
6 . M e t r ö t o i m i s t o 

Yleistä. Metrotoimikunta keskittyi v:n 
v. 1968 aloitet-

Esitys 
yksityiskohtaiset tek-

selvitykset kuin oli Kehittelyssä, Käytettiin 

Metron rakentamispäätöksen johdosta toi-
tehtävät lisääntyivät 

ja 
hankinnat olivat 1 

ja kehittää 
pitkälle, että tilojen 
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6. Metrotoimisto 

Metrotoimikunta suoritti kertomusvuoden 
aikana tutustumis- ja opintomatkoja Englan-
tiin, Neuvostoliittoon, Länsi-Saksaan ja 
Ruotsiin tutustuen näiden maiden metron 
toteuttamisorganisaatioon ja liikkuvaan ka-
lustoon sekä sen automatiikkaan liittyviin 
tehtäviin Leningradissa, Hampurissa, Miinc-
henissä ja Frankfurt am Mainissa. Lisäksi 
toimikunnan edustaja osallistui Lontoossa 
pidettyyn International Union of Public 
Transporfin 38. kongressiin. 

Tutkimusmatkoilla olivat mukana metro-
toimikunnan varapuheenjohtaja Poukka, toi-
mikunnan jäsenet Mehto ja Melin sekä metro-
toimiston johtaja Valtanen. Lisäksi oli Neu-
vostoliittoon, Länsi-Saksaan ja Ruotsiin 
suuntautuneella matkalla mukana metro-
toimistosta rakentamisosaston päällikkö Ran-
tanen. 

Työjaosto. Metrotoimikunnan alaisen työ-
jaoston kokoonpano oli kertomusvuonna 
muuten sama kuin edellisenäkin vuonna, 
paitsi että virastopäällikkö Ervin erottua 
määrättiin hänen tilalleen yleiskaavapääl-
likkö Jaakko Kaikkonen ja liikennesuunnit-
telupäällikkö Väinö Suonio. Jaosto kokoon-
tui vuoden aikana viisi kertaa ja keskittyi 
kokouksissaan valmistelemaan lähinnä met-
rotoimikunnan Hakaniemen -Puotinharjun 
metron ulottamista keskustaan koskevaa 
esitystä. Kaupunginhallitus lakkautti työ-
jaoston 6.10. päättäen samalla, että metro-
toimikuntaa avustaviksi asiantuntijaelimiksi 
asetetaan työvaliokuntia, joiden kokoonpa-
nosta kaupunginhallitus päättää myöhem-
min erikseen metrotoimikunnan esityksestä. 

Asiantuntijaelimet. Metrotoimikunnan apu-
na toimi kertomusvuoden aikana edelleen 
neljä toimikunnan asettamaa asiantuntija-
jaostoa, joiden puheenjohtajat ja esittelijät 
olivat metrotoimistosta. 

Yleisten asiain jaosto käsitteli mm. seu-
raavia asioita: metroa ja ulkomaisten kau-
punkien metrolaitoksia esittelevän näytte-
lyn järjestämistä ja metroa koskevan tiedo-

tustoiminnan järjestämistä kevätkaudella, 
tariffijärjestelmiä metron kannalta katsoen 
sekä metron yhtenäistä design-linjaa ja 
metron suunnitteluun liittyviä menettely-
tapoja. Jaosto kokoontui kaikkiaan 10 kertaa 
ja käsitteli yht. 48 asiaa. 

Liikenneasiainjaosto käsitteli mm.: Hel-
singin kaupungin raideliikenteen perusverk-
koa sekä Kamppi - Puotinharju -metrolinjan 
alustavaa käyttösuunnitelmaa ja liikenteen 
ennustettua kehitystä. Jaosto käsitteli yht. 
43 asiaa neljässä eri kokouksessa. 

Rakennusasiainjaosto käsitteli mm. seuraa-
via asioita: metroratojen päällysrakenne-
tyyppien valintaa avoradalla, tunnelissa, 
silloilla, varikolla ja vaihteissa; ehdotusta 
LVI-ohjeita varten tarvittavia selvitys- ja 
suunnittelutehtäviä suorittavan insinööri-
toimiston valinnasta sekä metrotunneleiden 
ilmanvaihtokuilujen luonnospiirustusten kä-
sittelyä. Jaosto kokoontui kaikkiaan kolme 
kertaa ja käsitteli yht. 10 asiaa. 

Kone- ja sähköasiain jaosto käsitteli mm. 
ehdotusta syöttöasemien hankintaohjelman 
teknilliseksi erittelyksi. Jaosto käsitteli yht. 
viisi asiaa viidessä eri kokouksessaan. 

Asiantuntij aj aostoissa kuultiin asiantunti-
joina ulkopuolisia henkilöitä, joita vuoden 
aikana oli kokouksissa läsnä kaikkiaan 36 
eri henkilöä. 

Toimisto. Metrotoimiston henkilökunta oli 
kertomusvuoden alussa 59 henkeä ja sen 
päättyessä 60 henkeä. 

Toimiston johtajana toimi dipl.ins. Unto 
Valtanen. Rakennusosaston osastopäällikkö-
nä oli dipl.ins. B. V. Huhtinen, koneosaston 
päällikkönä tekn.tri Eino Ilmonen, liikenne-
osaston päällikkönä valt.maist. Harri Liljen-
dahl ja hallinto-osaston osastopäällikkönä 
varatuom. Antti Kuto. Toimikunnan pää-
tettyä, että toimiston uutta organisaatiota 
ryhdytään käytännössä noudattamaan 13.11. 
lukien, hoiti mainitusta päivästä alkaen ylei-
sen osaston päällikön tehtäviä varatuom. 
Antti Kuto, suunnitteluosaston päällikön 
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6. Metrotoimisto 

tehtäviä diplins. Olli Laine ja rakentamis-
osaston päällikön tehtäviä diplins, Jouko 
Rantanen, 

Toimiston johtaja sekä hallinto-osaston 
päällikkö olivat tp. virkasuhteessa ja toimis-
ton muu henkilökunta työsuhteessa. 

Toimisto työskenteli Museokatu 8:ssa si-
jaitsevassa vuokrahuoneistossa 3.10. saakka 
ja muutti sen jälkeen kaupungin omistaman 
kiinteistön Toinen linja 7 tiloihin. 

Toimiston diaariin merkittiin vuoden ai-
kana 1 065 asiaa, joista saapuneita kirjeitä 
oli 670 sekä lähetettyjä 395. 

Henkilökunnan jakautuminen osastoittain 
31.12.1969: 

M N YM. 

Toimiston j ohtaj a ........ 1 _ 1 
Johtaj an sihteeri ........... ....... — 1 1 
Tiedotussihteeri ........... ....... — 1 1 
Erikoistehtävissä ........ 2 _ 2 
Järj estely toimisto ........ 3 _ 3 
Yleinen osasto .............. 5 14 19 
Suunnitteluosasto ........ 20 5 25 
Rakentamisosasto ........ 8 — _ 8 

Koko henkilökunta 39 21 60 

Toiminta. Metrotoimikunnan alaisen 
metrotoimiston työ käsitti myös kertomus-
vuoden aikana pääasiassa yleissuunnitelmien 
tarkistusta, yksityiskohtaista suunnittelua 
ja hankintojen valmistelua. 

Vuoden alkupuolella toimisto keskittyi 
metroesityksen valmisteluun. Tämän työn 
puitteissa mm. tarkistettiin linjaus-, asema-
sekä Intyntälukennesuunmtelmia 'ja laadit-
tiin esitykseen tarvittava kone- ja sähkötek-
nillinen suunnitelma sekä tarkistettiin kustan-
nustekijöitä. Lisäksi tutkittiin yhteistoimin-
nassa valtionrautateiden kanssa Hertto-
niemen teollisuusradan käyttömahdollisuuk-
sia eri vaihtoehtoineen itäisten esikaupunki-
alueiden' julkisen liikenteen hoitamiseksi. 

Kun metron rakentamispäätös 7.5. oli teh-
ty, toimistossa ryhdyttiin tarkistamaan met-

roin jausta ja tutkimaan eri linjausvaihtoeh-
toja sekä ulkoalue- että keskustaryhmien 
työnä. Yksityiskohtaisen suunnittelun koh-
teena olivat erityisesti Hiihtäjäntien, Piio-
tinharjun ja Kaivokadun metroasemat» 

Päätös metron rakentamisesta edellytti 
paitsi toimikunnan myös toimiston tehtä-
vien uudelleenmäärittelyä. Tämän johdosta 
toimikunta päätti (8.10. 244 §) vahvistaa 
metrotoimiston tehtäväksi metrotoimikunnan 
valvonnan alaisena taloudellisesti ja tarkoi-
tuksenmukaisesti toimien huolehtia metron 
suunnittelusta ja rakentamisesta huomioon-
ottaen samalla kokonaisliikennesuunnittelun 
joukkokuljetusliikenteen kehittämiselle ase-
tettavat vaatimukset Helsingin seudulla ja 
sen edellyttämän yhteistyön muiden lii-
kenteen suunnittelusta huolehtivien elinten 
kanssa, 

Toimikunnan ja toimiston tehtävien näin 
laajentuessa käsittämään yleissuunnittelun 
lisäksi myös yksityiskohtaisen suunnittelun, 
rakentamisen ja hankinnat, katsottiin tar-
koituksenmukaiseksi muuttaa toimiston or-
ganisaatiota. Niinpä toimikunta päätti (8. 
10. 244 §) hyväksyä ohjeellisesti noudatetta-
vaksi »Metron suunnittelua ja rakentamista 
koskevan organisaatiokäsikirj an», 

Organisaatiokäsikirjan mukaan uudet toi-
mialat ja tehtävät huomioonottava hallinto-
organisaation muutos perustui edelleen toi-
miston jakamiseen osastoihin ja toimistoi-
hin sekä lisäksi jaostoihin. Osastojen luku-
määrä supistui neljästä kolmeen ja toimisto-
jen lukumäärä · muuttui yhdeksäksi. 

Uuden organisaation pääjako on seuraava: 
yleinen osasto, johon kuuluvat henkilö-, 
laskenta- ja hallintotoimisto; suunnitteluosas-
to, johon kuuluvat verkko-, kone- ja sähkö™ 
sekä ratatoiniisto; rakentamisosasto, johon 
kuuluvat rakennuttaja-, valvonta- ja asen-
nustoimisto. Esikuntaelimiä ovat järjestely-
toimisto ja hankintatoimisto. 

Toimistossa jatkettiin verkkosuunnittelua 
sekä yleissuunnittelua metroradan jatkami-
sesta Puotinharjusta Vesalaan sekä rengas-
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6. 

Käyttölaitteet, en jousitus-
, mootto-

iin saatolaitteet ]a 
ja ilmanvaihtolaitteet. Lisäksi 

ja 

jalla oli metrotoimiston johtajalla mm. 
oikeus päättää niistä työtilauksista ja lian-

joiden arvo ei yhttänyt 20 000 mk 
ja purkaa työsopimuk-
loppupalkka oli enin-

tään 31. pl:n loppupalkka, 
metrotoimiston johtajan 

päätökset koskivat mm.: 
ja niiden pe-

sesta, työn ja materiaalin tilaamista pysy-

telyhuoneistoksi kunnostettaviin Toinen hn-
ja 7:ssä sijaitseviin tiloihin, tarvittavan ark-
kitehtityön tilaamista pysyvän metronäyt-

nmiseita toimistolta orientoivien ponja- ja 

ritettavaksi 
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48. 

ja korjaustyöstä 

Osloon 17.—20.3. tu-
ja käyt-

töön liittyviin kysymyksiin; toimiston joh-

Tampereelle 9.—10.4. neuvottelemaan teh-

tyä, joista keväällä V; 
detty metronäyttely kesti vii 
kävijöitä oli kaikkiaan 2 140. 
Toinen linja 7:ssä avattu pysyvä 



6. Metrotoimisto 

miston myös kaupunkisuunnitteluviraston 
sekä v:n 1970 talousarviota esittävää aineis-
toa. Kävijöitä oli 9.10. ja 31.12. välisenä 
aikana yht. 7 884 henkilöä. 

Metronsuunnitteluun käytetyt varat vuosina 
1956—1969 

Vuosi mk 

1956 . 95 618 
1957 , 277 427 
1958 319 612 
1959 , 310 582 
1960 303 704 
1961 . . . 287 630 
1962 266 164 

Vuosi mk 

196 3 229 311 
196 4 253 155 
1965 454 895 
196 6 1878 079 
196 7 1 937 381 
196 8 2 148 535 
196 9 3 593197 

Yhteensä 12 355 290 
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