
13. L i i k e n n e l a i t o k s e n l a u t a k u n t a 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Lautakun-
nan puh.johtajana toimi v. 1973 dipl.ins. Carl-Gustaf 
Londen ja varapuh.joht. tied.pääll. Eino Leino, sekä 
jäseninä olivat tied.siht. Kari Lehtinen, os.pääll. A imo 
Halonen, pääluottamusmies Tuomo Yrölä, linja-auton-
kulj. V i l jo Nieminen, varastonhoit. Birger Käcklund, 
pankinjoht. Raimo Larjola, kenttäpääll. Heikki Pakari-
nen. Kaupunginhallitusta edusti apul. kaup.joht. Gun-
nar Smeds, ja sihteerinä toimi asiamies Reijo Isotalo. 

Lautakunnalla oli kertomusvuonna 28 kokousta ja 
pöytäkir jan pykäläluku oli 759. 

Päätökset. Lautakunta teki kertomusvuonna mm. seu-
raavia asioita koskevia päätöksiä: 
— hankinnat: linja-auton alustojen, korien ja vaihto-

osien tilaaminen: (23.1. 51 §, 21.6. 423 §, 2.10. 
555 §), 200 nestenostimen (6.3. 143 §) työmaa-
nosturin (19.6. 393 §),sekä 100 radiopuhelin ja 
kaiutinlaitteen hankkiminen (16.10. 588 §), 12 
12 000 000 litran dieselöljyerän (13.11. 643 §) se-
kä 500 tonnia käsittävän raitiotiekiskon määrän 
ostaminen (27.12. 736 §) 

— kausi- ja vapaaliput: liikennelaitoksen palvelusai-
kaan perustuvien vapaalippujen myöntämisperus-
teiden muuttaminen (19.6. 382 §) 

— linja-auto- ja raitiolinjat, l i ikennöiminen: Kannel-
mäki-Kaarela-alueen linjaverkon muutosten toteut-
taminen v. 1973 aikana (20.2. 111 §), raitiolinjan 
n:o 4 yöliikenteen siirtäminen Katajanokalle (5.6. 
363 §) 

— vakuutukset: raitioliikenteen vastuuvakuutuksen 
uusiminen (20.3. 168 §). 

Esitykset. Lautakunta teki kertomusvuonna kaupun-
ginhallitukselle mm. seuraavia asioita koskevat esityk-
set: 
— hankinnat: Helsinki-Maaseutu-Liikenne Oy:n ja 

Suomenlinnan Liikenne Oy.n osake-enemmistön 
ostaminen (31.5. 351 §, 13.11. 650 §), v. 1974 ja 
-75 talousarviomäärärahoilla hankittavan 94:n täy-
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dellisen linja-auton ja vaihto-osien tilaaminen v. 
1973 aikana (6.3. 135 §) 

— johtosäännön muuttaminen (11.12. 705 §) 
— joukkoli ikenteen pitkän tähtäyksen rahoitussuun-

nitelma vv. 1974-1983 (20.8. 449 §) 
— kausi- ja vapaaliput: alennus- ja vapaalippuja koske-

vat määräykset (2.10. 559 §), invalidien vapaaker-
talippujen korvaaminen vuosivapaalipuilla (2.10. 
560 §), liikennelaitoksen ja VR:n yhteiskuukausi-
lippu (6.2. 81 §), virastoille ja laitoksille myönnet-
tävien lippujen hintojen tarkistaminen (3.4. 187 §) 

— korjaamot ja varikot: Vart iokylän varikko l l :n säi-
lytyshallin luonnospiirustusten hyväksyminen 
(13.11. 642 §) 

— liikenneluvat: linjojen 96V ja 94S lupien anominen 
liikennelaitoksen ja Oy Liikenne Ab:n nimiin 
(15.5. 289, 290 §) 

— liikenneterminaaleissa sallittavan kaupan ym. ansio-
toiminnan harjoittamien (20.8. 461 §) 

— linja-auto- ja raitiolinjat, l i ikennöiminen: linjan n:o 
34 liikennöimisajan laajentaminen (6.3. 142 §), lin-
jan n:o 38 reitin jatkaminen Kannelmäkeen (17.4. 
227 §), linjan n:o 55 li ikennöiminen Hietaniemeen 
joka päivä kesällä 1973 (2.5. 261 §), linjan n:o 93 
reitin muuttaminen Kulosaaressa (30.10. 607 §), 
ruuhka-ajan linjan n:o 55A reitin jatkaminen Kam-
pintori l ta Marian sairaalan luo (11.12. 708 §), uu-
den linjan n:o 94N perustaminen (20.3. 170 §), yh-
teistoimintasopimuksen irtisanominen eräiden kau-
pungin alueella liikennöivien yksit, linja-autoliiken-
teenharjoittajien linjojen osalta (11.12. 702 §) 

— palkat ja palkkiot: raitiovaununkuljettajien rahas-
tuskorvaus (21.6. 418 §) 

— Pihlajasaaren liikennemaksujen korottaminen (2.5. 
262 §) 

— raitiovaunua esittävän postimerkin aikaansaaminen 
(18.9. 529 §) 

— tar i f f i t : liikennelaitoksen uuden tar i f f in mukaisen 
vuosilipun hinta v. 1973 (6.3. 140 §) ja tariffiesitys 
talousarviovuodeksi 1974 (2.10. 558 §) 

— vesibussiliikenne Eteläsatama-Santahamina (15.5. 
291 §). 



13. Liikennelaitoksen lautakunta 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle antamissaan lau-
sunnoissa lautakunta puolsi mm. 
Aleksanterinkadun liikenteen uudelleen järjestelyä 
(13.11. 640 §) 

metrotoimikunnan esityksiä, jotka koskivat seuraavia 
asioita: 
— metroasemat: Hakaniemen ja Sörnäisten asemien 

luonnossuunnitelmat ja Kampin aseman I vaiheen 
luonnospiirustukset (2.5. 254 ,255§ , 16.10. 580§) , 
Kulosaaren ja Siil it ien asemien pääpiirustukset sekä 
Hiihtäjäntien aseman pääpiirustukset ja asemaym-
päristön liikennejärjestelysuunnitelmat (27.11.662-
664 §) 

— metron varikon koetusraiteen linjauksen korkeus-
aseman ja betonitunnelin yleispiirustukset (16.10. 
576 §) 

— metrotunneliosuuden Siltavuori-Kamppi linjauksen 
ja korkeusaseman sekä 

— Siltasalmen puhall inkuilun suunnitelmat (3.4. 
189 §) 

kaupunkisuunnittelulautakunta Helsingin liikennetur-* 
vallisuuspoliittista ohjelmaa koskevaa esityksiä (20.8. 
448 §) 
Laajasalon asukastoimikunnan ehdotusta linja-autoka-
dun aikaansaamiseksi llomäentien ja Marunakujan vä-
lille (30.10. 612 §) 
Yleisten töiden lautakunnan Pohjois-Haagan ja Kannel-
mäen asemien pääpiirustuksia koskevia eistyksiä 
(30.10. 613, 614 §). 

Muista lautakunnan kaupunginhallitukselle antamista 
lausunnoista mainittakoon lisäksi seuraavia asioita kos-
kevat: 
— alkoholimainonnan kieltämistä kaupungin omista-

misen ja vuokralle antamisen mainostiloissa koske-
va valtuustoaloite (20.8. 460 §) 

— Isosaaritoimikunnan Isosaaren liikenneoloja käsit-
televän kirjelmän liikennelaitosta koskeva osa 
(20.8.451 §) 

— Johdinautojen hankintaa koskeva Suomen Työn 

Liiton kirjelmä (17.4. 217 §) 
— joukkoli ikenne: ehdotus joukkoli ikenteen tarkas-

tusmaksua koskevaksi laiksi siihen l i i t tyvine mietin-
töineen (2.5. 256 §), pääkaupunkiseudun yhteis-
työtoimikunnan esitys joukkoli ikennekokeilusta 
pääkaupunkiseudulla (20.8. 454 §) sekä Etelä- ja 
Pohjois-Haagan joukkoliikennepalveluja koskeva 
valtuustoaloite (27.11. 671 §) 

— julkisen liikenteen yhteistoimintasopimuksen tar-
kistustoimikunnan mietintö (23.1. 49 §) 

— kaupunkiseudun kulkutapatutkimuksen suoritta-
mista koskeva kaupunkisuunnittelulautakunnan 
esitys (20.8. 455 §) 

— liikennejärjestelyt: Helsinginkadun ja Viipurinka-
dun (välillä Savonkatu-Porvoonakatu) liikennejär-
jestelyt (15.5. 286 §, 22.5. 323 §), Etelärannan, 
Unioninkadun ja Laivasillankadun liikennejärjeste-
lyjä koskeva kaup.suunnittelulkn ehdotus (2.10. 
563 §) 

— linja-autohankintoja v.lle 1975 koskeva valtuusto-
aloite (18.9. 533 §) 

— metron ulkoalueen sähkönsyöttöasemien (Kalasa-
tama, Kulosaari, Siilitie) pääpiirustukset (22.5. 
326 §) sekä metrolinjan jatkaminen Puotinharjus-
ta Vesalaan (30.5. 338 §) 

— raitiotiet: raitiolinjojen n:o 6 ja 10 jatkamisesta 
(5.6. 359 §), raitioratatöiden aiheuttamaa melua 
koskeva valitus (11.12. 703 §) sekä raitiovaunu-
säännön muutosta koskeva poliisilaitoksen liik. 
tston antama lausunto (17.4. 216 §) 

— työaikojen porrastuskomitean esitys liukuvan työ-
ajan kokeilusta liikennelaitokselle (19.6. 394 §) 

— työturvallisuus: Hels.kaup.työturvallisuustoimikun-
nan esitys kaup. henkilökunnan korvausvastuun ra-
joittamisesta heidän työtehtävissään aiheuttamista 
vahingoista (16.10. 579 §) 

— yksityisten (7) li ikenteenharjoittajan anomukset 
yhteistoimintasopimuksessa mainittua ajettua linja-
kilometriä kohti sovitun tulon tarkistamisesta 
(13.2. 105 §). 
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