11. L i i k e n n e l a i t o k s e n

lautakunta

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym.
Liikennelaitoksen lautakunnan puh.johtajana toimi v.
1974 dipl.ins. Carl-Gustaf Londen, varapuh.johtajana
tied.pääll. Eino Leino ja jäseninä tied.siht. Kari Lehtinen, os.pääll. A i m o Halonen, pääluottamusmies Tuomo Yrölä, linja-autonkulj. Viljo Nieminen, varastonhoit. Birger Käcklund, pankinjoht. Raimo Larjola ja
kenttäpääll. Heikki Pakarinen. Khn edustajana oli apul.
kaup.joht. Gunnar Smeds ja sihteerinä asiamies Reijo
Isotalo.
Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 31 kertaa ja
pöytäkirjan pykäläluku oli 933.

— joukkoliikennekokeiluun liittyvien järjestelyjen jatkaminen (1 7.12.875 §)
— julkisen liikenteen huomioon ottaminen liikennevaloissa (5.2.89 §)
— piirustukset: Vartiokylän varikon (Varha II.-n) linjaautojen säilytyshallin pääpiirustusten hyväksyminen
(5.11.747 §)
— yhteistoimintasopimukset:
Helsinki-Maaseutu-Liikenne Oy :n ja Suomen Turistiauto Oy :n kaupungin ulkopuolelle ulottuvien linja-autolinjojen liittäminen
kaupungin alueella yhteistariffiin (18.6.485 §), VR:n
ja kaupungin välinen yhteistoimintasopimus (13.8.
535 §) sekä kaupungin ja kaupungin alueella toimivien
yksit, liikenteenharjoittajien yhteistoimintasopimuksen 8 ja 9 §:ien muuttaminen (9.4.280 §).

Päätökset
Lausunnot
Lautakunnan tärkeimmistä päätöksistä mainittakoon
m m . seuraavat:
— hankinnat: ehdollinen päätös kolmen kotimaisen
johdinauton p r o t o t y y p i n tilaamisesta (18.6.491 §)
— liikemerkin vahvistaminen ja osallistuminen metroradan rakentamiseen (5.11.732 §, 748 §)
— taloussuunnitelmat: keskipitkän tähtäyksen (KTS)
v. 1976—80 hyväksyminen ja pitkän tähtäyksen (PTS)
v. 1 9 7 6 - 8 5 tarkistaminen (7.5.341 §, 10.9.610 §)
— virkapuku: solmioitten ja paitojen värin vahvistaminen (17.12.874 §).

Esitykset
Khlle tehdyt esitykset koskivat mm. seuraavia asioita:
— hinta- ja tariffitarkastukset: koululaisille, invalideille ja eläkeläisille myönnettävien alennuslippujen hintojen sekä tariffin tarkistaminen talousarviovuodeksi
1975 (11.6.465,466 §)
— johdinautoliikenne- ja muut hankinnat: ennakkotilausoikeuden myöntäminen johdinautojen j a t k o - j a 12
nivelraitiovaunun lisähankinnan suorittamiseen (18.6.
4 9 2 §, 25.6.513 §), johdinautoliikenteen lopettaminen
toistaiseksi (23.4.309 §)
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Kaupunginhallitukselle annetut lausunnot koskivat
mm. seuraavia asioita:
— Espoo-Kivenlahti-Soukka radan sekä Etelä-Espoon
sähköradan esiselvitykset (10.9.623 §)
— Helsinki-Maaseutu-Liikenne Oy:n ja Suomen Turistiauto Oy:n selvityksen antaminen liittämisestä liikennelaitokseen (4.6.419 §), kirjelmä takuutulon korottamiseksi ja korvausperusteiden muuttamiseksi linjakohtaisiksi (9.4.279 §)
— Itäkeskuksen yleiskaava (5.3.163 §)
— joukkoliikenne: kantakaupungin vaihtoehtojen vertailuselvitys, Kajo-projekti (5.11.735 §), kuorma- ja
pakettiautojen ajon vastustaminen joukkoliikenteelle
varatuilla kaistoilla sekä Pitkälläsilialla ruuhka-aikoina
joulukuussa 1975 (21.11.818 §), pääkaupunkiseudun
yhteistyövaltuuskunnan suositus linjojen yhtenäisestä
numerointijärjestelmästä (19.3.204 §)
— Kamppi: kantakaupungin julkisen liikenteen parantaminen linja-autoliikenteen osalta, metroaseman pääpiirustusten hyväksyminen ja länsipuolisen varajuna- ja
käänteistöraiteiston tarkistetut suunnitelmat (5.3.
172 § , 4 . 6 . 4 0 5 §, 18.6.490 §)
— kantakaupungin
osayleiskaavaehdotus
(17.12.
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872 §)
— pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan työvaliokunnan
joukkoliikennekokeilun
ohjelmaesitystä ja raideliikenteen perusverkkoa koskeva kirje
(21.5.384 §, 10.9.662 §)
— Suomenlinnan käyttösuunnitelman neuvottelukunnan kirje liikenneyhteyksien suunnittelusta (19.2.
130 §), Suomenlinnan Liikenne Oy:n anomus lauttaliikenteen kertalippujen hintojen irrottamiseksi yh-

teistariffista ja kaupungin sille myöntämän korvauksen
korottamisesta (2.4.254 §, 255 §)
— työaikojen
porrastus komitean mietintö
(24.9.
643 §)
— yhteistyösopimus: selvityksen antaminen kaupungin ja kaupungin alueella toimivien linja-autoliikenteenharjoittajien yhteistyösopimuksen muuttamisesta
hankintapohjaiseksi (8.10.674 §) ja yksityisten liikenteenharjoittajien takuutulon korottaminen (9.4.278 §).
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