
32. Liikennelaitoksen lautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Liikennelaitoksen lautakunnan puheenjohta-
jana toimi edelleen toimitusjoht. Carl-Gustaf 
Londen, eikä kokoonpanossa tapahtunut v. 
1972 muutoksia. Kaupunginhallituksen edus-
tajana lautakunnassa oli edelleen dipl.ins. 
Gunnar Smeds ja sihteerinä asiamies Orvo 
Koskinen. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 28 
kertaa ja käsitteli kokouksissaan 668 asiaa. 

Päätökset. Lautakunta päätti kertomus-
vuoden aikana mm. seuraavista asioista: 
— hankinnat: 58 linja-auton korin tilaami-
nen (4.1. 12, 14 §, 3.10. 486 §), Lokomo AH 
160 tiehöylän, raitiotiekiskojen ja vaihteiden 
(4.1. 15 §, 25.1. 44, 45 §) sekä 140 radiopuhe-
lin-ja kaiutinlaitteen hankkiminen (22.2. 103 
§,3.10. 487 §); 
— linja-autolinjan n:o 52 Arabia—Suur-
suo—Munkkiniemi sekä linjan n :o 34 Silta-
saari—Lehtisaari liikennöiminen (4.4. 182 §, 
3.10. 483 §); 
— muut asiat:, liikennelaitosta esittelevän 
elokuvan teettäminen, liikemerkin hankkimi-
nen liikennelaitokselle, Koskelan autohallin 
vesikaton korjaustyön suorittaminen ja Por-
voonkadun terminaalin rakennussuunnitel-
man hyväksyminen (18.4. 211, 212 §, 2.5. 
244 §, 19.9. 465 §). 

Lisäksi lautakunta päätti Helsingin kau-
pungin ympäristönsuojelutoimikunnan laati-
mien meluntorjuntaohjeiden ja kaupungin-
hallituksen asiasta antaman päätöksen so-

veltamisesta liikennelaitoksen toimintaan, sa-
dekatosten rakentamisesta yksityisten yrittä-
jien toimesta sekä liikennelaitoksen vuosien 
1974—1983 taloussuunnitelmaehdotuksen 
hyväksymisestä taloussuunnittelutoimikun-
nalle lähetettäväksi (14.11. 575 §, 28.11. 598 §, 
27.12. 644 §). 

Esitykset. Lautakunta teki kaupunginhalli-
tukselle esityksen mm. seuraavista asioista: 
— hankinnat: kymmenen linja-autonkorin 
tilaaminen liikennelaitokselle etukäteen mak-
settavaksi v:n 1973 määrärahoilla sekä 54 
täydellisen linja-auton ja kymmenen linja-
auton korin tilaaminen v:n 1972 aikana v:n 
1973 talousarviomäärärahoilla (4.1. 11 §, 
25.1. 39 §); 
— linja-autolinjoja koskevat asiat: linjojen 
502 Myllypuro—Sörnäinen—Pitäjänmäen 
teollisuusalue ja 503 Vuosaari—Sörnäinen— 
Pitäjänmäen teollisuusalue (lähinnä koulu-
laiskuljetuksia varten) sekä kehätielle poikit-
taislinjan Vuosaari—Pitäjänmäen teollisuus-
alue, linjojen Hakaniementori—-Heikinlaak-
so, 504 Eira—Vuosaari, 64S Kasarmitori— 
Oulunkylä, 66S Kasarmitori—Suursuo ja 80S 
Kasarmitori—Länsi-Herttoniemi perustami-
nen (25.1. 33 §, 18.4. 205 §, 13.6. 322 §, 22.8. 
389 §, 19.9. 460, 461 §, 3.10. 478 §), linjojen 
42N Asema-aukio—Kannelmäki—Kaarela 
ja 63N Asema-aukio—Suursuo yöliikenteen 
järjestäminen matkustajatarpeen mukaisesti 
(7.3. 131 §), johdinautoliikenteen säilyttämi-
nen ja laajentaminen (28.3. 168 §), linjojen 
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55 Marian sairaala—Koskela, 55A Kampin-
tori—Koskela ja 55S Jätkäsaari—Koskela 
reitin muutokset Koskelassa ja linjan 55 lii-
kenteen jatkaminen lauantaisin ja pyhäpäivi-
sin (4.4. 176 §, 22.8. 382 §, 30.5.293 §), linjojen 
13 ja 13S liikenteen lopettaminen (30.5.292 §), 
linja-autolinjan 86 päätepysäkin siirtäminen 
ruuhka-aikoina Kasarmitorille ja linjan 86A 
linjatunnuksen muuttaminen 84:ksi (31.10. 
542 §) sekä linjan 24 Erottaja—Seurasaari rei-
tin muuttaminen Etu-Töölössä (14.11. 570 §); 
— lippujen myynti, hinnat, vapaaliput ym.: 
invalideille ja koululaisille myönnettäviä va-
paa- ja alennuslippuja koskevien määräysten 
muuttaminen sekä koululaislippujen myön-
tämisperusteiden tarkistaminen (2.6. 312 §, 
3.10. 476 §, 27.12. 646 §), liikennelaitoksen 
uusi tariffi ja siihen liittyvät järjestelyt (3.10. 
475 §), kaupungin virastoille ja laitoksille 
sekä eräille valtion virastoille myönnettävien 
vuosilippujen hintojen tarkistaminen sekä 
ehdotus Helsingissä sijaitsevista oppilaitok-
sista, joiden oppilaille myydään kausi- ja 
vuosilippuja liikennelaitoksen uuden tariffin 
mukaan (14.11. 572 §, 27.12. 647 §); 
— terminaalit, laiturit: terminaalin rakenta-
minen liikennelaitoksen käyttöön, uuden 
tulolaiturin järjestäminen Rautatientorille 
aamuruuhkaliikennettä varten sekä laiturien 
hallintasuhteiden muuttaminen (2.5. 236, 237 
§,3.10. 489 §); 
— vesiliikennettä koskevat asiat: vesibussi-
liikenteen hoitaminen Santahaminan ja Etelä-
sataman välillä ja aikaansaatava lisäys em. 
liikenteeseen, Korkeasaaren linjan lippujen 
hintojen tarkistaminen, vyöhykerajat vesilii-
kenteessä sekä Suomenlinnan Liikenne Oy :n 
osakkeiden hankkiminen kaupungin omis-
tukseen (4.4. 177, 178 §, 16.5. 269 §, 2.6. 314 §, 
22.8.381 §); 
— virat, työaika: 30 rahastajan tp. viran 
lakkauttaminen ja 24 linja-autonkuljettajan 
tp. viran perustaminen (25.1. 34 §), liikenne-
laitoksen nykyinen kuljettajallanne (2Q.6. 
356 §), puhelinneuvonnan aukioloajan pi-
dentäminen ja siellä työskentelevien työajan 

järjestäminen sekä liukuvan työajan käytän-
töön ottaminen (21.3. 155 §, 17.10. 508 §); 
— muut asiat: tontin varaaminen Ruskea-
suon varikon henkilökuntaa varten, sadeka-
tosten rakentaminen yksityisten liikenteen-
harjoittajien toimesta, kioskikaupan harjoit-
taminen liikennelaitoksen Koskelan liikenne-
kioskin myyntitiloissa (25.1. 35 §, 5.9. 434 §, 
14.11.571 §). 

Lisäksi lautakunta teki kaupunginhalli-
tukselle seuraavia asioita koskevat esitykset: 
Helsingin kaupungin liikennelaitoksen am-
mattikoulun johtokunnan määrääminen ja 
ohjesäännön vahvistaminen (13.6. 326 §, 27. 
12. 664 §, 5.9. 433 §), liikennelaitoksen johto-
säännön 13 §:n muuttaminen, raitiovaunujen 
ulkopuolisia valaistuslaitteita koskevan tie-
liikenneasetuksen 22 §:n muuttaminen sekä 
Helsingin kaupungin raitiovaunusäännön 
muuttaminen (3.10. 496 §, 1.12. 618 §, 27.12. 
645 §). 

Lausunnot. Liikennelaitoksen lautakunta 
antoi kaupunginhallitukselle puoltavan lau-
sunnon mm. seuraavista asioista: 
— metrotoimikunnan esitvkset Kulosaaren, 
Siilitien ja Hiihtäjäntien (8.2. 72, 73, 74 §) 
sekä Hakaniemen ja Sörnäisten metroaseman 
luonnospiirustusten hyväksymisestä (2.5.228, 
229 §); 
— vesiliikennetyöryhmän tehtävän I osa, 
joka käsitti ehdotuksen vesiliikenneasioiden 
hoidon organisoimisesta sekä työryhmän 2. 
vaiheen mukaisen ehdotuksen vesiliikenteen 
kehittämisestä ja suunnittelusta (8.2. 75 §, 
16.5.262 §); 
— Etelärannan—Unioninkadun ja Laivasil-
lankadun kokeilunluonteiset liikennejärjeste-
lyt (7.3. 125 §); 
— julkinen liikenne: johdinautokannan uusi-
mista koskeva valtuustoaloite, julkisen pinta-
liikenteen parantaminen Hämeentiellä välillä 
Siltasaarenkatu—Mäkelänkatu (28.3. 169 §, 
2.5. 227 §), kaupunkisuunnittelulautakunnan 
esitys Rautatientorin liikennepaineen keven-
tämisestä ja linja-autoliikennepalvelun paran-
tamisesta Kruununhakaan ja Kasarmitorille 
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(19.9. 459 Oy Liikenne Ab :n ruuhka-ajan 
autolinjan 97S Senaatintori—Kontula—Mel-
lunmäki sekä Helsinki—Maaseutu-Liikenne 
Oy:n ruuhka-ajan linjan 71S Kasarmitori— 
Pihlajamäki perustamisanomukset (28.11.595 
§, 27.12. 649 §); 
— satamalautakunnan esitys Suomenlinnan 
lauttapaviljongin siirtämisestä liikennelaitok-
sen käyttöomaisuudeksi, Suomenlinnakomi-
tean v:n 1969 mietintö, urheilu-ja ulkoilulau-
takunnan esitys eräiden laitureiden hallinta-
suhteiden muuttamisesta (2.5. 231 §, 14.11. 
566, 568 §) sekä liikennelaitoksen liikenne-
henkilökuntaa edustavien ammattiyhdistys-
ten ehdotus virkapaitojen ja solmioiden hank-
kimisesta (28.11. 593 §). 

Lisäksi lautakunta antoi kaupunginhalli-
tukselle lausunnon mm. seuraavista asioista: 
— ehdotus Kustaa Vaasan tien avaamiseksi 
yleiselle raitioliikenteelle ja raitiolinjojen 8 
tai 9 ulottamisesta liikennöimään Koskelan 
vaunuhalleille sekä Aleksanterinkadun muo-
dostaminen pysyväksi raitiotieliikenne- ja 
kävelykaduksi (4.1. 5 §, 3.10.477 §); 
— liikennelaitoksen invalidilippukomitean 
sekä tieliikenteen työolokomitean mietintö 
(4.1. 6, 9 §); 
— kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys 

Karhusuontie — Pukinmäenkaari — Kataja-
mäentie liittymäjärjestelyistä sekä Linja-auto-
liiton Helsingin osasto r.y:n valitus Lautta-
saaren Katajaharjun liittymän sulkemispää-
töksestä (25.. 31 §, 28.11.5% §); 
— kaupunkisuunnittelulautakunnan esityk-
set Rautatientorin liikennejärjestelyistä ja 
linja-autoliikennepalvelusten parantamisesta 
Kruununhaan ja Kaartinkaupungin alueilla, 
Kantakaupungin julkisen pintaliikenteen pa-
rantamisesta Bulevardilla sekä ehdotus Etelä-
Haagan länsiosien ja Konalan joukkokulje-
tuksen tehostamisesta (7.3. 123 §, 18.4. 200 §, 
31.10. 541 §, 20.6. 350 §); 
— Helsingin yleiskaavaehdotus 1970 (16.5. 
266 §); 
— Oy Liikenne Ab:n Heikinlaakson liiken-
nettä koskeva kirjelmä sekä eräiden Jako-
mäessä toimivien yhdistysten ym. Jakomäen 
liikennettä koskevat valitukset (22.8. 393, 
394 §); 
— Helsingin kaupungin ja Suomenlinnako-
mitean 1969 teettämä Suomenlinnan liiken-
teen tutkimus (31.10. 540 §); 
— palolautakunnan ehdotus ensiapu- sai-
raankuljetusten tehostamisesta (14.11. 569 §); 
— liikennelaitoksen toimitusjohtajan viran 
täyttäminen (14.11. 582 §). 
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