkilöistä ko-
koonpannun toimikunnan, jonka tehtävänä 

olisi johtaa ja valvoa metron suunnittelua ja 
mahdollista toteuttamista. 

Kaupunginhallituksen muutettua 2.2.1967 

kaupunginvaltuuston edellyttämällä tavalla, 
valmisteli metronsuunnittelutoimikunta kii-
reellisesti sille annettua tehtävää esityksen 

rosta. Tätä varten oli toimikunnan myös 
mahdollisimman pian pyrittävä perehty-
mään metron suunnitteluun liittyviin ongel-
miin. Tässä tarkoituksessa toimikunta suo-
ritti kertomusvuoden aikana mm. useita tut-
kimusmatkoja niihin ulkomaisiin kaupunkei-
hin, joissa metrojärjestelmä jo oli rakenteilla 

metrolinjaosuuteen liittyvien teknillisten ja 
taloudellisten yksityiskohtien valmistelu 
muodosti toimikunnan työskentelyn pää-
asiallisen osan kertomusvuonna. Tämän esi-
tyksen valmistelun ohella metronsuunnit-
telutoimikunta jatkoi kuitenkin myös mui-
den sille aikaisemmin annettujen julkisen 
henkilöliikenteen pitkän tähtäyksen kehit-
tämiseen kohdistuvien tehtävien suoritta-
mista. Esitysluonnos Hakaniemen—Puotin-
harjun metrosta saatiin toimikunnan ja sen 
työj aoston käsiteltäväksi kertomusvuoden 
syksyllä. Vuoden päättyessä oli esitys jo 
pääpiirteissään valmiina, mutta eräiden 
yksityiskohtien käsittely jatkui vielä v:n 
1968 puolelle. 

Toimikunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
uusittu ko-
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7. 

koonpano oli seuraava: toimikunnan " 
johtaja apul.kaup.joht. Veikko Järvinen, 
varapuheenjohtaja päätoimitt. Pentti Pouk-
ka sekä jäsenet dipl.ins. Henrik Kalliala, 
autoilija Juho Mehto ja kauppat.lis. Ingvar 

hyväk-

Toimikunnan sihteerinä toimi 
uonna os.pääll. Toivo Tr 

, os.pääll. Harri Liljen-

Toimikunta kokoontui 
50 kertaa ja asioita oli toimikunnan 1 
väliä 362. 

vuonna tekemät merkittäv 
koskivat mm. seuraavia asioita: 
suorittamista metron yritysmuodosta 
105 §); asiantuntijoiden kuulemista 
metroa koskevissa kysymyksissä (24.4. 
8.5. 123 §, 19.10. 259 §, 7.11. 284 §} 14.12. 
328 §, 15.12. 332 §); itäisen suunnan liiken-

metroa käsitteleviä määrättyjen 
ja esitysten ottamista toimikun-

nan käsiteltäviksi vasta samalla kertaa, kun 
toimikunta antaa kaupunginhallituksen siltä 
pyytämän selvityksen Hakaniemen—Puotin-
harjun metrosta (24.4. 108 §); metronsuun-
nittelutoimiston oikeuttamista tilaamaan Hä~ 

. välisen osan metro-

tehtävien jaoksi ja organisaatioksi muutta-
mista toimiston johtajan tehtävien osalta 
(27.9. 226 §); palkattoman virkavapauden 

johtajalle Reino Castrenille (27.9. 277 §); 
lisäsopimuksen tekemistä Suunnittelukeskus-
MKR Oy:n kanssa Hämeentien--Hiihtäjän-
tien metrolinj an täydennystut kimuksesta 
korkeintaan 10 000 mk:n hintaan (19.10. 
251 §); menettelytapaa Hakaniemen—Puo-
tinharjun metrosta kaupunginh allitukselle 
tehtävää esitystä varten (1.11. 273 §); työlli-

tapahtuvista työtilauksista ja 
sekä työsopimusten tekemistä ja 
toimiston johtajan. 
(29.12. 360 §). 

Kaupunginhallitukselle tehdyt 
koskivat mm. : 
voontien ja Viikintien risteyksen 
työlle aiheuttamien 
396 000 mk, suorittamista (22.2. 37 §); 

Titteli 
järjestämistä Ziirichin kaupungin 
henkiselle delegaatiolle (22.2, 38 §); 
toimist onj ohtajan tilap. viran 

kyisen työsopimussuhteisen hoitajan, tekn.tri 
Reino Castrenin nimittämistä sanottuun tp. 
virkaan (6.9. 212 §) sekä viransijaisen mää-

jan virkavapauden ajaksi 1.1.—31.5.1968 
sekä määräyksen tarkistamista 
aikaa 27.12,1967—30.6.1968 (7.11. 
5.12. 309 §). 

koskivat mm. seuraavia asioita: ajokaistan 
varaamista julkiselle liikenteelle itäisellä 
moottoritiellä ja moottoritien 

välillä Kulosaare 
isteys (30.6. 167, 168 §) 

yhteistoiminnan järjestely-
komitean asettaman jaoston 29.3. antamaa 
ehdotusta komitean I osamietinnöksi (6.9. 
210 §). 

285 §, 

(7.11. 284 §, 8.12. 317 §) ja 

nnittelutoimikunnan 
myös esittää suoritettavaksi 
ro-ohjelmaan liittyviä vähäisehköjä 
nustöitä, jotka 
ennakolta tehtyinä kaupungille 
Kaupunginvaltuuston päätösten 
terniin metronsuunnitteiutoimiKunni 
teestä v:ina 1966 ja 1967 metron 
n. 900 m leikkaus- ja pengerrystöitä 
kennettiin metroa varten aukot 
töihin Viikintien risteysalueen ja 

tentavana on 

aloit-
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7. 

Suoritetut työt olisivat 
hyödyksi siinäkin tapauksessa, 

ettei metroa rakennettaisi, koska ne voitai-
siin käyttää muihin järjestelyihin. Nämä esi-
työt maksoivat 532 000 mk ja tähän käytetyt 
varat 

Euroopan 

Näillä matkoilla tutustuttiin 
metrolaitoksiin sekä vierailtiin alan 

ja -ajat 
olivat 

päällikkö, 
toimitusjohtaja, 

i päällikkö, sähkölaitoksen 
ja ta-

Työjaosto kokoontui 14: 
sltävänä oli 47 asiaa. 
Työjaosto keskittyi 

jasen! 

kerto-

jaostoa, joiden puheen-
johtajat ja esittelijät olivat metronsuunnit-
teiutoimistosta. 

Yleisten asiain jaosto käsitteli Hakanie-
men—Puotinharjun metron . vuokratulojen 
ja mainospaikkatulojen arviointikysymyk-

Tukholma ............................ 28.—30. 5. 
Moskova ja Leningrad 13.—17. 6. 
Hampuri 19.—21. 6. 
Kööpenhamina ..................... IL—14. 9. 
Oslo 14.—19. 9. 
Frankfurt 12.—15.11. 
München 15.—16.11. 
Nürnberg 16.—19.11. 

olivat mukana metron-
puheenjohtaja Jär-

Kalliala, Mehto, 

toim.pääll. Pentti Tuomi sekä 

työjaosto, jonka pu-

i a 

, liittyviä määräyksiä j a 1 
liittyviä kysymyksiä 

ja niiden sähkölaitteiden 
erittelyjä; vaunuhankinnan tarjouspyynnön 
kaupalliseen osaan liittyviä kysymyksiä, 
virtalajin ja jännitteen valintaa Helsingin 

keluverkkoa ja sen suhdetta 
sähkönsyöttöön. 

, voitiin . 
tuntijoina ulkopuolisia henkilöitä, joita oli 
vuoden aikana kokouksissa läsnä kaikkiaan 
27 eri 
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YM. tai 

2 22 5 
1 6 4 
1 3 7 

a 17 22 5 

\ 21 53 21 

aikana 
ja toimiston palveluksessa 

60 henkeä, joista kaksi 
ja muut työsopimussuh-

Lisätyövoirna jakaantui lähinnä ra-
ja hallinto-osastojen kesken. Näillä 

oli myös vielä vuoden päättyessä 
ahvistettuun organisaatiokaavioon 

sisältyviä toimia avoinna. 
Toimiston johtajana oli kertomusvuonna 

tekn.tri Reino Castren ja hänen sijaisenaan 
27.12. alkaen dipl.ins. Unto Valtanen. Osas-

dipl.ins. B. V." Huhtinen, koneosaston tekn. 

Harri Liljendahl ja hallinto-osaston 
Toivo Tuunanen. Metronsuun-

j ohtaj an aikaisemmin työ-
toimen päätti kaupungin-

21.9. (2582 §) muuttaa tilapäiseksi 
viraksi 1.10.1967 alkaen. Hallinto-osaston 

i Toivo Tuunasen sairausloman 
9.1.—22.6. sekä 14.10.—31.12. hoiti 

tehtäviään oman toimensa ohella lii-
osastopäällikkö Harri Liljen-

Toimisto 

na 1 783 asiaa, joista 
715 sekä lähetettyjä 1 068. 

31.12.11 

kirjeitä oli 

M N Yh t . 

Johtaja . . 1 — 1 

Hallinto-osasto .... 5 11 16 
Rakennusosasto .... 20 3 23 
Koneosasto 12 — . 12 
Liikenneosasto .... 7 1 8 

Koko henkilöku nta 45 15 60 

1 J-^t-J-X Tl/T X 

liittyviin tentäviin. lVletron-
l i i k e n n e o s a s -

t o l i a 
virtojen eri tahoilla laadittuja ( 
kenaan ]a tarkistettiin esitystä 

kenitettnn jatkuvasti ja pyrittiin 

tarkistettiin 
julkisen 

tunti-, viikonpäivä- j a 
liittyviä 

linj oj a sovellutettiin 
•sinaisen rungon lii-

Toimiston r a k e n n u s o s a s t o tarkisti 
Hakaniemen—Puotinharjun metrosta laadit-
tuja suunnitelmia mm. 
standardia ja siirtämällä 
Itäväylän pohjoispuolelle • 

Samoin täydennettiin 
varikosta laadittua 

ladittiii 

ja Puotinharjun välillä 
Rautatientorin 

insinööritoimis-



6, Metronsuunnittelutoimisto 

tot Yiatek ja Oy Suunnittelukeskus-MKR 
suorittivat irtomaatutkimuksia välillä Kulo-
saari—Puotinharju. Geoteknillisen toimiston 
tutkimuksista toimistolle aiheutuneet kus-
tannukset olivat n, 146 000 mk sekä insinöö-
ritoimistojen tutkimusten kustannukset 
54 000 mk. 

Metronsuunnittelutoimiston k o n e o s a s -
t o sai kertomusvuoden aikana lopullisesti 
valmiiksi koti- ja ulkomaisen teollisuuden 
kolmelta eri työryhmältä edellisenä vuonna 
tilattujen ehdotusten pohjalta laaditut ehdo-
tuksensa metro vaunuparien ja niiden sähkö-
1 aitteiden teknillisiksi erittelyiksi. Nämä erit-
telyt lähetettiin kertomusvuoden aikana 
suomen- tai englanninkielisinä toiminimille, 
jotka suoritettujen tiedustelujen perusteella 
ilmoittivat olevansa kiinnostuneita teke-
mään tarjouksensa metrovaunujen toimitta-
misesta joko pää- tai osahankkijana. Yrityk-
siä pyydettiin ilmoittamaan näkökantansa 
vuoden loppuun mennessä. Erittelyt lähe-
tettiin yhteensä noin sadalle eri toiminimelle 
eri maissa. Vuoden aikana valmistui kone-
osastolla myös ensimmäinen ehdotus metron 
junaohj ausj ärj estelmän teknillisiksi eritte-
lyiksi. Tämänkin perusteella käytiin lukuisia 
neuvotteluja eri osapuolten kanssa. Samoin 
valmistui kertomusvuoden aikana ehdotus 
varikon huoltohalliksi, joka rakennettaisiin 
useammassa eri vaiheessa, samoin kuin suun-
nitelmat ja luonnokset myöhemmin raken-
nettavaa korjaamoa varten. Mahdollisiin 
hankintoihin liittyvät seikkaperäiset tarjous-
pyynnöt ja hankintamääräykset valmistuivat 
ehdotuksina vuoden aikana. Kertomusvuo-
den aikana valmisteltiin myös sähköasemia, 
sähkönsyöttöä ym. koskevia erittelyjä. 

Metronsuunnittelutoimiston edustaj at 
osallistuivat kertomusvuoden aikana edel-
leen Helsingin seudun ns. suurta liikennetut-
kimusta johtamaan asetetun johtavan lii-
kennetutkimuskomitean sekä sen työjaoston 
työhön. Koska tutkimuksessa tarvittavien 
maankäyttötietojen ja maankäyttömallien 
osalta oli ryhdyttävä tarkistuksiin, oli met-

ronsuunnittelutoimisto tiiviissä yhteistyössä 
Helsingin seutukaavaliiton kanssa maan-
käyttömalleja M5 ja M6 laadittaessa. 

Metronsuunnittelutoimistossa laadittiin 
metron myöhempää laajentamista varten 
tarvittavia suunnitelmia ja tutkimuksia. Toi-
miston työ keskittyi tältä osin ennen kaikkea 
metron jatkamiseen Hakaniemestä keskus-
taan. Tämän osuuden osalta laadittiin mm. 
suunnitelma Kluuvin asemaa varten sekä 
Rautatientorin metroj ärj estelyistä kävely-
tunneleineen. Metro-ohjelman v:n 1963 mie-
tintöön sisältyvään hahmosuunnitelmaan 
kuuluvia myöhempiä ratoja ja varsinkin nii-
den sijaintia keskustan alueella tutkittiin lii-
kenteellisesti parhaimman ratkaisun löytä-
miseksi. Metronsuunnittelutoimisto osallistui 
kertomusvuonna myös Helsingin seudun 
muiden kuntien alueella suoritettavaan kaa-
voitus- ja suunnittelutyöhön laatimalla met-
rovarauksien osalta alustavia suunnitelmia 
mm. Länsisalmen, Martinlaakson, Etelä-Van-
taan, Tikkurilan kirkonkylän ym. asemakaa-
vojen laatimisen yhteydessä. Metroa varten 
tehtyjä varauksia tarkistettiin kertomus-
vuonna eräiden rakennushankkeiden yhtey-
dessä mm. Munkkiniemessä ja Munkkivuo-
ressa. 

Metronsuunnittelutoimistossa tutkittiin 
vuoden aikana myös metroa varten tarvitta-
viin asemakaavamuutoksiin sekä alueiden 
lunastuksiin liittyviä oikeudellisia ja hallin-
nollisia kysymyksiä sekä kysymystä metron 
yritysmuodosta. 

Metronsuunnittelutoimikunnan tekemien 
päätösten nojalla oli toimiston johtajalla mm. 
oikeus päättää niistä työtilauksista ja han-
kinnoista, joiden arvo ei ylittänyt 20 000 mk 
kerrallaan sekä tehdä ja purkaa työsopimuk-
set, joiden mukainen palkka oli enintään 
31. pl:n loppupalkka. Tärkeimmät metron-
suunnittelutoimiston johtajan kertomusvuo-
den aikana tekemät päätökset koskivat mm.: 
analogialaskij alia TR-48 suoritettavien met-
rojunan ajodynaamisten laskutehtävien suo-
rituksen lisälaskenta-ajan tilaamista Helsin-
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