
13. M e t r o t o i m i k u n t a 

Toimikunnan kokoonpano ja kokoukset 

Metrotoimikunnan puh.johtajana to imi v. 1974 apul. 
kaup.joht. Veikko Järvinen, varapuh.johtajana päätoi-
mi t t . Pentti Poukka ja jäseninä yli-ins. Henrik Kalliala, 
isännöitsijä Juho Mehto, kauppat.lis. Ingvar Melin sekä 
sihteerinä lakimies Ant t i Toukola. 

Toimikunta kokoontui kertomusvuoden aikana 36 
kertaa ja pöytäkir jan pykäliä kertyi 438. 

Päätökset 

Toimikunnan tärkeimmät päätökset koskivat mm. seu-
raavia asioita: 
— i lmanvaihtokui lut: Kluuvin pohjoisen ja Kaivoka-
dun läntisen i lmanvaihtokuilun sijainnin, korkeusase-
man ja pääpiirustusten hyväksyminen sekä Karhupuis-
ton i lmanvaihtokuilun rakentaminen (4.7.222 §, 223 §, 
24.7.255 §) 
— koerata ja koetusraide: rataosan Junatie-koerata se-
kä varikon koetusraiteen päällysrakenteen rakentami-
nen (21.8.288 §), koetusraiteen mittaus- ja laadunval-
vontatöiden, rakentamistyön, asiantuntijavalvontatöi-
den sekä rakentamiseen l i i t tyvien johtojen ja kaapelien 
siirtotöiden tilaaminen (5.6.201 § ,4 .7 .227 -229 §) 
— liikenneohjausjärjestelmän jatkosuunnittelu- ja to-
teutustyön tilaaminen (4.9.305 §) 

— li ikkuvan kaluston lopullista hankintaa edeltävän 
tarkistetun teknisen erit telyn mukaisen, ns. nokkaju-
nan tilaaminen (23.10.367 §) 
— metroa koskevat suunnittelusopimusten yleiset so-
pimusehdot (18.12.432 §) 
— metroasemat: Hiihtäjäntien rakentamiseen l i i t ty-
vien asemaseudun maanleikkaus-, louhinta-, johto-
siirto- ja li ikennejärjestelytöiden tilaaminen sekä Hiih-
täjäntien, Kulosaaren ja Siil it ien tarkistettujen pääpii-
rustusten hyväksyminen (4.7.231 §, 21.8.282 § , 2 8 3 
§), Kampin pääpiirustusten hyväksyminen (17.4.153 
§), Puotinharjun pääpiirustusvaiheen suunnittelutyön 
tilaaminen ja Puotinharjun, Kaivokadun ja Kluuvin 
luonnospiirustusten hyväksyminen (21.8.287 §, 16.1. 
24 §, 5.6.199 §, 4.7.224 §), Hakaniemen aseman ra-
kentaminen (8.10.343 §) 
— metro-osuuden Junatie—Koerata ja varikon koetus-
raiteen päällysrakenteen rakentaminen (21.8.288 §) 
sekä osuuden Lauttasaari—Otaniemi ja Munkkiniemi — 
Otaniemi esisuunnittelun laatiminen (120 000,-) (20.2. 
84 §) 
— opastus- ja informaatiojärjestelmän jatkosuunnitte-
lun pääperiaatteiden hyväksyminen sekä suunnittelun 
jatkosopimukset (18.9.318 §, 319 §) 
— ratatunneli t : Siltavuori—Mikonkatu, louhintatyötä 
koskevan urakkasopimuksen solmiminen (16.1.30 §) 
— ulkoalueen verhous- ja istutustöiden tilaaminen 
(4.7.230 §). 
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