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Lauttasaaressa linja-autojen ajo-olosuhteiden parantamiseksi kiellettiin 
— Katajaharjun liittymän suunnassa keskustaan ajettavan rampin käyttö muulta ajoneuvoliiken-

teeltä 
— rajoitettiin läpiajoa Lauttasaarentiellä ruuhka-aikoina muilta ajoneuvoilta 
— varattiin linja-autokaistat Lauttasaaren sillalla, Porkkalankadulla, Itämeren kadulla ja Mecheli-

ninkadulla. 
Linja-autoille järjestettiin ajoyhteys Mechelininkadulta Pohjoista Rautatiekatua Runeberginkadulle. 

Uusia sadekatoksia pystytettiin noin 120. 

Rakennustoiminta ja -suunnitelmat 

Sadeka-
tokset 

Huomattavimmat rakennuskohteet olivat kertomusvuonna 
— ammattikoulun muutostöiden aloittaminen marraskuussa Ruhassa 
— Koskelan C-rakennuksen sosiaalitilojen muutostyöt sekä B-rakennuksen vesikaton peruskorjaus 

n. 2800 m 2 

— Eino Leinon kadulla valmistuneet vuoden alkupuoliskolla apulaisajomestarien, eri-
koisrahastajien ja löytötavaratoimiston tilat 

— Vallilan välipihan ovimuutostyö sekä siihen liittyvä pihan holvin peruskorjaus vesieristyksineen 
— Ruskeasuon ja Vartiokylän palavien nesteiden varastot. 

Rakennus-
kohteet 

Suunnittelukohteista mainittakoon mm. Ruskeasuon ammattikoulu ja Vartiokylän säilytyshalli. 

Tiedotus-, markkinointi- ja suhdetoiminta 

Suunnitte-
lukohteet 

Liikennelaitoksen toistaiseksi suurin PR- ja tiedotuskampanja laitoksen tunnetuksi tekemiseksi Tiedotus-
järjestettiin 6.—12.5. Silloin vietettiin liikennelaitoksen viikkoa Aleksilla. Viikon aikana jaettiin ja PR-kam-
tietoja mm. HKL:n toiminnasta ja kerrottiin liikennelaitoksen historiasta ja nykyisyydestä. Senaa- panja 
tintorilla oli opetusbussi ja HKL:n kalustonäyttely. Lisäksi liikennelaitoksen kuorot ja orkesterit 
esiintyivät viikon aikana eri yleisötilaisuuksissa. Viikko avajaiskulkueineen ja erilaisine ohjelmineen 
herätti suurta mielenkiintoa yleisön keskuudessa. 

Keväällä valmistui liikennelaitoksen lyhytelokuva »Päivä Helsingin liikenteessä», jota näytettiin elo-
kuvateatterissa alkufilminä ja esitettiin myös laitoksen vieraille, erilaisissa koulutustilaisuuksissa, 
kokouksissa ja kouluissa. 

Liikennelaitoksen fyysisen yhtiökuvan puitesuunnitelma saatiin lähes kokonaan valmiiksi. Laitok- Markki-
sen liikemerkin lautakunta hyväksyi 5.11. nointi 

Markkinointitoimisto perustettiin ja siihen yhdistettiin lipunmyynti- ja neuvontatoiminta 1.1. 

Laadittiin useita uusia esitteitä: mm. kertalipun myyntilaite-, pysäkkikilpi- ja vesiliikenne-esite sekä 
»Uudistuva liikennelaitos palveluksessanne» esite. 

Matkailijoiden opastamiseksi neuvonta-auto oli kesällä Kauppatorilla, Rautatientorilla ja leirintä-
alueilla. Raitiolinjalla 3T oli kesäaikana nelikielinen pysäkki-ja nähtävyyskuulutus. 

Matkustajille tärkeistä asioista ilmoitettiin sanomalehdissä, joissa olleisiin, aihetta antaneisiin kyse-
lyihin myös vastattiin vakiintuneen käytännön mukaisesti. Lisäksi avustettiin muita joukkotiedo-
tusvälineitä laitosta koskevan uutis- ja kuvamateriaalin hankinnassa. Tiedotustilaisuuksia järjestet-
tiin kolme. 

Matkusta-
jien neu-

vonta ym. 

Matkustajapalvelun parantamiseksi äänitettiin yhteensä 29 tiedotetta liikenneohjauskeskuksen ja 
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Sisäinen 
tiedotus-
toiminta 

puhelinneuvonnan käyttöön. 

Sisäisen tiedotustoimikunnan toimintaohjeiden tultua kaupunginhallituksessa hyväksytyiksi, ryhtyi 
neuvottelukunta hoitamaan näitä tehtäviä 1.11. lähtien. 

Henkilöstö- ja tiedotuslehtiä ilmestyi yhteensä 63 numeroa. 

Harraste-
yms. toi-
minta 
Vierailijat 

Henkilökunnan harrastetoimintaa tuettiin avustusmäärärahoja jakamalla sekä varaamalla harrasteti-
loja, ja vuoden aikana eläkkeelle siirtyneille järjestettiin perinteinen kahvitilaisuus. 

Laitokseen kävi tutustumassa ennätyksellinen määrä vieraita. Koti- ja ulkomaisia vierailuja tehtiin 
n. 30. 

Museo Museossa oli vuoden lopussa esineitä (työkaluja, konttorikoneita, kilpiä, matkalippuja ym.) vuodel-
ta 1888 lähtien n. 830 kpl. 

Valokuva-arkistossa oli n. 5 000 kuvaa, joista kuvasuurennoksia 93. Vallilan raitiovaunuhalleissa on 
10 museovaunua. Muissa halleissa on kuusi museovaunua. Vuoden aikana museoon kävi tutustu-
massa n. 1 000 vierailijaa. 

Terveydenhuolto- ja sosiaalitoiminta 

Terveyden- Henkilökunnan terveydenhuolto keskittyi vakiintuneeseen tapaan laitoksen poliklinikalle. Toimin-
to/ro ta jakaantui ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon, sairauksien yleislääkäri- ja työterveyshoitajata-

soiseen tutkimiseen ja hoitoon sekä terveyskasvatukseen ja -valistukseen. 

Poliklinikan toimesta suoritettiin kertomusvuonna terveystarkastuksia yhteensä 2 778. Sairauden 
toteamiseksi ja hoitamiseksi oli käyntejä lääkärin vastaanotolla 18 783 sekä terveyshoitajan vas-
taanotolla 9 357. Ensiapukoulutusta annettiin 204 henkilölle ja työterveysoppia ja ergonomiaa 
luennoitiin ammattikoululaisille sekä autonkuljettajakurssilaisille. 

Kunto- Kuntotoimikunta järjesti 11 kuntotempausta, joihin osallistui yhteensä 614 henkilöä. Henkilökun-
toiminta nan keskuudessa aloitettiin vapaaehtoisuuteen perustuvat fyysisen kunnon testaukset, joita suori-

tettiin ergometripyörällä. Kuntoiluun liittyvää informaatiota jaettiin kuntotempauksien yhteydessä 
sekä laitoksen henkilöstö- ja tiedotuslehtien välityksellä. Kuntoilun edistämiseksi jatkettiin väline-
hankintoja. Yhteistoimintaa oli mm. urheilu-ja ulkoiluviraston, sydäntautiyhdistyksen ja laitoksen 
urheiluseuran kanssa. 

Sosiaali- Sosiaalitoiminnan painopiste oli asiakaspalvelussa yhteistyössä poliklinikan kanssa. Runsaalla kol-
toiminta manneksella kävijöistä oli asuntovaikeuksia tai niistä välillisesti aiheutuvia ongelmia perhe-elämän 

alueella. Asuntoasioissa oltiin yhteydessä mm. kaupungin asunnonjakotoimikuntaan lähinnä anta-
malla kirjallisia lausuntoja hakijoiden asuntotilanteesta. 

Muita vastaantotolla käyntien syitä olivat mm. mielenterveyteen liittyvät ongelmat, työvuoro- ja 
työaikakysymykset, uudelleensijoituskysymykset ja erilaiset työyhteisöön liittyvät sopeutumisvai-
keudet. 

Koulutustoiminta 

Henkilöstökoulutusta annettiin liikennelaitoksen oman, henkilöasiainkeskuksen ja yksityisten kou-
lutuselinten toimesta seuraavasti: 
- liikennetoimiston 141 kurssia, joista oli 21 kuljettajakurssia, osanottajia 1 058 


