
23. Metrotoimisto 

Yleistä 

Asiantuntijaelimet. Metrotoimikunnan 
apuna toimi v:n 1973 aikana neljä toimikun-
nan asettamaa asiantuntijajaostoa Joiden pu-
heenjohtajat ja esittelijät olivat metrotoimis-
tosta. 

Kone- ja sähköasiain jaosto käsitteli metro-
vaunusarjan teknillisen erittelyluonnoksen 
kehittämistä. Jaosto kokoontui seitsemän 
kertaa. 

Liikenneasiainjaosto, rakennusteknillisten 
asiain jaosto ja yleisten asiain jaosto eivät 
kokoontuneet kertomusvuoden aikana. 

Metrotoimisto keskittyi kertomusvuonna 
Kampin—Puotinharjun metron rakennustöi-
den suorittamiseen sekä siihen liittyvään 
koordinointi- ja valvontatyöhön ja jatkoi 
yleis-ja yksityiskohtaista suunnittelua. Näitä 
töitä hoidettiin toimikunnan v. 1969 toimis-
tolle vahvistaman tehtävämäärittelyn puit-
teissa. 

Toimiston diaariin merkittiin kertomus-
vuonna 2 391 asiaa, joista saapuneita kir-
jeitä oli 1 694 sekä lähetettyjä 697. 

Henkilökunta 

Metrotoimiston toimitusjohtajana toimi 
kertomusvuoden aikana dipl.ins. Unto Val-
tanen. Henkilökuntaan kuului vuoden alkaes-
sa 102 henkilöä ja vuoden päättyessä 100 
henkilöä, jotka jakautuivat eri osastoille seu-
raavasti: esikuntaelimissä 7, hallinnollisella 

osastolla 28, suunnitteluosastolla 25, kone-ja 
sähköosastolla 11 ja rakennusosastolla 29. 

Koulutus. Kertomusvuonna pyrittiin edel-
leen käyttämään mahdollisuuksien mukaan 
hyväksi eritasoisia koulutustilaisuuksia. Niin-
pä kaikkiaan 35 toimihenkilöä osallistui joko 
kaupungin omiin, henkilöasiainkeskuksen 
järjestämiin tai ulkopuolisten järjestämiin eri-
laisiin koulutustilaisuuksiin. Lisäksi metro-
toimisto järjesti sisäisen koulutustilaisuuden 
Lahden Messilässä 22 toimihenkilölle. 

Virkamatkat. Kertomusvuonna tehtiin 
virkamatkoja seuraavasti: 
— metrotoimikunnan puh.joht. Veikko Jär-

vinen ja toimitusjoht. Unto Valtanen sekä 
kaksi dipl.insinööriä osallistuivat neuvot-
teluihin Saksan Liittotasavallassa 

— metrotoimikunnan jäsen Juho Mehto ja 
toimitusjoht. Unto Valtanen osallistuivat 
kansainvälisen julkisen liikenteen liiton 
40. kongressiin Haagissa 

— kaksi dipl.insinööriä tutustui Diisseldor-
fissa, Miinchenissä, Neuhausenissa ja Ba-
selissa kansainvälisen rautatiekaluston 
näyttelyyn ja metron käyttöön soveltu-
viin uusimpiin telirakenneratkaisuihin 

— metrotoimikunnan jäsenet Poukka, Kal-
liala, Melin ja Mehto sekä toimitusjoht. 
Valtanen ja dipl.ins. Olli Laine tutustui-
vat metrolaitoksiin Pariisissa ja Miinche-
nissä 

— dipl.ins. ja tutkija matkustivat Pääkau-
punkiseudun yhteistyötoimikunnan v. 
1973 kevätneuvottelupäiville Puolaan 

— viisi henkilöä osallistui erilaisiin koulu-
tus· ym. tilaisuuksiin Tukholmassa. 
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Suunnittelu 

Keskustan asemat 

Kampin metroaseman luonnospiirustusten 
tarkistamistyön valmistuttua heinäkuussa, 
ne esitettiin kaupunginvaltuuston hyväksyt-
täväksi. Työn yhteydessä jouduttiin asema-
alueella suorittamaan lisätutkimuksia kallio-
perätietojen täsmentämiseksi. Vuoden lop-
pupuolella käynnistettiin aseman pääpiirus-
tus-ja urakkavaiheita koskeva jatkosuunnit-
telu. 

Kaivokadun metroaseman luonnossuunnit-
telua jatkettiin kertomusvuonna tekemällä 
vuoden alkupuolella eri vaihtoehtoihin koh-
distuvia lisäselvityksiä ja suorittamalla vaih-
toehtojen vertailua. Luonnossuunnitelmat 
valmistuivat syyskuussa ja loppuvuoden ai-
kana käytiin neuvotteluja aseman lähikiin-
teistöjen kanssa metron liikennetilojen liittä-
misestä eräisiin yksityisten omistamiin kiin-
teistöihin. 

Kluuvin metroaseman luonnossuunnittelua 
jatkettiin. Suunnitelmien valmistuttua elo-
kuussa aloitettiin kiinteistöneuvottelut, jotka 
jatkuivat v:n 1974 puolelle. 

Kallion asemat 

Hakaniemen ja Sörnäisten metroasemien 
luonnospiirustusten pääasiassa hissejä ja lii-
ketiloja koskeva tarkistustyö saatiin valmiiksi 
vuoden alussa. Tarkistustyön yhteydessä mo-
lempien asemien luonnospiirustukset kehi-
tettiin pääpiirustusastetta vastaavaan vaihee-
seen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemien 
luonnospiirustukset ja kaupunginhallitus 
pääpiirustukset sekä liikennejärjestely- ja 
johtosiirtosuunnitelmat kesäkuussa. Loppu-
vuoden aikana valmistui osa asemien urakka-
asiakirjoista. Urakkavaiheen suunnittelu jat-
kui molempien asemien osalta seuraavaan 
vuoteen. 

Kertomusvuoden aikana suoritettiin myös 

Hakaniemen metroaseman rakentamiseen liit-
tyviä ennakkotöitä. Kallion sosiaalivirasto-
talon tontille valmistui kesällä viemärivesi-
pumppaamo siihen liittyvine viemärijärjeste-
lyineen. Samalla suoritettiin Hakaniemen to-
rin alueella tarvittavia johtojen uudelleen-
järjestelyjä sekä muutettiin torialueen linja-
autopysäkkien järjestely. Metroaseman poh-
joispäässä suoritettiin osa tarvittavista johto-
siirtotöistä ja aloitettiin työnaikaisena il-
manvaihtokuiluna toimivan hissikuilun ra-
kentaminen. 

Ulkoalueen asemat 

Kertomusvuoden touko—kesäkuussa val-
mistuivat asemien pääpiirustukset ja asema-
ympäristöjen työnaikaiset johtosiirto- ja lii-
kennejärjestelysuunnitelmat. Marraskuussa 
aloitettiin asemien suunnittelun työpiirustus-
vaihe. 

Puotinharjun aseman esiluonnossuunnitel-
ma laadittiin kertomusvuoden aikana. 

Varikko 

Kaupunginhallituksen hyväksyttyä kesällä 
tammikuussa valmistuneen varikon yleis-
suunnitelman, sen perusteella aloitettiin va-
rikkoalueen asemakaavan laatiminen. Vuo-
den loppupuolella käynnistettiin varikon toi-
minta- ja luonnossuunnittelu. Myös varikon 
koetusraiteen suunnittelutyö suoritettiin ker-
tomusvuoden aikana. 

Automaattinen 
junaohjaus järjestelmä 

Junaohjausjärjestelmää koskevan sopi-
muksen osalta alkoivat automaattijärjestel-
män asennukset maaliskuun lopulla, mutta 
STTK:n lakon takia järjestelmän valmistu-
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minen siirtyi. Joulun jälkeen laitteisto oli 
käyttökelpoisena koe- ja esittelyajossa. 

Liikenteenohjauksen periaatteita, laitteis-
toja ja käyttöorganisaatiota koskeva selvitys 
saatiin valmiiksi 1.5. mennessä. 

Liikkuva kalusto 

Kertomusvuoden aikana suoritettiin vau-
nusarjan teknillisen erittelyn kehittämistyötä 
yhteistoiminnassa kotimaisen teollisuuden, 
hampurilaisen G W : n ja englantilaisen Lon-
don transportin kanssa. Samoin valmistettiin 
vuoden loppuun mennessä vaunun muotoilu-
ohjelma. 

Koeradalla vietiin läpi useita kehittelyyn 
liittyviä mittaus-ja tutkimuskoesarjoja, joista 
mainittakoon 
— vaunun kulkuominaisuuksien mittaukset, 

joissa tukittiin vaunun vaaka- ja pysty-
kiihtyvyyksiä eri nopeuksilla sekä suo-
ralla että kaarteessa 

— luistonestolaitekokeet, joissa keinotekoi-
sesti aikaansaaduissa erilaisissa kitkaolo-
suhteissa tutkittiin koejunan luistonesto-
laitteita 

— automatiikkalaitteiden vastaanotto- ja 
mittausajot, jotka aloitettiin syksyllä ja 
joissa jouduttiin paneutumaan erityisesti 
tiedonsiirto- ja häiriökysymyksiin. 

Vuoden päättyessä koejunan kahdella vau-
nuparilla oli ajettu yhteensä 30 000 km. 

Koejunan vaunu Ml syttyi tuleen 26.1., 
jolloin vaunun kori tuhoutui täysin. Palon 
syytä tutkinut lautakunta katsoi, että palon 
syynä olivat tilapäisasennukset. 

Vaunusarjan teknillisen erittelyn kehittä-
mistyössä oli eräänä tärkeänä tavoitteena 
vaunun palokuorman pienentäminen. 

Väestönsuojaovet 

Tunneliasemien koneellisten väestönsuo-
jaovien mitoituksen vertailu suoritettiin ase-

mittain ja tulosten perusteella jaettiin asema-
suunnitteluryhmille kiertokirje suunnittelu-
ohjeista. 

Pu otinharju— Vesala rata-
osuuden yleissuunnittelu 

Rataosan yleissuunnitelma valmistui vuo-
den alkupuoliskolla. Kaupunginvaltuuston 
päätettyä radan jatkamisesta Vesalaan yleis-
suunnitelman mukaisesti (piirustus V4 201) 
suoritettiin vuoden loppupuolella rataosan 
täydennysselvityksien ja jatkosuunnittelun 
ohjelmointia. 

Sektorisuunnitelmat seuraa-
vaksi rakennettavaa metro-

osuutta varten 

Töölön metrolinjan ns. Helko-selvitys val-
mistui toukokuussa. Selvityksessä, josta pyy-
dettiin eräiden lautakuntien lausunnot, tar-
kasteltiin vaihtoehtoisia linjauksia ja asema-
paikkoja Kamppi—Huopalahti-osuudella. 

Vuoden alkupuolella valmistuneessa met-
ron länsisektorin esisuunnitelmassa selvitel-
tiin linjausvaihtoehtoja asemapaikkoineen 
Kampilta Lauttasaaren kautta Espoon kau-
pungin rajalle. Metrotoimikunta pyysi myös 
tästä sektoriselvityksestä useiden lautakun-
tien lausunnot. 

Kertomusvuoden alkupuoliskolla valmis-
tui metrotoimistossa em. suunnitelmien täy-
dennykseksi selvitys Otaniemen kytkemisestä 
Kamppi—Lauttasaari—Matinkylä-metroon. 
Tämä samoin kuin seuraavakin Kamppi— 
Pasila sektoriselvitys laadittiin Helko-toimis-
toa varten valmisteltaessa ehdotusta tieneu-
vottelukunnan suositukseksi metron seuraa-
vaksi jatko-osuudeksi. 

Kamppi—Hakaniemi—Pasila -osuutta kos-
keva esisuunnittelutyö saatiin päätökseen 
toukokuussa. Tutkimuksessa selviteltiin met-
ron eteläisen keskustalinjan ja koillissekto-
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rin, etenkin linjan Hakaniemi—Pasilalinjauk-
seen ja asemien sijaintiin vaikuttavia teki-
jöitä. 

Metroliikenteen 
toimintasuunnitelma 

Syksyllä käynnistettiin Kamppi—Puotin-
harju -osuuden liikenteellisen toimintasuun-
nitelman laatiminen. Työtä tehtiin yhteis-
työssä liikennelaitoksen, valtionrautateiden 
ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. 

Metroliikenteeseen liittyvän 
pintaliikennejärjestelmän 

suunnittelu 

Helsingin joukkoliikenteen suunnittelu pe-
rustuu pitkällä tähtäimellä raideliikenteen 
perusverkkoon 1971, mikä merkitsee oleel-
lisia muutoksia nykyiseen joukkoliikenne-
järjestelmään. Lähinnä metron eri rakennus-
vaiheiden vaikutuksen selvittämiseksi aloitet-
tiin syksyn aikana raideliikenteeseen tukeu-
tuvan pintaliikennejärjestelmän suunnittelu-
työ, jonka tärkeimpiä tavoitteita oli 
— laatia metron II rakentamisvaiheeseen 

liittyvä pintaliikenteen verkko sekä 
— pyrkiä löytämään periaatteet, joita erityi-

sesti kantakaupungin alueella olisi nou-
datettava metroon ja rautateihin tukeutu-
van joukkoliikennejärjestelmän kehittä-
misessä. 

Syksyn kuluessa tehtiin Puotinharjun ase-
man luonnossuunnittelun yhteydessä itäisten 
alueiden liityntäliikennesuunnitelmien tarkis-
tus ottaen huomioon po. alueitten kaavoi-
tuksessa ja liikenteen palvelutasolle asete-
tuissa tavoitteissa tapahtuneet muutokset. 
Samoin tarkistettiin julkisen liikenteen käyt-
tökustannusten kehityksen vaikutus aiempiin 
suunnitelmiin. Erityisesti pyrittiin selvittä-
mään terminaalijärjestelyt Puotinharjussa. 

Ympäristön suunnittelun 
koordinointi 

Kertomusvuoden lopulla valmisteltiin ase-
masuunnitteluun liittyvää metroasemien si-
sustussuunnittelun jatkamista pintamateriaa-
lien testaustulosten perusteella. 

M etrosuunnittelun käsikirja 

Kertomusvuonna käynnistettiin suunnit-
te lukäsikirjan laatimistyö. Ensimmäinen vai-
he käsitti käsikirjan sisällön pääluokituksen 
ja muodon suunnittelun sekä tietokortin 
graafisen asun suunnittelun. 

Opastus- ja i n f ormaatio-
järjestelmän suunnittelu 

Opastus- ja informaatiojärjestelmän luon-
nossuunnitelmien esittelemiseksi ja jatko-
suunnittelun käynnistämiseksi koottiin ker-
tomusvuonna järjestelmän keskeiset periaat-
teet yhteenvedoksi esittelymateriaaleihin sekä 
laadittiin jatkosuunnittelun alustava ohjelma. 

Korroosiosuojaus 
metrorakentamisessa 

Ensimmäisen työvaiheen suunnittelura-
portti valmistui kertomusvuoden syyskuussa. 

Sähkösuunnittelun 
koordinointi 

Kertomusvuoden aikana edistyivät useim-
pien metroasemien suunnittelutyöt pääpii-
rustusasteelle, jolloin suoritettiin sähkösuun-
nitelmien tarkistamista ja yhteensovittamista. 

Väestönsuojia koskevien määräysten 
muuttuminen aiheutti huomattavan sähkö-
suunnitteluperusteiden tarkistamistyön. 
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Tasonvaihtolaitteet 

Vuoden aikana selviteltiin liukuportaiden 
ja hissien sijoitusta ja tilanvarausta käyttäen 
valmistajilta esittelyissä saatuja tietoja. 

Asemasuunnitteluryhmien ja tason vaihto-
laiteasiantuntijoiden kesken pidettiin yhteis-
neuvotteluja Joissa käsiteltiin laitteiden sijoi-
tusta ja paikalleen siirtoa. Ryhmille jaettiin 
koneellisten tasonvaihtolaitteiden suunnitte-
luohje, josta ilmenevät asemittain tasonvaih-
tolaitteiden lukumäärä, ominaisuudet ja ti-
lanvaraukset. 

Koneellisiin tasonvaihtolaitteisiin liittyviä 
kysymyksiä käsittelemään asetettiin syksyllä 
työryhmäjonka jäseniksi tuli metrotoimiston 
jäseniä ja ulkopuolisia asiantuntijoita. 

L VI - s uu n n i 11 e l un 
koordinointi 

Kertomusvuoden aikana varmennettiin, 
että eri LVI-suunnitteluryhmät käyttävät sa-
moja periaateratkaisuja ja sovellutuksia suun-
nittelukohteissaan. 

Ratanorm ien uusiminen 

Kertomusvuonna suoritettiin ratanormien 
laatimista ja uusimista metrotoimiston sisäi-
senä työnä. Muutoksia ja tarkistuksia tehtiin 
entiseen säännöstöön kauttaaltaan. 

Vuoden aikana laaditut »metron koeradan 
ratarakenteita koskevat kunnossapito-
ohjeet» hyväksyttiin otettavaksi käyttöön 
syksyllä. 

Sadevesi- ja viemäröinti -
suunnitelmat 

Hiihtäjäntien aseman ja sen ympäristön 
sadevesi-ja viemäröintisuunnitelman urakka-
asiakirjat valmistuivat syyskuussa ja ura-
kointi aloitettiin marraskuun alussa. 

Maaperä- ja pohjavesi-
tutkimukset 

Vuoden aikana suoritettiin täydentäviä 
tutkimuksia Kampin, Kaivokadun, Sörnäis-
ten, Hiihtäjäntien ja Puotinharjun tulevien 
metroasemien kohdalla. Lisäksi loppuvuo-
desta aloitettiin tutkimukset linjoilla Lautta-
saari—Otaniemi ja Munkkiniemi—Otaniemi 
suorittamalla sekä kairauksia että seismisiä 
luotauksia vesialueilla. 

Myös Kamppi—Puotinharju tunneliosuut-
ta koskeva pohjaveden havaintoverkosto saa-
tiin valmiiksi ja havaintotyö saatiin käyntiin 
koko laajuudessaan. Pohjaveden havainto-
järjestelmästä hankittiin mm. Vesihallituksen 
ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen lau-
sunnot. 

Rakentaminen 

Rakennuskustannukset 

Rakennuskustannukset nousivat kerto-
musvuoden aikana n. viidenneksellä. Kun 
metron rakentaminen tapahtui kuitenkin mil-
tei kokonaan kiinteähintaisin urakoin, ei 
kustannusten nousu ehtinyt vielä vaikuttaa 
täydellä tehollaan metron rakentamiseen. 

Maanalaisten tilojen hankki-
minen kaupungin hallintaan 

Asemakaavan tultua muutetuksi tunneli-
osuudella Hakaniemi — Lapinlahdenkatu, 
ryhdyttiin kertomusvuonna asian vaatimiin 
toimenpiteisiin maanalaisten tilojen saami-
seksi kaupungin käyttöön myös tunneliosuu-
della Hakaniemi—Mannerheimintie. Valtio-
neuvoston lupaa pakkolunastukseen ei kui-
tenkaan tarvittu enää 25.5. tapahtuneen ra-
kennuslain 50 §:n muuttamisen jälkeen, vaan 
kaupunki saa asemakaava-alueella maan-
alaista raideliikennettä varten tarvittavat tilat 
haltuunsa samaa menettelytapaa noudattaen 
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kuin esim. katualueen, torin, katuaukion, 
virkistysalueen yms. 

Keskusta-alue 

Kampin työtunnelin rakennustyö päättyi 
kertomusvuoden syyskuussa, jolloin Elo vuo-
ri Oy aloitti urakkasopimuksen mukaisesti 
varsinaisen ratatunnelin louhintatyöt. 

Kallion alue 

Hakaniemen työtunnelista käsin jatkui met-
rotunnelin louhinta koko vuoden ajan ja 
Vesto Oy:n urakkaosuuteen kuuluneet rata-
tunnelit valmistuivat vuoden vaihteessa. Tun-
nelin perät olivat tällöin kasvitieteellisen 
puutarhan ja Karhupuiston kohdalla. Urak-
kaan kuulunut puhallin- ja hissikuilu jäivät 
vielä keskeneräisiksi. 

Myös Junatieltä päin metrotunnelin lou-
hintaa jatkettiin koko vuoden ajan, ja tunne-
lia saatiin louhituksi n. 3.8 km. 

Ulkoalue 

Sillanrakennustyöt keskeytyivät n. kuukau-
den ajaksi kertomusvuoden touko—kesä-
kuussa STTK :n lakon ja rakennuslakkojen 
sekä talonrakennusalan työsulun takia. 

Kulosaaren itäosan rata valmistui ja työt 
jatkuivat Junatien ja Kulosaaren metrosil-
loilla sekä Kulosaaren länsiosan kohdalla ja 
Naurissalmen silloilla koko kertomusvuo-
den ajan. Uusina töinä aloitettiin Kippar-
lahden metrosillan ja Hiihtäjäntien sadevesi-
tunnelin rakentaminen vuoden loppupuo-
lella. 

Rataosalla Junatie—Koerata oli vuoden 
vaihteessa rakennustyö aloittamatta vain 
Hiihtäjäntien aseman kohdalla. 

Tiedotustoiminta 

Kertomusvuoden aikana tapahtunut tie-
dottaminen voidaan jakaa seuraaviin pää-
ryhmiin : 
— metrotoimikunnan tekemien päätösten ja 

lausuntojen informointi lehdistölle, yleis-
radiolle ja osittain myös suoraan kau-
punkilaisille näyttelyn avulla 

— tiedottaminen metroprojektin, ts. raken-
nustöiden ja suunnittelun edistymisestä 
lehdistötiedottein ja tiedotustilaisuuk-
sissa. 

Tiedottamisen välittöminä kohteina olivat 
julkinen sana, luottamusmieskunta, metro-
projektin kanssa tekemisiin joutuvat virka-
miehet sekä metrosta kiinnostuneet erilaiset 
intressiryhmät. 

Kertomusvuonna tiedotettiin erikoisesti 
keskustan asemaratkaisuista sekä tunnelien 
louhintatöiden edistymisestä. 

Metronäyttely uusittiin kertomusvuonna 
kaksi kertaa eli 29.2. ja 21.8. Näyttelyn avulla 
pyrittiin välittämään veronmaksajille tietoja 
kulloinkin ajankohtaisista asioista. 

»Tulevaa Helsinkiä»-näyttely oli yksin-
omaan metron omassa käytössä. Näyttelyyn 
tutustui kertomusvuonna kaikkiaan 15 183 
henkilöä. 

Talous 

Toimikunnan käytettävissä oli toiminta-
vuoden alkaessa 52 699 000 mk ja vuoden 
nettomenot olivat 39 888 000 mk. Määräraha 
hallintomenoihin oli 12 000 000 mk ja menot 
olivat 10 176 000 mk. 

Kamppi—Puotinharjun metro-osuuden 
suunnitteluun ja rakentamiseen käytettiin toi-
mintavuoden aikana 29 729 000 mk. Kes-
kusta-alueen menot olivat 5 261 000 mk, 
Kallion alueen menot 12 742 000 mk sekä 
ulkoalueen menot 10 207 000 mk. 
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