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— ammattikoulun 9 kurssia, joista oli 8 kuljettaja- ja yksi tarkastajakurssi, osanottajia yht. 129 
— ATK- ja asiakaspalvelukoulutusta sai 63 henkilöä 
— teknillisen työnjohdon seminaareihin ja eri alojen opinto-ja neuvottelutilaisuuksiin osallistui 
, 195 henkilöä 

uusien linja-autojen valmistajat antoivat tyyppikoulutusta 51 teknillisen osaston ja liikenneosas-
ton henkilölle 

— henkilöasia in keskuksen koulutustilaisuuksiin osallistui 126 ja yksityisten koulutuselinten kou-
lutustilaisuuksiin 125 henkilöä.Lukuihin*sisältyi laitoksen työturva!!isuuskoulutus. 

Laitoksella kertyi kurssipäiviä kertomusvuonna kaikkiaan 13 642 (755 011) eli 1.8 % työpäivistä. 
Näihin lukuihin sisältyy peruskoulutukseen kuuluva kuljettajakoulutus, jonka osuus oli 5 210 
kurssipäivää. 

L i i k e n n e l a i t o k s e n a m m a t t i k o u l u 

Kertomusvuosi oli ammattikoulun toinen varsinainen toimintavuosi. Ensimmäiset oppilaat valmis-
tuivat 28.8. eri ammattialoille. Oppilaita oli vuoden lopussa 25. 

Myös linja-autonkuljettajakoulutus aloitettiin. Kursseja järjestettiin kahdeksan, joilta valmistui 
kaikkiaan 125 uutta linja-autonkuljettajaa liikennelaitoksen, Suomen Turistiauto Oy ai ja Helsin-
ki—Maaseutu-Liikenne Oyj» palvelukseen. Koulun toiminnasta laadittiin oma toimintakertomus. 

Turvallisuustoiminta 

Työturvallisuustoimi kunta piti vuoden aikana viisi varsinaista kokousta sekä yhden ylimääräisen Työtur-
kokouksen, jonka aiheena olivat vakavat raitiovaunujen yhteenajot. Toukokuussa toimikunta suo- vallisuus 
ritti tutustumis- ja opintomatkan Turun kaupungin laitoksiin sekä osallistui palvelualojen työsuoje-
luseminaariin. Työturvallisuuselimet suorittivat omien toimialueittensa tarkastusten lisäksi ristiin-
tarkastukset toisten elimien toimipaikoissa. Marraskuussa neuvoteltiin laitoksen ja valtion työsuoje-
lutarkastajien kesken liikennelaitoksen työturvallisuust¡lanteesta. 

Vuoden aikana sattui 562 työtapaturmaa, joista työmatkatapaturmien osuus oli n. 25 %. 

Virasto- ja laitossuojeluhenkilöstön ensiapukoulutusta pidettiin jatkuvasti ajan tasalla. Eriasteisen Väestön-
ensiapukoulutuksen sai 87 henkilöä. Virasto- ja laitossuojelu n eriasteisiin perus- sekä jatkokurssei- suojelu 
hin osallistui 37 henkilöä. Yleisen väestönsuojelun koulutustilaisuuksissa oli harjoitusvälineenä lai-
toksen linja-auto sairaslinja-autoksi muutettuna. 

Linja-autoissa ja raitiovaunuissa sattui kaikkiaan yhdeksän tulipaloa. Liikennelaitoksen henkilökun- Palon-
ta osallistui kahdeksan kertaa yksityisten henkilöiden ajoneuvoissa syttyneiden tulipalojen sammut- torjunta 
tamiseen. Varikoilla ja korjaamoilla sattui kolme tulipaloa. Laitos sai marraskuussa uuden ja ajan-
mukaisen paloauton. Sillä oli 120 hälytystä. 

Tuotanto komitea 

Toimikausi oli komitean kaksivuotiskauden ensimmäinen. Kertomusvuonna pidettiin kymmenen 
kokousta. Tuotanto komitea tutustui Vakuutusyhtiöiden Yhteisvarasto Oy:öön, jossa esiteltiin yh-
tiön toimintaa, työmenetelmiä ja kokeita eri työkaluilla. Komitea kävi Turun kaupungin liikenne-
laitoksella sekä osallistui syksyllä kaupungin henkilöasiainkeskuksen järjestämiin kursseihin. Neu-
vottelukunnan ja tuotantokomitean yhteistoimintaa tehostettiin ja toiminta-alueita tutkittiin tar-
koituksena poistaa päällekkäistoiminnot. Kokouksissa pidettiin runsaasti alustuksia, esitelmiä ja 
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selostuksia. Näitä esittelivät laitoksen alan asiantuntijat. Tuotantokomiteassa käsitellyt asiat olivat 
varsin laajamittaisia ja komitea otti kantaa ehdotuksiin, jotka ovat merkitseviä laitoksen kehityksel-
le. 

Aloitetoiminta 

Aloitetoimikunta käsitteli 32 aloitetta Joista neljä palkittiin. Palkkioina maksettiin yht. 600 mk. 

Aloitteista oli 15 teknistä, 9 liikenteellistä, 7 sosiaalista ja yksi hallinnollinen aloite. 

Palvelutoiminta 

Huolto- Huoltokonttori suoritti henkilökunnan toimeksiantoja 6 497 sekä edisti henkilökunnan talouden-
konttori- hoitoa ottamalla vastaan ja hoitamalla jäsentensä rahavaroja. Lainoja myönnettiin 1 586 yhteismää-
toiminta rältään 1 843 350 markkaa. 

Laitoksen apuna toimi huoltokonttorin hoitokunta. Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 1 961. 

Löytötavaratoimisto 

Löytötavaratoimistoon otettiin talteen kertomusvuoden aikana yhteensä 12 473 esinettä, joista 
palautettiin takaisin omistajilleen 4 057. 

Palvelupisteet 

Palvelupisteitä oli seuraavasti: 
— puhelinneuvonta (opastus, reitit, aikataulut, tariffit ym.) 
— kolme myynti- ja neuvontatoimistoa 
— kuusi tarkastusasemaa 
— yhdeksän lippukassaa 
— huoltokonttorin kaksi palvelupistettä 
— museo 

Talous 

Käyttö- Käyttötulot olivat 241.1 mmk, josta kaupungin osuus alijäämän kattamiseksi oli 109.6 (ed. v. 85.5) 
tulot mmk. Toiminnalliset tulot olivat siten 131.5 mmk eli 54.5 % kokonaistuloista. Vuoteen 1973 

verrattuna toiminnalliset tulot lisääntyivät 19.3 mmk (17.2 %). Tariffi muuttui vuosilipun osalta 
1.1·, aikuisten sarjalipun, 30 päivän lipun, matkailija lipun ja kongressi lipun osalta 1.2. sekä kerta-
lippujen, lasten sarjalipun ja alennussarjalipun osalta 1.6. Tulojen lisäys johtui lähinnä näistä tarif-
fin korotuksista sekä matkojen lisääntymisestä 3.4 milj. matkalla (1.7 %). 

Käyttö- Käyttömenot olivat myös 241.1 mmk. Vuoteen 1973 verrattuna menot lisääntyivät 43.4 mmk 
menot (21.9 %). Lisäys johtui kustannustason voimakkaasta noususta kertomusvuoden aikana, joista suu-

rimmat olivat polttoaineiden hintojen nousu, henkilökustannusten lisäys sekä yhteistoimintasopi-
muksen määrittelemän yksityistenjjjkenteenharjoittajien takuutulon tarkistaminen. Laitoksen tu-
loslaskelma esitetään taulussa 2, s. 274. 


