
5 • Kaupunkisuunnittelulautakunta 

Lautakunnan ja liikennejaoston kokoonpa-
no, kokoukset ym. Lautakunnan uutena pu-
heenjohtajana oli v. 1965 sosiaalipääll. Aarne 
Leskinen. Uudet jäsenet olivat fil.maist. Vi-
van Juthas, toim.joht. Leo Mattila sekä val-
tiot .maist. Aarne Välikangas. Sihteerinä toi-
mi lainop.kand. Matti Sauria. 

Liikennejaoston uutena puheenjohtajana 
oli toim.joht. Mattila, varapuheenjohtajana 
valtiot.maist. Välikangas sekä jäsenenä ark-
kit. Olof Hansson. 

Lautakunnalla oli vuoden aikana 44 ko-
kousta, joiden pöytäkirjojen pykäläluku oli 
972. Liikennejaoston vastaavat luvut olivat 
14 ja 45. Lautakunnalle saapuneiden kirjei-
den lukumäärä oli 1 519 ja lähetettyjen kir-
jeiden 535. 

Lautakunnan kertomusvuonna käsittele-
mistä asioista mainittakoon seuraavat: 

Ratkaisemattomien asioiden luettelon tar-
kastaminen. Luettelot lautakunnan diaariin 
ennen 1.7.1964 merkityistä ja 27.1.1965 rat-
kaisematta olleista sekä ennen 31.12.1964 
merkityistä ja 11.8.1965 ratkaisematta olleis-
ta asioista tarkastettiin. Eräät poistoehdo-
tukset hyväksyttiin (27.1. 51 §, 11.8. 582 §). 

Lautakunta käsitteli keskustan asemakaava-
toimikunnan mietintöä ja pyysi siitä liikenne-
jaoston lausuntoa (10.11. 832 §). Asia päätet-
tiin panna vielä pöydälle (15.12. 913 §, 28.12. 
970 §). 

Asemakaavan muutokset. Kaupunginhalli-
tukselle annetuissa lausunnoissa puollettiin 
lukuisia asemakaavan muutoksia. 

Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset 
päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle 
sekä puoltaa niiden hyväksymistä: 29. kau-
punginosaan (Haaga) kuuluvan Kivihaan 
pohjoisosan (31.3. 229 §), 37. kaupunginosan 
(Pukinmäki) osan (17.3. 190 §), 41. kaupun-
ginosaan (Suurmetsä) kuuluvan Jakomäen 
alueen (12.5. 341 §), 47. kaupunginosaan 
(Mellunkylä) kuuluvan Kontulan alueen koil-
lisosan (15.12. 916 §) sekä 49. kaupunginosaan 
(Laajasalo) kuuluvan Yliskylän luoteisosan 
(12.5. 342 §). 

Lopullisen asemakaavan pohjaksi päätet-
tiin hyväksyä ehdotukset 41. kaupunginosan 
(Suurmetsä) Puistolan ja Heikinlaakson alu-
eiden sekä 49. kaupunginosan (Laajasalo) 
Yliskylän ja Hevossalmen alueiden pääosien 
ja Jollaksen alueen länsiosien asemakaavoiksi 
(3.3. 156 §, 22.12. 954 §). 

Kortteleiden korkeussuhteet. Kaupunginhal-
litukselle esitettiin vahvistettaviksi useita 
kortteleiden korkeustasojen muutoksia ase-
makaavaosaston laatimien piirustusten mu-
kaisesti. 

Kadun- ja paikannimet. Näistä kaupungin-
hallitukselle tehdyt esitykset tai annetut 
lausunnot koskivat: Vuosaaren alueesta muo-
dostettavan kaupunginosan nimeä ja nume-
roa (3.11. 819 §), Esplanaadikatujen kirjoitus-
asua (13.10. 745 §), kadunnimistön täydentä-
mistä Suutarilassa ja Suurmetsässä (13.1. 
8, 9 §) sekä eräiden katujen nimien muutos-
esityksiä (13.1. 5 §, 13.10. 748 §, 27.10. 791 §, 
10.11. 834 §). 
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Liikennevalokysymykset. Keskusohj attua 
liikenne valo järjestelmää koskeva sopimus 
päätettiin hyväksyä (21.7. 558 §). Näistä 
asioista kaupunginhallitukselle tehdyt esityk-
set tai annetut lausunnot koskivat mm.: lii-
kennevalojen sammuttamista yön ajaksi 
(20.1. 40 §); keskusohj atun liikennevalojärjes-
telmän keskusvalvomon rakentamista (22.9. 
688 §) sekä em. järjestelmän suunnittelu- ja 
käyttöhenkilökunnan koulutusta (22. 12. 
965 §); liikennevalojen asentamista Rune-
berginkadulle (20.10. 776 §) sekä seuraavien 
katujen risteyksiin: Hämeentien ja Kustaa 
Vaasan tien (3.2. 84 §), Hämeentien ja Sturen-
kadun (3.2. 85 §), Siltasaarenkadun, Hakanie-
mentorin ja Paasivuorenkadun (28.4. 306 §) 
sekä Itäisen moottoritien ja Viikintien (19.5. 
387 §); väliaikaisten liikennevalojen asenta-
mista Itäisen moottoritien ja Marjaniemen-
tien sekä Rantakartanontien risteyksiin (19.5. 
388 §); Unioninkatu 45:n kohdalla olevien lii-
kennevalojen muuttamista (7.7. 512 §) sekä 
jalankulkijoille tarkoitettujen äänilaitteiden 
asentamista Siltasaarenkadun ja Hakanie-
mentorin risteyksen liikennevalopylväisiin 
(3.11. 821 §). Vielä tehtiin eräitä päätöksiä 
keskusohj attuun liikennevalo j är j estelmään 
kuuluvista tilauksista. 

Muut liikenteen järjestelyt. Lisäksi päätet-
tiin mm. lukuisista pysäköimisen rajoittami-
sista ja kieltämisistä, pysähtymisen kieltämi-
sistä sekä toimenpiteistä, jotka tarkoittivat 
liikenteen tilapäistä rajoittamista ja jalankul-
kijani liikenneturvallisuuden parantamista. 

Lautakunnan käyttövaroista päätettiin suo-
rittaa yht. 950 mk sellaisia maksuja, jotka 
aiheutuivat viraston palveluksessa olevien 
henkilöiden osallistumisesta kursseihin ym. 
(22.9. 672 §, 13.10. 738 §). 

Lautakunnan vuoden aikana tekemistä esi-
tyksistä ja antamista lausunnoista mainitta-
koon edellisten lisäksi seuraavat, jotka on 
ryhmitelty kaupunkisuunnitteluviraston eri 
toimialojen mukaan: 

V i r a s t o n p ä ä l l i k ö n j a k a n s -
l i a o s a s t o n t o i m i a l a a n k u u l u -

v a t . Esitykset. Kaupunginhallitukselle esi-
tettiin määrärahan myöntämistä palkkojen 
laskentatehtävistä johtuvien kustannusten 
suorittamiseen (19.5. 366 §) sekä niihin kus-
tannuksiin, jotka aiheutuivat osallistumi-
sesta Münchenin liikennenäyttelyyn (8.9. 
636 §, 17.11. 857 §). Lisäksi tehtiin esitys kau-
pungin pääteiden ja ranta-alueiden kaunista-
misesta (25.8. 599 §). Myöskin esitettiin usei-
den viraston palveluksessa olevien henkilöi-
den lähettämistä ulkomaisille virka- ja opin-
tomatkoille. 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: kysymystä Vuosaaren 
alueen liittämisestä Helsinkiin (28.4. 293, 
294 §); aloitetta kiinteistönomistajien oikeus-
turvan toteuttamisesta mm. asemakaava-
asioissa tapahtuvan kuulutus- ja ilmoitusme-
nettelyn yhteydessä (12.5. 338 §); lausunnon 
pyytämistä esikaupunkitoimikunnalta laa-
jahkoista asemakaavaehdotuksista ja näiden 
saattamista kiinteistönomistajien yhdistys-
ten tietoon (17.11. 856 §) sekä Miina Sillan-
pään muistomerkin sijaintipaikkaa (15.12. 
914 §). 

A s e m a k a a v a o s a s t o n t o i m i -
a l a a n k u u l u v a t . Esitykset kaupungin-
hallitukselle koskivat mm. Paloheinän sekä 
Laajasalon Iso-Sarvastolahden länsipään 
täyttöaluesuunnitelmia (5.5. 327 §, 16.6. 
458 §) sekä rakennuskiellon jatkamista 1.—8. 
ja 13.—14. kaupunginosissa sekä 12. kaupun-
ginosan korttelissa n:o 358 (8.9. 640 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: leikkikenttien raken-
tamis- tai kunnostamiskysymyksiä (20.1. 
35 §, 31.3. 221 §, 13.10. 744 §, 10.11. 842 §); 
eräiden rakennusten piirustusten hyväksy-
mistä (27.1. 56 §, 10.3. 176 §, 24.3. 203 §); 
5. kaupunginosassa (Punavuori) olevan ns. 
Sinebrychoffin alueen uudisrakennussuunni-
telmia (10.2. 95 §); yleisönkäymäläkomitean 
mietintöä (24.2. 128 §); Kauppatorilla olevan 
ns. Keisarinnankiven saattamista alkuperäi-
seen asuunsa (24.2. 132 §); Vuosaaren silta-
kysymystä sekä alueen paikallistien paranta-
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missuunnitelmaa (3.3. 148 §, 17.3. 192 §, 2.6. 
407 §, 9.6. 433 §); Erikas-nimisen tilan raken-
nusten säilyttämistä Pakilassa (10.3. 174 §); 
Tammisalon uimarantakysymystä (24.3. 
205 §); Otaniementien alitse kulkevan jalan-
kulkutunnelin kunnostamista Lehtisaaressa 
(24.3. 206 §); asemakaavaehdotusten johdosta 
tehtyjä muistutuksia ja hyväksytyistä asema-
kaavoista tehtyjä valituksia (24.3. 207 §, 2.6. 
411 §, 9.6. 435 §, 23.6. 477 §, 25.8. 602—604 §, 
20.10. 767 §, 27.10. 799 §, 1.12. 896 §); heli-
kopteriaseman sijoittamista kokeilumielessä 
Katajanokan kaakkoiskärkeen (31.3. 226 §); 
Katajanokan raiteiston uudelleenjärjestelyä 
(31.3. 230 §); asemakaavan laatimis- tai muut-
tamiskysymyksiä (12.5. 343 §, 16.6. 460 §, 
29.9. 698 §, 3.11. 813 §, 24.11. 874 §); poikke-
uslupien myöntämistä eräiden kellaritilojen 
rakentamiseen (12.5. 344 §, 23.6. 481 §, 21.7. 
538 §, 4.8. 567 §); Pihlajamäen toisen kansa-
koulun tonttikysymystä (19.5. 368 §); Itäisen 
moottoritien liikenneturvallisuuden sekä Ha-
kaniemestä itään suuntautuvan liikenteen 
parantamisesityksiä (2.6. 404—406 §); asema-
kaava-alueella olevien muinaisjäännösten 
merkitsemistä kaavaan erikoisalueeksi (9.6. 
436 §); suojapenkereen rakentamista Laaja-
salon öljysatama-alueeseen rajoittuvalle vesi-
alueelle (16.6. 461 §); Stockman Oy:n tavara-
talon uudisrakennussuunnitelmaa ym. (23.6. 
478 §); Jakomäen alueen liittämistä Myllypu-
ron kaukolämpöverkkoon (23.6. 479 §); Tiili-
mäen ja Nuottapolun risteyksen kadunlaajen-
nuksen kunnostamista puistoksi (7.7. 504 §, 
8.9. 638 §, 15.12. 919 §); eräiden teiden raken-
tamista tai kunnostamista (21.7. 543 §, 11.8. 
583 §, 22.9. 677 §, 29.9. 700 §, 6.10. 722 §); 
Hermannin kaupunginosan viher- ja ulkoilu-
alueiden kunnostamista, liikenteen järjeste-
lyä ym. koskevaa kirjelmää (21.7. 544 §); lii-
kennejärjestelyitä Kyläsaaren alueella (21.7. 
546 §); tullinalaisen tavaran tavarakeskuksen 
I vaiheen rakentamista Pasilaan (22.9. 675 §); 
ns. tykkitien ja Vanhaisten ojan kunnosta-
mista Kannelmäessä (6.10. 720 §); Mustikka-
maan ulkoilupuiston käyttösuunnitelmaa 

(13.10. 742 §); Lemissaaren varaamista uur-
nahautausmaaksi (27.10. 792 §); yleisen tien 
päätekohtien muuttamista kaupungin alueel-
la (27.10. 793 §); Salmisaaren voimalaitokselta 
Lapinlahden sairaalan luo johtavan jalan-
kulkureitin rakentamismahdollisuutta (3.11. 
816 §); Tattarisuon pohjavesialueen suojaa-
mista (17.11. 858 §); Vuosaareen suunniteltua 
urheilukeskusta ja maauimalaa sekä hiihto-
urheilupuistoa (24.11. 875, 876 §); Ruoholah-
den eräiden kortteleiden uudelleenjärjestelyä 
(1.12. 898 §); poikkeuslupien hakemismenet-
telyn uusimista (22.12. 949 §); Tervasaaren 
alueen käyttöä (22.12. 950 §) sekä paikoitus-
talotonttien varaamista (22.12. 952 §). 

Lisäksi annettiin lausuntoja väestönsuojien, 
maantiesiltojen, puhdistamoiden ym. piirus-
tuksista sekä katupiirustusten vahvistami-
sesta. 

Y l e i s k a a v a o s a s t o n t o i m i a -
l a a n k u u l u v a t . Lausunnot kaupungin-
hallitukselle koskivat mm. pohjaveden otta-
moiden rakentamista ja käyttöä Vuosaaressa 
(2.6. 416 §); Helsingin ohikulkutien jatkamis-
ta Vuosaaren alueelle (29.9. 701 §); valtatieltä 
n:o 3 Helsingin lentoasemalle johtavan maan-
tien rakennussuunnitelmaa (29.9. 702 §) sekä 
kaupungin ulkoilureittisuunnitelmaa (27.10. 
800 §). 

L i i k e n n e s u u n n i t t e l u o s a s t o n 
t o i m i a l a a n k u u l u v a t . Esitykset. 
Kaupunginhallitukselle tehtiin esityksiä mm. 
asioista, jotka koskivat: pysäköinnin järjes-
telyä Lauttasaaren teollisuusalueella ja Nie-
menmäessä (10.3. 178 §, 15.12. 941 §); alueel-
lista nopeusrajoitusta osoittavien liikenne-
merkkien asettamista (31.3. 238 §); jalkakäy-
tävän ja pyörätien rakentamista Suursuon-
tieltä Pakilantien alitse (5.5. 333 §); Munkki-
niemen aukion linja-autopysäkkien järjeste-
lyä (12.5. 349 §); pysäköintimittarien hankki-
mista ja sijoittamista (23.6. 488 §); paikallisia 
liikennemääräyksiä (29.9. 709 §) sekä Teolli-
suuskadun ja Kulosaaren sillan välisen rau-
tatiealueen kunnostamista ajoneuvoliiken-
nettä varten (24.11. 891 §). 
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Lisäksi tehtiin esityksiä eräiden katujen, 
niiden osien tai risteyksien liikenteen järjes-
telystä (24.3. 210 §, 12.5. 351, 354 §, 25.8. 
617 §, 15.9. 663 §, 22.9. 685 §, 29.9. 685 §, 
10.11. 846 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. ajonopeuden korottamista Kulosaaren 
sillalla (13.1. 12 §); liikenteen järjestelyä seu-
raavissa paikoissa: Ruoholahdessa (20.1.44§), 
Sörnäisten rantatiellä (17.2. 119 §), Hopeasal-
mentiellä (10.3. 181 §), Rautatientorilla (14.4. 
270 §), Kaivokadulla (9.6. 447 §) sekä Roihu-
vuorentiellä (4.8. 571 §); ammattimaisessa 
tilausliikenteessä olevien kuorma- ja paketti-
autojen enimmäismäärää (3.2. 86 §); kau-
pungin virastojen ja laitosten autopaikkojen 
käyttöä (17.2. 124 §); pysäköintimittarien 
hankinta- ja hoitotehtävien siirtämistä pois 
sähkölaitokselta (17.3. 196 §); linja-autojen 
reitin muuttamista kokeilumielessä Manner-
heimintieltä Urheilukadulle (24.3. 214 §); 
kävely- ja pyörätien rakentamista Muuri-

mestarintien osalle (24.3. 216 §); Lauttasaa-
ren sillan rakentamista uudelleen (31.3. 
239 §); kahden uuden linja-autolinjan perus-
tamista (7.4. 256 §, 20.10. 780 §); kaupungin 
osallistumista v:n 1965 yleisen liikennelasken-
nan kustannuksiin (14.4. 278 §); Pihlajamäen 
liikenneyhteyksien järjestelyä (28.4. 301 §); 
toimenpiteitä julkisen liikenteen vaikeuksien 
vähentämiseksi (23.6. 486 §, 20.10. 772 §); 
pysäköinnin järjestelyä (7.7. 511 §, 27.10. 
801 §); aloitetta liikenteen rajoittamiseksi 
Ehrenströmintiellä (21.7. 553 §); Lönnrotin-
kadun sillan painorajoitusta (8.9. 650 §) sekä 
eräiden teiden rakentamiskysymyksiä (22.9. 
690 §, 13.10. 752 §, 20.10. 774 §, 27.10. 806 §). 

Lisäksi annettiin useita linja-autolinjojen 
reittien ja aikataulujen muutoksia koskevia 
lausuntoja. 

Liikennejaosto valmisteli lautakunnassa kä-
siteltyjä liikenneasioita ja antoi kaupungin-
hallitukselle lausuntoja toimialaansa kuulu-
vista asioista. 
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