
35. Metrotoimikunta 

Toimikunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Metrotoimikunta toimi v. 1971 edelleen alku-
peräisessä, v. 1967 asetetussa kokoonpanos-
saan. 

Toimikunta kokoontui vuoden aikana 33 
kertaa ja sen käsiteltävänä oli 454 asiaa. 

Esittelijänä toimikunnassa oli toim.joht. 
Unto Valtanen ja sihteerinä varat. Martti 
Palmen. 

Metrotoimikunnan tekemistä merkittävim-
mistä päätöksistä mainittakoon mm. seuraa-
via asioita koskevat: Roihupellon varikko-
alueen yleissuunnittelu- ja huoltohallin luon-
nossuunnittelusopimuksen täydentäminen 
sekä varikko vaihtoehtojen yleissuunnitelma-
luonnosten tilaaminen (14.1. 6 §); sopimuk-
sen solmiminen metroliikenteen ohjauksen ja 
valvonnan periaatteita, käyttöorganisaatiota 
sekä keskusohjauksessa tarvittavia laitteita 
koskevan tutkimuksen suorittamisesta (14.1. 
15 §, 30.4. 170 §); Sörnäisten, Kulosaaren ja 
Hiihtäjäntien metroasemien suunnittelun se-
kä Siilitien aseman luonnossuunnittelun jat-
kaminen (21.1. 24 §, 3.2. 40 §, 30.4. 167,168 §); 
Hakaniemen ja Sörnäisten asemien sekä met-
rotunneliosuuden Siltasalmi-Junatie raken-
nussuunnitelmien edellyttämien geoteknillis-
ten lisätutkimusten suorittamista koskeva 
sopimus (25.2. 67 §); koeradan aitaussuunni-
telman ja Kalasataman metroaseman esi-
luonnossuunnitelman hyväksyminen (25.2. 
68 §, 12.7. 262 §); koeradan lisälouhinta- ja 
kallionvahvistustöitä koskevien yksikköhin-
taurakkasopimusten tekeminen, samoin so-

pimusten, jotka koskivat verhous- ja istutus-
töitä, Junatien tunneliliittymän ja Hakanie-
men työtunnelin rakennustöitä, Kulosaaren 
metrosillan meripenkereen ruoppaustyötä 
sekä Englantilaiskallion louhintatyötä (25.2. 
75 §, 21.5. 202, 205, 206 §, 14.6. 227 §, 30.6. 
250 §, 1.9. 314 §); käytetyn ratatyövaunu- ja 
raiteentukemiskoneen ostaminen lisälaittei-
neen ja varaosineen valtionrautateiltä (25.2. 
76 §, 5.4. 130 §); 11 000 m3:n raidesepelimää-
rän tilaaminen Lohjan Kalkkitehdas Oy 
Rudukselta (25.2. 77 §); metron opastus- ja 
informaatio j är j estelmän yleissuunnittelua 
koskevan sopimuksen solmiminen (5.3. 89 §); 
ulkoalueen suunnittelusta tilaajalle aiheutu-
vien yksikköhintojen tarkistaminen sekä täy-
dennettävistä työpiirustuksista, mittaustöis-
tä sekä urakkatarjousten pyytämiseen välttä-
mättömien asiakirjojen laatimisesta aiheutu-
vien lisätöiden tilaaminen ulkoalueen pro-
jektiryhmältä (5.3. 92 §); sopimusten solmi-
minen metron ensimmäisen vaiheen liityntä-
liikenteen tutkimus- ja suunnittelutyöstä 
sekä suunnittelun jatkotyöstä (5.4. 129 §, 
24.11. 419 §); liikennejärjestely töiden tilaa-
minen rakennusvirastolta (22.4. 152 §); Nau-
rissalmen metro- ja katusiltojen yleispiirus-
tusten laatiminen (22.4. 153 §); koeradan ai-
taustyötä ja kaapelointia sekä ns. Huolto-
asemakallion louhintatyötä koskevien urak-
kasopimusten tekeminen (22.4. 158 §, 12.5. 
188 §, 14.10. 363 §); metron keskusta-alueen 
luonnossuunnittelutehtävän valmisteluj en 
suorittamista koskevan sopimuksen solmi-
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minen (30.4. 165 §); Hakaniemen metroase-
man luonnossuunnittelutehtävien laajenta-
misesta aiheutuvien lisäysten ja muutosten 
tekeminen suunnittelusopimukseen (30.4. 
171 §); sopimusten tekeminen Hakaniemen 
työtunnelin ja Junatien tunneliliittymän ra-
kentamiseen liittyvistä tärinä- ja geodeetti-
sista mittauksista (12.5. 186, 187 §, 21.5. 
204 §); koeradan pehmeikkösillalle tehtävien 
betonisten suojakiskopalkkien edellyttämän 
lisärakennustyön tilaaminen (12.5. 189 §); 
metrovaunujen nostoon tarvittavien pylväs-
nostureiden hankkiminen (12.5. 190 §); koe-
radan aitaus-, istutus- ja verhoust öiden 
asiantuntijavalvontaa, laadunvalvontaa ja 
mittaustöitä sekä Kulosaaren ja Junatien 
metrosiltojen mittauksia ja laadunvalvontaa 
koskevien sopimusten tekeminen (21.5. 201 §, 
15.9. 326 §); sopimusten tekeminen tunneli-
liittymän rakennustyönaikaisesta asiantun-
tijavalvonnasta ja lisäsuunnittelusta (21.5. 
203 §); sopimuksen solmiminen De Leuw, 
Cather and Company of Canada Ltd -yhtiön 
kanssa erikoisasiantuntemuksen saamiseksi 
metrojärjestelmän suunnittelutyöhön (21.5. 
207 §); muutoksen tekeminen Sörnäisten 
metroaseman luonnossuunnittelua koskevaan 
sopimukseen (14.6. 228 §); sopimuksen sol-
miminen suurten pysäköintilaitosten sijoit-
tamista Kalasataman, Hiihtäjäntien ja Siili-
tien asemien yhteyteen koskevasta tutkimus-
työstä (12.7. 262 §); keskustan peruslinjan 
yleissuunnitelmaluonnoksen ja huipputunti-
ennusteen laatimista koskevan sopimuksen 
solmiminen (12.7. 264 §); metroasemien 
väestönsuojaovien koneteknillisen suunnit-
telu- ja tutkimustyön tilaaminen (29.7. 
281 §); Junatie-Koerata -alueen suunnitte-
lussa tarvittavia lisäpohjatutkimuksia koske-
van työn tilaaminen (19.8. 298 §); Hakanie-
men työtunnelin urakkasopimuksen siirtämi-
nen toiselle yhtiölle (19.8. 299 §); Kulosaaren 
asematunnelin ja Kipparlahden metrosillan 
suunnittelua koskevan sopimuksen tekemi-
nen (1.9. 315 §); Hakaniemen metroaseman 
pääpiirustus- ja urakkavaiheiden suunnitte-

lua koskevan sopimuksen allekirjoittaminen 
(15.9. 329 §); suunnittelu- ja rakentamisvai-
heen nykyistä tehokkaampien yhteenkyt-
kentämahdollisuuksien selvittäminen ja tut-
kiminen metroasemien rakentamisessa (15.9. 
330 §); ulkoalueen syöttöasemia koskevan 
suunnittelusopimuksen solmiminen (14.10. 
360 §); Venesatamantien suunnittelu- ja ra-
kennustyön tilaaminen rakennusvirastolta 
(14.10. 361 §); sopimusten tekeminen ns. 
Huoltoasemakallion louhintakohteen mit-
taus· ja laadunvalvontatehtävistä, kallio- ja 
maaperätutkimuksesta sekä asiantuntijaval-
vonnasta (14.10. 363 §); sopimusten tekemi-
nen Kamppi-Siltasalmi -ratatunnelin sekä 
Kaivokadun, Kluuvin ja Kampin metroase-
mien luonnosvaiheiden suunnittelusta eräi-
den konsulttiryhmien kanssa (14.10. 364 §, 
11.11. 402 §, 9.12. 437 §, 22.12. 449 §); Kulo-
saaren metrosillan rakentamisesta toimistolle 
tehtyjen urakkatarjousten hylkääminen 
(14.10. 365 §); koeradan ja -junan junaohjaus-
järjestelmän hankintasopimuksen täydentä-
minen automatiikan osatoimituksen osalta 
(28.10. 385 §); koeradalla tarvittavan sähkön 
ostamissopimuksen hyväksyminen (24.11. 
414 §); urakkasopimuksen solmiminen koe-
radan väliaikaisten laiturirakenteiden raken-
tamisesta (24.11. 416 §); Kulosaaren, Hiihtä-
jäntien ja Siilitien metroasemien jatkosuun-
nittelutyön raportin merkitseminen tiedoksi 
(24.11. 420 §); asemien laituritasojen mää-
rääminen Kaivokadun ja Kluuvin metroase-
mien jatkosuunnittelussa (24.11. 421 §); 
metron liikkuvan kaluston muotoilua koske-
van suunnittelu- ja tutkimussopimuksen sol-
miminen (9.12. 436 §) sekä Sörnäisten metro-
aseman pääpiirustus- ja urakkavaiheiden 
suunnittelusopimuksen solmiminen (22.12. 
448 §). 

Esitykset kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: metron ulkoalueen 
Junatieltä Kulosaaren länsirannalle ulottu-
van rataosuuden linjauksen ja korkeusase-
man sekä tunneliliittymän yleissuunnitelman 
ja työnaikaisten liikennejärjestelyjen hyväk-
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symistä (21.1. 22, 23 §); metrotoimikunnan 
ja -toimiston tehtäviä metroasemien suun-
nittelussa (11.11. 403 §) sekä hakemusta 
Uudenmaan lääninhallitukselle pakkolunas-
tuksen toimittamisesta Hakaniementori-Ju-
natie välisellä metrotunneliosuudella maan-
alaisten tilojen haltuunottamiseksi (9.12. 
431 §). 

Kiinteistölautakunnalle ja satamalauta-
kunnalle tehdyt esitykset koskivat oikeuden 
saamista metron Junatieltä Kulosaaren länsi-
rannalle ulottuvan rataosuuden työalueiden 
käyttöön (30.4. 169 §). 

Kaupunginhallitukselle annetut lausunnot 
koskivat mm. seuraavia asioita: metron koe-
radan rakennustöiden keskeyttämistä Viikin 
eritasoristeysalueen pohjoispuolella (14.1. 8 §); 

metroaseman arkkitehtuurikilpailun järjestä-
mistä (14.1. 11 §); itäisen aluekeskuksen si-
joitusta (3.2. 42 §, 11.11. 400 §); metron kes-
kusta-aluelinjausta (22.4. 161 §); metrotun-
nusta (19.8. 293, 294 §); Postipankin suunni-
telmaa yhdystunnelin rakentamiseksi Fa-
bianinkadun ja Pohjoisen Makasiinikadun 
alitse (19.8. 295 §); vuositilintarkastajien 
kertomusta v:n 1970 tilintarkastuksesta (19.8. 
296 §); metron rakentamisaikataulun ja ra-
hoitussuunnitelman esittämistä kaupungin-
valtuuston hyväksyttäväksi (30.9. 342 §); 
kaupungin asuntotuotanto-ohjelmaa vuosiksi 
1972-1976 (11.11. 399 §) sekä Huopalahden-
Martinlaakson radan ja asemien suunnittelua 
ja rakentamista (9.12. 430 §). 
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