
36· Metronsuunnittelutoimikunta 

Toimikunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Metronsuunnittelutoimikunta toimi v. 1968 
edelleen alkuperäisessä, 2.2.1967 asetetussa 
kokoonpanossaan. Toimikunnan sihteerinä 
oli 27.11.1968 saakka oikeust.kand. Erkki 
Mennola ja sen jälkeen varat. Antti Kuto. 

Toimikunta kokoontui kertomusvuoden ai-
kana 31 kertaa ja asioita oli toimikunnan kä-
siteltävänä 311. 

Metronsuunnittelutoimikunnan kertomus-
vuonna tekemät merkittävimmät päätökset 
koskivat mm. seuraavia asioita: suoritettujen 
maaperätutkimusten tulosten analysointia ja 
tutkimusten täydentämistä Junatien ja kes-
kustan välisellä osuudella, Kaivokadun alu-
een osalta sekä Sörnäisten—Kaivokadun väli-
sellä metro-osuudella ja näistä aiheutuneita 
kustannuksia, enintään 100 000 mk (21.5. 
54 §, 29.4. 133 §, 30.10. 271 §); metro-ohjel-
man rahoitussuunnitelman perusteena olevan 
toimintaverkon laatimisen jatkamista metron 
rakentamiseksi välillä keskusta—Puotin-
harju sekä metronsuunnittelutoimiston orga-
nisaation kehittämistä ja perusorganisaatio-
suunnitelman saattamista valmiiksi huhti-
kuun aikana (12.3. 79 §, 26.3. 95 §); perustut-
kimustyön jatkamista edelleen metron jatko-
suunnittelua varten ja siten, että tulevassa 
suunnittelutyössä otetaan suunnitelmien pe-
rustaksi metrojunan kääntäminen päätevaih-
teiston avulla sekä radan vaihtoehtoisista 
kulkusuunnista keskustassa esitetty vaihto-
ehto D (28.6. 198 §); metron pääteaseman va-

litsemista keskustassa ja sen sijoittamista 
Kampin alueelle ns. Aallon keskustasuunni-
telman linja-autoaseman välittömään yhtey-
teen (15.10. 257 §) sekä metrosuunnittelua 
koskevien tiedotustilaisuuksien järjestämistä 
(27.11. 285 §). 

Kaupunginhallitukselle tehdyt esitykset 
koskivat mm. seuraavia asioita: Hakaniemen 
—Puotinharjun metroa koskevan lehdistö-
vastaanoton järjestämistä (16.1. 12 §); toi-
menpiteisiin ryhtymistä neuvoa-antavan yh-
teistyötoimikunnan perustamiseksi valtion-
rautateiden ja kaupungin välille tehtävänään 
käsitellä rautateiden ja metrosuunnitelmien 
yhteisiä periaatteellisluonteisia kysymyksiä 
(4.3. 71 §); metroalueen viimeistelytöiden 
suorittamista Valurinkadun ja Satamaradan 
välillä Viikintien risteysalueen puutarhatöi-
den yhteydessä käyttäen tarkoitukseen enin-
tään 240 000mk (10.4. 116 §); Hakaniemen— 
Puotinharjun metrosuunnitelmaa (9.5. 152 §); 
metronsuunnittelutoimiston edustajien valit-
semista jäseniksi liikennetutkimuskomiteaan 
ja sen työryhmään (23.7. 216 §); 3.6 mmk:n 
siirtomäärärahan varaamista v:n 1969 talous-
arvioon kaupunginhallituksen käytettäväksi 
metron rakennustöiden suunnitteluun sekä 
5 mmk:n siirtomäärärahan varaamista val-
tuuston käytettäväksi metron rakentamiseen 
(6.8. 223 §); toimenpiteisiin ryhtymistä neu-
voa-antavan yhteistyötoimikunnan perusta-
miseksi Espoon kauppalan ja Helsingin kau-
pungin välille tehtävänään käsitellä Espoon 
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ja Helsingin julkisen liikenteen ja erityisesti 
metrosuunnitelmien yhteisiä periaatteellis-
luonteisia kysymyksiä (6.8. 224 §); talous-
suunnitelmaa vuosille 1970—1979 (30.10. 
270 §); toimenpiteisiin ryhtymistä matkus-
tussäännön muuttamiseksi siten, että työ-
suhteessa olevat tulisivat matkakustannus-
ten korvauksen ja päivärahojen suhteen tasa-
vertaisiksi vastaavassa asemassa oleviin vi-
ranhaltijoihin nähden (27.11. 282 §). 

Kaupunginhallitukselle annetut lausunnot 
koskivat mm. seuraavia asioita: Lauttasaa-
ren kaupunginosan korttelin n:o 31038 asema-
kaavan muutosehdotuksen hyväksymistä sil-
lä ehdolla, että korttelin omistaja Otto Wuo-
rio Oy antaisi kaupunginhallitukselle vaadi-
tun sitoumuksen (4.3. 67 §); Runebergin-
kadun liikenteenvälitysmahdollisuuksien pa-
rantamista välillä Arkadiankatu—Töölön-
tori ja merkitsemistä tarpeellisin liikenne-
merkinnöin (4.3. 69 §); Mannerheimintien 
liikenteenvälityskyvyn parantamista ja lii-
kennejärjestelyjä (12.3. 78 §); joukkokulje-
tusliikennetoimikunnan mietintöä (21.3. 90 §); 
käyttöomaisuuden arvostustoimikunnan eh-

dotuksia ja yksityiskohtaisen ehdotuksen te-
kemistä näiden ohjeiden soveltamisesta met-
roon (10.4. 114 §); valtuustoaloitteita metron 
rakentamistöiden aloittamisesta (9.5. 149, 
150 §); tied.pääll. Eino Leinon kirjettä met-
ron rakentamisen kiireellisyysjärjestyksestä 
ja sen rakentamisesta nimenomaan keskus-
taan (9.5. 151 §); Muinaistieteellisen toimi-
kunnan tekemää aloitetta eräiden muinais-
jäännösten merkitsemisestä asemakaavaan 
erikoisalueiksi (22.5. 164 §); valtuustoaloi-
tetta liikenteen parantamisesta Itäisellä 
moottoritiellä ja Kulosaaren sillalla (22.5. 
165 §); Helsingin siirtolapuutarhojen alue-
järjestön kirjelmää siirtolapuutarhatoimin-
nasta kaupungissa ja metrolle varattavista 
alueista (22.5. 166 §); Vartiokylän kirkko-
herran Yrjö Liusvaaran kirjettä metron ra-
kentamisesta (23.7. 209 §); valtuustoaloitetta 
tutkimuksen suorittamisesta helsinkiläisten 
kuljetusmuodon valintaan vaikuttavista te-
kijöistä ja julkisen liikenteen kehittämisestä 
(23.7. 210 §) sekä Hakaniemen—Puotinhar-
jun metro-osaa koskevasta esityksestä annet-
tuja lausuntoja (18.12. 307, 310 §). 
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